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Valmisteluteksti Tausta

Kuntalain 113 § mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tiintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä
tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta,
rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä
kuin kunnan tilinpäätös.

Konsernitilinpätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen
yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa
annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole
tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää
tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot.

Kuntalain 115 §:ssä säädetään toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumissta kunnassa ja
kuntakonsernissa. Tomintakertomusksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunan ja
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai
kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinan
järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toiminakertomuksessa on esitettävä selvitys
talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Käyttötalous

Vuoden 2020 tilinpäätös on koronavirusepidemian takia monella tapaa poikkeuksellinen. Korona
vaikutti merkittävästi kaupungin verotuloihin, asiakasmaksuihin sekä toimialojen menoihin. Valtio
tuki kuntia tilapäisesti pääosin vero- ja valtionosuusjärjestelmän kautta. Hyvinkään kaupungin osuus
valtion koronatuesta oli yhteensä noin 18 miljoonaa euroa, kun huomiotta jätetään sellaiset
avustukset, jotka joko maksettiin suoraan eteenpäin muille toimijoille (joukkoliikenne ja
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yksinyrittäjien tuki) tai joiden ehtona oli vähintään avustusta vastaavien uusien menojen
synnyttäminen. Koronasta aiheutuvat menetykset jäivät toimintavuonna pelättyä pienemmiksi ja
koronatuki ylittikin menetykset vuonna 2020. Koronatuen etupainotteisuus merkitsee talouspaineen
siirtymistä seuraaville vuosille, joilloin tuki ensin vähenee merkittävästi ennen kuin loppuu kokonaan,
mutta samaan aikaan menetyksiä syntyy edelleen työttömyyden, sosiaali- ja terveyspalveluiden
palvelutarpeen kasvun, hoitovelan ja hidastuvan verotulokasvun muodossa.

Vuoden aikana esitetyt ennusteet talouden toteutumisesta vaihtelivat suuresti koronatilanteen
edetessä ja koronan taloudellisten vaikutusarvioiden muuttuessa. Merkittävästi ennusteeseen
parantavasti vaikutti valtion eri vaiheissa vuotta tekemät päätökset koronatuista.

Seuraavassa on eritelty käyttötalouden toteutumista siten, että Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen luvut
ovat koko kaupunkia koskevissa luvuissa mukana.

Tilikauden yli- ja alijäämä sekä tulos

Vuoden 2020 tulos ennen varauksia ja rahastosiirtoja oli 0,7 milj. euroa positiivinen. Varausten
jälkeen tilinpäätös osoittaa 0,8 milj. euron ylijäämää. Ilman Hyvinkään Vesi -liikelaitosta kaupungin
tilikausi oli 35 000 euroa alijäämäinen.

Kaupungin tulos parani merkittävästi edelliseen vuoteen nähden, jolloin toisen perättäisen
alijäämävuoden tulos oli historiallisen huono -19,4 milj. euroa, johtuen muun muassa
verouudistuksista, odotettua pienemmistä verotuotoista ja sosiaali- ja terveysmenojen merkittävästä
kasvusta. Tulos oli myös parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa, jonka mukainen tulos oli -4,9
milj. euroa. Merkittävimpiä selittäjiä tuloksen paranemiselle ja alkuperäistä talousarviota paremmalle
toteutumiselle olivat etupainotteiset, tilikaudelle kohdistettuja koronamenoja suuremmat
koronatuet, verotulojen positiiviset oikaisuerät ja kaupunginvaltuuston hyväksymän Kestävän
talouden ohjelman mukaisten tulosta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen. Koronarajoitusten
vuoksi ja aikana osa kaupungin toiminnoista oli suljettuna tai toiminta oli normaalia supistetumpaa
ja kaupungin kehittämishankkeet hidastuivat, jolloin tilikauden taloudellinen tulos parani.

Toimialojen talousarvion toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tilikauden aikana toimintakatetta heikentäviä talousarviomuutoksia 7,0
milj. euron edestä. Verorahoitukseen kaupunginvaltuusto teki tuloarvion korotuksia yhteensä 8,2
milj. euron edestä, joka koostuu valtionosuusarvion korottamisesta 12,6 milj. eurolla ja
verotuloarvion pienentämisestä 4,5 milj. eurolla. Valtuusto korotti myös poistoarviota korotettiin 0,1
milj. eurolla. Vuoden aikana tehtyjen talousarviomuutosten nettovaikutus oli 1,1 milj. euroa tulosta
parantava.

Toimialojen toimintakate ylitti muutetun talousarvion mukaisen toimintakatteen 5,5 milj. eurolla.
Tilikauden päättymisen jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 22.3.20221 7 319 000
euron ylitysoikeuden Päätöksenteko -organisaatioon kuuluvaan Sosiaali- ja terveyspalvelut -
palvelualueelle ja 4 177 709 euron ylitysoikeuden Tekniikan ja ympäristön toimialan Tekninen
keskus -palvelualueelle.

Investointimäärärahoihin kaupunginvaltuusto hyväksyi 1,8 milj. eurolla määrärahalisäyksiä.

Toimintakate heikkeni kokonaisuutena, mutta parani sivistystoimessa ja Hyvinkään Vesi -
liikelaitoksessa

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate oli noin -262,4 milj. euroa, joka on noin
11 milj. euroa ja 4,4 % edellisvuotta heikompi. Toimintakate on summa, joka kaupungin tulee kattaa
verorahoituksella eli verotuloilla ja valtionosuuksilla. Verorahoituksella tulee kyetä toimintakatteen
lisäksi kattamaan poistot ja rahoituskulujen nettosumma.
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Toimintakatetta heikentää erityisesti tilikauden toimintamenoihin kirjattu 5,0 milj. euron suuruinen
Sahanmäen kaatopaikan puhdistuskuluvaraus. Mikäli puhdistusvastuu ei olisi langennut kaupugille,
toimintakate olisi ollut 6,0 milj. euroa eli 2,4 % edellisvuotta heikompi.

Toimintakate oli 4,8 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi ja jopa 11,7 milj. euroa heikompi
kuin aloittavassa talousarviossa. Ilman edellä mainittua 5,0 milj. euron varausta toimintakate olisi
toteutunut 0,2 milj. euroa parempana kuin muutettu talousarvio ja 6,7 milj. euroa eli 2,7 %
heikompana kuin aloittava talousarvio.

Toiminnan nettomenojen eli toimintakatteen osalta on huomioitava, että Sivistystoimen toimialan
toimintakate toteutui peräti 2,6, milj. euroa muutettua talousarviota ja 3,2 milj. euroa alkuperäistä
talousarviota parempana. Ilmiö on ollut samansuuntainen muiden kuntien kehityksen kanssa ja yksi
merkittävä selitys liittyy koronan toimintakuluja vähentävällä vaikutukseen. Sivistystoimen toimialan
toiminnan nettomenot pienenivät 1,4 milj. euroa eli 1,6 % edelliseen vuoteen nähden.

Toimintamenot kasvoivat noin 3,1 %. Ilman 5,0 milj. euron puhdistuskuluvarausta kasvu oli 4,1 milj.
euroa eli 1,4 %. Henkilöstömenot pienenivät 2,6 milj. euroa eli 3,2 % edelliseen vuoteen nähden.

Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat

Kaupungin kokonaistulot vuonna 2020 olivat noin 352,1 milj. euroa. Verorahoitus, eli verotulot ja
valtionosuudet, muodostivat noin 81 prosenttia kaupungin kokonaistuloista. Kunnallisverotuksen tai
kiinteistöverotuksen veroprosentit olivat vuonna 2020 samat kuin edellisenä vuonna.

Valtion koronatuet näkyvät verotuloissa ja valtionosuuskissa siten, että yhteisöveron korotettu jako-
osuus kasvatti kaupungin yhteisöverotuloja 3,0 milj. eurolla ja valtionosuustulot kasvoivat 14,7
miljoonaa euroa valtion toimien takia.

Kaupungin verotulot yhteensä olivat 211,0 milj. euroa, mikä on noin 6,0 prosenttia enemmän kuin
edellisvuonna. Kunnallisveron tuotto oli 183,6 milj. euroa, mikä on noin 6,8 prosenttia enemmän
kuin edellisvuonna. Kunnallisveron tuotto sisältää arviolta noin 2-3 miljoonaa euroa Tulorekisteriin ja
Verohallinnon verokorttiuudistukseen liittyvien ongelmien takia vuodelta 2019 saamatta jääneitä
verotuloja.

Yhteisövero tuotti kaupungille noin 14,8 miljoonaa euroa, mikä on 5,2 prosenttia enemmän kuin
edellisvuonna. Kuntaryhmän jako-osuutta korotettiin tilapäisesti kymmenellä prosenttiyksiköllä.
Ilman tätä, kaupungin yhteisöverotulot olisivat alentuneet noin 5 prosenttia.

Kiinteistöveron tuotto heikkeni 3,8 prosenttia edellisvuodesta. Tämä johtuu siitä, että
kiinteistöverotuksessa siirryttiin joustavaan valmistusmenettelyyn ja osa vuoden 2020
kiinteistöverotuloista siirtyi vuoden 2021 puolella tilitettäviksi.

Vuosikate

Kaupungin vuosikate on summa, joka osoittaa sen tulorahoituksen, joka toiminnan menojen jälkeen
jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen. Tuloslaskelmassa vuosikatteen tulee kattaa vuotuiset
poistot, jotta talous on tasapainossa.

Kaupungin vuosikate vahvistui yhteensä 21,3 miljoonalla eurolla. Vuosikate riitti kattamaan poistot,
joten kaupungin talous oli tasapainossa, kun tarkastellaan yksittäistä vuotta 2020.

Poistot ja arvonalentumiset

Kaupungin poistot ja arvonalentumiset poistot noin 20,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,2
miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.
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Poistoero ja varaukset

Kaupunki oli aiemmin tehnyt 11,0 milj. euron investointivarauksen Kipinä-taloa varten. Koska
rakennus valmistui loppuvuonna 2020, varaus purettiin ja vastaavalla summalla muodostui
poistoeroa, jota vähennettiin rakennuksesta tilikaudelle kohdistuneita poistoja vastaava summa,
noin 50 000 euroa.

Kaatopaikan puhdistusvelvoitteeseen liittyvä 5,0 milj. euron varaus kirjataan kirjanpitoa normittavien
yleisohjeiden mukaisesti toimintakuluihin, joten tämä erä ei muodostamisvaiheessa näy
tuloslaskelman tilinpäätössiirtoerissä.

Investoinnit ja rahoitus

Investointimenot yhteensä olivat noin 36,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2020 investointeja kohdistui
tavanomaista enemmän, sillä samanaikaisesti käynnissä oli kolme suurta hanketta: uudet
oppilaitosrakennukset Kipinä-talo ja Metsäkaltevan koulu sekä Sveitsin uimalan laajennus ja
peruskorjaus.

Talonrakennukseen käytettiin noin 24,1 miljoonaa euroa ja kuntatekniikan rakentamiseen käytettiin
5,4 miljoonaa euroa. Vesi -liikelaitoksen investoinnit olivat 4,2 milj. euroa.

Hyvinkään kaupunki ei ottanut tilikauden aikana lainkaan pitkäaikaista lainaa. Rahoitustarve katettiin
kassavaroja pienentämällä ja laskemalla liikkeelle kuntatodistuksia. Tilinpäätöshetkellä liikkelle
laskettuna oli 25,0 milj. euron edestä kuntatodistuksia. Vanhoja lainoja lyhennettiin 12,6 milj. euroa,
Kaupungin lainakanta kasvoi 12,4 miljoonaa euroa.

Korkotaso on ollut pitkään matala. Lyhyiden ja pitkien markkinakorkojen noteeraukset ovat olleet
miinusmerkkisiä jo muutaman vuoden.

Taseen omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus koko pääomasta heikkeni hieman 46,5
prosenttiin. Taseen omavaraisuusasteen tulisi olla vähintään 50 prosenttia. Hyvänä tavoitetasona
pidetään 70 prosentin omavaraisuutta.

Hyvinkään Vesi -liikelaitos

Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen liikevaihto oli 10,2 milj. euroa. Liikelaitoksen ylijäämä oli 0,8 miljoonaa
euroa.

Toimintakertomus

Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti.
Toimintakertomuksessa on esitetty tilivuoden yleinen toiminnan ja talouden kehitys, selonteko
kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, toimialojen tilivuoden
toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset. Toimintakertomuksessa on esitetty
toimialoittain selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta.

Konsernitilinpäätös

Kaupungin tilinpäätös sisältää myös konsernin tilinpäätöksen, johon kuuluvat konsernituloslaskelma,
konsernin rahoituslaskelma, konsernitase ja konsernitilinpäätöksen liitetiedot.

Hyvinkää-konsernissa kaupungin painoarvo on merkittävin, joten koko kuntakonsernin suunta
määrittyy pitkälti emokaupungin suoriutumisen perusteella.

Kuntakonsernin toimintakate heikkeni edellisvuodesta 9,8 milj. eurolla ja vuosikate parani 22,5 milj.
eurolla. Konsernin vuosikate vuonna 2020 oli 37,5 miljoonaa euroa, mikä riitti kattamaan 35,0 milj.
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euron poistot. Konsernin talous oli siten tasapainossa.

Konsernin tilikauden tulos oli 2,5 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 1,5 milj. euroa. Edellisvuoteen
verrattuna tulos vahvistui selvästi kaupungin oman talouden palatessa tilikauden osalta
tasapainoiseksi.

Konsernin lainakanta kasvoi 324,7 milj. euroon, mikä on 18,1 milj. euroa edellisvuotta enemmän.
Konsernilainaa oli vuoden 2020 lopussa 6 971 euroa hyvinkääläistä kohti.

Konsernin lainakannasta kaupungin osuus oli 44 %, Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen osuus
20 %, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n osuus 19 %, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin
osuus noin 8 % ja Kiinteistö Oy Wanhan Villatehtaan osuus noin 6 %.

Tuloksen käsittely ja allekirjoitus

Kuntalain 115 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelystä.
Kaupunginhallitus esittää tilikauden 716 800,61 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:
- Tuloutetaan Monitoimitalo Kipinän investointivaraus 11 000 000 euroa ja tehdään kohteeseen
liittyvä poistoerolisäys 11 000 000 euroa
- Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 47 870,37 euroa
- Kaupungin tilikauden ylijäämä 764 670,98 euroa ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan
pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Kirjauksen jälkeen kertynyt ylijäämä on 10,0 miljoonaa euroa. Taseessa ei ole kattamatonta
alijäämää, eikä toimintakertomuksessa ole tarpeen esittää erillistä selvitystä talouden
tasapainotuksesta.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja.

Vuoden 2020 toteutuneen talouden vaikutus tulevaisuuteen

Vuoden 2020 tilinpäätöksen nollatulos ei ole merkki talouden pitkän aikavälin tasapainosta,
varsinkaan kun pääsääntöisesti muiden kuntien tulokset ovat huomattavan ylijäämäisiä . Koronatuet
olivat ylimittaisia vuoden aikana koituneisiin taloudellisiin menetyksiin nähden ja menetyksiä
koituukin myös vuoden 2020 jälkeen. Koronan vuoksi myös toiminnan kulut jäivät monelta osin
pienemmiksi kuin mitä ne olisivat olleet normaalisti. Verouudistukset vuosina 2019 ja 2020
vääristävät käsitystä vuotuisesta verorahoituksesta. Kaatopaikan puhdistusvelvoitteen myötä tehty
pakollinen varaus on poikkeuksellisen suuri, mutta varaus voi osoittautua suunnitelmien
tarkentuessa liian pieneksi - tai liian suureksi.

Kaupungin pitkän aikavälin tasapainon vuoksi tärkeää jatkaa harkitusti: huolehtia kaupungin
kehityksestä, seurata ja arvioida taloustilanteen kehitystä koronatilanteen jälkeiseenkin aikaan,
toteuttaa valtuuston hyväksymä Kestävän talouden ohjelma vuosille 2020-2024 ja tukea sosiaali- ja
terveystoimen kuntayhtymiä niiden tuottavuusohjelmien toteuttamisessa.

 
 
Esitys Kaupunginhallitus:

hyväksyy omalta osaltaan Päätöksenteon sekä Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialan
toimintakertomukset sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan selonteot

1.

allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien
tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi;

2.

saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston
käsiteltäväksi;

3.
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esittää kaupunginvaltuustolle tilikauden 716 800,61 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:
- Tuloutetaan Monitoimitalo Kipinän investointivaraus 11 000 000 euroa ja tehdään
kohteeseen liittyvä poistoerolisäys 11 000 000 euroa
- Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 47 870,37 euroa
- Kaupungin tilikauden ylijäämä 764 670,98 euroa ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen
omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille

4.

oikeuttaa talouspalvelut -yksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja
täydennyksiä

5.

 
Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan.
 
Liitteet Tilinpäätös 2020 KH 29032021
 
 
Täytäntöönpano Toimenpiteitä varten
  Kaupunginvaltuusto

Tarkastuslautakunta
  Tiedoksi

  Talouspalvelut
Sarastia Oy

 
Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto (Kuntalaki § 136)
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Muutoksenhakukielto

Muutoksenhakukiellon peruste: Kuntalaki 136 §
Päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
 

  Hyvinkään kaupunki OTE 7/2021

  Kaupunginhallitus 29.3.2021  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

 7



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tilinpäätös 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

Sisällys 

I. TOIMINTAKERTOMUS .....................................................................................................................................................................

1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa ....................................................................................................................1

Kaupunginjohtajan katsaus.....................................................................................................................................................1

Kaupungin hallinto ...................................................................................................................................................................2

1.2.1 Kaupunginvaltuusto ........................................................................................................................................................2

1.2.2 Kaupunginhallitus ...........................................................................................................................................................3

1.2.3 Lautakuntien puheenjohtajat ........................................................................................................................................4

1.2.4 Kaupungin organisaatio .................................................................................................................................................5

1.2.5 Tilivelvolliset kaupungin organisaatiossa .....................................................................................................................5

1.2.6 Henkilöstö ........................................................................................................................................................................7

1.2.7 Sähköinen asiakaspalaute ..............................................................................................................................................9

Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys ......................................................................................................................9

1.3.1 Maailmantalouden ja euroalueen talouden kehitys ...................................................................................................9

1.3.2 Suomen kansantalouden kehitys ..................................................................................................................................9

1.3.3 Kuntatalouden kehitys ..................................................................................................................................................10

1.3.4 Hyvinkään kaupungin toimintaympäristön kehitys ................................................................................................. 11

Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa...........................................................................................15

Arvio todennäköisestä kehityksestä.....................................................................................................................................19

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ...............................................................................................20

Ympäristötekijät......................................................................................................................................................................20

Korruption ja lahjonnan torjunta ja ihmisoikeusasiat .......................................................................................................22

2 Hyvinkään kaupunginhallituksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 2020 ......................23

3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ..................................................................................................29

3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen ..................................................................................................................................29

3.1.1 Tuloslaskelman analysointi ..........................................................................................................................................29

3.2 Toiminnan rahoitus ................................................................................................................................................................31

3.2.1 Rahoituslaskelman analysointi ....................................................................................................................................31

4 Rahoitusasema ja sen muutokset ..............................................................................................................................................34

4.1 Taseen analysointi ..................................................................................................................................................................34

5 Kokonaistulot ja –menot .............................................................................................................................................................37

6 Kuntakonsernin toiminta ja talous .............................................................................................................................................38

6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä ...........................................................................................38

6.2 Konsernin toiminnan ohjaus .................................................................................................................................................39

6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat .......................................................................................................................39

6.4 Arvio konsernin todennäköisestä kehityksestä ..................................................................................................................40

6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ...................................................................................................................40

6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut ...............................................................................................................................43

6.7 Tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet............................................................................................................................................48

7 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ...................................................................................................................58

LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ..................................................................................................................................................59

8.1 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja käyttötalouden toteutuminen toimialoittain ..........................60

Päätöksenteko.............................................................................................................................................................................. 67

Konsernipalvelut ja -hallinto ....................................................................................................................................................... 82

Sivistystoimi .................................................................................................................................................................................. 92

Tekninen ja ympäristö ................................................................................................................................................................116

8.4 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ......................................................................................................................................129

8.5 Investointiosan toteutuminen ............................................................................................................................................132

8.6 Rahoitusosan toteutuminen ...............................................................................................................................................134

8.7 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ...........................................................................................135

lll TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .............................................................................................................................................................136

9.1 Tuloslaskelma ......................................................................................................................................................................137

9.2 Rahoituslaskelma .................................................................................................................................................................138

9.3 Tase ........................................................................................................................................................................................139

9.4 Konsernituloslaskelma ........................................................................................................................................................141

9.5 Konsernirahoituslaskelma...................................................................................................................................................142

9.6 Konsernitase .........................................................................................................................................................................143

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ...................................................................................................................................................145

V ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET .........................................................................................................................................................165

10.1 Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen tilinpäätös ....................................................................................................................166

10.1.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen .................................................................................................................187

TOSITELAJIT, SÄILYTYSAJAT JA 
TILILUETTELO.......................................................................................................................................................................................190

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET ............................................................................................................................................... 200

TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEET ................................................................................................................................................................201

LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



 
 

Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. TOIMINTAKERTOMUS 
  

LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



 
 

Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

 

1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 
 

 Kaupunginjohtajan katsaus 
 
Koronavuosi 2020 
 
Maailman laajuisen pandemian leviäminen Suomeen ja 
myös Hyvinkäälle hallitsi koko viime vuotta. Alkuvuonna 
taudin yllättävän nopea leviäminen erityisesti Etelä-Suo-
messa johti keväällä poikkeustilan julistamiseen ja valmius-
lain käyttämiseen. Kesä elettiin rauhallisemmissa mer-
keissä, kunnes tilanne paheni syksyllä ja johti tiukkeneviin 
rajoituksiin jouluun mennessä.  
 
Kaupunkilaiset ja kaupungin organisaatio joutuivat keväällä 
sopeutumaan äkkiä nopeasti pahentuneeseen tautitilan-
teeseen. Koulujen siirtyminen etäopetukseen, päiväkotien 
sekä kaupungin kulttuuri- ja urheilulaitosten sulkeminen 
olivat heti näkyviä toimenpiteitä. Toimielinten kokoukset 
muutettiin sähköisiksi etäkokouksiksi ja toimistotyö siirtyi 
lähes kokonaan etätyöksi. Tässä laajuudessa tehtyä sulkua 
ei ole toteutettu edes sota-aikoina. Siirtyminen poikkeus-
järjestelyihin sujui olosuhteisiin nähden hyvin.  
 
Kaupungin viime vuoden taloudessa oli kaksi merkittävää 
ja hyvin poikkeuksellista muuttujaa. Vuoden 2019 historial-
lisen heikko tulos oli seurausta sote-menojen voimak-
kaasta kasvusta ja se johti useiden aikaisempien vuosien 
aikana kertyneen taseen ylijäämän romahtamiseen. Tämän 
takia oli kaupungin perustalouden korjaamiseksi tehtävä 
suunnitelmallinen, vuoteen 2024 ulottuva tervehdyttämis-
ohjelma, joka käsitti n. 100 erillistä toimenpidettä ja se johti 
myös henkilöstön irtisanomisiin. Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi tämän ohjelman kesäkuussa 2020.  
 
Toinen iso, talouteen vaikuttava muutos oli koronapande-
mian aiheuttamat talousvaikutukset. Itse sairauden hoi-
dossa kova paine kohdistui Keusoteen ja HUS:iin, joiden 

kustannukset kasvoivat ja erityisesti HUS:n hoitovelka li-
sääntyi ja tuloja jäi saamatta normaalitoiminnan vähenty-
misen takia. Kaupungin talouteen korona vaikutti työttö-
myyden kasvun, verotulojen vähentymisen, toimintatulo-
jen pienentymisen ja suoranaisten koronasta aiheutuvien 
lisämenojen kautta. Valtio kompensoi koronasta aiheutu-
via menetyksiä niin hyvin, että lopputuloksena kaupungin 
tulos muodostui selvästi pahimpia ennusteita paremmaksi. 
Kaupungin tulos oli 0,8 milj. euroa ylijäämäinen ja vuosi-
kate riittävällä tasolla eli 21,2 milj. euroa. 
 
Koronapandemiasta huolimatta kaupungin kehittyminen 
ei pysähtynyt. Väestönkasvu kääntyi positiiviseksi, uusia 
asuntoja valmistui MAL-tavoitteiden mukaisesti lähes 400 
kpl ja uusia rakennuslupia myönnettiin myös runsaasti. Si-
vistystoimi sai pitkään odotetut uudet tilat. Kipinä ja Metsä-
kaltevatalo valmistuivat viime vuonna. Kuntatekniikan ra-
kentamishankkeet etenevät suunnitellusti ja pitkään puh-
distustoimenpiteitä odottanut Nopon pohjavedenottamo 
saatiin kunnostuksen kohteeksi. Kaupunki sai ottamoon 
myös merkittävän vedenotto-oikeuden, mikä turvaa talous-
veden saannin myös tulevaisuudessa.  
 
Tämä koronavuoden 2020 tilinpäätös on virkaurani viimei-
nen. Kiitän tänä poikkeusaikana kaikkia luottamushenki-
löitä ja henkilöstöä sitkeästä, sopeutuvasta ja tuloksek-
kaasta työstä, jota te olette tehneet historiallisen vaikeassa 
tilanteessa kaupunkilaisten hyväksi. 
 
Jyrki Mattila 
kaupunginjohtaja 
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 Kaupungin hallinto 
 
 

Edelliset Manner-Suomen kuntavaalit järjestettiin 9.4.2017 
ja vaaleissa valittujen valtuutettujen toimikausi alkoi 
1.6.2017. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 13.6.2021. Seu-
raavissa kappaleissa on esitetty vuonna 2020 kaupungin 

hallintorakennetta, valtuuston ja hallituksen kokoonpanot 
sekä muiden toimielinten puheenjohtajisto. Lisäksi on esi-
tetty tilivelvolliset viranhaltijat. 
 

 
 

1.2.1 Kaupunginvaltuusto  
 

Hyvinkään kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupungin-
valtuusto, johon kuuluu 51 valtuutettua. Valtuusto vastaa 
kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuusto 
piti vuoden 2020 aikana 7 kokousta.  Pöytäkirjoihin merkit-
tiin 96 pykälää. Valtuuston kokoonpano 31.12.2020 oli seu-
raava: 
 

Kansallinen Kokoomus  (Kok.)   13 
Suomen Sosialidemokraattinen puolue (SDP)  12 
Perussuomalaiset (PS)  7 
Vasemmistoliitto (Vas.)   5 
Vihreä Liitto (Vihr.)     8 
Suomen Keskusta (Kesk.)   3 
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)   3 
Yhteensä 51 

 

Valtuuston puheenjohtajana toimi tilikaudella Irma Pahl-
man (sd.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Jaakko Rai-
nio (kok.) ja toisena varapuheenjohtajana Sanna-Kaisa Pat-
jas (vihr).  
 
Muut valtuutetut olivat:  
 

Kansallinen Kokoomus r.p. (Kok.) 
Eerola Markus  
Kokko Annika 
Komulainen Riikka 
Latostenmaa Arto 
Mäkelä Ari 
Puhakka Pentti 
Puupponen Riitta 
Rantalainen Antti 
Rantalainen Iida-Eveliina 
Silfverberg Krista 
Vanhatalo Tuula 
Östlund Tom 

 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (SDP) 

Helén Anette  
Karttunen Pasi 
Kukkola Jussi 
Laine Pekka 
Latosuo Tuula 
Lehtimäki Anne 
Liesmäki Hannele 
Linna-Pirinen Tuija 
Mauriala Vesa 
Perholehto Pinja 
Velin Jari-Pekka 

Perussuomalaiset r.p. (PS) 
Järvinen Arto 
Jäske Heikki (30.8.2019 alkaen) 
Karhunen Tiina 
Lappalainen Veijo 
Meri Leena 
Perälahti Henri 
Wahlsten Pekka 

 
Vasemmistoliitto r.p. (Vas.) 

Jokinen Johanna 
Kouhia Juhani 
Raunisalo Riika 
Savela Olli 
Urtamo Kristiina (31.8.2020 alkaen) 

 
Vihreä liitto r.p. (Vihr.) 

Hyytiäinen Minna 
Jahnukainen Markku 
Kalliomaa Sirpa 
Kontiainen Satu (14.9.2020 alkaen) 
Korpela Aki 
Korpela Terhi 
Pyykkönen Nina 
Reichardt Ragni (14.9.2020 saakka)  
Urtamo Kristiina (31.8.2020 saakka) 

 
Suomen Keskusta r.p. (Kesk.) 

Haapamäki Jaakko 
Jäske Heikki (29.8.2019 saakka) 
Laine Marja-Leena 
Skyttä Juhani  

 
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.  

Kiuttu Pekka 
Rajala Inga-Lill  
Taupila Reija 
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1.2.2 Kaupunginhallitus 
 
Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa, valmistella kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä 
huolehtia kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanosta.  Lisäksi se valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia sekä te-
kee sopimukset sen puolesta. Kaupunginhallituksessa asioiden esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. 
 
Kaupunginhallitus piti vuoden 2020 aikana 29 kokousta.  Pöytäkirjoihin merkittiin 296 pykälää. 
 
Kaupunginhallitukseen kuuluivat: 
 
Jäsen    Varajäsen 
Annika Kokko (kok), puheenjohtaja   Pentti Puhakka 
Tuija Linna-Pirinen (SDP), 1. varapuheenjohtaja Sirpa Kalliomaa 
Leena Meri (PS), 2. varapuheenjohtaja   Veijo Lappalainen  
Korpela Aki (vihr.)    Reichardt Ragni (14.9.2020 saakka) 

Minna Hyytiäinen (14.9.2020 alkaen) 
Kukkola Jussi (sd.)     Mauriala Vesa 
Laine Marja-Leena (kesk.)    Haapamäki Jaakko 
Laine Pekka (sd.)     Urtamo Kristiina 
Mäkelä Ari (kok.)     Silfverberg Krista 
Rantalainen Antti (kok.)     Rantalainen Iida-Eveliina 
 
 
Henkilöstöjaosto 
  
Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto piti vuoden aikana 11 kokousta ja pöytäkirjoihin merkittiin 47 pykälää. Henkilöstö-
jaoston jäsenet olivat: 
 
Jäsen    Varajäsen 
Linna-Pirinen Tuija (sd.), puheenjohtaja  Kalliomaa Sirpa 
Mäkelä Ari (kok.)   Rantalainen Iida-Eveliina 
Laine Pekka (sd.)   Haapamäki Jaakko 
Meri Leena (ps.)   Lappalainen Veijo 
 
 
Kehittämisjaosto 
 
Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto piti vuoden aikana 14 kokousta ja pöytäkirjoihin merkittiin 81 pykälää. 
Kaupunginhallituksen kehittämisjaostoon kuuluivat seuraavat henkilöt: 
 
Jäsen    Varajäsen 
Kokko Annika (kok.), puheenjohtaja  Puhakka Pentti 
Rantalainen Antti (kok.)   Silfverberg Krista 
Korpela Aki (vihr.)   Reichardt Ragni (21.9.2020 saakka) 
    Hyytiäinen Minna (21.9.2020 alkaen) 
Kukkola Jussi (sd.)   Mauriala Vesa 
Laine Marja-Leena (kesk.)   Urtamo Kristiina 
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1.2.3 Lautakuntien puheenjohtajat 
 

Keskusvaalilautakunta 
 

Hintikka Esa (kok.), puheenjohtaja 
Ahtikari Markku (sd.), varapuheenjohtaja 

 
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta 
 

Lappalainen Veijo (ps.), puheenjohtaja 
Hyytiäinen Minna (vihr.), varapuheenjohtaja 

 
Opetuslautakunta 
 

Vanhatalo Tuula (kok.), puheenjohtaja 
Taupila Reija (kd.), varapuheenjohtaja 

 
Tarkastuslautakunta 
 

Karttunen Pasi (sd.), puheenjohtaja 
Skyttä Juhani (kesk.), varapuheenjohtaja 

 

Tekninen lautakunta 
 

Komulainen Riikka (kok.), puheenjohtaja 
Velin Jari-Pekka (sd.), varapuheenjohtaja 

 
Ympäristölautakunta 
 

Korpela Terhi (vihr.), puheenjohtaja 
Järvinen Arto (ps.), varapuheenjohtaja 

 
Hyvinkään Veden johtokunta 
 

Komulainen Riikka (kok.), puheenjohtaja 
Velin Jari-Pekka (sd.), varapuheenjohtaja 
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1.2.4 Kaupungin organisaatio 
 

Kaupungin hallinto-organisaatio oli vuoden 2020 lopussa seuraava: 

 
 

1.2.5 Tilivelvolliset kaupungin organisaatiossa 
 

Tilivelvollisten määritteleminen liittyy sisäisen valvonnan 
ketjun varmistamiseen. Vaikka päätöksentekovaltaa dele-
goidaan organisaation alemmille tasoille, tilivelvolliset vi-
ranhaltijat eivät vapaudu alaistensa toimintaa koskevasta 
valvontavastuusta. 

 
Valvontavastuu koskee sekä toimintaa että taloutta.  
Vuoden 2020 talousarviossa seuraavat johtavat viranhalti-
jat on määritelty tilivelvollisiksi: 
 
 

 

Toimielin/Palvelualue Tilivelvollinen 
Käyttötalousosa  

Tarkastuslautakunta tarkastussihteeri 

Keskusvaalilautakunta kansliapäällikkö 
Kaupunginhallitus kaupunginjohtaja 

Demokratia ja johdon tuki kaupunginjohtaja 
Henkilöstöjaosto henkilöstöjohtaja 

Kehittämisjaosto kaupunginjohtaja 
Talous talousjohtaja 

Henkilöstö henkilöstöjohtaja 
Elinvoima liiketoimintajohtaja 

Opetuslautakunta sivistystoimenjohtaja 
Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen sivistystoimenjohtaja 

Perusopetus perusopetuksen johtaja 
Yleissivistävä koulutus sivistystoimenjohtaja 

Varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatuksen johtaja 
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja 

  

5
LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



 

Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

Toimielin/Palvelualue Tilivelvollinen 
Tekninen lautakunta tekniikan ja ympäristötoimen toimialajohtaja 

Toimialan hallinto ja kehittäminen tekniikan ja ympäristötoimen toimialajohtaja 
Tekninen keskus tekninen johtaja 

Tilakeskus kiinteistöjohtaja 
Ympäristölautakunta ympäristötoimenjohtaja 

Ympäristökeskus ympäristötoimenjohtaja 

Hyvinkään veden johtokunta vesihuoltojohtaja 
  

Investointiosa  

Maa- ja vesialueet (kaupunginhallitus) kaupunginjohtaja 
Rakennukset (konserni- ja tukipalvelujaosto) kiinteistöjohtaja 

Kiinteät rakenteet ja laitteet kaupunginjohtaja 
Kunnallistekniikka tekninen johtaja 

Maaperä- ja vesivahingot tekninen johtaja 
Urheilu- ja ulkoilualueet kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja 

Koneet ja kalusto  

Kaupunginhallitus kaupunginjohtaja 

Opetustoimi sivistystoimenjohtaja 
Kulttuuri- ja vapaa-aika kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja 

Tekniikka ja ympäristö tekniikan ja ympäristötoimen toimialajohtaja 
Aineettomat hyödykkeet (kaupunginhallitus) kaupunginjohtaja 

Sijoitukset (kaupunginhallitus) kaupunginjohtaja 
Vesihuolto vesihuoltojohtaja 
  

Rahoitusosa talousjohtaja 
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1.2.6 Henkilöstö 
 
Kaupungin henkilöstön määrä (vakinaiset ja määräaikaiset) 
on laskenut vuodesta 2019. Vakituisten työntekijöiden 
määrä väheni edellisvuodesta 26 henkilön verran (-2,1 %) ja 
määräaikaisten määrä väheni 4 henkilöllä (-1 %). Kokonai-
suutena henkilöstömäärä oli vuoden 2020 lopussa 30 työn-
tekijää vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupungin palve-
luksessa oli 31.12.2020 yhteensä 1527 henkilöä. Määrään 
ei sisälly sivutoimisia työntekijöitä, työllistettyjä eikä lyhyt-
aikaisia sijaisia. Vuosien 2019 ja 2020 henkilöstömäärät 
ovat uuden BI-raportointijärjestelmän mukaisia eikä niitä 
voi verrata aiempien vuosien tilastoihin. 
 
Henkilötyövuosina (HTV2) mitattuna henkilöstö on vähen-
tynyt 169,4 vuosityöntekijän verran. Vakinaisista työsuh-
teista päättyi 181 työsuhdetta vuonna 2020 ja näistä 50 
henkilöä siirtyi vanhuuseläkkeelle. 

 
Osa-aikatyötä teki 192 henkilöä joulukuun 2020 lopussa. 
Osa-aikatyötä tekevien määrä kasvoi 8,5 % edellisvuoteen 
verrattuna. Osa-aikaisen henkilöstön osuus oli 12,6 % pro-
senttia kaikista työntekijöistä vuoden 2020 lopussa. Vastaa-
vasti kokoaikaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 3,4 %.  
 
Kuntapalvelujen tuottamiseen tarvittavan henkilöstö mää-
rän suhteuttaminen kunnan asukaslukuun kertoo osaltaan 
palvelutuotannon henkilöstömitoituksesta siinä määrin 

kuin palvelut tuottaa kunnan oma henkilöstö. Henkilöstö-
määrän vähentymiseen vaikuttaa, muuttuuko kunnan jär-
jestämisvastuu palvelusta tai tuottaako palvelun kunta vai 
tuotetaanko palvelu ostopalveluna. Hyvinkään kaupungin 
henkilöstön määrä väheni voimakkaasti vuoden 2019 
alusta lukien, kun sosiaali- ja terveys toimen henkilöstö siir-
tyi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän palvelukseen. 
Sote-henkilöstön määrä oli 31.12.2018 yhteensä 977 henki-
löä. Näistä vakinaiset ja osa määräaikaisista siirtyi kuntayh-
tymän palvelukseen. 
 
Henkilöstömenot laskivat henkilöstömäärän vähenemisen 
vuoksi edellisestä vuodesta 2,6 milj. eurolla (-4,0 %). Henki-
löstömenot olivat 76,6 milj. euroa, josta palkkojen osuus oli 
59,2 milj. euroa, eläkekulujen 15,1 milj. euroa ja muiden 
henkilösivukulujen 2,3 milj. euroa.  
 
Sairauspoissaoloissa tapahtui pientä muutosta ylöspäin 
sairauspoissaoloprosentin kasvaessa 0,31% 3,98 prosent-
tiin ja työkyvyttömyyspoissaolopäivät/htv nousivat 1,1 päi-
vällä ollen 14,5 päivää. Työterveyshuolto omana toimin-
tana loppui 31.3.2021 ja uutena työterveyshuollon toimi-
jana aloitti 1.4.2020 kilpailutuksen voittanut Suomen Ter-
veystalo Oy. 
 
Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten yleiskorotukset 
tulivat voimaan 1.8.2020 lukien ja yleiskorotuksien suuruu-
det olivat: KVTES 1,22 %, OVTES:n osiossa B 0,87 prosenttia 
ja osiossa F 1,24 prosenttia. Osiossa C korotuksen suuruus 
on 0,95 prosenttia, TS 1,22 %, TTES 12 senttiä tunnilta, kui-
tenkin vähintään 1,22 %. 
 
Hyvinkään kaupungin koko henkilöstöä koskevat Kestävän 
talouden yhteistoimintaneuvottelut käytiin keväällä 2020 

Vakinaiset Määräaik. Yhteensä

12/2020 Määrä % 12/2020 Määrä % 12/2020 Määrä %

Päätöksenteko 14 -1 -6,7 % 1 0 0 % 15 -1 -6,3 %

Konsernipalvelut ja hallinto 51 -8 -13,6 % 4 -2 -33 % 55 -10 -15,4 %

Sivistystoimi 842 5 0,6 % 250 -4 -2 % 1 092 1 0,1 %

Tekniikka ja ympäristö 307 -19 -5,8 % 30 1 3 % 337 -18 -5,1 %

Hyvinkään Vesi 27 -3 -10,0 % 1 -1 0 % 28 -4 -12,5 %

Yhteensä 1 241 -26 -2,1 % 286 -6 -2 % 1 527 -32 -2,1 %

Muutos ed. vuodesta Muutos ed. vuodesta Muutos ed. vuodesta
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Hyvinkään kaupungin talouden tasapainottamiseksi ja neu-
votteluissa käsiteltiin vuosina 2020-2021 toteutettavia hen-
kilöstöön kohdistuvia mahdollisia toimenpiteitä. Ohjelma-
työssä kaupunki päättää kestävistä ja pysyvistä keinoista, 
joilla se tavoittelee vuosien 2020-2024 aikana 15 milj. euron 
tulosparannusta verrattuna tilanteeseen, jossa tasapainot-
tamista ei tehdä. Merkittävä osa kaupungin menoista koos-
tuu henkilöstökuluista. Yhteistoimintaneuvottelut käynnis-
tettiin taloudellisista, tuotannollisista ja toiminnan uudel-
leen järjestelyyn liittyvistä syistä. Neuvotteluiden toimenpi-
teinä tehtiin toiminnan uudelleen järjestelyitä, joiden seu-
rauksena henkilöstöstä irtisanottiin 10 henkilöä. 
 
Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain erik-
seen henkilöstökertomuksen, jossa kuvataan tarkemmin 
henkilöstön määrälliset ja laadulliset tunnusluvut, kehittä-
mistoimenpiteet ja näiden vaikutukset henkilöstöön, toi-
mintaan ja talouteen.  
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1.2.7 Sähköinen asiakaspalaute  
 
Kuntalaiset ovat käyttäneet aktiivisesti kaupungin säh-
köistä palautejärjestelmää. Tätä kautta kertyi 1.1.-
31.12.2020 välisenä aikana yhteensä 1679 palautetta. Asi-
akkaiden antamista käsitellyistä palautteista 50 %:a liittyi 
katuihin ja liikenteeseen, tyypillisimmin kyse on ollut katu-
jen kunnossapitoon liittyneistä asioista. Toiseksi eniten (19 
%:a) palautteita kertyi puistoja, ympäristöä ja ympäristöter-
veyttä koskien. Kolmanneksi eniten palautteita kertyi liikun-
nan ja luonnon virkistyskäytön osalta (14 %:a). Puistoja ja 
luonnon virkistyskäyttöä koskevat palautteet ovat esimerk-
kejä niistä kokonaisuuksista, joiden osalta asiakkaat esitti-

vät runsaasti kysymyksiä ja toimenpide-ehdotuksia. Tällais-
ten palautteiden osalta taustatietojen kerääminen ja pa-
lautteisiin vastaaminen vie aikaa ja yksittäisten vastausten 
laajuuden osalta joudutaan ajankäytöllisistä syistä teke-
mään kompromisseja. Asiakaspalautteiden käsittelyajoissa 
on ollut tarkastelujakson aikana merkittäviä eroja. Osa pa-
lautteista on pystytty ratkaisemaan jopa päivässä, iso osa 
muutamassa päivässä. Samaan aikaan yksittäisiä palaut-
teita on jäänyt kuitenkin vastaamatta tai tehtävää ei ole kui-
tattu järjestelmän puolelle. Nämä poikkeamat ovat piden-
täneet raportoitua keskimääräistä käsittelyaikaa huomat-
tavasti. Asiaan on reagoitu ja kiinnitetään erityistä huo-
miota muun muassa siten, että tekniikan ja ympäristön toi-
mialalla käydään palautteiden tilanne läpi säännöllisesti. 
 

 
 

 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 
 
1.3.1 Maailmantalouden ja euroalueen talouden kehitys  
 
Suomen Pankin1 väliennusteen Maailmantalouden kasvun 
ennustetaan olevan vuonna 2021 aiemmin arvioitua vah-
vempaa eli 6,5 prosenttia. Pandemiatilanteessa oli jo vuo-
den alkuviikkoina helpottumisen merkkejä, mutta uusim-
mat tiedot viittaavat tartuntojen määrän uuteen kasvuun. 
Tiukkojen rajoitustoimien asteittainen purkaminen, joskin 
aiemmin oletettua hitaammin, sekä rokotusten etenemi-
nen ovat parantaneet talouden toimijoiden odotuksia tule-
vasta. Myös raha- ja finanssipolitiikan vahva tuki on virittä-
nyt optimismia. Myös euroalueella talousnäkymät ovat ko-
hentuneet, ja sekä teollisuustuotanto että tuotanto-odo-
tukset ovat vahvistuneet. Vienti on kasvanut vuoden 2020 
toisella puoliskolla selvästi. Palvelualojen heikkous sitä vas-
toin jatkuu edelleen. 
 

 
1 Suomen Pankki: Suomen talouden väliennuste, maaliskuu 2021 3/2020. Eurojata-
lous.fi – Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta. Saantitapa: 
https://www.eurojatalous.fi/fi/2021/artikkelit/kasvu-vahvistuu-pandemian-vaistyessa/. 
Maaliskuu 2021. 

1.3.2 Suomen kansantalouden kehitys 
 
Koronavirusepidemia vaikutti merkittävästi Suomen talou-
den kehitykseen. Tilastokeskuksen2 15.3.2021 julkaisemien 
tietojen mukaan Suomen talous supistui -2,8 prosenttia 
vuonna 2020, työllisyysaste laski yhdellä prosenttiyksiköllä 
noin 71,6 prosenttiin ja julkisen sektorin velkataakka suh-
teutettuna bruttokansantuotteeseen kasvoi noin 59 pro-
sentista yli 68 prosenttiin.  
 
Suomen Pankin väliennusteen mukaan kuluttajahintojen 
nousu yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitat-
tuna jäi vuonna 2020 hitaaksi, vain 0,4 prosenttiin. Inflaa-
tion hidastumiseen vaikutti etenkin energian hintojen lasku 
vuoden aikana. Samalla myös palveluhintojen nousu oli 

2 Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu]. 
ISSN=1795-8881. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2021]. 
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2020/vtp_2020_2021-03-15_tie_001_fi.html 
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aiempaa hitaampaa, kun pandemia ja siitä johtuneet rajoi-
tukset vaikuttivat erityisesti palveluiden kulutukseen. Pal-
veluinflaatio kokonaisuutena kuitenkin nopeutui vuoden 
2020 viimeisinä kuukausina ja nousu on jatkunut alkuvuo-
desta 2021. 
 
Kuva. Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos, pro-
senttia 

 
 
Tilastokeskuksen3 mukaan julkisyhteisöjen rahoitusasema 
eli nettoluotonanto oli 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. 
Edellisenä vuonna alijäämä oli 2,7 miljardia euroa. Ali-
jäämä oli 5,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuottee-
seen. 
 
1.3.3 Kuntatalouden kehitys 
 
Koronavirusepidemia vaikutti merkittävästi Suomen talou-
den kehitykseen ja montaa kautta kuntien talouteen 
vuonna 2020. Koronan vaikutukset ovat pääsääntöisesti ol-
leet negatiivisia, mutta valtion koronatuet kunnille ovat 
osaltaan vahvistaneet kuntataloutta. 
 
Koronavirusepidemia heikensi kuntien verotuloja ja kas-
vatti erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menoja.  
 
Valtio tuki kuntia vuonna 2020 erityisesti korottamalla kun-
tien yhteisöveron jako-osuutta määräaikaisesti kymme-
nellä prosenttiyksiköllä sekä korottamalla valtion-osuusjär-
jestelmän kautta saatavaa yleiskatteellista rahoitusta. Il-
man valtion tukea kuntien talous olisi kauttaaltaan ollut 
vahvasti alijäämäinen ja kunnat olisivat joutuneet teke-
mään merkittäviä sopeutustoimia. 
 
Tilastokeskuksen4 keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan 
kuntien talous vuonna 2020 oli valtion koronatukien ansi-
osta selvästi ylijäämäinen. Valtion määräaikaiset ko-
ronatuet näkyvät erityisesti kuntien valtionosuustuloissa, 
jotka kasvoivat yli 27 prosenttia edellisvuodesta. 
 
Vuosikate yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta 

 
3 3 Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu]. 
ISSN=1795-8881. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.3.2021]. 
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2020/vtp_2020_2021-03-15_tie_001_fi.html 
 

4,0 miljardiin euroon. Manner-Suomen kunnista kahdella 
oli tilinpäätösarviossa negatiivinen vuosikate. Edellisen 
vuoden toteutuneissa tilinpäätöksissä negatiivinen vuosi-
kate oli 65 kunnalla. Kuntien yhteenlaskettu tulos kasvoi -
0,2 miljardista eurosta 1,7 miljardiin euroon. 
 
Kuntien verotulot kasvoivat 4,0 prosenttia vuonna 2020. 
Kuntien yhteisöveron tuotto kasvoi 3,0 prosenttia korote-
tun jako-osuuden takia. Kunnallisveron tuotto puolestaan 
kasvoi noin 5,1 prosenttia. Kunnallisveron hyvä kehitys joh-
tuu osittain siitä, että tulorekisteriin ja verokorttiuudistuk-
sen takia kunnille tilitettiin vuodelta 2019 saamatta jääneitä 
veroja. Kiinteistöveron tuotto heikkeni, koska veron osalta 
siirryttiin joustavaan menettelyyn, mikä siirsi osan veron 
tuotosta vuoden 2021 puolelle. 
 
Kuntasektorin toimintamenot kasvoivat yhteensä 2,0 pro-
senttia, mutta menojen kasvu ei ole täysin vertailukelpoi-
nen edellisiin vuosiin nähden. Korona kasvatti erityisesti so-
siaali- ja terveystoimen menoja, mutta samalla kasvatti 
myös tulevien vuosien hoitojonoja ja hoitovelkaa, mikä tu-
lee näkymään tulevien vuosien sosiaali- ja terveystoimen 
kustannuksissa. Voidaankin ajatella, että vuodelle 2020 
myönnetyt koronatuet ovat puskuria myös tulevien vuo-
sien koronavaikutuksia vastaan. 
 
Vaikka kuntien tulot kasvoivat menoja vauhdikkaammin, in-
vestointien ja taloustilanteen epävarmuuden vuoksi, kun-
nat ja kuntayhtymät joutuivat turvautumaan myös lisäve-
lanottoon. Kuntasektorin lainakanta kasvoi yhteensä noin 
1,5 miljardia euroa. 
 

4 Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu]. 
ISSN=2343-4112. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 
24.3.2021]. 
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/04/ktan_2020_04_2021-02-10_tie_001_fi.html 
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1.3.4 Hyvinkään kaupungin toimintaympäristön kehitys 
 
 
Väestönkehitys 
 
Hyvinkään väkiluku vuoden 2020 lopussa oli Tilastokeskuk-
sen ennakkotietojen5 mukaan 46 574 asukasta. Väestö-
määrä kasvoi 104 asukkaalla. Suhteellinen väestönmuutos 
oli 0,2 %. Edellisten viiden vuoden aikana väestömäärä kas-
voi vuosittain keskimäärin 24 asukkaalla. 
 
Koko maan väestörakenne on murroksessa. Syntyvyyden 
lasku on ollut yllättävän nopeaa 2010-luvulla. Lapsettomien 
osuus väestöstä kasvaa ja perheiden lapsiluku on aiempaa 
pienempi. 2010-luvun pienet ikäluokat vähentävät paitsi tu-
levan työvoiman määrää, myös tulevien synnyttäjien mää-
rää. Kustannus matalasta lapsiluvusta alkaa näkyä kansan-
taloudessa työvoiman ja verotulojen pienemisen muo-
dossa 2030-luvulta lähtien ja muutos on pysyvä. Vuonna 
2020 syntyneiden määrä on Tilastokeskuksen ennakkotie-
tojen mukaan ollut edellisvuotta hieman korkeampi. Synty-
vyyden laskun taittumisesta on näin ollen toivonpilkahdus. 
Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa tulevaisuudessa 
eikä kasvulle näy loppua, mikäli elinajat pitenevät enna-
koidusti.  

 
Hyvinkään väestönkehityksessä syntyvyyden lasku on nä-
kynyt samankaltaisena kuin koko maan tasolla. Syntyvien 
määrä on laskenut lähes koko 2010-luvun ajan. Vuosina 
2000-2009 lapsia syntyi vuosittain keskimäärin 500, mutta 
vuosina 2010-2019 keskimäärin vain 420 lasta. Tilastokes-
kuksen ennakkotietojen mukaan lapsia syntyi vuonna 2020 
yhteensä 336. Tämä on samaa tasoa kuin edellisvuonna. 
 
Hyvinkään väestö on hieman ikääntyneempää kuin muissa 
Keski-Uudenmaan kunnissa. Tämä näkyy kuolleisuuslu-
vuissa. Vuosina 2015-2019 kuolleita oli keskimäärin 416 

 
5 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön ennakkotilasto [verkko-
julkaisu]. ISSN=1798-8381. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 
3.2.2021]. 
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vamuu/tjulk.html 

vuodessa. Viime vuonna kuolleiden määrä oli 491, mikä 
10,3 % enemmän kuin vuonna 2019. 
 
Luonnollinen väestönlisäys (syntyneet – kuolleet) oli positii-
vista Hyvinkäällä vuoteen 2016 saakka. Vuodesta 2017 läh-
tien luonnollinen väestönlisäys on painunut voimakkaasti 
edellisvuotta negatiivisemmaksi joka vuosi. Vuonna 2020 
luonnollinen väestönlisäys oli -155 asukasta.  
 
Kuntien välinen muuttoliike on eniten vuosittaiseen väes-
tönkasvun vaihteluun vaikuttava tekijä Hyvinkäällä. 2000-
luvun aikana se on parhaimmillaan tuonut Hyvinkäälle vä-
estönlisäystä lähes 450 asukkaan verran (vuosi 2013), ja 
heikoimmillaan vähentänyt asukasmäärää 225 asukkaalla 
(vuosi 2018). Vuonna 2020 kuntien välinen muuttoliike ker-
rytti Hyvinkään väestömäärää 135 asukkaalla. Tulomuutta-
jien määrä oli lähes 2700 ja se on suurin määrä koko 2000-
luvulla. Kuntien väliselle muuttoliikkeelle on tyypillistä voi-
makkaat vuosittaiset vaihtelut.  
 
Hyvinkää on saanut ulkomailta viime vuosina tasaisesti li-
säväestöä. Vuosina 2015-2019 nettomaahanmuutto ollut 
keskimäärin +85 asukasta vuodessa. Vuonna 2020 netto-
maahanmuutto oli +144 asukasta. Yhteensä Hyvinkään 
muuttovoittokertymä kotimaasta ja ulkomailta vuonna 
2020 oli +279 asukasta.  
 
Koronapandemian vaikutuksesta muuttoliikkeeseen on 
vielä vähän tietoa saatavilla. Tulomuuttajien määrä koti-
maan muuttoliikkeessä oli kuitenkin korkea viime vuonna. 
Tähän vaikutti osaltaan myös suuri valmistuneiden asunto-
jen määrä Hyvinkäällä.  
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Kuuma-seudun väestömäärä kasvoi viime vuoden aikana 
noin 3200 asukkaalla. Suhteellinen väestönkasvu oli 1,0 %. 
KUUMA-seudun kunnista erottuu väestönkehityksen näkö-
kulmasta vahva nelikko; Järvenpää, Nurmijärvi, Sipoo ja 
Kirkkonummi. Eniten väestömäärä kasvoi Järvenpäässä 
(+755 asukasta) ja suhteellinen väestönkasvu oli voimak-
kainta Sipoossa 2,5 %:n vuosikasvulla. Näissä kunnissa 
muuttoliikkeen lisäksi väestömäärä kasvaa vielä luonnolli-
sen väestönkasvun kautta. KUUMA-seudun kunnista vain 
Vihdin väestömäärä väheni. 
 
Kantahämäläisistä naapurikunnista Lopen väestömäärä 
kasvoi 0,3 %. Riihimäen ja Hausjärven väestömäärät hie-
man vähenivät. 

 
Pääkaupunkiseudun suurista kaupungeissa (Helsinki, Es-
poo, Vantaa) väestömäärä kasvoi viime vuonna suhteelli-
sesti nopeimmin Vantaalla (1,5 %). Määrällisesti väestö-
määrä kasvoi eniten Helsingissä (3800 hlöä).  
 
Tässä luvussa esitetyt väestötilastot ovat Tilastokeskuksen 
tammikuussa julkaisemia ennakkotietoja. Myös toimialojen 
raportoinnissaan käyttämät asukaslukuun suhteutetut tun-
nusluvut perustuvat ennakkotietoihin. Maaliskuun lopulla 
julkaistaan vuoden 2020 lopulliset väestörakennetiedot. 
Nämä tiedot sisältävät tarkempia tietoja ikärakenteesta, 
kansalaisuuksista, kielistä, väestön pääasiallisesta toimin-
nasta jne. Näitä tietoja käsitellään myöhemmin vuoden ai-
kana mm. hyvinvointikertomuksessa ja talousarviossa. 
 

Huoltosuhteiden kehitys 
 
Väestön huoltosuhteiden kehitystä voidaan esittää kah-
della erilaisella indikaattorilla. Väestöllinen (demografinen) 
huoltosuhde perustuu ikärakenteen muutokseen. Se ker-
too, kuinka paljon on lapsia ja eläkeläisiä suhteessa työikäi-
siin. Väestöllisen huoltosuhteen kehitystä voidaan enna-
koida kaupungin väestöennusteen mukaisesti. Väestölli-
nen huoltosuhde on heikentynyt melko tasaisesti 1990-lu-
vulta lähtien ikärakenteen muutoksen vaikutuksesta. 
Vuonna 2000 Hyvinkäällä oli sataa työikäistä kohti 49 lasta 
ja eläkeläistä. Vuonna 2019 suhdeluku oli jo 60 huollettavaa 
sataa työikäistä kohden ja suhdeluvun ennustetaan nouse-
van yli 70 vuoteen 2040 mennessä.  

 

Syntyneiden 
enemmyys

Kuntien välinen 
nettomuutto

Netto-
maahan-
muutto

Väkiluvun 
korjaus

Kokonais-
muutos Kasvu-%

Ennakko-
väkiluku 

31.12.2020

Järvenpää 127 527 106 -5 755 1,7 % 44 466
Nurmijärvi 96 467 111 2 676 1,6 % 43 669
Sipoo 11 454 58 0 523 2,5 % 21 693
Kirkkonummi 95 264 162 -5 516 1,3 % 40 102
Kerava 63 194 116 -8 365 1,0 % 37 121
Tuusula 29 133 32 -5 189 0,5 % 38 788
Hyvinkää -155 135 144 -20 104 0,2 % 46 574
Mäntsälä 28 -14 47 0 61 0,3 % 20 782
Pornainen 17 21 -4 -1 33 0,7 % 5 068
Loppi -32 41 18 0 27 0,3 % 7 855
Vihti -9 -19 23 -7 -12 0,0 % 29 146
Riihimäki -93 5 39 -4 -53 -0,2 % 28 740
Hausjärvi -37 -47 -1 1 -84 -1,0 % 8 176

Keusote-kunnat yht. 142 1269 436 -29 1818 0,9 % 199347
KUUMA-seutu 302 2162 795 -49 3210 1,0 % 327409

Helsinki 1365 -983 3479 -22 3 839 0,6 % 657 674
Vantaa 864 1004 1635 -47 3 456 1,5 % 237 231
Espoo 1403 -682 2442 19 3 182 1,1 % 292 913

   Lähde: Tilastokeskus

Väestönmuutosten ennakkotiedot vuodelta 2020
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Taloudellinen huoltosuhde kuvaa, kuinka monta työtöntä 
ja työvoiman ulkopuolella olevaa on sataa työllistä kohti. In-
dikaattori kuvaa talouden suhdanteissa ja työllisyyskehityk-
sessä tapahtuvia muutoksia. Taloudellista huoltosuhdetta 
tarkastellaan pääsääntöisesti vaikean ennustettavuuden 
vuoksi vain taaksepäin. Se ei ole niinkään väestörakennetta 
kuvaava vaan ennemmin työllisyyskehitystä kuvaava indi-
kaattori. Yllä olevassa kuvassa näkyy taloudellisen huolto-
suhteen voimakas heikkeneminen esimerkiksi 1990-luvun 
laman aikana. Tuorein saatava tieto taloudellisesta huolto-
suhteesta on vuodelta 2018. Silloin sataa työllistä kohti oli 
123,9 työtöntä ja työvoiman ulkopuolella olevaa henkilöä. 
Vuonna 2020 työttömien (ml. lomautetut) määrä kasvoi voi-
makkaasti ja se on heikentänyt taloudellista huoltosuh-
detta koko maassa. 
 
Työllisyys 
 
Vuoden 2020 työllisyyskehitykseen vaikutti voimakkaasti 
koronapandemia. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitys-
tilaston6 mukaan helmikuun lopussa työttömyysaste oli 
vielä 8,3 %, mutta maaliskuusta lukien työllisyystilanne al-
koi heiketä voimakkaasti. Korkeimmillaan työttömyysaste 
oli toukokuussa (15,2 %).  Tilanne on tämän jälkeen hieman 
kohentunut. Joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli 
3047 ja työttömyysaste oli 13,4 %.  

 
Keskimäärin työttömyysaste oli Hyvinkäällä vuoden 2020 
aikana 12,3 %. Vuonna 2019 työttömyysaste oli keskimää-
rin 8 %, joten työttömyysaste oli vuoden 2020 aikana 4,3 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.  
 
Avoimien työpaikkojen määrä laski vuoden 2020 aikana. 
Keskimäärin työpaikkoja oli Hyvinkäällä avoinna 451 kap-
paletta kuukauden viimeisenä päivänä, mikä on 19,8 % vä-
hemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 lopussa Hyvin-
käällä oli tarjolla 0,11 avointa työpaikkaa per työtön työn-
hakija. Koko maassa vastaava suhdeluku oli 0,13. 
 
Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi vuoden 2020 
aikana. Keskimäärin alle 25-vuotiaita työttömiä työnhaki-
joita oli Hyvinkäällä kuukauden viimeisenä päivänä 406, 
kasvua vuoteen 2019 nähden oli 50,4 %.  

 
6 Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyyskatsaus 12/2020 

 
Vuoden 2020 lopussa yli kolmannes (35,6 %) hyvinkääläi-
sistä työttömistä oli yli 50-vuotiaita. Yli 50-vuotiaiden työt-
tömien työnhakijoiden määrä Hyvinkäällä oli vuonna 2020 
keskimäärin 968 henkilöä kuukauden lopussa; kasvua vuo-
teen 2019 nähden oli 44,9 %. 
 
Pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen vaikuttaa kuntata-
louteen mm. työmarkkinatukimaksujen kautta. Yli vuoden 
yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä kasvoi vuoden 
2020 aikana. Vuoden lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli Hy-
vinkäällä 895. Määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden 
57,8 %. Kaupungin maksamat työmarkkinatuen kunta-
osuusmenot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna miljoona 
euroa (34,1 %). 
 
Koko maan tilanteeseen nähden Hyvinkään työttömyysti-
lanne on samalla tasolla. Koko maan työttömyysaste oli 
vuoden 2020 lopussa 13,6 %, mikä on 3,8 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin vuotta aiemmin. Uudenmaan alueella työt-
tömyysaste oli vuoden lopussa 13,4 %, mikä on 4,9 prosent-
tiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. 
 
Hyvinkään työpaikkarakennetilastot ovat vuosilta 2018-
2019. Vuoden 2020 tietoja ei ole vielä saatavilla. Vuoden 
2018 lopussa Hyvinkäällä työskenteli Tilastokeskuksen tie-
tojen mukaan 19 5430 henkilöä ja kaupungin työpaikka-
omavaraisuusaste oli 94,0 prosenttia. Työpaikkojen määrä 
väheni 160 työpaikan verran vuoteen 2017 verrattuna.  
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Työpaikat lisääntyivät julkisen hallinnon -toimialalla ja vä-
henivät erityisesti rakentamisen ja teollisuuden toi-
mialoilla. Yrityksiä perustettiin vuoden 2019 aikana 281, 
mikä oli 16 yritystä enemmän kuin vuonna 2018. Vuoden 
2020 kahden ensimmäisen neljänneksen tietojen perus-
teella yritysten määrä kasvoi 32 yrityksellä. Hyvinkään yri-
tyskanta koostui kesäkuun 2020 lopussa 2899 yrityksestä. 
Määrä 3,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 
 
Rakentaminen 
 
Asuntoja valmistui vuonna 2020 yhteensä 383. Määrä oli 
korkein koko 2000-luvulla. Valmistuneista asunnoista pien-
taloja oli 48 kpl, rivitaloasuntoja 36 kpl ja kerrostaloasun-
toja 299 kpl. Lyhyellä korkotukilainalla valmistui 31 asun-
toa, asumisoikeusasuntoja 110 kpl ja vapaarahoitteisia 
vuokra-asuntoja 63 kpl. 

 

Vuonna 2020 aloitettiin rakentamaan 364 asuntoa, joista 
kerrostaloasuntoja 274 ja pientaloasuntoja (rivi-, paritalo- 
ja omakotitalot) 90. Pitkäaikaisella korkotukilainalla aloi-
tettiin 50 asuntoa, vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja 49, 
vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja 49. 
 
Rakennuslupia myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 403 
asuntoon. Rakennuslupien määrä oli edellisvuotta selvästi 
suurempi. Vuonna 2019 määrä oli keskimääräistä vähäi-
sempi. Vuonna 2020 myönnetyistä rakennusluvista 78 % oli 
kerrostaloasuntoihin, 14 % pientaloihin ja rivitaloasuntoi-
hin 8 %.
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 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 
 
Kestävän talouden ohjelma vuosille 2020-2024 
 
Kaupunginvaltuusto asetti osana vuoden 2020 talousar-
viopäätöstä tavoitteen, jonka mukaan talouden tasapainot-
tamiseksi laadittava Kestävän talouden ohjelma on oltava 
hyväksytty kesään 2020 mennessä. 
 
Kestävän talouden ohjelma vuosille 2020-2024 laadittiin 
vuorovaikutuksessa kaupungin viranhaltijoiden, luotta-
mushenkilöiden sekä asukkaiden kesken. Ohjelma hyväk-
syttiin valtuustossa 15.6.2020. 
 
Kestävän talouden ohjelma sisältää yhteensä noin 14 milj. 
euron edestä tulosta parantavia toimia. Ohjelman mukai-
sesti vuosikohtaisten uusien toimenpiteiden tulosta paran-
tava vaikutus on vuonna 2020 0,8 milj. euroa, vuonna 2021 
9,0 milj. euroa, vuonna 2022 2,9 milj. euroa, vuonna 2023 
1,0 milj. euroa ja vuonna 2024 0,4 milj. euroa. 
 
Ohjelman vaikutukset kohdistuvat mahdollisimman laajalle 
ja se huomioi vähenevän palvelutarpeen: lasten määrän 
vähentyminen mahdollistaa myös kustannusten sopeutta-
mista. Ohjelman laadinnan yhteydessä huomioitiin se, että 
velvoittavat lakisääteiset palvelut kyetään edelleen turvaa-
maan ja kaupungin palveluvalikoimaan myös jäisi tämän 
tason ylittäviä vetovoimapalveluita. 
 
Vähenevään palvelutarpeeseen sopeutumisen lisäksi Kes-
tävän talouden ohjelma sisälsi toiminnan tehostamiseen 
tähtääviä toimia, suoria säästötoimia, maksujen korotuksia 
ja 0,5 prosenttiyksikön suuruisen kunnallisveroprosentin 
korotuksen.  
 
Kestävän talouden ohjelman mukaiset, vuodelle 2020 koh-
distetut toimenpiteet toteutettiin vuoden 2020 aikana ja tä-
män jälkeiseen aikaan ajoitetut toimenpiteet huomioitiin 
vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2022-2023 talous-
suunnitelmaa laadittaessa. Ohjelman toteutumista seura-
taan osana normaalia raportointia ja johtamista. 
 
Koronapandemia 
 
Koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet vaikutti-
vat kaupungin toimintaan ja talouteen maaliskuusta 2020 
alkaen. Maaliskuussa voimaan tulleet rajoitukset ja sittem-
min niiden vaiheittainen purku sekä uudelleen asettami-
nen ovat tuoneet kaupungin palvelutuotantoon lukuisia, 
nopeasti toimeenpantavia suosituksia ja määräyksiä. 
 
Koronavirus on vaikuttanut kuntalaisten terveyteen ja hy-
vinvointiin. Terveydenhuollon kuntayhtymät ovat huolehti-
neet oman roolinsa mukaisesti tartuntatautiviranomaisen 

tehtävistä huomioiden kansallisten viranomaisten ja lain-
säädännön asettamat reunaehdot. Lisäksi testaukseen, jäl-
jitykseen ja hoitoon liittyvät tehtävät on ollut Keski-Uuden-
maan sote -kuntayhtymän ja HUS:n toiminnan keskiössä 
vuonna 2020. 
 
Kaupunginjohtaja on osallistunut tartuntatautiviranomai-
sen ja muiden Keusote -kuntien johtajien kanssa säännölli-
siin kokouksiin, joissa kulloisenkin tautitilanteen edellyttä-
mät määräykset ja ohjeet on saatu kaupungin tietoisuu-
teen ja toimet ja viestintä alueellisesti koordinoitua ja joissa 
on varmistettu ajantasainen tilannekuva. Kaupunginjohta-
jan johtama koronajohtoryhmä on koordinoinut kaupun-
gin osalta koronatoimia. 
 
Kaupunki on huolehtinut hyvinkääläisten hyvinvoinnista 
monin tavoin. Viestinnän rooli on korostunut ja kaupungin 
viestintäyksikkö on sekä toimeenpannut että koordinoinut 
koronaviestintää mallikkaasti. Esimerkiksi ateriajakelun jär-
jestäminen etäopiskelussa oleville oppilaille, yksinyrittäjien 
tuet sekä yli 70-vuotiaiden palvelutarpeen kartoitus edellyt-
tivät kaupungin henkilöstöltä uusien tehtävien haltuunot-
toa omien työtehtävien muuttuessa. 
 
Koronan taloudelliset vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevai-
suuteen. Ennusteet ja arviot koronavirustilanteen taloudel-
listen vaikutusten suuruudesta kaupungin talouteen elivät 
voimakkaasti vuoden aikana. Ennusteet vaihtelivat – ja 
vaihtelevat yhä – sen mukaan, mikä on kulloinkin pande-
mian tila ja sen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden vai-
kutus. Merkittävästi ennusteisiin vaikutti myös valtion pää-
tökset tukitoimista. Ilman valtion koronatukia kaupungin ti-
linpäätös olisikin ollut nollatuloksen asemesta noin 18 milj. 
euroa alijäämäinen. 
 
Korona vaikutti talouteen muun muassa siten, että sosiaali- 
ja terveystoimen kuntayhtymien menot toisaalta kasvoivat 
ja toisaalta kertyi hoitovelkaa: hoitotoimenpiteitä siirrettiin 
myöhemmäksi ja normaalin palvelutuotannon volyymi ja 
siten myös kustannukset laskivat. Kokonaisuudessaan so-
siaali- ja terveydenhuollon menot kuitenkin kasvoivat. Osin 
tähän vaikutti myös se, että koska valtion koronatuki 
HUS:lle ei ollut täysimääräinen, HUS laskutti jäsenkunnil-
taan kompensoimatta jääneistä kustannuksista aiheutu-
nutta alijäämää. Lisäksi korona aiheutti kaupungille mene-
tyksiä verotuotoissa, työmarkkinatuen kuntaosuudet kas-
voivat miljoonalla eurolla ja erilaisia maksutuottoja jäi saa-
matta. Toisaalta koronan vuoksi kaupungin toiminnan laa-
juus ei ollut normaalia. Perustoiminnan normaalia alempi 
volyymi, koulutusten ja erilaisten kehittämistoimien lyk-
kääntyminen ja työmatkojen vähentyminen pienensivät 
kustannuksia ainakin miljoonalla eurolla. On huomattava, 
että esimerkiksi henkilöstökulut toteutuivat 2,6 milj. euroa 
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edellisvuotta pienempinä, kuten myös sivistystoimen net-
tokustannukset. Vähintäänkin osa tästä selittyy koronati-
lanteella. 
 
Koronatilanteen alussa arviot työllisyyden kehittymisestä, 
konkursseista ja rakentamisen hiipumisesta olivat synkkiä. 
Työttömyys heikkenikin merkittävästi ja se vaikutti myös 
työmarkkinatuen kuntaosuuksien merkittävään kasvuun. 
Sen sijaan konkurssien määrä ei vuonna 2020 toteutunut 
alun perin pelätyssä laajuudessa. Rakentaminen ja tonttien 
myynti oli loppuvuonna varsin hyvää ja kehitys näyttää jat-
kuvan alkuvuonna 2021 samoin kuin asukasluvun kasvu. 
 
Hyvinkään kaupunki on toiminut koko koronavirustilan-
teen aikana hallintosäännön mukaisesti eikä koronan 
vuoksi ole muutettu toimivaltuuksia. 
 
Tuloperusteiden muutokset 
 
Valtion koronatuet näkyvät verotuloissa ja valtionosuus-
kissa siten, että yhteisöveron korotettu jako-osuus kasvatti 
kaupungin yhteisöverotuloja 3,0 milj. eurolla ja valtion-
osuustulot kasvoivat 14,7 miljoonaa euroa valtion toimien 
takia. 
 
Kaupungin verotulot yhteensä olivat 211,0 milj. euroa, mikä 
on noin 6,0 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kun-
nallisveron tuotto oli 183,6 milj. euroa, mikä on noin 6,8 
prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kunnallisveron 
tuotto sisältää arviolta noin 2-3 miljoonaa euroa Tulorekis-
teriin ja Verohallinnon verokorttiuudistukseen liittyvien on-
gelmien takia vuodelta 2019 saamatta jääneitä verotuloja. 
 
Yhteisövero tuotti kaupungille noin 14,8 miljoonaa euroa, 
mikä on 5,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kun-
taryhmän jako-osuutta korotettiin tilapäisesti kymmenellä 
prosenttiyksiköllä. Ilman tätä, kaupungin yhteisöverotulot 
olisivat alentuneet noin 5 prosenttia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiinteistöveron tuotto heikkeni 3,8 prosenttia edellisvuo-
desta. Tämä johtuu siitä, että kiinteistöverotuksessa siirryt-
tiin joustavaan valmistusmenettelyyn ja osa vuoden 2020 
kiinteistöverotuloista siirtyi vuoden 2021 puolella tilitettä-
viksi. 
 
Kaupungin veroprosenttipäätökset eivät vaikuttaneet vero-
tuottoon. Hyvinkään kaupunginvaltuusto vahvisti 
11.11.2019 veroprosentit vuodelle 2020. Sekä tuloveropro-
sentti että kiinteistöveroprosentit määriteltiin samoiksi 
kuin vuonna 2019. Veroprosentit olivat vuonna 2020 seu-
raavat: 
 
 
Hyvinkään kaupunki haki vuonna 2020 harkinnanvaraista 
valtionosuuden korotusta. Harkinnanvaraista valtionosuu-
den korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee li-
sätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudel-
listen vaikeuksien vuoksi. Hyvinkään kaupunki haki koro-
tusta 6,0 milj. euroa, mutta valtiovarainministeriö ei myön-
tänyt korotusta kaupungille. Hyvinkään kaupunki on tehnyt 
päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jota ei ole tilinpäätöksen 
valmistumishetkeen mennessä käsitelty.  
 

VERORAHOITUS, 1000 € 2020 muutos (%) 2019 muutos (%) 2018 muutos (%) 
Verotulot 210 987 6,0 199 029 -0,2 199 496 0,6 

Kunnallisvero 183 623 6,8 171 907 -1,3 174 257 0,4 

Yhteisövero 14 846 5,3 14 105 19,9 11 764 2,6 
Kiinteistövero 12 519 -3,8 13 018 -3,4 13 476 0,9 

Valtionosuudet 73 266 38,2 52 998 2,3 51 806 1,2 
Peruspalveluiden valtionosuudet 60 810 2,6 59 258 0,9 58 703 0,0 

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus -3 201 -14,1 -3 728 -11,8 -4 229 -16,9 
Järjestelmämuutoksen tasaus 0  0  0 -100,0 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -2 499 -1,3 -2 531 -5,1 -2 668 16,8 
Verotulomenetysten korvaus 18 156      

Verorahoitus yhteensä 284 253 12,8 252 027 0,3 251 303 0,7 

  

Verolaji Prosentti 
Kunnan tulovero 19,75 
Vakinainen asuinrakennus 0,45 
Muu asuinrakennus 1,05 
Yleinen kiinteistövero 1,30 
Rakentamaton asuinpaikka 4,30 
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 
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Kaupungin tehtävien ja toiminnan muutokset 
 
Olennaiset poikkeamat talousarvioon 
Koko kaupungin, sisältäen liikelaitoksen, vuoden 2020 aloit-
tava talousarvio oli 4,9 milj. euroa alijäämäinen. Toiminnan 
nettokulut eli toimintakate oli aloittavassa talousarviossa 
250,7 milj. euroa. Toiminnan määrärahoissa on talousarvi-
ossa varattu vuoden 2019 toteutuneeseen nähden 0,7 milj. 
euroa vähemmän.  
 
Vuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi muutoksia 
talousarvioon siten, että lopulta kaupungin tuloslaskelma 
oli 3,3 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden aikana tehdyt 
muutokset liittyvät pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon 
menokasvun jatkumiseen korkealla tasolla sekä verotuot-
toarvioiden korjaamiseen alaspäin. Myös lainanottoval-
tuuksia kasvatettiin. Muilta osin muutokset olivat pienem-
piä ja enemmänkin määrärahojen uudelleenkohdennuk-
sia. Seuraavassa on lueteltu määrärahamuutokset tar-
kemmin. 
 
Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa kaupunginvaltuus-
ton päätti 15.6.2020 (§ 49) seuraavista talousarviomuutok-
sista. 
 
Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa tehtiin seuraa-
vat talousarviomuutokset: 
o Kaupungin johdosta 36 000 euron määrärahasiirto so-

siaali- ja terveyspalveluiden omaan toimintaan Män-
tylä ry:n avustukseen 

o Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisämääräraha kaupun-
gin suoriin omiin sote-menoihin 120 000 euroa 

o Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisämääräraha erikois-
sairaanhoitoon 6 205 000 euroa 

o Käyttöomaisuuden myyntitappioihin Kaukasten Palve-
lutalon myyntiin liittyen 25 000 euroa 

o Konsernipalvelut ja hallinto -toimialalle 320 000 euron 
lisämääräraha Elinvoima-palvelualueelle työmarkkina-
tuen kuntaosuusmaksuihin, lisäksi Talous-palvelualu-
eelta siirrettiin tietohallinnon kehittämishankkeiden 
määrärahoista 50 000 euroa Elinvoima-palvelualueelle 
ja Henkilöstö-palvelualueelta siirrettiin 50 000 euroa 
Elinvoima-palvelualueelle. Työmarkkinatuen kunta-
osuusmaksujen arvioitiin ylittävän budjetin n. 660 000 
eurolla, josta palvelualueen sisällä katetaan n. 240 000 
euroa. 

 
Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa tehtiin Ateria- 
ja puhtauspalveluiden koronan vaikutuksiin liittyen ulkoi-
siin eriin määrärahavähennys 532 400 euroa. Lisäksi tehtiin 
sisäisten erien määrärahamuutokset: 
o Ateria- ja puhtauspalveluihin koronan vaikutuksena si-

säisten myyntitulojen vähennys 700 000 euroa sekä 
vastaavasti sisäisten menojen vähennys perusopetuk-
seen 464 000 euroa, yleissivistävään opetukseen 
62 000 euroa ja varhaiskasvatukseen 174 000 euroa 

o Ateria- ja puhtauspalveluihin uimalan suunniteltua pi-
demmän kiinniolon takia sisäisten myyntitulojen vä-

hennys 100 000 euroa ja vastaavasti kulttuurin ja hy-
vinvoinnin palvelualueelle sisäisten menojen vähennys 
100 000 euroa 

o Tilakeskukseen uimalan kiinniolon ajalta sisäisten 
vuokratulojen vähennys 433 600 euroa ja vastaavasti 
kulttuurin ja hyvinvoinnin palvelualueelle sisäisten 
vuokramenojen vähennys 

o Tilakeskuksen kouluisäntäpalveluiden sisäisen myyn-
nin lisäys 640 000 euroa ja vastaavasti perusopetuk-
seen sisäisen menon lisäys 640 000 euroa. 

 
Investointiosassa lisättiin Sveitsiin Uimalan hankkeelle 
1 770 000 euroa. Lisäys ei muuta hankkeen 9,8 milj. euron 
kokonaisbudjettia. 
-Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin tehtiin seuraa-
vat talousarviomuutokset: 
o Kunnallisverotuottoarviota pienennettiin 9 959 100 

euroa 
o Kiinteistöverotuottoarviota pienennettiin 399 200 eu-

roa 
o Yhteisöverotuottoarviota pienennettiin 1 892 300 eu-

roa 
o Valtionosuuksien veromenetyskompensaatiota koro-

tettiin valtion lisätalousarvioiden perusteella 9 749 
100 euroa 

o Arvonalentumisiin lisättiin 125 000 euroa Kaukasten 
Palvelutalon osakkeiden myynnin ja siihen liittyvän 
osakkeiden alaskirjaamisen vuoksi.  

o Rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäystä ko-
rotettiin 6 000 000 milj. euroa, lainanottovaltuus koko 
vuoden osalta nousi 50 000 000 milj. euroon.  

 
Toisessa osavuosikatsauksessa kaupunginvaltuusto päätti 
19.10.2020 (§70) seuraavista talousarviomuutoksista. 
 
Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa tehtiin seuraa-
vat talousarviomuutokset: 
o Omaisuuden luovutustuloja vähennettiin 1 500 000 

euroa, maanmyyntitulojen arvioitiin jäävän budje-
toidusta koronatilanteen seurauksena  

o Konsernipalvelut ja hallinto -toimialan määrärahoja vä-
hennettiin 600 000 euroa, summalla katettiin omaisuu-
den luovutustulojen pienenemistä.  Määrärahojen vä-
hennys jakautui seuraavasti: 200 000 euroa Elinvoima-
palvelualueelta, 100 000 euroa Henkilöstö-palvelualu-
eelta ja 300 000 euroa Talous-palvelualueelta. 

 
Opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa tehtiin seuraa-
vat määrärahamuutokset: 
o Hallinto ja kehittäminen -palvelualueelta 40 000 euron 

määrärahasiirto perusopetuksen palvelualueelle 
o Varhaiskasvatuspalveluista 360 000 euron siirto perus-

opetuksen palvelualueelle. 
 

Opetuslautakunnan alaisessa toiminnassa tehtiin myös in-
vestointimäärärahoihin seuraavat muutokset: 
o Metsäkaltevatalon kalustamiseen varatusta määrära-

hasta siirrettiin 100 000 euroa Kipinän kalustamiseen 
vuodelle 2020 
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o Kipinän kalustamiseen vuodelle 2021 varattu 
1 000 000 euron määräraha siirrettiin vuodelle 2020, 
jolloin vuoden 2020 määräraha oli Metsäkaltevatalon 
kalustomäärärahasiirto huomioiden 1 100 000 euroa. 
Lisäksi päätettiin, että mikäli osa kalustosta hankitaan 
leasing-rahoituksella, tulee tämänkin kaluston hankin-
nan hinta mahtua mainittuun 1 100 000 euron koko-
naisuuteen. 

 
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta alaiseen toimintaan li-
sättiin määrärahaa 270 000 euroa koronaepidemiasta ja ui-
malan kiinniolosta aiheutuviin kustannuksiin ja tulovähe-
nemään. 
 
Kaupunginhallituksen hyväksymään sopimukseen, jolla 
Sveitsin Hiihtokeskus Oy:n omistajavaihdoksen yhteydessä 
kaupunki hankkii omistukseensa alueelta käyttöomaisuus-
hyödykkeitä 100 000 euron arvosta siirrettiin talonraken-
nuksen muiden rakennusten määrärahoista 100 000 euroa 
kunnallistekniikan liikunta- ja ulkoilualueisiin.  
 
Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa tehtiin seu-
raavat määrärahamuutokset: 
o Hallinto ja kehittäminen -palvelualueen pysäköintivir-

hemaksutuottoarviota vähennettiin 90 000 eurolla 
o Tekniikan ja ympäristön toimialalta siirretään paikka-

tietopalvelut 1.10.2020 alkaen Konsernipalvelut ja hal-
linto -toimialan Talous-palvelualueelle osaksi Tietohal-
linnon palveluyksikköä. Tähän liittyen siirrettiin Teknii-
kan ja ympäristön toimialan hallinnon ja kehittämisen 
palvelualueelta paikkatietopalvelujen jäljellä oleva 
määräraha 50 000 euroa Tietohallinto-palveluyksi-
kölle. 
 

Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa tehtiin myös 
investointimäärärahoihin seuraavat muutokset: 
o Sveitsin Uimalaan lisättiin 700 000 euroa, lisäys nostaa 

hankkeen kokonaisbudjetin 9,8 milj. eurosta 10,5 milj. 
euroon 

o Tapainlinnan koulun laajennuksen osalta määrärahaa 
vähennettiin 1,7 milj. eurolla. Laajennus esitettiin to-
teutettavan 2021-2022. Hankkeen koko budjetin arvi-
oidaan olevan 3,8 milj. euroa, josta vuodelle 2021 esi-
tetään 2,0 milj. euroa ja vuodelle 2022 1,5 milj. euroa. 
Hankkeen lopullinen määrärahataso täsmentyy, kun 
investoinnista tehdään tarkennettu hankesuunnitel-
maesitys kaupunginhallituksen ja edelleen kaupungin-
valtuuston hyväksyttäväksi. 

 
Talousarvion tuloslaskelman rahoituseriin tehtiin seuraa-
vat talousarviomuutokset: 
o Kunnallisverotuottoarviota nostettiin 3 900 000 euroa 
o Yhteisöverotuottoarviota nostettiin 3 900 000 euroa 
o Peruspalvelujen valtionosuutta nostettiin valtion lisä-

talousarvioiden perusteella 11 600 000 euroa  
o Valtionosuuksien veromenetyskompensaatiota vähen-

nettiin valtion lisätalousarvioiden perusteella 
8 721 000 euroa. 
 

Näiden lisäksi tehtiin Kestävän talouden ohjelman mukai-
set määrärahamuutokset: 
o Toimenpide 6. Konsernipalvelut ja hallinto, Talous/tie-

tohallinnon kehittämismäärärahojen vähennys 50 000 
euroa 

o Toimenpide 10. Konsernipalvelut ja hallinto, Henki-
löstö/uudelleen sijoittamisen määrärahojen vähennys 
40 000 euroa 

o Toimenpide 12. Konsernipalvelut ja hallinto, Elin-
voima/matkailutoimen määrärahojen vähennys 
20 000 euroa 

o Toimenpide 13. Konsernipalvelut ja hallinto, Elin-
voima/tonttipalvelujen maksutuottojen lisäys 3 000 
euroa 

o Toimenpide 14. Konsernipalvelut ja hallinto, Elin-
voima/kaavoituksen maksutuottojen lisäys 3 000 eu-
roa 

o Toimenpide 15. Konsernipalvelut ja hallinto, Elin-
voima/tonttipalvelujen maanvuokratulojen lisäys 
100 000 euroa 

o Toimenpide 77. Tekniikka ja ympäristö, Tilakes-
kus/määrärahojen vähennys 45 000 euroa 

o Toimenpide 83. Tekniikka ja ympäristö, hallinto ja ke-
hittäminen/hallinnon ja tietopalveluiden henkilöstöjär-
jestelyihin liittyvä määrärahavähennys 100 000 euroa 

o Toimenpide 85. Tekniikka ja ympäristö, hallinto ja ke-
hittäminen/hallinnon menojen määrärahavähennys 
69 000 euroa. 

 
Seuraavat Kestävän talouden ohjelman mukaiset toimenpi-
teet toimeenpannaan/on toimeenpantu kuluvan vuoden 
aikana, mutta määrärahamuutoksia ei tehty johtuen toi-
mialan muun toiminnan määrärahojen ylittämisestä: 
o Toimenpide 21. Sivistystoimi, Perusopetus/Uudenky-

län koulun toiminnasta luopuminen, 73 000 euroa 
o Toimenpide 23. Sivistystoimi, Perusopetus/Opetusryh-

mien määrän väheneminen, 60 000 euroa 
o Toimenpide 32. Sivistystoimi, Perusopetus/aamu- ja il-

tapäivähoidon koordinaattorin töiden uudelleen jär-
jestely, 35 000 euroa 

o Toimenpide 47. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/Hyvin-
käänkylän päiväkodin toiminnasta luopuminen, 73 000 
euroa 

o Toimenpide 51. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/perhe-
päivähoidosta luopuminen eläköityvien myötä 

o Toimenpide 52. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/johtaja-
kokonaisuuksien tarkastelu, 26 000 euroa 

o Toimenpide 53. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/kotihoi-
dontuen ja yksityisen hoidontuen menojen vähenemi-
nen, 175 000 euroa 

o Toimenpide 54. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/asiakas-
maksujen nostaminen palveluvalikon uudistuksen 
myötä 

o Toimenpide 55. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/kerho-
rakenteen uudistaminen 

o Toimenpide 59. Sivistystoimi, Varhaiskasvatus/ryhmä-
avustajista luopuminen eläköitymisen myötä 

o Toimenpide 64. Sivistystoimi, Kulttuuri ja hyvin-
vointi/museopalveluiden kehittäminen, 52 000 euroa 
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o Toimenpide 70. Sivistystoimi, Kulttuuri ja hyvin-
vointi/kirjastopalveluiden kehittäminen, 63 400 euroa. 

 
Edellä mainittujen määrärahamuutosten lisäksi Hyvinkään 
Veden johtokunta päätti 17.11.2020 (§61) muuttaa käyttö-
omaisuuden poistoarviota 500 000 euroa pienemmäksi. 
 
Muutettu talousarvio ylittyi kaupunginhallituksen alaiseen 
toimintaan sisältyvässä Päätöksenteko -organisaatiokoko-
naisuuden Sosiaali- ja terveyspalveluissa 7,3 milj. euroa. 
Talousarvio ylittyi myös tekniikan ja ympäristön toimialalla 
teknisen lautakunnan alaisessa Teknisen keskuksen palve-
lualueella 4,2 milj. euroa. Ylitys aiheutui Sahanmäen van-
han kaatopaikan puhdistamista varten tehdystä pakolli-
sesta varauksesta.  Kaupunginvaltuusto myönsi kokouk-
sessaan 22.3.2021 ylitysoikeudet valtuustoon nähden sito-
viin määrärahoihin kohdistuneisiin ylityksiin. 

Kokonaisuudessaan talousarvion käyttötalousosa toteutui 
0,8 milj. euroa ylijäämäisenä eli 4,1 milj. euroa muutettua 
talousarviota parempana. Alkuperäiseen talousarvioon 
nähden talous toteutui 5,7 milj. euroa paremmin. 
 
Toimintakate toteutui 4,8 milj. euroa muutettua talousar-
viota heikompana. Tämä johtui erityisesti sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä Teknisen keskuksen määrärahaylityk-
sestä. Lopulta kaupunginhallituksen alainen toiminta ylitti 
määrärahansa 6,1 milj. eurolla ja tekninen lautakunta 2,3 
milj. eurolla.  
 
Merkittävät poikkeamat talousarvioon esitetään tarkem-
min talousarvion toteumavertailu -osiossa. 

 
 
 

Toimintakate, 1000 € TA 2020 TA muutos 
Muutettu  
TA 2020 Toteuma Poikkeama 

Tarkastuslautakunta -161  -161 -143 18 
Keskusvaalilautakunta    -1 -1 
Kaupunginhallitus -168 521 -7 404 -175 925 -182 012 -6 086 
Opetuslautakunta -77 839 -140 -77 979 -75 319 2 660 
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta -11 562 264 -11 298 -11 059 239 
Tekninen lautakunta 3 344 313 3 657 1 340 -2 317 
Ympäristölautakunta -934  -934 -933  
TOIMIALAT -255 673 -6 968 -262 640 -268 127 -5 487 
Hyvinkään Vesi 4 974  4 974 5 708 734 

YHTEENSÄ -250 699 -6 968 -257 666 -262 419 -4 753 
 
 
 
Olennaiset tilikauden päättymisen jälkeen tapah-
tuneet toiminnan ja talouden muutokset 
 
Koronavirustilanne jatkuu ja on alkuvuonna pahentunut ja 
näin vaikuttaa tilikauden 2020 jälkeiseen aikaan. 
 
Tilinpäätöstä valmistellessa on havaittu asioita, joiden kir-
jaaminen vuodelle 2020 olisi ollut aiheellista, mutta joita ei 
tilinpäätöstaikataulun vuoksi kyetty kirjaamaan. Maahan-
muuttokorvaustulojen jaksotuksen puuttumisen vuoksi 
opetuslautakunnan tulot ovat 50 000 euroa liian pienet. Hy-
vinkään Vesi -liikelaitoksen tulospalkkion jaksottamisen 
puuttumisen vuoksi liikelaitoksen menot ovat 75 000 euroa 
liian pienet. 
 
Hyvinkää haki vuonna 2020 6,0 milj. euron edestä harkin-
nanvaraista valtionosuuden korotusta, jota kaupungille ei 
kuitenkaan myönnetty. Kaupunki teki valtiovarainministe-
riön päätöksestä oikaisuvaatimuksen, mutta sitä ei ole tilin-
päätöshetkeen mennessä käsitelty. Korotusta ei ole näin ol-
len kirjattu vuodelle 2020. 
 

 Arvio todennäköisestä kehityksestä 
 
Talouden kuvaa sotkee koronatukien myötä keinotekoisen 
positiiviseksi muodostunut tilikausi 2020, verouudistusten 
myötä häiriytynyt verotilitysten rytmi ja koronavirustilan-
teen ja sen vaikutusten kesto ja laajuus. 
 
Velkaantunut julkinen talous ei kuitenkaan oletettavasti 
anna näkymää sille, että kuntien valtionosuuksien ja vero-
tulojen kasvulle olisi koronatukien poistumisen jälkeen pa-
rempi näkymä kuin ennen koronaa. Koronavirustilanteen 
aiheuttama hoitovelka haastaa vielä pitkään. 
 
Koska tulopohjan kehitys on vaatimatonta, pitää myös me-
nokasvu kyetä hallitsemaan. Hyvinkään kaupungilla on hy-
vät edellytykset tulevaan, sillä sosiaali- ja terveystoimen 
kuntayhtymillä on omat tuottavuusohjelmansa ja kaupunki 
on laatinut vuosille 2020-2024 Kestävän talouden ohjel-
man. Kriittistä onkin, että nämä ohjelmat kyetään toteutta-
maan.  
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Koska vuosikatteen taso ei ole olennaisesti nousemassa ja 
velkamäärä on jo nyt merkittävästi kasvanut, investoinnit 
tulee toteuttaa suunnitellusti ja harkitusti, tulorahoituksen 
kasvun määrittämissä rajoissa. 
 
Mikäli kansallinen sote-uudistus toteutuu, se joko heiken-
tää hyvinkääläisten saamia palveluita tai lisää verorasi-
tusta, todennäköisesti molempia. 
 

 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä  

 
Kaupungin strategiset riskit liittyvät yleisen talouskasvun 
jatkumiseen, huoltosuhteen heikkenemiseen ja sosiaali- ja 
terveyspalvelujen palvelutarpeen ja sen kustannusten hal-
lintaan sekä kaupungin vetovoiman ja siten riittävän tulo-
pohjan kehittymiseen riittävässä määrin. Strateginen riski 
on myös se, jos kaupungin Pelikirjan mukaisia hankkeita ei 
kyetä toteuttamaan. 
 
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja kaupungin talouden kan-
nalta on merkityksellistä, miten Keski-Uudenmaan sote –
kuntayhtymän edelleen käynnissä oleva rakentuminen to-
teutuu. Ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon meno-
jen hallinta on merkityksellistä: muussa tapauksessa kau-
pungin muihin toimintoihin kohdistuu merkittäviä supis-
tustarpeita ja verorasituksen kasvu on vääjäämätöntä. 
 
Koska kaupungin taseeseen kertynyttä ylijäämää on vain 
10,0 milj. euroa, kaupungilla on riski ajautua alijäämän kat-
tamismenettelyyn ellei sote-kuntayhtymien tuottavuusoh-
jelmia ja kaupungin Kestävän talouden ohjelmaa vuosille 
2020-2024 kyetä toteutamaan. 
 
Vahinkoriskien osalta kaupunki on vakuuttanut riskejään 
varsin kattavasti. Kaupungin vakuutusturva on päivitetty 
vuonna 2019 suoritetun kilpailutuksen myötä ja kaupunki 
käyttää ammattimaista vakuutusmeklaria.  
 
Rahoitusriskien osalta kaupunki on varsin hyvin suojautu-
nut. Kassa on vahva ja lainasalkun suojausaste on korkea 
muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Rahoitusriskien hallinnan 
kannalta lainasalkun suojaamisen painopiste onkin vuoden 
2023 jälkeisessä ajassa. Jotta uudelleenrahoitusriski ei kas-
vaisi liian suureksi, kaupungin tulee toimintamenojen kas-
vua hillitsemällä varmistaa tulorahoituksen riittävyys tar-
peellisiin ja järkeviin investointeihin. Kaupunki on toteutta-
nut ja toteuttaa vielä vuonna 2021 tulorahoitukseen näh-
den suuria hankkeita, joiden myötä velka ja siihen liittyvät 
riskit ovat kasvaneet. Rahoitusriskien osalta riskejä on kon-
sernissa: lainakanta on suuri ja kasvanut nopeasti. 
 
Kasvava sääntely ja työn digitalisoituminen merkitsee osaa-
misvaatimusten kasvua ja kun ikäluokat pienenevät, osaa-
van henkilöstön saatavuus ja hinta muodostaa riskin. 
 
Kaupungin sopimuskumppani irtisanoi yksipuolisesti 
vuonna 2017 sopimukset, joka on turvannut sen asiakkaille 

talous- ja palkka-aineistojen lakisääteisen arkistoinnin. Asi-
assa ei ole syntynyt vuosina 2018-2020 lopullista ratkaisua, 
vaikka toimia menetysten minimoimiseksi onkin tehty ja 
riski menetyksistä on pienentynyt. Pahimmillaan lakisäätei-
sen arkistovelvoitteen täyttäminen voi merkitä Hyvinkään 
kaupungille kustannuksia. Kaupunki tekee asian ratkaisun 
osalta yhteistyötä Sarastia Oy:n kanssa. 
 
Riskeihin varautuminen on raportoitu lähemmin sisäisen 
valvonnan selonteossa ja toimialojen raportoinnissa. 
 
 

 Ympäristötekijät 
 
Ympäristötilinpäätös 
 
Kaupungin Ympäristökeskus kokoaa tilinpäätöksen liitetie-
doissa esitetyn suppean ympäristötilinpäätöksen, jonka ta-
voitteena on antaa kokonaiskuva ympäristösuojeluun liitty-
vistä kuluista, tuotoista ja investoinneista. Euromääräisesti 
merkittävimmät ympäristökulut, -tuotot ja investoinnit liit-
tyvät jätevesien käsittelyyn. Toiseksi merkittävimmät ovat 
jätehuollon järjestämisen kulut ja tuotot, jotka on otettu 
Kiertokapulan tileistä. Kiertokapulan järjestämä jätehuolto 
on pidetty mukana ympäristötilinpäätöksessä, jotta vertail-
tavuus aikaisempiin vuosiin säilyisi ja koska jätehuollon jär-
jestäminen on kunnan vastuulla.  
 
Vuonna 2020 ympäristötuotot muodostivat 20,6 % kunnan 
kaikista toimintatuotoista ja 2,4 % toimintamenoista, kun 
luvuissa on mukana myös Kiertokapulan hoitama jätehuol-
lon järjestäminen. Suurimmalta osalta jätevesihuoltoon liit-
tyvät ympäristöinvestoinnit muodostivat 8,7 % kaupungin 
kokonaisinvestoinneista. Liitteessä esitettyä Hyvinkään 
lämpövoiman päästökauppaa ei ole mukana varsinaisissa 
ympäristötilinpäätösluvuissa. 
 
Tilinpäätöksestä erillisenä laaditaan kaupunginvaltuustolle 
ympäristöraportti, jossa esitellään tarkemmin kaupungin 
ympäristöasioita. Hyvinkään ympäristöraportissa esitetään 
laajemman ympäristötilinpäätöksen lisäksi kaupungin eri 
yksiköissä tehtyjä ympäristötoimenpiteitä sekä energiate-
hokkuus- ja ilmastoraportointi, joka liittyy kuntien energia-
tehokkuussopimuksen ja hiilineutraalisuutta tavoittelevien 
HINKU- kuntien, sekä hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä 
ja globaalisti kestävää kulutusta tavoittelevien FISU-kuntien 
tavoitteisiin. Vuoden 2019 lopussa Hyvinkään kaupungin-
valtuusto vahvisti Hyvinkään ekologisen kestävyyden tie-
kartan 2019-2050 ja Hyvinkään kaupungin ympäristöohjel-
man 2019-2021, joissa on esitetty tämän valtuustokauden 
ympäristötoimenpiteitä ja visioitu tavoitteita myös kauem-
maksi. Myös ympäristöohjelman toteutumista seurataan 
ympäristöraportissa. 
 
Hinku kuntana Hyvinkään tavoitteena on 80 % ilmastopääs-
tövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. 
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FISU- kuntana (Finnish Sustainable Communities) Hyvin-
kään tavoitteena on olla hiilineutraali, jätteetön ja kulutuk-
seltaan kestävä vuonna 2050. 
 
Toimintavuoden ympäristötoimia 
 
Kaupungin ympäristötavoitteita toteutetaan myös kaupun-
gin rakentamiskohteiden kautta. Vuonna 2020 valmistu-
neen Kipinä-talon katolle asennettiin rakentamisvaiheessa 
2020 aurinkovoimala, jossa on 400 teholtaan 275 W aurin-
kopaneelia ja järjestelmän koko on 110 kWp. Voimalan vuo-
tuinen tuotto on 97 MWh (laskettuna arvolla 884kWh/kWp) 
ja laskennallinen CO2 vähenemä on 13800 kg vuodessa. 
Aurinkosähkö ohjataan kokonaisuudessaan talon omaan 
käyttöön ja se kattaa noin 20 % talon energiankäytöstä. Voi-
malan kokonaiskustannus on 99 034 € ja sen takaisinmak-
suaika on Business Finlandin 25 % energiatuen kanssa 7,8 
vuotta (ilman tukea 9,8 vuotta). Seuraavien aurinkoenergia-
kohteiden kartoitus on aloitettu. 
 
Sveitsinpuiston nahkajätekohteen puhdistaminen 
 
Sveitsinpuiston luonnonsuojelualueella, vedenhankintaan 
tärkeällä pohjavesialueella (Hyvinkää 0110651) havaittiin 
jätettä, jossa pääosin oli nahkaa ja kumia. Jätteen arvioitiin 
olevan peräisin Hyvinkään vanhalta kenkätehtaalta. Koh-
teeseen tehdyissä maaperän pilaantuneisuustutkimuk-
sissa todettiin alueella kohonneita haitta-ainepitoisuuksia 
sekä jätteellisyyttä.  
 
Kohteen kunnostus toteutettiin 5.-13.11.2020 välisenä ai-
kana. Pilaantunutta maa-ainesta poistettiin yhteensä 
307,84 tonnia. Nahkajätettä sisältävää, Zn ja Pb-pilaantu-
nutta maa-ainesta poistettiin 28 kuormaa, yhteensä 273,76 
tonnia. Jätteetöntä Zn-pilaantunutta maa-ainesta poistet-
tiin 3 kuormaa, yhteensä 34,84 tonnia. Kunnostustöiden 
jälkeen kaivanto täytettiin puhtaalla maa-aineksella vallit-
sevaan maanpinnan tasoon.  
 
Nopon pesulan maaperän ja pohjaveden kunnos-
tus 
 
Nopon pohjavesialueella pohjavesi on pilaantunut kloora-
tuilla hiilivedyillä. Päästölähteenä on ollut aikanaan toimi-
nut Nopon pesula. Nopon vedenottamon vettä on käytetty 
tetrakloorieteenihavainnon jälkeen vuosina 1994–2015 lä-
heisten tehtaiden jäähdytysvetenä. Tämän jälkeen pohja-
vedenottoa jatkettiin suojapumppauksena vuoden 2017 al-
kuun asti, jonka jälkeen pohjavesi on purkautunut vapaasti 
viereiseen Lähdeojaan. Maaperän ja pohjaveden kunnos-
tuksesta ja kustannusten jaosta päästiin sopimukseen kau-
pungin, Altia Oyj:n ja valtion viranomaisen kesken.   
Kunnostustyö aluksi entisen pesulan alueella olevat kaksi 
rakennusta sekä kiinteistön eteläreunan betoniset kaivo- ja 
allasrakenteet purettiin. Massanvaihto toteutettiin vanhan 
rakennuksen alapuolelle ja sen ympäristöön sekä uudem-
man rakennuksen itäosan alle. Periaatteena oli, että pesu-

lakiinteistöltä poistettiin vanhan rakennuksen purun yhtey-
dessä pohjaveden pinnan yläpuolelta maa-ainekset, joissa 
haitta-aineiden pitoisuudet ylittivät merkittävästi ylemmät 
ohjearvot. Kaivuutyön jälkeen kaivannot täytettiin hiekalla 
ja alue muotoiltiin ympäröivään maanpinnan tasoon. 
Pohja- ja orsiveden in situ -kunnostus aloitettiin massan-
vaihtotöiden jälkeen syyskuussa 2020. Kunnostusmenetel-
mänä sekä puretun pesula-alueen pohjaveden, että le-
viämän (pluumin) puhdistuksessa käytetään suorainjek-
toinnilla toteutettavaa biologista anaerobista dehalogenaa-
tiota (ns. ARD-menetelmä). Menetelmässä pohjaveteen in-
jektoidaan erityisellä suorainjektointilaitteistolla nk. elekt-
roninluovuttajaliuosta tehostamaan kloorattujen liuotti-
mien anaerobista biohajoamista. Biologista pohjaveden 
puhdistumista tehostetaan tämän lisäksi nollarautaa (pel-
kistin) ja aktiivihiiltä (adsorbentti) sisältävillä apuaineilla. 
Nollarauta toimii kemiallisena pelkistimenä ja aktiivihiili si-
too itseensä haitta-aineita edelleen hajotettavaksi biologi-
sesti.   
 
Pohjaveden puhdistustyön kenttätyöt valmistuivat 
15.10.2020. Puhdistumisen edistymistä seurataan tarkkai-
luohjelman mukaisesti.  
 
Sahamäen käytöstä poistetun kaatopaikan kun-
nostaminen 
 
Korkein hallinto-oikeus antoi 31.12.2020 päätöksen, jonka 
mukaan Hyvinkään kaupunki on voitu määrätä puhdista-
maan Sahanmäen käytöstä poistetun kaatopaikan alueen 
maaperä. Alueella on ollut Hyvinkään kaupungin kaato-
paikkatoimintaa, todennäköisesti noin vuoteen 1957 
saakka. Kaupunki on vuonna 1961 myynyt kiinteistön 
maanrakennusyhtiölle, jolloin nykyinen kiinteistö on sa-
malla muodostettu. Tuon ajankohdan jälkeen kiinteistöllä 
on ollut eri omistajia. Vuodesta 1988 lähtien kiinteistö on 
ollut nykyisellä omistajalla. Kiinteistö sijaitsee alueella, jolla 
on voimassa 14.10.1975 vahvistettu asemakaava. Asema-
kaavassa kyseinen kiinteistö on merkitty yhdistettyjen teol-
lisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TTV).  
 
Entisen kaatopaikan alueella on tehty maaperän ja pohja-
veden pilaantumisselvityksiä vuodesta 2001 lähtien. Selvi-
tysten perusteella kaatopaikka-alueen laajuus on noin 6 
700 neliömetriä. Noin 1 000 neliömetriä on rakennuksen 
alla olevaa jätetäyttöä. Jätetäytön keskimääräinen paksuus 
maaperähavaintojen perusteella koko alueella on noin 1,75 
metriä. Jätetäytön määräksi on arvioitu 11 800 kuutiomet-
riä. Jätetäyttö ulottuu syvimmillään 5 metrin syvyyteen 
maan pinnasta. Jätetäyttökerroksen paksuus vaihtelee 1–4 
metrin välillä. Pintamaa on alkuperäistä tai täyttöhiekkaa 
noin metrin syvyisenä kerroksena. Kaatopaikan pohjalla on 
noin 1–2 metrin syvyinen turvekerros, joka alkaa noin 3–5 
metrin syvyydeltä. Turpeen alapuolella maa on silttiä. Alu-
een maaperää on kunnostettu osittain vuonna 2007. 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen takia kaupunki 
on laatimassa ympäristönsuojelulain 136 §:ssä tarkoitettua 
ilmoitusta pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sekä 
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kunnostussuunnitelmaa ja siihen sisältyviä työnaikaisia 
pohja- ja orsiveden tarkkailusuunnitelmia.   
 
Todennäköiseksi menoksi kaupungille on arvioitu 5 000 
000 euroa, joka sisältää korkeimman hallinto-oikeuden rat-
kaisun perusteella kaupungille koituvaksi arvioidut kustan-
nukset. 
 

 Korruption ja lahjonnan torjunta ja 
ihmisoikeusasiat 

 
Korruptiolla tarkoitetaan vallan ja vaikutusvallan väärinkäy-
töstä. Laajan määritelmän mukaan korruptio voi olla lain-
vastaista, moitittavaa ja epäeettistä toimintaa ja sillä on eri-
laisia ilmenemismuotoja.  
 
Hyvinkään kaupunginvaltuusto on 10.12.2018 (§ 100) hy-
väksynyt hallintosäännön, jonka luvussa 13 on määritelty 
periaatteita sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan. Val-
vontaympäristöön kuuluu myös muita periaatteita ja lin-
jauksia, joita on kuvattu tarkemmin sisäisen valvonnan se-
lonteko –osiossa ja konsernia koskevassa osiossa. 
 
Lahjonnalla tarkoitetaan lahjuksen tai muun perusteetto-
man edun saamista tai edes sen mahdollisuuden pyytä-
mistä, tarjoamista, antamista, vaatimista tai hyväksymistä 
joko suoraan tai välillisesti siten, että se vaikuttaa joko koh-
dehenkilön tehtävien asianmukaiseen suorittamiseen tai 
siihen, miltä hänen toimintansa ulkopuolisista vaikuttaa. 
Edun taloudellisesta arvosta yksinään ei voi päätellä, onko 
kyse lahjonnasta tai luottamusta vaarantavasta edusta. 
Myöskään rikoslaissa lahjan tai edun luonnetta tai arvoa ei 
ole määritelty. Kuntaliitto on lähettänyt 21.6.2017 päivätyn 
yleiskirjeen 17/2017 ”Ohje vieraanvaraisuudesta, eduista ja 
lahjoista” kuntiin. Hyvinkään kaupunki hyödyntää ohjetta 
omassa toiminnassaan. 
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oi-
keuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 
tulee panna jäsenmaissa täytäntöön 17.12.2021 men-
nessä. Hyvinkään kaupungilla on käynnistetty asiaan liit-
tyvä projekti keväällä 2021. 
 
Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia edistetään 
kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla, 
joka perustuu tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin sekä 
Eurooppalaiseen peruskirjaan naisten ja miesten välisestä 
tasa-arvosta paikallishallinnossa. Henkilöstöjaosto on hy-
väksynyt suunnitelman 19.12.2016. Kaupunki huomioi 
omassa toiminnassaan ne YK:n ihmisoikeussopimukset, 
jotka Suomi on ratifioinut. 
 
 

22
LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



2 Hyvinkään kaupunginhallituksen selonteko sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestämisestä 2020 

 
 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Hyvinkään kau-
pungin johtamisen tukena  
 
Hyvinkään kaupunginvaltuuston päättämien sisäisen val-
vonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan perustei-
den mukaan kaupungin johtamisjärjestelmällä luodaan 
edellytykset toimivalle sisäiselle valvonnalle ja riskienhallin-
nalle sekä niiden tuloksellisuudesta raportoinnille. Johta-
misjärjestelmän avulla asetetaan kaupunginvaltuustoon 
nähden sitovia tulos- ja vaikuttavuustavoitteita, ohjataan 
niiden saavuttamista ja muutosten hallintaa. Sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan menettelyt integroidaan osaksi 
johtamisen ja toiminnan prosesseja. Näin merkittävimmät 
riskit tunnistetaan, niiden merkitys arvioidaan ja tarvittavat 
riskienhallintaratkaisut tehdään päätöksenteon, proses-
sien hallinnan ja toiminnan organisoinnin yhteydessä.  
 
Hyvinkään kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämisestä kaupunginvaltuuston 
päättämien perusteiden pohjalta ja esittää tässä selonteos-
saan 
• miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kaupun-

gissa järjestetty kaupunkiorganisaation eri tasoilla ja 
varmistettu henkilöstön ja luottamushenkilöiden sisäi-
seen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvä osaaminen 

• miten sisäitä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan 
kaupungin johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytän-
nöissä (ml. talousarvion laadinnassa, päätöksenteko- ja 
toimintaprosesseissa) 

• sisäisessä valvonnassa kuluneella tilikaudella havaitut 
puutteet sekä miten väärinkäytösten ehkäisyssä ja vää-
rinkäytöksistä raportoinnissa on onnistuttu 

• sekä miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tar-
koitus kehittää voimassa olevalla toiminnan ja talou-
den suunnittelukaudella ja mitä toimenpiteitä on tehty 
puutteiden korjaamiseksi 

 
Kaupunginvaltuuston päättämien perusteiden mukaan si-
säisellä valvonnalla edistetään kaupungin tehokasta johta-
mista, riskien hallintaa ja toiminnan kehittämistä ja tulok-
sellisuuden arviointia. Valvontajärjestelmän avulla valvo-
taan, että lainsäädäntöä, määriteltyjä toimintaperiaatteita 
ja annettuja ohjeita noudatetaan. Sisäinen valvonta on osa 
johtamisjärjestelmää ja sisältää  
• kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lauta- ja 

johtokuntien, kaupungin johdon ja muiden osapuolten 
toimenpiteet, joilla parannetaan riskien hallintaa ja li-
sätään tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisen to-
dennäköisyyttä  

• ne menettelyt ja toimintatavat, joilla varmistetaan toi-
minnan laillisuus ja tuloksellisuus  

• johdon ja hallinnon toimintatavat asetettujen tavoittei-
den toteutumisen, toimintaprosessien ja riskien arvi-
ointiin.  

 
Hyvinkään kaupunginhallituksen selonteon val-
mistelu 
 
Tämä selonteko perustuu toimialojen ja keskeisten tytäryh-
teisöjen toimintakertomuksissaan antamiin tietoihin ja toi-
mintavuoden aikana raportoinnissa esiin nousseisiin asioi-
hin.  
 
Selonteossaan kaupunginhallitus esittää arvionsa hallinto- 
ja johtamistavasta, riskienhallinnasta, valvontatoimenpi-
teistä, tiedosta ja tiedonvälityksestä sekä seurannasta (ml. 
arviointi- ja kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuudesta). 
Kaupunginhallitus esittää keskeiset johtopäätöksensä ja 
suosituksensa sisäisen valvonnan kehittämisestä talous-
suunnittelukaudella.  
 
Kaupunginhallituksen edellisessä selonteossaan 
antamien suositusten toimeenpano  
• Raportointia ja seurantaa on kehitetty Keski-Uuden-

maan sote -kuntayhtymän ja Hyvinkään kaupungin vä-
lillä. Eri viranhaltijatahojen säännölliset tapaamiset 
ovat vakiintuneet ja niitä on sovittu täydennettäväksi 
vuonna 2021 kuntakohtaisilla miniseminaareilla, joissa 
teemakohtaisesti käsitellään kriittisiä yhdyspintoja. 
Kuntayhtymän toiminnan vakiintuessa ja kehittyessä 
myös raportoinnin laatu on kehittynyt ja kehittyy jatku-
vasti. 

• Sisäisen valvonnan riskiperusteista toimintatapaa edis-
tettiin eriytyisesti sisäisen tarkastajan toimesta. Toi-
mintatavan jatkuminen ja edelleen kehittäminen var-
mistetaan uuden sisäisen tarkastajan aloittaessa tehtä-
vässä. 

• Kaupunginhallitus suositteli kaupungin riskienhallin-
nan kehittämistä kokonaisuutena siten, että riskienhal-
lintapolitiikka, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteet sekä riskienhallinnan toimintatavat eri riski-
luokissa muodostavat tarkoituksenmukaisen kokonai-
suuden. Kehittämistoimet eivät edenneet suunnitel-
lusti vuoden aikana, johtuen sisäisen tarkastajan ja 
muiden tärkeiden henkilöstöresurssien vajeista joh-
tuen. Riskienhallinta on riittävällä tasolla, mutta sen ke-
hittämistä suosituksen mukaiseen suuntaan jatketaan 
korvausrekrytointien jälkeen. 

• Kaupungin toiminnan ja palvelutuotannon prosessei-
hin sisältyvien kontrollien ja valvonnan toimenpiteiden 
huolellisessa dokumentoinnissa sisäisen tarkastajan 
rooli on ollut keskeinen. Dokumentoinnin valvonta ja 
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kehittäminen heikkeni loppuvuonna sisäisen tarkasta-
jan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Doku-
mentoinnin kehittämistä jatketaan vuonna 2021. 

• Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaosaamisen vahvis-
tamista on jatkettu systemaattisesti. Sovitun toiminta-
tavan mukaan kehityskeskusteluissa esimies varmis-
taa, että työntekijä on läpäissyt tietosuojaosaamista 
mittaavan testin. Työ jatkuu. 

• Uuden julkisen hallinnon tiedonhallintalain vaatimuk-
sien täyttämiseksi tähtäävä työ on organisoitu ja työ on 
käynnistetty vuonna 2020. Työ on vaiheistettu ja vai-
heistus seuraa lakiin kirjattua vaiheistusta. 

• Digitaalisen turvallisuuden ylläpitämisen ja edelleen 
kehittämisen toimia on tehty vuoden aikana. Kybertur-
vallisuuteen liittyvien riskien tunnistaminen on poh-
jana toimenpiteiden priorisoinnille. Työ vaatii koko 
ajan enemmän huomiota. 

• Palveluperusteisen johtamismallin kehitystyötä on jat-
kettu vuonna 2020. Kehittämistyö on merkittävästi hi-
dastunut henkilöstövajeiden vuoksi ja kansallisten laki-
sääteisten hankkeiden vuoksi. Kestävän talouden oh-
jelman täytäntöönpanoon tai sen seurantaan viivästyk-
sellä ei ole vaikutusta.  

 
Kaupunginhallituksen arvio hallinto- ja johtamistavasta  
 
Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan kaupungin johtamisjärjestelmä sääntöineen ja ohjeineen muodostaa tarkoi-
tuksenmukaisen kokonaisuuden. Kaupunginhallitus ei ole havainnut olennaisia puutteita säännösten, viranomaisohjeiden 
ja toimielinten päätösten noudattamisessa. Vuoden 2019 selonteossa esitetty puute alueurakoinnissa havaitun sopimuk-
senvalvonnassa Tekniikan ja ympäristön toimialalla on edelleen prosessina kesken, mutta sopimuksenvalvonnan puutteet 
on korjattu: Toimialalla on tehostettu alueurakoinnin valvontaa ja reklamointimenettelyjä sopimuksenvalvonnan paranta-
miseksi. 
 
Kaupunginhallitus suosittelee yhteistyötä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kanssa raportoinnin edelleen kehittä-
miseksi, jotta varmennetaan omistajakunnan kuntayhtymän ohjauksessaan tarvitseman tiedon riittävyyttä, luotettavuutta 
ja oikea-aikaisuutta.  
 
Kaupungin valvontaympäristön muodostavat johtamisjär-
jestelmä, hallinto- ja toimintasäännöt sekä sisäinen tarkas-
tus. Luottamus- ja viranhaltijaorganisaatio yhdessä muo-
dostavat johtamisjärjestelmän perusrakenteen, jonka mu-
kaisesti valvontaympäristö kuvataan Hyvinkään kaupungin 
hallintosäännössä. Vuoden 2020 aloittaessa voimassa oli 
kaupunginvaltuuston 10.12.2018 § 100 hyväksymä hallinto-
sääntö, joka tuli voimaan 1.1.2019. Vuoden aikana kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi muutoksia hallintosääntöön 
23.3.2020 § 10 ja 14.12.2020 (§ 88): maaliskuussa sääntö-
muutokset koskivat sähköisen kokousmenettelyn mahdol-
lisuutta ja joulukuun muutokset astuivat voimaan tarkaste-
lukauden jälkeen 1.1.2021. 
 
Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja 
taloutta sekä vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä. Hallintosääntöä täydentävät toimialojen 
toimintasäännöt.  
 
Vuoden 2020 aikana laadittu Kestävän talouden ohjelma 
merkitsi sitä, että henkilöstömäärä väheni ja tehtävänkuvia 
henkilöstön tehtävänkuvia määriteltiin uudelleen ja joitakin 
toimintoja siirtyi yksiköiden välillä (muun muassa paikkatie-
topalvelut). Työterveyshuolto muuttui vuoden aikana 
omasta toiminnasta ostopalveluksi. Nämä muutokset kui-
tenkin tapahtuivat siten, että organisaatiorakenne ei muut-
tunut.  
 
Kaupunkiorganisaation päätöksentekoprosessit noudatta-
vat hallintosäännössä määriteltyä toimivalta- ja vastuuja-
koa. Päätösten perusteena olevan tiedon riittävyys ja luo-
tettavuus on varmennettu.  
 

 

Kaupunginhallituksen arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisen tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksista  
 

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan sisäinen tarkastus on kaupunkiorganisaatiossa järjestetty asianmukaisella ta-
valla ja sen työtä kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti. Sisäinen tarkastus tuottaa tietoa, joka on johdon hyödynnettä-
vissä.  
 
Kaupunginhallitus suosittelee, että sisäisen tarkastuksen tehtäviin liittyvä rekrytointi toteutetaan vuoden 2021 aikana ja 
että sisäisen tarkastuksen riskiperustaista kehittämistä edelleen jatketaan. 
 
Sisäinen tarkastus on järjestetty kaupungin omana työnä. 
Kaupungilla on perinteisesti ollut yksi päätoiminen sisäi-
nen tarkastaja, joka on asemoitu kaupunginjohtajan alai-
suuteen sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammat-

tistandardien suosittelemalla tavalla. Sisäisellä tarkastuk-
sella on kaupunginhallituksen hyväksymä sisäisen tarkas-
tuksen toimintaohje. Sisäisen tarkastajan työ kohdentuu 
johdon antamien toimeksiantojen mukaisesti. Sisäinen 
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tarkastaja raportoi kaupunginjohtajalle ja kaupunginhal-
litukselle. Kaupunginhallitus hyväksyy sisäisen tarkastuk-
sen vuosisuunnitelman ja vuosiraportin.  
 
Sisäinen tarkastaja esittää keskeiset tuloksensa kaupun-
ginhallitukselle vuosiraportissaan.  
 

Kaupungin sisäinen tarkastaja siirtyi syyskuun alussa 
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän palvelukseen. 
Uusi sisäinen tarkastaja on tarkoitus rekrytoida vuoden 
2021 aikana. Väliaikana sisäisen valvonnan muiden toimi-
joiden rooli korostuu ja tarvittaessa kaupunki käyttää tu-
kena ostopalveluita. 
 

 
Kaupunginhallituksen arvio riskienhallinnasta (ml. riskien tunnistus, analysointi, hallinta ja dokumen-
tointi)  
 

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan riskienhallinta on hyväksyttävällä tasolla. 
 
Kaupunginhallitus suosittelee kaupungin riskienhallinnan kehittämisen jatkamista kokonaisuutena siten, että riskienhallin-
tapolitiikka, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä riskienhallinnan toimintatavat eri riskiluokissa muodos-
tavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Kaupunginhallitus suosittelee, että tämä tavoite huomioidaan kaupungin teh-
tävien organisoinnissa. 
 
Riskienhallinnan perusteet ja keskeiset elementit  
Arvioidessaan riskienhallintaa osana sisäistä valvontaa 
kaupunginhallitus antaa arvionsa siitä, miten luotettavasti 
saadaan kohtuullinen varmuus kaupungin tavoitteiden 
saavuttamisesta, toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyy-
destä. Kaupunginhallitus arvioi niiden menettelyjen järjes-
telmällisyyttä, joiden avulla kaupungin toimintaan liittyviä 
riskejä, niiden merkitystä ja toteutumisen todennäköisyyttä 
arvioidaan sekä toimintatapoja, joilla riskejä hallitaan, val-
votaan ja raportoidaan säännönmukaisesti.  
 
Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupunkikonsernin sisäi-
sen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan pe-
rusteista. Perusteet on liitetty osaksi talousarviota.  
 
Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut kuvataan hallintosään-
nössä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perus-
teissa. Kaupungilla on turvallisuus- ja riskienhallintakoordi-
naattori. 
 
Kaupunki on siirtänyt osan riskeistä huolehtimalla riittävän 
kattavasta vakuutusturvasta. Vakuutusturva on vuoden 
2019 aikana kilpailutettu ja kaupunginhallituksen päätök-
sen mukaiset uudet vakuutussopimukset ovat astuneet 
voimaan vuoden 2020 alusta.  
 
Strategisten riskien hallinta  
Kärkihanke -johtoryhmä on tunnistanut, kuvannut ja analy-
soinut Pelikirjan kärkihankkeiden riskit, valinnut keinoja 
näiden riskien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan sekä määri-
tellyt seurannan vastuutahot. Kärkihankkeiden riskien tun-
nistamiseksi ja hallinnan keinojen ajan tasalla pitämiseksi 
kärkihankkeiden riskienarviointi on otettu jatkuvaksi toi-
mintatavaksi. 
 
Kärkihankkeisiin sisältyvien rakennushankkeiden riskien 
hallinta on perustunut tiiviiseen seurantaan. Toteutuneisiin 
riskeihin on puututtu ajoissa ja haitallisia vaikutuksia on mi-
nimoitu myös hankkimalla tarvittaessa riittäviä asiantunti-
japalveluita. 

 
Operatiivisten riskien hallinta  
Hyvinkään Vesi -liikelaitoksessa käynnistettiin vuonna 2019 
vuotovesiselvitys -projekti vesijohtoverkoston ja jätevesi-
verkoston riskikohteiden kartoittamiseksi. Projektin tulok-
set raportoidaan toukokuussa 2020 jatkotoimenpiteiden 
suunnittelua varten. Vuosina 2018 – 2019 vuotovesien 
määrää on kyetty vähentämään kohdentamalla saneerauk-
set onnistuneesti. Lisäksi liikelaitoksessa on tehty Water Sa-
fety Plan ja Sanitation Safety Plan. Nämä suunnitelmat jul-
kaistaan kaupungin internet-sivuilla (talousvesiasetuksen 
mukainen tiedottaminen kuluttajille). Näiden suunnitel-
mien mukaisia toimenpiteitä ja toimintaa toteutettiin 
vuonna 2020. Lisäksi vuonna 2020 valmisteltiin pohjavesi-
alueen suojelusuunnitelma. Hyvinkään Vedellä on oma krii-
siviestintäohjeensa ja liikelaitos osallistuu Tekniikan ja ym-
päristön toimialan valmiussuunnitteluun. Lisäksi vesiliike-
laitos päivittää oman varautumissuunnitelmansa. Vuonna 
2020 vesihuollon kyberriskien arviointi ja torjunnan kehit-
täminen oli kaupungin kyberturvallisuuden kehittämisen 
painopisteistä: varautuminen erilaisiin vesihuollon tieto-
teknisiin häiriötilanteisiin ja niiden varalta harjoitteleminen 
on tärkeä osa kaupungin riskienhallintaa. 
 
Toimialoilla sekä vesiliikelaitoksessa työturvallisuuden ja 
työterveysriskejä arvioidaan Työturvallisuuskeskuksen Ar-
kiArvi -työkalulla.  
 
Taloudellisten riskien hallinta  
Taloudellisia riskejä arvioidaan Hyvinkään kaupungin toi-
minnan ja talouden vuosikellon rytmissä. Osavuosikatsauk-
sissa toimialat raportoivat riskeistä ja analysoivat poik-
keamia ja niiden syitä. Talouden haasteisiin vastaamiseksi 
kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2021 Kestävän talouden 
ohjelman ja keväällä 2020 Keski-Uudenmaan sote -kunta-
yhtymä hyväksyi tuottavuusohjelman keväällä 2020. Ohjel-
mien toimeenpano on aloitettu vuonna 2020 ja ohjelmtat 
on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa ja vuosien 2022-
2023 taloussuunnitelmissa. Ohjelmat eivät pidä sisällään 
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koronaviruspandemian vaikutuksia. Ohjelmien toimeenpa-
non seuranta on säännöllistä ja niiden riittävyyttä arvioi-
daan osana normaalia suunnittelu- ja seurantaprosessia. 
 
Kaupungilla on lainasalkun hallintaa tukeva järjestelmä, 
jota hyödynnetään koko kaupunkikonsernissa. Kaupunki-
konsernin taloudellisia riskejä tarkastellaan myös jäljem-
pänä tässä toimintakertomuksessa konsernivalvonnan se-
lonteossa.   
 
Sisäinen tarkastus on yhteistyössä Konsernipalvelut- ja hal-
linnon talouspäällikön kanssa tehnyt ulkoisiin ja sisäisiin 
vuokriin liittyvää tarkastusta vuosien 2019 ja 2020 aikana. 
Vuosiin 2019 ja 2020 liittyen Tilakeskus toteuttikin laskutuk-
sen korjaustoimia. 

Riskienhallinta hankinnoissa ja sopimuksenhallinta 
Hankintojen riskienhallintaa ja sopimuksenhallintaa ja -val-
vontaa kehitetään jatkuvasti. Kaupungilla oli vuoden päät-
tyessä yksi hankintapäällikkö ja kaksi hankinta-asiantunti-
jaa, joista toinen kuului vuonna 2020 tekniikan ja ympäris-
tön toimialan henkilöstöön. Kestävän talouden ohjelman 
myötä hankintahenkilöstön määrä väheni vuoden aikana 
yhdellä. Tarvittaessa kaupunki ostaa hankintoihin liittyviä 
asiantuntijapalveluita. 
 
Hyvinkään kaupunginhallituksen hyväksymän hankinta- ja 
sopimusohjeen perusohjeosaa täydentävät tarkentavat 
ohjeet ja prosessikuvaukset.  
 

Kaupunginhallituksen arvio valvontatoimenpiteistä (kontrollit, suojaukset, sopimuksenhallinta, omaisuu-
den ja voimavarojen turvaaminen)  
 
Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan valvontatoimenpiteet ovat hyväksyttävällä tasolla.  
 
Kaupunginhallitus suosittelee toiminnan ja palvelutuotannon prosesseihin sisältyvien kontrollien ja valvonnan toimenpitei-
den huolellista dokumentointia.  

 
 
Valvonnan vastuut 
Luottamushenkilöt, kaupungin johto, virka- ja työsuhteiset 
esimiehet ja henkilöstö sitoutuvat sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan toteuttamiseen. Johdon tehtävänä on vastata 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaympäris-
töstä, organisaatiorakenteesta, tehtäväjaon suunnittelusta 
ja toteuttamisesta. Kaikilla henkilöstöön kuuluvilla on 
omalta osaltaan vastuu tukea hyvää sisäistä toimintaympä-
ristöä sekä tuntea ja toteuttaa omaan työhönsä liittyviä si-
säien valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapoja.  
 
Omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen  
Kaupungilla on omistajapoliittiset linjaukset, joissa määri-
tellään omistajaohjauksen periaatteiden lisäksi, mitä kau-
punki omistaa ja millaiset kehittämistavoitteet nykyisille 
omistuksille asetetaan ja miten omistajapolitiikan toteutu-
mista seurataan. Omistuksista luovuttaessa tai uusia omis-
tuksia hankittaessa ei arvioida ainoastaan luovutuksen tai 
hankinnan taloudellista arvoa, vaan arvioinnissa otetaan 
huomioon strategisen omistamisen kriteerit. 
 
Omaisuuteen liittyviä riskejä on siirretty vakuuttamalla 
omaisuutta ja vakuutustoiminnassa käytetään ammattitai-
toisen vakuutusmeklarin palveluita. Kaupungin lainasalkun 
suojausaste on hyvä ja sähköenergian hankinnassa ja sopi-
muksenaikaisessa hinnanhallinnassa kaupungilla on käy-
tössä asiantuntijapalvelu ja kaupunki tekee yhteistyötä Hy-
vinkään Lämpövoima Oy:n asiantuntijoiden kanssa. 
 

Henkilöstövoimavarojen turvaaminen 
Henkilöstöpalvelut tukevat kaupungin johtoa ja esimiehiä 
rekrytoinneissa, perehdytyksessä, osaamisen kehittämi-
sessä, suorituksen johtamisessa ja työkykyjohtamisessa 
luomalla ja toimeenpanemalla yhtenäisiä HR-käytänteitä, 
toimintatapoja ja -malleja. Henkilöstöpalvelujen palvelu-
alue huolehtii työnantajan velvoitteista ja lakisääteisistä ra-
portoinneista sekä tuottaa johdolle tietoa henkilöstötoi-
minnon kokonaisseurantaan ja tuloksellisuuteen liittyvää 
tietoa. Henkilöstöpalvelut huolehtivat kaupungin YT-pro-
sessien toimivuudesta, säädöstenmukaisuudesta ja am-
mattimaisesta toteutuksesta. Toimivilla YT-prosesseilla ja 
laadukkaalla työsuojelutoiminnalla ennaltaehkäistään hen-
kilöstöprosesseihin liittyvien riskien realisoitumista. 
Vuonna 2020 toteutettu laaja työhyvinvointikysely muo-
dostaa tärkeää pohjaa jatkotoimien suunnitteluun. Työky-
kyjohtamisen kehittämisen osana työterveyshuollon palve-
lut siirtyivät alkuvuonna 2020 kilpailutetun ulkoisen toimi-
jan tuottamiksi. Tämän jälkeen uusia toimintatapoja on 
otettu käyttöön ja kehitetty tiiviissä yhteistyössä. 
 
Korona-aikana henkilöstövoimavaroja on pyritty turvaa-
maan tunnistamalla lähi- ja etätyön riskejä ja toteuttamalla 
ratkaisuja turvalliseen työntekoon. Myös aktiivinen vies-
tintä on tukenut henkilöstövoimavarojen turvaamista. 
 
Sopimuksenhallinnan valvontatoimenpiteet 
Sopimuksenhallinnassa päähuomio on myös vuonna 2020 
ollut sopimusten arviointi tietosuojan näkökulmasta ja so-
pimusten täydentäminen asiaan kuuluvilla liitteillä.  
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Kaupunginhallituksen arvio tiedosta ja tiedonvälityksestä (ml. raportointi merkittävimmistä riskeistä)  

 
Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan tietoon ja tiedonvälitykseen liittyvien riskien tunnistus ja niiden hallinnan jat-
kuva kehittäminen ovat hyväksyttävällä tasolla.  
 
Kaupunginhallitus suosittelee, että henkilöstön tietoturva- ja tietosuojaosaamisen vahvistamista jatketaan ja uuden julkisen 
hallinnon tiedonhallintalain vaatimukset otetaan huomioon kaupungin toiminnan ja palveluprosessien suunnittelussa ja 
toteutuksessa siten, että kunnille asetettuihin minimitavoitteisiin päästään. 
 
Kaupunginhallitus suosittelee erityisen huomion kiinnittämistä digitaalisen turvallisuuden ylläpitämiseen ja edelleen kehit-
tämisen. Kyberturvallisuuteen liittyvien riskien tunnistamiseen tulee panostaa.  
 
 
Avoimuus ja hyvä tiedonhallintatapa  
Asianhallinnan edelleen kehittämiseksi dokumenttien hal-
lintaan käytössä ollutta järjestelmää on päivitetty ja sen 
käyttöä laajennettu mm. toimielinten päätösten valmiste-
luun ja asioiden rekisteröintiin. Tehtäväluokitus on päivi-
tetty vastaamaan kuntien yhteistä tehtäväluokitusta.  
 
Kaupungin asianhallintajärjestelmä on päivitetty. Kaikki 
asiakirjat kytketään asioihin ja viralliset kuulutukset julkais-
taan asianhallintajärjestelmässä. Asianhallintajärjestelmän 
käyttöliittymään, virallisten kuulutusten laatimiseen ja jul-
kaisemiseen, viranhaltijapäätösten tekemiseen ja esityslis-
tojen valmisteluun on laadittu ohjeet. Järjestelmän kehittä-
mistä on jatkettu myös käyttöönoton jälkeen. 
 
Vuoden 2020 aikana kaupungin viestinnän volyymi kasvoi 
merkittävästi. Viestinnän tarve kasvoi merkittävästi ko-
ronapandemian myötä. Kaupungin ja Keski-Uudenmaan 
sote-kuntayhtymän viestintä koronapandemian aikana on 
ollut aktiivista.  
 
Toiminnan ja talouden raportointi  
Pelikirjasta johdetut tavoitteet kirjataan osaksi talousar-
viota ja näin keskeisimmät kaupunkitason tavoitteet tule-
vat kaupunginvaltuuston arvioitaviksi talousarvion käsitte-
lyn yhteydessä. Hyvinkään toiminnan ja talouden vuosikel-
loon on määritelty toiminnan ja talouden ohjausjärjestel-
män keskeiset elementit ja vuosirytmi (TA/TS, osavuosikat-
saukset, TP/toimintakertomus). Vuosikello rytmittää virka-
miesten valmistelua ja luottamustoimielinten päätöksente-
koa.  
 
Tietoturva ja tietosuoja  
Hyvinkään kaupunki on laatinut tietosuojakatsauksen 
2019, dokumentin, jolla se osoittaa EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) vaatimuksenmukaisuutta ja kuvaa kau-
pungin henkilötietojen käsittelyn nykytilan ja tietosuojan 
painopistealueet ja tunnistetut tietosuojan kehittämiskoh-
teet. Hyvinkään kaupungilla on tietosuojan hallintamalli ja 

vuosikello, joka on vuodeksi kerrallaan laadittava suunni-
telma eri tietosuojatoimenpiteiden toteutuksesta ja niiden 
säännöllisestä raportoinnista johdolle. 
 
Kaupunki hankkii tietosuojavastaavan tehtävät ostopalve-
luna. Lisäksi toimii tietosuoja- ja tietoturvaryhmä, jossa on 
kaikkien toimialojen edustus. Työryhmän jäsenet edistävät 
omien toimialojensa tietosuoja- ja tietoturvatyötä kiinte-
ässä yhteistyössä tietoturvavastaavan kanssa. Tietosuojan 
toteuttamisesta päivittäisessä työskentelyssä vastaavat esi-
miehet ja henkilöstö. Tietosuojavastaava seuraa tietosuo-
jalainsäädännön noudattamista ja nostaa esiin havaitut 
puutteet, antaa tietoja ja neuvoja henkilötietoja käsittele-
välle henkilöstölle, toimii yhdyshenkilönä henkilötietojen 
käsittelyyn liittyvissä asioissa, auttaa riskiarviointien ja vai-
kuttavuusarviointien tekemisessä, toimii tietosuojavaltuu-
tetun toimiston yhteyshenkilönä. Lisäksi tietosuojavas-
taava koordinoi kaupungin tietosuojan vuosikellon toteu-
tusta.  
 
Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät painopistealueet on 
tunnistettu, esimerkiksi tietosuojariskien arvioinnin teke-
minen sekä siitä johtuvien toimenpiteiden projektointi ja ai-
kataulutus, koulutustarpeiden kartoittaminen, koulutusten 
suunnittelu, ohjeiden laadinta toimialoille sekä tietoturvan 
ja tietosuojan arvioinnin implementointi sisäiseen tarkas-
tukseen.  
 
Koko henkilöstöllä on velvollisuus suorittaa tietosuojaan ja 
tietoturvaan liittyvä koulutus- ja testauskokonaisuus, johon 
kuuluvat GDPR -tietosuoja-asetus, seloste käsittelytoimista 
sekä tietoturvaloukkaus. Koulutuksen ja testin suorittami-
nen tarkistetaan esimies-alaiskeskustelujen yhteydessä 
sekä dokumentoidaan henkilöstötietojen hallintajärjestel-
mään. 
 
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän toiminnan vakiintu-
minen ja tiedonhallintalain edellytysten täyttäminen osal-
taan edistävät tietoturvariskien hallintaa. 
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Kaupunginhallituksen arvio seurannasta ja arvioinnista (ml. kehittämistoimenpiteiden tuloksellisuus)  
 
Kaupunginhallituksen arvion mukaan seuranta ja ohjaus ovat kaupunkiorganisaatiossa hyväksyttävällä tasolla.  
 
Kaupunginhallitus suosittelee seuraamaan ja raportoimaan Kestävän talouden ohjelman toteutumista osana normaalia ja 
säännöllistä talouden ja toiminnan raportointia. Kaupunginhallitus myös suosittelee kehittämään kaupungin raportointi-
mallia sekä kehittämään kaupungin kehittämistoimien koordinointia yli toimialarajojen. Edelleen kaupunginhallitus suosit-
telee seuraamaan koronaviruksen aiheuttamia ja muita talous- ja toimintaympäristön muutoksia ja huomioimaan muutok-
set Pelikirjan päivityksessä sekä toiminnan ja talouden suunnittelussa. 
 
 
Seurannan vastuut  
Kaupungin johto vastaa ohjaus- ja johtamisjärjestelmän ke-
hittämisestä, toimeenpanosta, seurannasta ja jatkuvasta 
parantamisesta. Johdon tehtävänä on tuloksellisuus- ja vai-
kuttavuusstrategisten tavoitteiden asettaminen ja niiden 
toteuttaminen tarkoituksenmukaisella organisaatioraken-
teella ja johtamisjärjestelmällä.  
 
Seurannan ja arvioinnin kehittämistoimena vuoden aikana 
systematisoitiin talouden seurantaa ja ennustamista. Ke-
hittämistyö hidastui tilapäisesti valmistelevan henkilöstön 
vajeisiin ja tarpeeseen siirtää kehittämisen painopiste Val-
tiokonttorille tehtävään automaattisen raportoinnin hank-
keeseen. Raportointimallin kehittämistä jatketaan vuonna 
2021.

 
Arvioimalla Pelikirjan pohjalta johdettujen tavoitteiden saa-
vuttamista vuosittain, johto pystyy seuraamaan, onko toi-
mittu Pelikirjan vision suuntaisesti. Johto pystyy reagoi-
maan, mikäli toimintaympäristö muuttuu niin merkittä-
västi, että se edellyttää muutoksia Pelikirjan sisältöön ja 
johtamisjärjestelmän rakenteisiin.  
 
Koronaviruksen vaikutuksia toimintaympäristöön ja talou-
teen seurataan kaupungissa aktiivisesti. Seurantaa jatke-
taan ja tilannekuva on pohjana tulossa olevalle Pelikirjan 
päivittämiselle sekä toiminnan ja talouden suunnittelulle. 

 
Kaupunginhallituksen keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen  
taloussuunnittelukaudella  
 
Kaupunginhallitus esittää käsityksenään sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta kokonaisarvion.  
 
Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitys on kaupunkiorganisaatiossa 
ymmärretty ja kaupunginvaltuuston päättämissään perusteissa antamia periaatteita viedään käytäntöön kaikilla toi-
mialoilla, palvelualueilla ja niiden yksiköissä.  
 
Kaupungin organisaatio- ja johtamisrakenteita kehitetään kaiken aikaa. Vuonna 2021 valitaan kuntavaaleissa luottamus-
henkilöt seuraavalle vaalikaudelle sekä valitaan uusi kaupunginjohtaja ja sisäinen tarkastaja. Näillä valinnoilla on oma vai-
kutuksensa johtamiseen ja sisäisen valvonnan rakenteisiin. 
 
 

  

Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020

28
LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



 

Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 
 

3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Kunnan tuloslas-
kelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Tu-
loslaskelma sisältää vain ulkoiset kulut ja tuotot. Kunnallisena liikelaitoksena toimivan Hyvinkään Veden luvut sisältyvät 
tuloslaskelmaan. Konsernitasoista tuloksen muodostumista käsitellään erikseen. 
 
3.1.1 Tuloslaskelman analysointi 
 
Kaupungin tilikauden 2020 tulos oli 0,8 milj. euroa ylijää-
mäinen. Vuoteen 2019 verrattuna tulos parani 20,1 milj. eu-
roa. Edellisvuotta merkittävästi parempi tulos selittyy val-
tion maksamien koronasta aiheutuvien menetysten kor-
vauksilla. Verorahoitus toteutui 32,2 milj. euroa suurem-
pana kuin vuonna 2019. 
 
Toimintakate eli toiminnan nettomenot heikkeni 11,0 milj. 
euroa (4,4 %). Vuonna 2019 nettomenojen kasvu oli 7,6 pro-
senttia. Asukaskohtainen toimintakate oli -5 634 euroa 
(2019: -5 411 euroa). Kasvua edellisvuoteen nähden oli 4,1 
prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu 
selittää kasvusta 84,5 prosenttia eli 9,3 milj. euroa. Vuonna 
2019 nettomenojen kasvu oli 7,6 prosenttia. Asukaskohtai-
nen toimintakate oli -5 634 euroa (2019: -5 411 euroa). Kas-
vua edellisvuoteen nähden oli 4,1 prosenttia. 
 
Toimintatuotot toteutuivat 1,5 milj. euroa edellisvuotta 
heikompina. Myyntituotot laskivat edellisvuodesta 0,9 milj. 
euroa, mm. työterveyshuollon järjestämistavan muutok-
sesta johtuen myyntituotot ovat vähentyneet 0,4 milj. eu-
roa ja lisäksi valtion maksamat korvaukset ovat toteutuneet 
0,4 milj. euroa pienempinä. Maksutuotot ovat laskeneet 
edellisvuodesta 1,9 milj. euroa, joissa merkittävimpinä 
erinä Uimalan (0,5 milj. euroa), Hyvinkääsalin (0,3 milj. eu-
roa) ja varhaiskasvatuksen (0,3 milj. euroa) maksutuottojen 
väheneminen. Vuonna 2020 ei myöskään toteutunut 
maankäyttökorvauksia ja tältä osin maksutuotot laskivat 
edellisvuodesta 0,5 milj. euroa. Kaupunki on saanut tukia 
ja avustuksia 0,7 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019, 
tästä 0,6 milj. euroa kohdistuu perusopetuksen hankera-
hoitukseen. Muut tuotot ovat nousseet 0,6 milj. euroa 
edellisvuodesta. Kasvua on tullut vuokratuotoista, kun taas 
muut toimintatuotot ovat toteutuneet aiempaa pienem-
pinä. Muihin toimintatuottoihin sisältyvät myyntivoitot to-
teutuivat 0,4 milj. euroa edellisvuotta heikompina. 
 
Toimintakulut toteutuivat 9,1 milj. euroa suurempina kuin 
vuonna 2019. Henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta 2,6 
milj. euroa, joissa merkittävimpinä erinä sijaisten palkat 
(1,1 milj. euroa), työllistämispalkat (0,3 milj. euroa) ja loma-
palkkajaksotus (0,5 milj. euroa) toteutuivat edellisvuotta 
pienempinä sekä palkkakuluja oikaisevia sairausvakuutus-
korvauksia saatiin 0,2 milj. euroa aiempaa enemmän. Palk-
kakuluihin liittyvissä henkilösivukuluissa eläkkeet kasvoivat 
edellisvuodesta 0,2 milj. euroa ja muut henkilösivukulut 
laskivat 0,3 milj. euroa. Palvelujen ostot kasvoivat 6,1 milj. 
euroa vuodesta 2019. Asiakaspalvelujen ostojen kasvu oli  

Tuloslaskelma, 1000 € 2020 2019 

Toimintatuotot 39 619 41 120 
Myyntituotot 15 351 16 214 
Maksutuotot 4 197 6 147 
Tuet ja avustukset 2 608 1 938 
Muut tuotot 17 462 16 821 

Valmistus omaan käyttöön 2 188 2 640 
Toimintakulut -304 225 -295 137 

Palkat ja palkkiot -59 232 -61 685 
Eläkkeet -15 135 -14 927 
Muut henkilösivukulut -2 272 -2 581 
Asiakaspalvelujen ostot -171 965 -162 665 
Muiden palvelujen ostot -21 462 -24 711 
Aineet,tarvikkeet ja tavarat -9 588 -10 095 
Avustukset -9 374 -9 036 
Muut kulut -15 199 -9 438 

Toimintakate -262 419 -251 376 
Verotulot 210 987 199 029 

Kunnallisvero 183 623 171 907 
Yhteisövero 14 846 14 105 
Kiinteistövero 12 519 13 018 

Valtionosuudet 73 266 52 983 
Rahoitustuotot ja -kulut -672 -728 

Korkotuotot 58 62 
Muut rahoitustuotot 1 142 1 125 
Korkokulut -1 831 -1 820 
Muut rahoituskulut -41 -94 

Vuosikate 21 162 -91 
Suunnitelman mukaiset poistot -19 210 -19 277 
Arvonalentuminen -1 235 -8 
Tilikauden tulos 717 -19 376 
Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) -10952 0 
Varausten lisäys (-)/vähennys (+) 11 000 0 
Tilikauden alijäämä / ylijäämä 765 -19 376 

  

9,3 milj. euroa ja muiden palvelujen ostot laskivat 3,2 milj. 
euroa. Asiakaspalvelujen ostojen kasvu aiheutui sosiaali- ja 
terveyspalvelujen menojen kasvusta. Muiden palvelujen 
ostojen vähennys kohdentui mm. asiantuntijapalveluihin 
(0,4 milj. euroa), puhtaanapito- ja pesulapalveluihin (0,5 
milj. euroa), rakennusten sekä alueiden rakentamis- ja kun-
nossapitopalveluihin (0,6 milj. euroa), majoitus- ja ravitse-
mispalveluihin (0,4 milj. euroa), matkustus- ja kuljetuspal-
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veluihin (0,4 milj. euroa) sekä opetus- ja kulttuuripalvelui-
hin (0,5 milj. euroa). Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutui-
vat 0,5 milj. euroa pienempinä kuin edellisvuonna. Avus-
tukset toteutuivat 0,3 milj. euroa edellisvuotta suurem-
pina. Kotitalouksille maksettavista avustuksista (mm. las-
ten kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja sen kunta-
osuus) toteutuivat 0,8 milj. euroa pienempinä, kun taas yh-
teisöille maksettavissa avustuksissa työmarkkinatuen kun-
taosuus kasvoi 1,2 milj. euroa edellisvuodesta. Muut toi-
mintakulut kasvoivat edellisvuodesta 5,8 milj. euroa. Tässä 
näkyy Sahanmäen kaatopaikasta tehty pakollinen varaus 
(5,0 milj. euroa). Lisäksi rakennusten vuokrien ja vastikkei-
den nousussa (1,2 milj. euroa) näkyy Koy Hyvinkään Sairaa-
lanmäen vastikkeiden muutosta 1,1 milj. euroa, jonka kau-
punki on vastaavasti laskuttanut HUS-kuntayhtymältä. 
 
Verorahoitus kokonaisuudessaan kasvoi edellisvuodesta 
32,2 milj. euroa (12,8 %). Tästä verotulojen kasvu oli 12,0 
milj. euroa (6,0 %) ja valtionosuuksien kasvu 20,3 milj. eu-
roa (38,3 %). Verotulojen kasvu pitää sisällään koronasta ai-
heutuvien menetysten korvauksena yhteisöveron tuoton 
10 prosenttiyksikön korotuksen, jonka euromääräinen vai-
kutus oli noin 3,0 milj. euroa. Valtionosuuksien kasvu sisäl-
tää 14,7 milj. euroa koronasta aiheutuvien menetysten kor-
vauksia. Tästä 13,7 milj. euroa myönnettiin peruspalvelujen 
valtionosuuksina ja 1,0 milj. euroa valtionosuuksien verotu-
lojen maksun lykkäysmenettelyn kompensaationa, joka pe-
ritään takaisin vuonna 2021. 
 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä olivat -0,7 milj. euroa, 
eli rahoituksen nettomenot olivat 7,6 % edellisvuotta pie-
nemmät. Lainojen korkokulut pysyivät vuoden 2019 ta-
solla. 
 

Vuosikate oli 21,2 milj. euroa positiivinen. Vuosikate pa-
rani edellisvuodesta 21,3 milj. euroa, jolloin vuosikate oli 
0,1 milj. euroa negatiivinen. Vuosikatteen kasvun mahdol-
listi poikkeuksellisen suuri verorahoituksen kasvu (32,2 
milj. euroa), josta 17,7 milj. euroa oli koronaan liittyviä val-
tion tukia. Toiminnan nettomenojen 11,0 milj. euron kasvu 
heikensi vuosikatetta. Asukaskohtainen vuosikate oli 454 
euroa, kun edellisvuonna asukaskohtainen vuosikate aset-
tui -2 euroon. Vuosikate kattoi poistoista 103,5 prosenttia, 
kuten tasapainoisessa taloudessa prosenttiosuuden tulee 
asettua vähintään 100 prosenttiin. 
 
Poistoja ja arvonalentumisia kirjattiin 20,4 milj. euroa, 
joka on 1,2 milj. euroa aiempaa enemmän. Summaan sisäl-
tyy 1,2 milj. euron edestä arvonalentumisissa käsiteltäviä li-
säpoistoja. 
 

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2020 2019 
Toimintatuotot/Toimintakulut % 13,1 14,1 
Vuosikate/Poistot, % 103,5 -0,5 
Vuosikate, euroa/asukas 454 -2 
Asukasmäärä 46 574 46 455 
Tuloveroprosentti 19,75 19,75 

 

 
Tulokseen sisältyvien tuloerien kehitys ja kulujen kehitys on ollut viime vuosina seuraava (1000 euroa): 
Tulojen kehitys 2016 2017 2018 2019 2020 
Toimintatuotot 48 592 48 577 135 255 38 008 36 954 
Myyntivoitot 3 878 7 534 7 035 3 112 2 664 
Verotulot 198 503 198 343 199 496 199 029 210 987 
Valtionosuudet 53 470 51 169 51 806 52 983 73 266 
Rahoitustuotot 983 1 070 1 171 1 187 1 200 
Yhteensä 305 426 306 693 394 764 294 319 325 071 

Muutos% 5,1 0,4 28,7 -25,4 10,4 
Muutos 1000 euroa 14 765 1 268 88 070 -100 445 30 752 

 
Kulujen kehitys 2016 2017 2018 2019 2020 
Toimintakulut 281 790 284 237 378 810 295 098 304 225 
Myyntitappiot 9 16 182 38 0 
Rahoituskulut 2 127 2 153 1 944 1 914 1 872 
Yhteensä 283 925 286 406 380 936 297 051 306 097 

Muutos% -0,3 0,9 33,0 -22,0 3,0 
Muutos 1000 euroa -746 2 480 94 531 -83 886 9 046 
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3.2 Toiminnan rahoitus 
 
 

Rahoituslaskelman sisältö  
Rahoituslaskelmassa esitetään kaupungin tilikauden aikai-
set rahan lähteet ja niiden käyttö. Rahoituslaskelma kuvaa 
toiminnan vaikutusta rahavaroihin. Kaupungin tuloslaskel-
man ja taseen tavoin rahoituslaskelmassa esitetään aino-
astaan ulkoiset erät, jotka ovat syntyneet liiketapahtumista 
kaupungin ja kaupungin ulkopuolisten organisaatioiden vä-
lillä. 
 
Rahoitusta tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä lasket-
tavien tunnuslukujen avulla. Hyvinkään Veden luvut sisälty-
vät rahoituslaskelmaan. 
 
Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpää-
tösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voi-
daan seurata investointien omarahoituksen toteutumista 
pitemmällä aikavälillä. Toiminnan ja investointien rahavir-
ran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.  
 
3.2.1 Rahoituslaskelman analysointi  
 
Toiminnan ja investointien rahavirta 
Toiminnan rahavirta, tulorahoitus, kuvaa tuloslaskelmassa 
esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Se 
kertoo siitä, kuinka paljon varsinainen toiminta on tuotta-
nut tilikauden aikana rahavaroja käytettäväksi investointei-
hin ja rahoituksellisen aseman muutokseen, kuten lainan-
lyhennyksiin. Rahoituslaskelman välitulos toiminnan ja in-
vestointien rahavirta on siis itsessään tunnusluku, jonka 
positiivinen määrä ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta 
jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan 
vahvistamiseen. Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että me-
noja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassava-
roja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.  
 
Vuoden 2020 toiminnan ja investointien rahavirta oli -10,5 
milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden luku muuttui 26,6 
milj. euroa vähemmän negatiiviseksi. 
 
Koska vuosikate eli investointien tulorahoitus ei riittänyt in-
vestointien rahoitukseen, jouduttiin osa kaupungin inves-
toinneista kattamaan lainarahoituksella. Tulorahoitus on 
riittämätön suhteessa investointitasoon. Toiminnan ja in-
vestointien rahoitustarpeeksi muodostui kokonaisuudes-
saan -10,5 milj. euroa. 
 
Tulorahoituksen korjauserissä toiminnan rahavirrasta oi-
kaistaan investointien rahavirrassa esitettävät pysyvien 
vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot sekä pakollisten va-
rausten muutokset. Pysyvien vastaavien luovutusvoittoja 
kertyi tilikaudella yhteensä 2,6 milj. euroa ja pakollisten va-
rausten muutoksia 4,8 milj. euroa. 
 
 

 
RAHOITUSLASKELMA, 1000 € 2020 2019 
Toiminnan rahavirta   
    Vuosikate 21 162 -91 
    Tulorahoituksen korjauserät 2 120 -3 113 
    Tulorahoitus 23 282 -3 205 
Investointien rahavirta   
    Investointimenot -36 723 -38 329 
    Rahoitusosuudet inv.menoihin 246 73 
    Pys. vastaavien hyöd. luov.tulot 2 710 4 337 
    Investoinnit -33 767 -33 918 
Toiminnan ja investointien   
rahavirta -10 485 -37 123 
Rahoituksen rahavirta   
Antolainauksen muutokset   
    Antolainasaamisten lisäykset  -105 
    Antolainasaamisten vähennykset 54 54 
    Antolainauksen muutokset 54 -52 
Lainakannan muutokset   
    Pitkäaikaisten lainojen lisäys  42 636 
    Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 610 -7 851 
    Lyhytaikaisten lainojen muutos 26 677 -7 020 
    Lainakannan muutokset 14 067 27 766 
Muut maksuvalm. muutokset -9 051 15 798 
Rahoituksen rahavirta 5 070 43 512 
Rahavarojen muutos -5 415 6 389 

 

 

Rahavarat 31.12. (sis.konsernitilin) 46 362 51 777 
Rahavarat 1.1. (sis. konsernitilin) 51 777 45 388 
€/asukas 995 1 115 

   
Rahavarat 31.12. (vain kaupungin 
rahat) 34 749 41 693 
Rahavarat 1.1. (vain kaupungin ra-
hat) 41 693 28 116 
€/asukas 746 897 

 
Investointien rahavirta kuvaa pysyvien vastaavien hyödyk-
keiden investointeihin käytetyn ja omaisuuden myynnistä 
saadun rahan vaikutusta rahavaroihin. Vuonna 2020 kau-
pungin investointimenot pysyivät korkealla tasolla. Brut-
toinvestoinnit olivat 36,7 milj. euroa, josta suurin osa oli ta-
lonrakennusinvestointeja. Merkittävimmät investoinnit oli-
vat oppilaitosrakennukset Hangonsillan monitoimitalo Ki-
pinä ja Metsäkaltevan koulu, joiden vuoden 2020 investoin-
timenototeuma oli vastaavasti 12,4 milj. euroa ja 4,0 milj. 
euroa sekä Uimalan peruskorjauksen ja laajennuksen 5,7 
milj. euroa. Lisäksi rakennusten investointiluonteisiin vuo-
sikorjauksiin käytettiin 2,0 milj. euroa. Kunnallistekniseen 
infrastruktuuriin investoitiin 5,9 milj. euroa. Hyvinkään Vesi 
-liikelaitoksen investoinnit olivat 4,2 milj. euroa. 
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Rahoituksen rahavirta 
Rahoituksen rahavirta kuvaa niitä rahavaroja, jotka koh-
dentuvat käyttötalouden ja investointien rahoittamiseen. 
Rahoituksen rahavirta oli 5,1 milj. euroa positiivinen.  
 
Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikaudella 12,6 milj. euroa 
ja uusia pitkäaikaisia lainoja ei vuoden aikana nostettu. Ti-
likauden päättyessä kaupungilla oli liikkeelle laskettuja 
kuntatodistuksia 25,0 milj. eurolla. 
 
Rahavarojen muutos 
Rahavarojen muutos kuvaa toiminnan ja investointien sekä 
rahoituksen rahavirran erotusta. Se kertoo rahavarojen 
muutoksen tilikauden alun ja lopun välillä. Kaupungin ja lii-
kelaitoksen rahavarat olivat vuoden päättyessä 34,7 milj. 
euroa, kun kassavaroista poistetaan konsernitilillä olevat 
tytäryhteisöjen varat. Vähennystä edelliseen tilinpäätök-
seen oli 6,9 milj. euroa.  
 
Rahoituslaskelman tunnusluvut 
Vuonna 2020 toiminnan ja investointien rahavirta oli -10,5 
miljoonaa euroa. Rahavirran kertymä viimeiseltä viideltä 
vuodelta muuttui aiempaa negatiivisemmaksi, ollen -26,5 
milj. euroa. Tämä kuvaa kaupungin toimintaan sitoutu-
nutta rahoitusvajetta, joka on pääasiassa tullut katetuksi 
vieraalla pääomalla. Tasapainoisessa taloudessa kunnalle 
ei pitäisi kertyä kumulatiivista rahoitusjäämää, vaikka yksit-
täinen tilikausi sinänsä voi toteutuakin rahoitusjäämäisenä.  
 
Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku kertoo, että tilin-
päätöshetken rahavaroilla olisi kyetty kattamaan kaikki kas-
sasta maksut 47,9 päivän ajan. Ilman konsernitiliä pelkät 
emokaupungin kassavarat olivat tilinpäätöshetkellä 34,7 
milj. euroa ja kassan riittävyys siten 35,9 päivää. 

 
Investointien tulorahoitusprosentti kertoo, kuinka paljon 
investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulora-
hoituksella. Kaupungin investointien rahoitusvalmiutta 
mittaava investointien tulorahoitusprosentti oli positiivi-
nen, sillä vuosikate oli positiivinen. Vuonna 2019 vastaava 
tunnusluku oli -0,2, johtuen negatiivisesta vuosikatteesta ja 
investointitason noususta. 
 
Lainanhoitokate kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä pelkäs-
tään lainojen hoitokuluihin, korkoihin ja lyhennyksiin. Kun-
nan lainanhoitokykyä pidetään heikkona tunnusluvun jää-
dessä alle yhden. Lainanhoitokyky on hyvä, jos tunnusluku 
on yli 2, mikäli se on 1 - 2, lainanhoitokyky on tyydyttävä ja 
heikko, jos se jää alle 1. Hyvinkään lainanhoitokate on ollut 
vuosia 1,0: n tuntumassa, eli tyydyttävä tilanteessa, jossa 
korkotaso on poikkeuksellisen matala. Viime vuonna lai-
nanhoitokatteen tunnusluku nousi takaisin tyydyttäväksi. 
 

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2020 2019 
Toiminnan ja investointien rahavirran    
kertymä 5 vuodelta, € -26 511 -16 203 
Investointien tulorahoitus, % 58,0 -0,2 
Lainanhoitokate 1,6 0,2 
Kassan riittävyys, pv (sis.koko konsernitilin) 47,9 55,5 
Kassan riittävyys, pv (kaupungin omat ra-
hat) 35,9 44,7 
Asukasmäärä 46 574 46 455 
Investointien tulorahoitus, %= 100*vuosikate/investointien omahankinta-
meno 
Lainanhoitokate= (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennyk-
set) 
Kassan riittävyys, pv =365*Rahavarat 31.12/Kassasta maksut tilikau-
della 

 
Seuraavassa kuvassa pääomamenojen tulorahoitus on ja-
ettu komponentteihin vuodesta 2002 lukien. 
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Yllä olevassa kuvassa investointitasoa on tarkasteltu suh-
teessa vuosikatteeseen ja poistoihin. Investointien oma-
hankintamenot ovat 2000 -luvulla vuotta 2002 lukuun otta-
matta ylittäneet jokaisena vuotena vuosikatteen vuoteen 
2015 saakka. Tästä syntynyttä rahoitusvajetta on katettu 
lainalla sekä omaisuutta myymällä. 
 
Vuosina 2014-2016 poistojen taso on noussut yli investoin-
tien määrän. Tämä johtuu sekä poistosuunnitelman tarkis-
tamisen myötä kasvaneesta poistosummasta, että varsin 
matalasta investointitasosta. Vuosina 2016-2017 on saatu 
katettua investointien omahankintamenot vuosikatteella ja 
vuonna 2018 investointien omahankintamenot kääntyivät 

jälleen vuosikatetta suuremmaksi. Vuonna 2019 vuosikate 
oli negatiivinen ja kaikki investoinnit katettiin lainalla. 
Vuonna 2020 vuosikate ei riittänyt kaikkien investointien 
rahoittamiseen. 
 
Seuraavassa kuvassa on tarkasteltu kumulatiivisesti vuosi-
katteen riittävyyttä poistonalaisten investointien omahan-
kintamenon kattamiseen. Vuodesta 2001 lähtien tulorahoi-
tusvaje on kasvanut, kunnes kasvu on pysähtynyt vuonna 
2015. Tulorahoitusvaje kääntyi uudelleen kasvuun vuonna 
2019. Kuviosta näkyy, että tulorahoitusjäämää on alkanut 
kertyä vuodesta 2004 lukien, jolloin keskimääräistä inves-
tointitasoa on nostettu pysyvästi aikaisemmasta.  
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4 Rahoitusasema ja sen muutokset 
 
Kaupungin taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta 
kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. 
Tase sisältää Hyvinkään Veden luvut. 
 

4.1 Taseen analysointi 
 
Vastaavaa 
Pysyviin vastaaviin kuuluvat aineettomat ja aineelliset hyö-
dykkeet sekä sijoitukset. Pysyvien vastaavien arvo taseessa 
oli tilikauden päättyessä 321,8 milj. euroa, lisäystä edelli-
seen vuoteen oli 15,9 milj. euroa. 
 
Pysyvät vastaavat jakaantuvat aineettomiin hyödykkeisiin 
(0,6 milj. euroa), aineellisiin hyödykkeisiin (263,7 milj. eu-
roa) ja sijoituksiin (57,4 milj. euroa). Aineellisissa hyödyk-
keissä merkittävimmät erät ovat rakennukset (136,5 milj. 
euroa), kiinteät rakenteet ja laitteet (68,6 milj. euroa) sekä 
maa- ja vesialueet (42,9 milj. euroa). Rakennusten arvo kas-
voi edellisvuodesta 35,5 milj. euroa, tässä näkyy erityisesti 
uusien oppilaitosinvestointien, Monitoimitalo Kipinän ja 
Metsäkaltevatalon, valmistuminen. 
 
Vaihtuviin vastaaviin sisällytetään vaihto-omaisuus (0,0 
milj. euroa), pitkäaikaiset saamiset (2,2 milj. euroa) ja lyhyt-
aikaiset saamiset (6,7 milj. euroa) sekä rahat ja pankkisaa-
miset (46,4 milj. euroa).  
 
Vuoden 2020 päättyessä vaihtuvia vastaavia oli yhteensä 
55,2 milj. euroa. 

 
VASTAAVAA, 1000 € 2020 2019 
Pysyvät vastaavat   
Aineettomat hyödykkeet 608 1 102 
   Aineettomat oikeudet 300 706 
   Muut pitkävaikutteiset menot 308 396 
Aineelliset hyödykkeet 263 724 247 116 
   Maa- ja vesialueet 42 899 42 486 
   Rakennukset 136 535 101 063 
   Kiinteät rakenteet ja laitteet 68 588 71 154 
   Koneet ja kalusto 2 896 1 725 
   Muut aineelliset hyödykkeet 580 514 
   Enn.maksut ja keskener.hankinnat 12 226 30 173 
Sijoitukset 57 425 57 607 
   Osakkeet ja osuudet 53 310 53 438 
   Muut lainasaamiset 3 120 3 173 
   Muut saamiset 996 996 
* Pysyvät vastaavat 321 758 305 825 
Vaihtuvat vastaavat   
Saamiset 8 829 11 979 
    Pitkäaikaiset saamiset 2 170 2 286 
        Lainasaamiset 2 165 2 286 
        Muut saamiset   
        Siirtosaamiset 6  
    Lyhytaikaiset saamiset 6 659 9 693 
        Myyntisaamiset 3 019 6 477 
        Lainasaamiset 122 553 
        Muut saamiset 1 161 1 690 
        Siirtosaamiset 2 357 971 
Rahat ja pankkisaamiset 46 362 51 777 
    Rahat ja pankkisaamiset 46 362 51 777 
*  Vaihtuvat vastaavat 55 190 63 756 
VASTAAVAA 376 948 369 581 
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Vastattavaa 
Kaupungin oma pääoma oli vuoden 2020 lopussa 164,1 
milj. euroa. Tästä peruspääoman osuus oli 151,0 milj. eu-
roa, edellisten tilikausien ylijäämää on kertynyt 8,5 milj. eu-
roa. ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 0,8 milj. euroa. Ti-
likauden ylijäämä huomioiden taseessa on kertynyttä yli-
jäämää 9,3 milj. euroa.  
 
Vapaaehtoisista varauksista on siirretty Monitoimitalo Ki-
pinää varten tehty 11,0 milj. euron investointivaraus pois-
toeron tilille rakennuksen valmistuttua. Poistoeroa pure-
taan poistosuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja näin 
ollen rakennuksen valmistuminen rasittaa vuosikatetta ja 
siten tilikauden tulosta vähemmän kuin tilanteessa, jossa 
varausta ei olisi tehty.  
 
Pakollisiin varauksiin tehtiin tilikaudella 5,0 milj. euron uusi 
varaus Sahanmäen kaatopaikan entisöintiä varten. Pakolli-
set varaukset 5,7 milj. euroa koostuu tämän lisäksi mm. val-
tion kanssa yhteistyössä toteutettavasta jätehuoltotyöhön 
liittyvästä varauksesta ja Kulomäen sorakuopan entisöintiä 
koskevasta varauksesta. 
 
Toimeksiantojen pääomissa on lahjoitusrahastojen pää-
omia 0,2 milj. euroa. Rahastoista merkittävin on Eskolan ra-
hasto.  
 
Vieras pääoma oli vuoden lopussa yhteensä 196,0 milj. eu-
roa. Kaupungin lainakanta kasvoi 12,4 milj. euroa ja oli vuo-
den lopussa 141,9 milj. euroa. Asukasta kohden laskettuna 
lainakanta oli 3 046 euroa, jolloin kasvua edelliseen vuo-
teen on 259 euroa. Tilikauden aikana kaupunki lyhensi pit-
käaikaisia lainoja 12,6 milj. euroa. Tilinpäätöshetkellä kau-
pungilla oli liikkeelle laskettuna 25,0 milj. euron kuntatodis-
tus. 
 
Muihin pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin sisältyi siirtovel-
koina lomapalkka- ja korkojaksotuksia sekä muita tilinpää-
tösjaksotuksia yhteensä 24,8 milj. euroa, ostovelkoja 10,4 
milj. euroa, saatuja ennakoita 0,1 milj. euroa sekä muita 
velkoja 2,5 milj. euroa. Siirtovelkoja oli 21,0 milj. euroa, 
jossa suurimmat erät olivat sosiaali- ja terveydenhuollon 
menojen jaksotukset (9,4 milj. euroa), lomapalkkavelan ja 
henkilösivukulujen jaksotukset (8,5 milj. euroa) ja valtion-
osuusennakot (1,7 milj. euroa). Liittymismaksujen osuus oli 
8,4 milj. euroa, joten liittymismaksut kasvoivat 0,3 milj. eu-
roa. 
 
Vuoden 2020 päättyessä taseen loppusumma oli 376,9 milj. 
euroa. 

 

VASTATTAVAA, 1000 € 2020 2019 
Oma pääoma   
Peruspääoma 151 019 151 019 
Muut omat rahastot 3 862 3 862 
Edellisten tilikausien yli/alijäämä 8 494 27 870 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 765 -19 376 

*  Oma pääoma 164 140 163 376 
Poistoero ja vapaaehtoiset      
varaukset   

Poistoero 10 952  
Vapaaehtoiset varaukset  11 000 

*   Poistoero ja vapaaehtoiset va-
raukset 10 952 11 000 
Pakolliset varaukset   

Eläkevaraukset 2 13 
Muut pakolliset varaukset 5 679 883 

*  Pakolliset varaukset 5 681 896 
Toimeksiantojen pääomat   

Lahjoitusrahastojen pääomat 177 324 
*  Toimeksiantojen pääomat 177 324 
Vieras pääoma   
Pitkäaikainen 112 636 124 917 

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 104 243 116 853 
Liittymismaksut ja muut pitkäai-

kaiset velat 8 371 8 058 
Siirtovelat 22 6 

Lyhytaikainen 83 362 69 068 
Joukkovelkakirjat 25 000  
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 12 610 12 610 
Lainat muilta luotonantajilta 11 761 10 084 
Saadut ennakot 118 241 
Ostovelat 10 437 11 382 
Muut velat  2 449 3 587 
Siirtovelat 20 986 31 163 

*  Vieras pääoma 195 998 193 985 
VASTATTAVAA 376 948 369 581 
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Tunnusluvut 
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijää-
män sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista 
pitkällä tähtäimellä. Hyvänä tavoitetasona pidetään kun-
nissa 70 %:n omavaraisuutta. Hyvinkään omavaraisuusaste 
heikkeni edellisvuodesta ollen 46,5 %. 50 %:n tai sitä pie-
nempi omavaraisuus merkitsee kuntataloudessa jo merkit-
tävän suurta velkarasitetta. 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon vuo-
den käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin-
maksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuusprosentti on, 
sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan 
takaisinmaksusta tulorahoituksella. Aiemmin kriisikunta-
kriteerinä oli vähintään 50 %:n suhteellinen velkaantunei-
suus. Hyvinkään suhteellinen velkaantuneisuus oli tilinpää-
töshetkellä 60,5 %. 
 
Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan 
vuokravastuiden määrä. Asukaskohtainen tunnusluku oli 
3666 euroa vuonna 2020 ja näin ollen kasvua oli 266 euroa.  

 

TASEEN TUNNUSLUVUT 2020 2019 
Omavaraisuusaste % 46,5 47,2 
Suhteellinen velkaantuneisuus -% 60,5 66,1 
Laskennallinen lainanhoitokate 17 721 16 184 
Lainat ja vuokravastuut 31.12. 170 722 157 941 
Lainat ja vuokravastuut 31.12. €/asukas 3 666 3 400 
Lainakanta 31.12., €/asukas 3 046 2 787 
Lainakanta 31.12., 1000 € 141 853 129 463 
Lainasaamiset 31.12., 1000 € 3 120 3 173 
Kertynyt yli/alijäämä, 1000 € 9 259 8 494 
Kertynyt yli/alijäämä /asukas, € 199 183 
Asukasmäärä 46 574 46 455 
Omavaraisuusaste% =100* (Oma pääoma+Kertynyt poistoero+Va-
paaehtoiset varaukset)/ (Koko pääoma-Saadut ennakot) 
Suhteellinen velkaantuneisuus % =100* (Vieras pääoma-Saadut en-
nakot)/Käyttötulot  
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5 Kokonaistulot ja –menot 
 
Kokonaistulo- ja -menolaskelma on koottu vuoden 2020 tu-
loslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta. Tulot ja menot ovat 
ulkoisia. Kokonaistulo- ja menokäsitteet kattavat varsinai-
sen toiminnan ja investointien menot ja tulot sekä rahoitus-
toiminnan rahan lähteet ja rahankäytön. 

Kaupungin kokonaistulot vuonna 2020 olivat 352,1 milj. eu-
roa ja kokonaismenot 348,5 milj. euroa. Tulojen ja menojen 
erotukseksi muodostui 3,6 milj. euroa. 
 

 

  2020 2019 
TULOT 1000 € % 1000 € % 
Varsinainen toiminta     
 Toimintatuotot 39 619 11,3 41 120 12,2 

 Verotulot 210 987 59,9 199 029 58,8 

 Valtionosuudet 73 266 20,8 52 983 15,7 

 Korkotuotot 58 0,0 62 0,0 

 Muut rahoitustuotot 1 142 0,3 1 125 0,3 

 Tulorahoituksen korjauserät     
 - käyttöomaisuuden myyntivoitot -2 664 -0,8 -3 112 -0,9 
Investoinnit     
 Rahoitusosuudet investointeihin 246 0,1 73 0,0 

 Käyttöomaisuuden myyntitulot 2 710 0,8 4 337 1,3 
Rahoitustoiminta     
 Antolainauksen vähennykset 54 0,0 54 0,0 

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys  0,0 42 636 12,6 

 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 26 677 7,6 0 0,0 
Kokonaistulot 352 094 100,0 338 308 100,0 

 Muutos % 4,1  -15,3  
      

MENOT     
Varsinainen toiminta     
 Toimintakulut 304 225 87,3 295 137 84,9 

   - valmistus omaan käyttöön -2 188 -0,6 -2 640 -0,8 

 Korkokulut 1 831 0,5 1 820 0,5 

 Muut rahoituskulut 41 0,0 94 0,0 

 Tulorahoituksen korjauserät     
 - pakollisten varausten muutos -4 784 -1,4 40 0,0 

 - käyttöomaisuuden myyntitappiot  0,0 -38 0,0 

Investoinnit     
 Käyttöomaisuusinvestoinnit 36 723 10,5 38 329 11,0 

      
Rahoitustoiminta     
 Antolainauksen lisäykset  0,0 105 0,0 

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 12 610 3,6 7 851 2,3 

 Lyhytaikaisten lainojen vähennys  0,0 7 020 2,0 

 Oman pääoman vähennys     
Kokonaismenot 348 458 100,0 347 717 100,0 

 Muutos % 0,2  -14,5  
 
 
 

37
LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



 

Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

6 Kuntakonsernin toiminta ja talous 
 

6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 
 

     
 
Yllä esitetyn kaavion rakenne on tehty siten, että kiinteistö-
yhtiöt on pyritty esittämään kuvion yläreunassa, toiminnal-
liset (liiketoimintaa harjoittavat) yhtiöt vasemmalla, ikään-
tyvien palveluja tarjoavat yhteisöt alhaalla ja kuntayhtymät 
sekä osakkuusyhteisöt oikealla. Omistusosuutta kuvaavina 
yhdysviivoina käytetään kiinteää viivaa (100 %:n omistus) 
tai katkoviivaa (alle 100 %:n omistus). Osakkuusyhteisöt on 
yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätök-
seen, lukuun ottamatta säätiöitä ja Villa Park Oy:tä, joita ei 
ole yhdistelty lainkaan. 
 
Tilikaudella konsernirakenteessa tapahtui pieniä muutok-
sia. Kaukasten Palvelutalo Oy:n selvitystila päättyi yhtiön 
purun myötä joulukuussa, joten yhtiö on poistettu kaavi-
osta, mutta on mukana konsernitilinpäätöksessä.  
 

Konsernirakenteessa on odotettavissa muutoksia tulevai-
suudessa. Kiinteistö Oy:t Hyvinkään Uudenmaankatu 47 ja 
Hyvinkään Sveitsi 1 tulevat jollain aikataululla poistumaan 
konsernikaaviosta.  
 
Yhdistely  
konsernitilinpäätökseen Yhdistelty 

      Ei 
yhdistelty 

Tytäryhteisöt 12   

Kuntayhtymät   5   
Yhteisomistus- ja osakkuus-
yhtiöt   6 1 

Yhteensä 23 1 
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6.2 Konsernin toiminnan ohjaus 
 
Hallintosäännön (päivitetty KV 10.12.2018, voimassa 
1.1.2019 eteenpäin) mukaan kaupungin konsernijohdon 
muodostavat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen ke-
hittämisjaosto, kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja liiketoi-
mintajohtaja. Konsernijohto vastaa kaupunkikonsernin oh-
jauksesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asian-
mukaisuuden ja tuloksellisuuden valvonnasta (konsernival-
vonta). 
 
Kehittämisjaosto vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta ja 
konsernivalvonnasta siltä osin, kun ne koskevat omistaja-
ohjausta seuraavissa yhtiöissä: 

- Teknologiakeskus Techvilla Oy 
- Hyvinkään Lämpövoima Oy 
- Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy 
- Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas 
- Hyvinkään Ravitsemuspalvelut Oy 
- Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki 
- Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy 

 
Kaupunkikonsernissa on käytössä Omistajapoliittiset lin-
jaukset –asiakirja (15.10.2018), jossa määritellään omista-
jan tahtotila kaupunkikonsernin merkittäville omai-
suuserille, kuten maaomaisuudelle, rakennusomaisuu-
delle, kiinteille rakenteille ja laitteille sekä sijoituksille. Lin-
jaukset määrittelevät lisäksi toiminnan kaupungin tytäryh-
tiöiden, osakkuusyhtiöiden, kuntayhtymien sekä säätiöiden 
kautta hallittavaan omaisuuteen.  
 
Konsernin toiminnan ohjausta tehdään lisäksi konsernioh-
jeen sekä Hyvä johtamis- ja hallintotapa (Corporate Gover-
nance) -ohjeen mukaisesti. Nämä ohjeet uusittiin vuoden 
2020 aikana ja hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
15.2.2021. Ohjeet päivitettiin vastaamaan paremmin voi-
massa olevaa lainsäädäntöä (mm. kuntalain muutokset 
omistajaohjausta koskien) ja niistä poistettiin viittaukset 
toimielimiin, joita kaupungin nykyisessä organisaatiossa ei 
enää ole. Ohjeilla pyritään yhtenäistämään tytäryhteisöjen 
toimintatapoja mm. konsernia koskevan viestinnän, rahoi-
tuksen, riskienhallinnan ja vakuutusten, henkilöstöpolitii-
kan sekä hankintojen osalta. Ohjeet myös tukevat kaupun-
gin nimittämien yksittäisten hallituksen jäsenten toimintaa 
edustamissaan yhteisöissä  
 
Tytäryhteisöjen toimitusjohtajien ja kaupungin konserni-
johdon tapaamisia järjestettiin koronarajoitusten vaikutuk-
sesta hieman aiemmasta poikkeavassa aikataulussa, ja 
hybridijärjestelyin. Poikkeusjärjestelyistä huolimatta yhtey-
denpito säilyi hyvällä tasolla ja tapaamisissa saatiin käsitel-
tyä yhtiöiden kulloinkin ajankohtaiset asiat ja pystyttiin seu-
raamaan vuotuisten toiminnallisten tavoitteiden etene-
mistä. Kokonaisuutena koronatoimien vaikutus tytäryhtei-
söihin jäi pelättyä vähäisemmäksi, toimintaa pystyttiin so-
peuttamaan ja yhtiöiden taloudessa ei poikkeuksellisen 
heikkoja tuloksia nähty. Mahdollista liikevaihdon laskua 
pystyttiin usein kompensoimaan kustannussäästöin, osin 

toimitiloissa osin henkilöstön lomautusten avulla. Epävar-
muus tulevan vuoden näkymistä oli yhteinen piirre kaikissa 
tytäryhtiöissä vuoden 2020 päättyessä.  
 

6.3 Olennaiset konsernia koskevat ta-
pahtumat 

 
Keski-Uudenmaan Sote -kuntayhtymän toiminnan alkami-
sen jälkeen sosiaali- ja terveyspalvelujen menot näkyvät 
Hyvinkään osalta Päätöksenteko -toimialan alaisuudessa 
asiakaspalvelujen ostoina. Hyvinkään kaupungin alaisuu-
dessa Konsernipalvelut ja -hallinto -toimialalla jatkavat 
enää työllisyyspalvelut ja työterveyshuolto. Näistä työter-
veyshuoltokin toteutetaan 1.4. alkaen ulkopuolisena osto-
palveluna Terveystalo Oy:ltä. 
  
Vasta toinen kuntayhtymän toimintavuosi antaa mahdolli-
suuden vain yhteen vertailuvuoteen (2019), joskin koronan 
erilaiset vaikutukset päättyneellä vuodella eivät anna ko-
vinkaan vertailukelpoista tietoa. Kuntayhtymän oma, alku-
peräinen talousarvio ylittyi n. 58 milj. euroa, myös muutet-
tuun talousarvioon (17.12.2020) ylitystä syntyi n. 29,6 milj. 
euroa. Hyvinkään maksuosuus kasvoi edellisestä vuodesta 
n. 9,5 milj. euroa (+6,0 %), josta lähes puolet 4,6 milj. euroa 
arvioidaan olleen koronan vaikutusta. 
 
Koko kuntayhtymää tarkastellessa Hyvinkään maksuosuu-
den kasvu oli suhteellisesti toiseksi suurinta (1. Pornainen). 
Koronasta riippumatonta kasvua tapahtui kautta linjan, 
vain Aikuissosiaalityössä ja erityssairaanhoidossa syntyi 
kustannussäästöä. 
 
Muiden konserniin kuuluvien kuntayhtymien osalta Eteva 
teki ylijäämäisen tuloksen (n. 590 000 euroa, konsernitu-
los), Uudenmaan liitolla tulos oli sen sijaan lievästi alijää-
mäinen (-40 000 euroa), joka on vähämerkityksinen kerty-
neen ylijäämän (n. 1,1 milj. euroa) näkökulmasta. Uuden-
maan päihdehuollon kuntayhtymän tulos tilikaudella oli n. 
640 000 euroa ylijäämäinen. 
 
Vuoden 2020 lopulla HUS:in valtuusto hyväksyi kuntayhty-
män kuluvan tilikauden alijäämän käsittelyn periaatteet. Ti-
likauden alijäämän kattamiseksi, HUS:in hallitus päätti 77,2 
milj. euron lisäkannosta jäsenkunnille. Hyvinkään kaupun-
gin osuus lisäveloituksesta oli 2,52 milj. euroa.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen suunnitellulla 
maakuntamallilla ei käytännössä edennyt tilikaudella, joten 
asiaan liittyvä epävarmuus jatkuu. Kaupunkikonsernin 
osuudet HUS kuntayhtymän ja Koy Hyvinkään Sairaalan-
mäen vieraasta pääomasta ovat merkittävät, näiden yhtei-
söjen seuranta ja toimintaan myönteisesti vaikuttaminen 
on jatkossakin yksi prioriteeteista. 
 
Konsernirakenteessa tapahtui muutoksia Kaukasten Palve-
lutalo Oy:n purkautumisen myötä. Yhtiön purkuun liittyvät 
toimet saatiin vietyä loppuun vuoden 2020 joulukuussa ja 
selvitysmies esitti yhtiön lopputilityksen 22.12., jolloin yhtiö 
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tuli lopullisesti puretuksi. Yhtiön purku johti emokaupungin 
näkökulmasta osakkeiden luovutustappioon ja yhtiöllä käy-
tössä olleen konsernitililimiitin velkasaldosta osa kirjattiin 
menetykseksi. 
 
Emokaupungin ja tytäryhteisöjen vuoropuhelu jatkui niin 
toimitusjohtajatapaamisten kuin yhteisökummien toi-
mesta. Konsernitasoisen laina- ja vastuusalkun hallinnassa 
on päästy halutulle tasolle yhtenäisen kokonaiskuvan muo-
dostamisessa, ja työkalua voidaan jatkossa käyttää tehok-
kaammin koko konsernin taloudellisten tunnuslukujen ja 
rahoitusriskien arvioinnissa. Tämän odotetaan helpottavan 
uusien rahoitusjärjestelyjen ennakointia ja toteutusta. 
 
Tytäryhtiöiden hallitusten toimintaa arvioitiin vuotuisella it-
searvioinnilla. Koronatoimien seurauksen yhteisestä koulu-
tus- ja kehittämistapaamisesta luovuttiin, osin tähän vai-
kutti luottamushenkilökauden päättyminen tulevana ke-
väänä. Koulutusta halutaan kohdistaa ensisijaisesti vuonna 
2021 uutena aloittaviin hallituksiin ja yhteisöjen muihin toi-
mielinjäseniin. 
 

6.4 Arvio konsernin todennäköisestä 
kehityksestä 

 
Konsernin talouslukujen kehitys vuonna 2020 tapahtui 
poikkeuksellisesta vuodesta johtuen osin hyvinkin eri ta-
voin aikaisempiin tilikausiin verrattuna. Sekä toiminta-
tuotot että -kulut euromääräisesti kasvoivat, tuottojen 
suhde kuluihin jatkoi heikkenemistään (54,6 % vrt. 55,4 %). 
Verotulot kasvoivat odotettua paremmin (+6,0 %), mutta 
varsinainen hyppäys tapahtui valtionosuuksissa, jotka oli-
vat yli 20 milj. euroa suuremmat kuin kahtena edellisenä 
vuonna (+ 38,3 % vrt v. 2019). Tämä antaa viitteitä ko-
ronavuoden taloudellisten vaikutusten suuruudesta, ja val-
tion harkinnanvaraisesta kompensaatiosta. On myös tie-
dostettava se, että vastaavia osuuksia ei enää seuraavana 
vuonna ole odotettavissa, pikemmin on varauduttava 
osuuksien vähenemiseen. 
  
Rahoituskuluissa ja -tuotoissa ei tapahtunut euromääräi-
sesti merkittäviä muutoksia. Myönteistä lainojen osalta on 
se, että korkojen suojaustaso on kaupunkikonsernissa erit-
täin hyvä, eivätkä lähiaikojen ennusteetkaan viittaa korko-
jen nousuun taikka nousupaineeseen. Konsernin poistojen 
määrä nousi n. 2,4 milj. euroa (+7,4 %) edellisestä vuodesta. 

Konsernin velkaantuminen jatkuu ilman erityisiä muutok-
sia. Suuri investointien määrä ja heikko tulorahoitus on 
huolestuttava yhdistelmä. Edellä mainitut poikkeukselliset 
valtionosuudet näennäisesti paikkaavat tunnuslukuja, 
mutta ilman tätä ns. kertaerää, vuosikate suhteessa pois-
toihin olisi edelleen hälyttävällä tasolla n. 50 %:a poistoista 
(46,2 % edellisvuonna). Investointien tulorahoituksen tun-
nusluku näyttäytyy samasta syystä todellista parempana. 
Poikkeuksellisten valtionosuuksien huomioimatta jättämi-
nen antaisi tunnusluvuksi n. 27 %:a (vrt. 25,0 % edellis-

vuonna). Kestävän talouden ohjelman mukaisten toimen-
piteiden noudattaminen on olennaisen tärkeää toiminta-
menojen hallitsemiseksi ja tätä kautta tuleviin investointi-
tarpeisiin vastaamiseksi. Toimintamenoihin vaikuttaminen 
lienee tehokkain tapa jarruttaa lainamäärän kasvua nykyi-
sessä tilanteessa. Konsernin rahoitusriskien yhä tarkempi 
seuranta korostuu tulevaisuudessa.  

Konsernin kokonaislainakanta kasvoi edellisvuodesta 18,1 
milj. eurolla (+5,9 %) yhteensä 324,7 milj. euroon, joka tar-
koittaa 6.971 euron asukaskohtaista konsernivelkaa (6601 
euroa/as). Tunnuslukujen valossa konsernin alijäämän-
sietokyky on painunut erittäin heikoksi. Konserniin kuulu-
vien yhteisöjen oman talouden tasapaino ja mahdollisiin in-
vestointitarpeisiin vastaaminen ensisijaisesti omalla tulora-
hoituksella tukisi parhaiten kaupunkikonsernin kokonaisti-
lannetta.  
 
Vaikka koronaviruksen suora vaikutus Hyvinkää-konserniin 
lienee melko vähäinen, välilliset riskit ovat merkittäviä. Ta-
louden elpymisen viivästyminen, yrittäjien toimintaedelly-
tysten lasku tai yritystoiminnan päättyminen kokonaan vai-
kuttaisi konsernitasolla jo huomattavasti. Vähentynyt toi-
mitilatarve tai yritysten investointien hiipuminen kaupun-
gissa vaikeuttaisi entisestään sekä emon että tytäryhteisö-
jen tulorahoitusta. 
 

6.5 Selonteko konsernivalvonnan jär-
jestämisestä 

 
Konsernivalvonnan järjestäminen Hyvinkään kau-
punkikonsernissa ja sen kehittäminen  
 
Selonteossaan konsernivalvonnan järjestämisestä kaupun-
ginhallitus antaa arvionsa:  
• miten konsernivalvonta on Hyvinkään kaupunkikonser-

nissa järjestetty  
• onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikau-

della  
• miten konsernivalvontaa on sen kohdealueilla tarkoi-

tus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukau-
della. 

 
Konsernivalvonta on Hyvinkään kaupungin hallintosään-
nössä määritellyn konsernijohdon vastuualuetta, joka pitää 
sisällään tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja ta-
loudellisen aseman seurannan, analysoinnin ja raportoin-
nin. Lisäksi seurataan Hyvä johtamis- ja hallintotapa -oh-
jeen ja konserniohjeen toteuttamista sekä sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan toteuttamista tytäryhteisöissä.    
 
Hyvinkään kaupungin konsernijohdon muodostavat:  
• kaupunginhallitus  
• kaupunginhallituksen kehittämisjaosto  
• kaupunginjohtaja  
• talousjohtaja  
• liiketoimintajohtaja  
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Elinvoiman palvelualueen talouspäällikkö valmistelee 
omistajaohjaukseen liittyen konsernijohdolle konserniyh-
teisöjen toiminnan ja talouden tavoitteita sekä riskienhal-
lintaa ja toimii asiantuntijana konsernirakenteen kehittämi-
sessä. 
 
Kehittämisjaosto seuraa jäsenyys- ja konserniyhteisöjensä 
toimintaa ja vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta ja val-
vonnasta seuraavissa kaupunkikonserniin kuuluvissa yhtei-
söissä: Teknologiakeskus Techvilla Oy, Hyvinkään Lämpö-
voima Oy, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Hy-
vinkään Wanha Villatehdas, Hyvinkään Ravitsemispalvelut 
Oy, Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki. Lisäksi kehittä-
misjaosto vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta ja valon-
nasta muissa konserniyhtiöissä, jos kaupunginhallitus niin 
päättää.  
 
Vuonna 2020 
• Konserniohje ja Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohje uu-

sittiin vuoden aikana (hyväksyntä KV 15.2.2021).  
• Konsernijohdon ja tytäryhteisöjen välisen vuoropuhe-

lun toimintatavat on vakiinnutettu. Yhteydenpito mer-
kittäviin tytäryhteisöihin säilyi käytännössä edellisvuo-
den tasolla, vaikka koronavarotoimien johdosta yhteisiä 
konsernijohdon ja tytäryhteisöjen toimitusjohtajien ta-
paamisia järjestettiin vain kaksi kertaa. Yhteydenpito 
pienempiin yhteisöihin, ml. säätiöihin, on ollut aiempaa 
tiiviimpää yhteisökummitoiminnan myötä. 

• Lainasalkun hallinnan työkalu (Apollo) on otettu aktiivi-
seen käyttöön vuonna 2019. Tytäryhteisöjen lainat ja 
vakuudet on saatu kattavasti järjestelmään, lisäksi lähes 
kaikki pienemmätkin yhteisöt tai näitä koskevat vakuu-
det ovat mukana. Järjestelmän tarjoamat analyysimah-
dollisuudet ovat käytössä vuonna 2020. 

• Tytäryhteisöt ylläpitävät riskienhallintasuunnitelmiaan. 
Vuonna 2020 tytäryhteisöt käsittelivät tiedot yhtiöittäin, 
mutta yhteistä läpikäyntiä ei tehty. Merkittävillä tytäryh-
teisöillä on käytössään kaupungin yhteinen suunnitel-
mapohja. 

• Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttämisestä on 
saatu synergiaetuja.  
o Hyvinkään Lämpövoima Oy käynnisti valvomopalve-

lun energiatehokkuuden ohjaukseen. Hyvinkään 
kaupunki, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö-
osakeyhtiö Wanha Villatehdas ja Hyvinkään Lämpö-
voima Oy solmivat sopimuksen valvontapalvelujen 
toteuttamisesta.   

o Sähköenergian hankintapäätöksessä otettiin huomi-
oon hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen. Hy-
vinkää mukana hiilineutraaliutta tavoittelevien kun-
tien HINKU-verkostossa, jossa tavoitteena 80 % 
päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä (vuo-
den 2007 tasosta). 

o Hyvinkään Lämpövoima Oy ja Hyvinkään Vuokra-
asunnot Oy yhdessä kaupungin viestintäpalvelujen 
tukemana on käynnistänyt yhteistä markkinointia. 

o Kaupungin suorassa omistuksessa olevien yksittäis-
ten huoneistojen ja Lepovillan kiinteistön vuok-
rausta hallinnoidaan Hyvinkään Vuokra-asunnot 
Oy:n tai sen tytäryhtiön, Lepovilla Oy:n kautta.  

• Elinvoiman palvelualueen talouspäällikkö on yhteis-
työssä Tilakeskuksen ja kiinteistöjohtajan kanssa jatka-
nut ulkoisten vuokrien selvitystyötä kaupungin ja kon-
serniyhteisöjen vuokrajärjestelyiden osalta. Vuoden 
2020 työ on painottunut etenkin Keusotelle kertasopi-
muksella vuokrattujen tilojen jakamiseen kiinteistökoh-
taisiksi sopimuksiksi. Selvityksessä suositeltuja kehittä-
mistoimia on toteutettu.  

 
Kaupunginhallituksen arvio konsernivalvonnan 
kohdealueista 
 
1) Toimivallan ja vastuujako konserniohjauksessa, 

ohjeistuksen riittävyys  

Hyvinkään kaupungilla on kattava ohjeiden kokonaisuus 
konserniohjauksen toimivallan ja vastuujakoon.  
• Konserniohje (KV 10.11.2014, voimaantulo 1.1.2015)   
• Hyvä johtamis- ja hallintotapa (KV 10.11.2014, 104 §)  
• Omistajapoliittiset linjaukset (KV 15.10.2018, 79 §) 
 
Edellä mainituissa ohjeissa kuvataan tytäryhteisöjen halli-
tusten kokoonpano ja nimittäminen, ohjeiden anto kau-
pungin edustajille tytäryhteisöissä sekä keskitettyjen kon-
sernitoimintojen ja -palvelujen käyttö.  
 
Konsernivalvonnan edelleen kehittämiseksi konsernijohto 
on vuoden 2019 aikana määritellyt vastuuhenkilöt tytäryh-
teisöjen konsernivalvontaan sekä kummit omistajapoliitti-
sissa linjauksissa määriteltyihin yhteisöihin.  
 
Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan ohjeiden koko-
naisuus on tarkoituksenmukainen. Ohjeita pidetään ajan 
tasalla. Kehittämistoimet kuvattiin edellä.  
 
2) Ohjeiden anto kaupungin edustajille tytäryhtei-

söissä ja ohjeiden riittävyys  

Ohjeiden annon toimintatavat kuvataan edellä mainituissa 
omistajapoliittisissa linjauksissa, Konserniohjeessa sekä 
Hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeessa. Kaupunginhalli-
tuksen näkemyksen mukaan toimintatavat ja niiden doku-
mentointi koskien ohjeiden antoa kaupungin edustajille ty-
täryhteisöissä on riittävää ja tarkoituksenmukaista. Kehit-
tämistoimenpiteet ohjeistuksen ylläpitämiseen kuvattiin 
edellä.  

 
3) Konsernitavoitteiden asettamista ja toteutta-

mista koskeva arviointi  
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Tytäryhteisöjen tavoitteet vuodelle 2019 on kirjattu talous-
arvioon. Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto seuraa-
vat niiden toteutumista osavuosikatsausraportoinnin sekä 
tilinpäätös/toimintakertomusraportoinnin avulla.  

 
Kaupunginjohtaja kutsuu tytäryhteisöjen toimitusjohtajat 
yhdessä konsernijohdon kanssa 2–3 kertaa vuodessa jär-
jestettäviin palavereihin, joissa käsitellään omistajien ja ty-
täryhteisöjen ajankohtaisia asioita. Liiketoimintajohtaja val-
mistelee omistajan asialistan. Tytäryhteisöt valmistelevat 
omat ajankohtaiset asiansa näihin tapaamisiin. Vuonna 
2020 palaveri järjestettiin kaksi kertaa. Toimintatavalla vah-
vistetaan vuoropuhelua ja yhteisen näkemyksen muodos-
tamista.  
 
Koronajärjestelyistä johtuen erillistä koulutus- tai infotilai-
suutta hallituksen jäsenille ei vuonna 2020 järjestetty. Hal-
litusjäsenet vastasivat loka-marraskuussa vuotuiseen halli-
tustyöskentelyä ja omistajaohjausta koskevaan itsearvioin-
tikyselyyn Lisäksi yhteisökohtaisia tapaamisia on järjestetty 
joko konsernijohdon aloitteesta tai yhteisökummin tehtä-
vien puitteissa. Vuoden aikana hybridimallilla toteutetuista 
kokouksista saatu palaute on ollut pääosin positiivista. 
 
Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan konsernita-
voitteiden asettamista ja toteuttamista koskeva arviointi on 
tarkoituksenmukaista ja riittävää, yhteydenpito ja vuoropu-
helu toimivaa. 
 
4) Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja 

taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja 
raportointi  

Tytäryhteisöt raportoivat toiminnastaan ja tuloksistaan 
edellä kuvatun vuosikellorytmin (osavuosikatsaukset, kon-
sernitilinpäätös) mukaisesti konsernijohdolle.  
 
Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan tuloksellisuu-
den ja taloudellisen aseman seuranta on tarkoituksenmu-
kaista ja riittävää mukaan lukien vakuuksien, takauksien ja 
korkoriskien hallinta. Kaupungilla ei ole keskitettyä rahoi-
tustointa eikä konsernipankkia. Kehittämiskohteena laina-
salkun hallinnan työkalun käytön tehostaminen tytäryhtei-
söjen johdon toimesta (reaaliaikaiset lainatiedot, tilinpää-
tösraportoinnin tehostaminen, sopimustenhallinta). Kau-
punginhallitus suosittelee seuraamaan aktiivisesti kaupun-
kikonsernin kokonaisvelkaantumisen kehittymistä.  

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestä-
mistä ja toteuttamista koskeva raportointi  
Tytäryhteisöt ovat liiketoimintajohtajan ohjeistuksen mu-
kaan laatineet yhteisökohtaiset riskienhallintasuunnitel-
mansa. Elinvoiman palvelualueen talouspäällikkö on laati-
nut yhteenvedon tytäryhteisöjen suunnitelmissaan esittä-
mistä riskeistä. Yhtiöillä on käytössään yhteinen raportti-
pohja riskienhallintasuunnitelmaa varten. Vuoden 2020 ai-
kana yhtiöt ovat seuranneet suunnitelmaa itsenäisesti ja 
päivittäneet sitä tarvittaessa. Yhteistä arviointia ei kaupun-
kitasolla toteuteta perättäisinä vuosina, vaan yhteinen tar-
kastelu on tarkoitus toistaa 2-3 vuoden välein. 
 
Kaupunginhallituksen arvion mukaan tytäryhteisöjen ra-
portointi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-
sestä, mukaan lukien riskienhallintasuunnitelmista, on riit-
tävällä tasolla. Riskienhallintasuunnitelmien ylläpidon ja to-
teutuksen tueksi tytäryhteisöjen tulee seurata aktiivisesti 
toimintaympäristönsä muutoksia.   
 
5) Keskitettyjen konsernitoimintojen ja -palvelu-

jen käyttö  

Konserniohjeessa on kuvattu näiden palvelujen käyttö. 
Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan ohjeistus on 
ajantasaista ja riittävää. Yhteistyöllä on saatu synergia-
hyötyjä.   
 
6) Tiedonkulku ja sen toimivuus  

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan tiedonkulku 
konsernijohdon ja tytäryhteisöjen välillä on toimivaa, yh-
teistyön toimintatavat ovat vakiintuneita.   
 
7) Kaupungin ja tytäryhteisöjen hallitusten ko-

koonpano ja nimittäminen  

Hallitusten kokoonpano ja nimittäminen on kuvattu kon-
serniohjeessa sekä Hyvä johtamis- ja hallintotapa -oh-
jeessa.  
 
Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan toimintatavat 
ovat tarkoituksenmukaisia ja niitä toteutetaan.  
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6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 
 
 

Konsernituloslaskelma, 1000 euroa 2020 2019 
Toimintatuotot 292 088 289 935 
Toimintakulut -534 798 -522 902 
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 65 124 

Toimintakate -242 645 -232 843 
Verotulot 210 261 198 284 
Valtionosuudet 73 266 52 983 
Rahoitustuotot ja -kulut -3 366 -3 381 

Korkotuotot 28 22 
Muut rahoitustuotot 498 482 
Korkokulut -3 359 -3 315 
Muut rahoituskulut -533 -570 

Vuosikate 37 516 15 044 
Poistot ja arvon alentumiset   

Suunnitelman mukaiset poistot -34 989 -32 566 
Omistuksen eliminointierot -3 -14 
Arvonalentumiset -1 10 

Satunnaiset erät 0 0 
Tilikauden tulos 2 523 -17 527 
Tilinpäätössiirrot 0 0 
Tilakauden verot -604 -407 
Laskennalliset verot -163 -238 
Vähemmistöosuudet -207 -643 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 549 -18 815 

 
Tunnusluvut 2 020 2 019 
Toimintatuotot/toimintakulut % 54,6 55,4 
Vuosikate/poistot % 107,2 46,2 
Vuosikate, euroa/asukas 806 324 
Asukasmäärä 46 574 46 455 

 
 
Konsernituloslaskelman analysointi 
 
Konsernituloslaskelma kuvaa koko kaupunkikonsernin 
kannattavuutta. Konsernituloslaskelma osoittaa kaupun-
kikonsernin tilikauden tuloksen siten kuin konserniyhtei-
söt olisivat yksi kirjanpitovelvollinen. Konsernitilinpäätök-
sestä vähennetään konserniyhteisöjen väliset sisäiset 
tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, sisäiset katteet ja vä-
hemmistöosakkaiden osuudet toiminnan tuloksesta. 
 
Konsernin tuloslaskelman osalta päähavainnot liittyvät 
siihen, että emokaupunki ja sen talous määrittää pitkälti 
myös Hyvinkää-konsernin talouden suunnan. Muu kon-
serni on ylijäämäinen, sillä konsernitasolla ylijäämä on 
suurempi kuin emokaupungin ylijäämä. 
 

Kaupungin tuloksen toteutumista on analysoitu tarkem-
min kaupungin tuloksen toteumista koskevassa toiminta-
kertomuksen osassa. 
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Konsernin rahoituslaskelma, 1000 euroa 2 020 2 019 
Toiminnan rahavirta   

Vuosikate 37 516 15 044 
Tilikauden verot -604 -407 
Tulorahoituksen korjauserät 2 241 -3 597 

Toiminnan rahavirta yhteensä 39 153 11 040 
   

Investointien rahavirta   
Investointimenot -65 184 -60 209 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 449 73 
Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 3 704 6 446 

Investointien rahavirta yhteensä -61 031 -53 690 
   

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -21 879 -42 651 
   

Rahoituksen rahavirta   
Antolainauksen muutokset 31 74 

Antolainasaamisten lisäykset -1 -1 
Antolainasaamisten vähennykset 32 75 

Lainakannan muutokset 17 875 41 886 
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 21 600 53 097 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -22 567 -17 398 
Lyhytaikaisten lainojen muutos 18 842 6 186 

Oman pääoman muutokset  0 
Muut maksuvalmiuden muutokset  3 480 10 074 

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 51 -191 
Vaihto-omaisuuden muutos  -1 183 132 
Saamisten muutokset 9 638 -12 429 
Korottomien velkojen muutokset -5 026 22 562 

   
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 21 386 52 033 

 
Rahavarojen muutos -493 9 382 
Rahavarat 31.12 60 640 61 133 
Rahavarat 1.1. 61 133 51 751 
 
 
Tunnusluvut  2 020 2 019 
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 
vuodelta, euroa -107 113 -95 767 
Investointien tulorahoitus % 58,0 25,0 
Lainanhoitokate 1,6 0,9 
Kassan riittävyys (pv) 35,3 36,9 
 
 
Konsernirahoituslaskelman analysointi 
 
Konsernin rahoituslaskelma kuvaa konsernin toimin-
nasta aiheutuneita rahavirtoja kaupunkikonsernin ja kon-
sernin ulkopuolisten tahojen välillä. Rahoituslaskelmasta 
on eliminoitu konsernin keskinäisten liiketapahtumien 
rahavirtavaikutukset. 

 
Konsernissa investointitaso nousi merkittävästi, tällä ker-
taa erityisesti emokaupunkivetoisesti. Kaupungin heikon 
vuosikatteen vuoksi myöskään konsernitasolla tulorahoi-
tus ei riittänyt investointien rahoittamiseen vaan ne jou-
duttiin rahoittamaan velkaantumalla. Konsernitasolla 
maksuvalmius oli edelleen varsin hyvällä tasolla. 
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Konsernitase   
VASTAAVAA, 1000 € 2020 2019 
Pysyvät vastaavat    
Aineettomat hyödykkeet 4 202 4 373 

Aineettomat oikeudet  672 975 
Muut pitkävaikutteiset menot 3 530 3 398 

    
Aineelliset hyödykkeet 501 754 473 939 

Maa- ja vesialueet 49 081 48 732 
Rakennukset  319 320 283 147 
Kiinteät rakenteet ja laitteet 69 762 72 397 
Koneet ja kalusto 17 214 16 564 
Muut aineelliset hyödykkeet 14 477 14 416 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 31 900 38 682 

    
Sijoitukset 25 960 25 228 

Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet 19 621 19 151 
Muut osakkeet ja osuudet 4 090 3 796 
Muut lainasaamiset 1 910 1 942 
Muut saamiset 340 339 

* Pysyvät vastaavat 531 916 503 540 
    
Toimeksiantojen varat   

Valtion toimeksiannot 190 35 
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 253 192 
Muut toimeksiantojen varat 642 115 

*Toimeksiantojen varat 1 084 343    
Vaihtuvat vastaavat   
Vaihto-omaisuus 3 428 2 245 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 415 2 243 
Valmiit tuotteet 13  
Muu vaihto-omaisuus  2 

    
Saamiset 26 278 35 917 
Pitkäaikaiset saamiset 17 22 

Lainasaamiset 7 19 
Siirtosaamiset 8 0 
Muut saamiset 3 3 

Lyhytaikaiset saamiset 26 261 35 895 
Myyntisaamiset 9 889 17 489 
Lainasaamiset 10 390 
Siirtosaamiset 12 184 12 073 
Muut saamiset 4 178 5 943 

Rahoitusarvopaperit 0 0 
Osakkeet ja osuudet 0 0 

Rahat ja pankkisaamiset   
Rahat ja pankkisaamiset 60 640 61 133 

*Vaihtuvat vastaavat 90 346 99 295 
VASTAAVAA  623 346 603 177 
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VASTATTAVAA, 1000 € 2 020 2 019 
Oma pääoma   

Peruspääoma 151 019 151 019 
Osuus kuntayhtymien oman pääoman lisäyksestä  
Säätiöiden ja yhdistysten pääoma 219 219 
Ylikurssirahasto 182 182 
Muut omat rahastot 4 043 4 048 
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 35 601 54 416 
Tilikauden yli- / alijäämä 1 549 -18 815 

* Oma pääoma 192 614 191 070    
Vähemmistöosuus   

Vähemmistöosuus 2 839 2 703    
Varaukset   

Eläkevaraukset 30 44 
Pakolliset varaukset 7 292 2 340 

* Varaukset 7 322 2 384 
   

Toimeksiantojen pääomat   
Valtion toimeksiannot 496 144 
Lahjoitusrahastojen pääomat 429 516 
Muut toimeksiantojen pääomat 642 115 

*Toimeksiantojen pääomat 1 568 775    
Vieras pääoma   
Pitkäaikainen 292 621 296 234 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  268 622 272 897 
Lainat julkisyhteisöiltä 77 9 
Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat 18 588 18 170 
Siirtovelat 22 6 
Laskennalliset verovelat 5 312 5 152 

Lyhytaikainen 126 382 110 011 
Joukkovelkakirjalainat  25 000 3 590 
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  25 639 24 976 
Lainat julkisyhteisöiltä  12 4 
Saadut ennakot  1 504 1 605 
Ostovelat  27 057 27 788 
Siirtovelat 40 312 44 723 
Muut lyhytaikaiset velat 6 859 7 326 

*Vieras pääoma 419 003 406 245 
VASTATTAVAA  623 346 603 177 

 

46
LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



 

Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

Konsernitaseen analysointi 
 

Konsernitase osoittaa kaupunkikonsernin taloudellisen 
aseman selvittämällä konserniyhteisöjen varat ja velat. 
Hyvinkään kaupunkikonsernin taseen loppusumma oli 
623,3 milj. euroa. Taseen osalta emokaupungin ulkopuo-
lisella konsernilla on jonkin verran suurempi rooli kuin 
konsernin tilikauden tuloksen muodostumisessa. Esimer-
kiksi vastaavaa -puolella kaupungin osuus rakennusten 
tasearvosta on n. 43 % ja vastattavaa puolella kaupungin 
osuus koko konsernin lainakannasta on n. 44 %. Päähuo-
mio on, että kaupunkilaisten vastuiden ja toisaalta omai-
suuden arvioimiseksi konsernitarkastelu on välttämätön.  
 
Konsernin lainakanta on kasvanut nopeassa tahdissa. 
Vuonna 2016 konsernin lainakanta oli yhteensä 229,5 
milj. euroa (4 926 euroa/asukas), kun se vuonna 2020 on 

324,7 milj. euroa (6 971 euroa/asukas). Lainakannan no-
peaa kasvua selittävät lainarahalla rahoitettu KOY Sairaa-
lanmäen H-rakennus ja kaupungin viime vuosina aloitta-
mat oppilaitosrakennushankkeet.  Siltä osin, kun vuosi-
kate ei ole ollut riittävä, investointeihin on haettu velkara-
hoitusta. 
 
Konsernin omavaraisuusaste säilyi lähes ennallaan 31,0 
%:ssa (31,8 %), suhteellinen velkaantuneisuus (Keusote -
vaikutus eliminoituna) pysyi ennallaan 74,8 %:a (74,8 %). 
Mikäli kertaluontoiset koronatuet jätetään huomioi-
matta, konserniin lainanhoitokate on pysynyt kriittisen, 
yhden pisteen arvon (tunnusluku 1 tarkoittaa sitä, että tu-
lorahoitus kuluu pelkkien korkojen ja lainanlyhennysten 
maksuun) tuntumassa. Tunnuslukujen valossa konsernin 
alijäämänsietokyky on yhä erittäin heikko. Konserniin 
kuuluvien yhteisöjen oman talouden tasapaino on tule-
vina vuosina olennaista. 

 
 
TASEEN TUNNUSLUVUT 2 020 2 019 
Konsernin omavaraisuusaste % 31,0 31,8 
Suhteellinen velkaantuneisuus % 72,5 74,8 
Laskennallinen lainanhoitokate 40 575 38 326 
Lainat ja vuokravastuut 31.12. 396 666 378 199 
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas 8 517 8 141 
Kertynyt ylijäämä, 1000 € 37 150 35 601 
Kertynyt ylijäämä €/asukas  798 766 
Konsernin lainakanta 31.12. 1000 € 324 684 306 634 
Konsernin lainat €/asukas 6 971 6 601 
Lainasaamiset 31.12. 1000 € 1 910 1 942 
Kunnan asukasmäärä 46 574 46 455 
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6.7 Tytäryhtiöiden sitovat tavoitteet 
 
Hyvinkään Lämpövoima Oy           
Kaupungin omistusosuus 100 %           
            
Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtu-
mat)           
Vuosi 2020 toteutui sekä toiminnallisesti että taloudellisesti suunnitelmien mukaisesti. Hiilineutraalin lämmön (huk-
kalämpönä syntyvä Ekolämpö) ja oma biopohjainen tuotanto, olivat ennätyksellisiä (> 95 %). Tilikauden tulos oli yh-
tiön historian paras, samalla hintataso pidettiin valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Vuoden 2020 aikana yhtiölle 
laadittiin uusi strategia ja uusien palveluiden (Valvomopalvelu WiRE ja energianeuvonta EnergiaHelppi) pilotointi to-
teutettiin suunnitellusti. Koronatilanteesta johtuen yhtiössä siirryttiin poikkeusjärjestelyihin maaliskuussa 2020 ja 
niitä jatkettiin koko loppuvuoden onnistuneesti. Merkittävimmät investoinnit olivat uuden ERP-järjestelmän käyt-
töönotto, kaukolämpöverkon runkojohtojen uusinta ja varavoimakoneen hankinta. Sanna Kytömäki aloitti uutena 
toimitusjohtajana 1.5.2020 Matti Laukkasen siirryttyä senior adviseriksi ja eläkkeelle vuoden 2020 lopussa.  
            
Henkilöstö TA 2020 TP 2020 Erotus TP 2019 TP 2018 
Henkilöstömäärä 26 26 0 27 25 
Vakinaiset 26 26 0 27 24 
Määräaikaiset 0 0 0 0 1 
            
Toiminnan tunnusluvut TA 2020 TP 2020 Erotus TP 2019 TP 2018 
Lämmön myynti, GWh 298,1 291,2 -6,9 321,2 322,8 
Kaasun myynti, GWh 10,3 10,5 0,2 9,9 11,0 
Asiakkaiden määrä   1 946 1 946,0 1 932 1 913 

Koko maan kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu) 

  omakotitalo       95,15 94,38 
  rivitalo/pienkerrostalo       85,26 84,54 
  kerrostalo       80,83 80,28 

HLV kaukolämmön keskihinta (1.1.) €/MWh (perusmaksu + energiamaksu) 

  omakotitalo   81,61   81,61   
  rivitalo/pienkerrostalo   73,55   73,55   
  kerrostalo   70,90   70,90   
*Kaukolämpöjohtoja, km - 166,60   166 163,6 
*Saneerattavat kl-johdot, € - 636,05   363 688,3 
Asunnot, jotka ovat lämmöntoimituk-
sen piirissä, kpl 

16 510 17 030 520 16 510 16 153 

Hyvinkään asukkaat, jotka asuvat kau-
kolämmitetyissä taloissa 

36 500 37 800 1 300 36 500 34 500 

            
Talous 1000 € TA 2020 TP 2020 Erotus TP 2019 TP 2018 
Liikevaihto 20 863 19 129 -1 734 20 639 20 292 
Liiketulos 1 067 1 657 590 1 128 1083 
* Tilikauden tulos   1 847 1 847 1 484 827 
Lainat 3 200 3 040 -160 3 360 3780 
Lainat emolta 0 0 0 0 0 
    Lainojen lyhennykset (pääoma) 160 320       
    Lainojen nostot 0 0       
*Nettovelkaantumisaste   11,6 %   13,1 % 14,6 % 
*Oman pääoman tuotto, %   4,4 %   2,8 % 3,3 % 
*Sijoitetun pääoman tuotto, %   5,7 %   3,9 % 3,8 % 
Maksuvalmius (Quick ratio)   1,75   1,65 1,70 
Omavaraisuusaste, %   78,8%   77,0 % 76,3 % 
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Hyvinkään Lämpövoima Oy       
Hyvinkään Lämpövoima Oy tuottaa luotettavia energiapalveluita kilpailukykyisesti ja ympäristön ehdoilla. Keskeinsinä tehtävinä on luotettava ja häiriötön lämmön toimitta-
minen, lämmön hinnan pitäminen kilpailukykyisenä, lämmön hankinnan ja oman tuotannon kustannustehokkuus, hyvän taloudellisen tuloksen saavuttaminen, ympäristö-
kuormituksen minimointi (ilmaston muutoksen torjuminen), hyvä asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys, energian loppukäytön tehostaminen. 

KÄRKIHANKETAVOITTEET   
KÄRKIHANKE           VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 

TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 2020 

VASTUUHLÖ 
SEURANTA JA RAPOR-

TOINTI  
Kestävä kehitys / hiili-
dioksidivapaa energi-
antuotanto 

TAVOITE: Kaukolämmön hiilidioksidipäästöt pide-
tään mahdollisimman pienenä. 
TOIMENPIDE: Yhteistyöllä Fortum Oyj:n ja Myllyn Pa-
ras Oy:n kanssa varmistetaan, että kaikki saatavissa 
oleva Ekolämpö ja biolämpö saadaan asiakkaiden 
käyttöön. Valvotaan, että biokaasun pumppaus ja 
siirto Kiertokapula Oy:n kaatopaikalta toimii jatku-
vasti. Minimoidaan omien laitosten maakaasun ja öl-
jyn käyttö ja maksimoidaan pelletin käyttö. 

Vuonna 2020 Ekolämmön ja muun hiili-
dioksidivapaan energian osuus koko 
energiantuotannosta on 87 %. 
 
Vuonna 2020 omassa tuotannossa käy-
tetyn bioenergian osuus on 41 % (pelletti 
ja biokaasu). 

Toimitusjohtaja         Tavoite saavutettiin. Eko-
lämmön ja muun hiilidioksidi-
vapaan energian osuus koko 
energiantuotannosta oli 95 % 
vuonna 2020. Omassa tuotan-
nossa käytetyn bioenergian 
osuus oli 61 %. 

Kestävä kehitys /   
CO2- päästöt 

TAVOITE: Vaikutetaan kansallisella tasolla siihen, 
että jätteiden poltosta syntyvät CO2- päästöt koh-
dentuvat kuntatasolla oikeudenmukaisesti jätteiden 
tuottajille.                                                                                    
TOIMENPITEET: Vaikutetaan yhdessä muiden taho-
jen (Suomen ympäristökeskus, Benviroc Oy, Fortum 
Oyj) kanssa siihen, että kuntakohtaisia CO2- lasken-
tasääntöjä uudistetaan. 

Kuntakohtaisen CO2- päästölaskennan 
kehittämishanketta on edesautettu ole-
malla kontaktissa eri vaikuttajatahoihin. 

Toimitusjohtaja         Tavoite saavutettiin. Jät-
teiden polton CO2-päästöjen 
oikeudenmukaista kohdentu-
mista selvittänyt JäPä-hanke 
valmistui syksyllä 2020. Yhtiö 
oli aktiivisesti mukana hank-
keessa yhdessä kumppanei-
den kanssa.  

Kestävä kehitys / 
Energianeuvonta 

TAVOITE: Energianeuvontapalveluiden tarjoaminen 
hyvinkääläisille                                                                                                    
TOIMENPIDE: Suunnitellaan ja toteutetaan yhteis-
työssä Hyvinkään kaupungin kanssa energianeuvon-
nan pilottihanke. 

Energianeuvonnan pilottihanke toteu-
tettu vuoden 2020 loppuun mennessä 
suunnitelman mukaisesti. 

Toimitusjohtaja          Tavoite saavutettiin. 
Energianeuvonnan pilotti-
hanke toteutettiin vuonna 
2020 suunnitelman mukai-
sesti. Koronatilanne vaikutti 
palvelun markkinointiin ta-
pahtumissa.  

Hangonsilta TAVOITE: Rakennetaan kattava kaukolämpöverkko 
Hangonsillan alueelle. 
TOIMENPIDE: Kaukolämpöä tarjotaan kaikille alueen 
kiinteistöille. Verkkoa ja liittymiä rakennetaan koko 
alueen rakentumisen puitteissa. 

Kaikki vuonna 2020 alueelle valmistu-
neet lämmitettävät kiinteistöt ovat valin-
neet kaukolämmön. 

Toimitusjohtaja          Tavoite saavutettiin. 
Kaikki vuonna 2020 Hangon-
sillan alueelle valmistuneet 
kiinteistöt liitettiin kaukoläm-
pöön.  
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MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET   

PÄÄMÄÄRÄ VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 

MITTARI 2020 
VASTUUHLÖ 

SEURANTA JA RAPOR-
TOINTI  

Kilpailukyvyn säilyttämi-
nen energiamarkkinoilla 

TAVOITE: Kaukolämmön hinta pidetään valtakunnalli-
sen keskihinnan alapuolella. 
TOIMENPIDE: Fortumilta ja muilta kumppaneilta hankit-
tava energiamäärä maksimoidaan tiiviillä yhteistyöllä. 
Maakaasu, pelletti ja öljy hankitaan edullisesti. Yhtiön 
toiminta pidetään kustannustehokkaana. 

HLV:n energian hinta on alempi kuin 
valtakunnallinen keskihinta. Seuranta 
Energiateollisuus ry:n tilastoista 1.7. ja 
1.1. 

Toimitusjohtaja         Hintatilastot 1.1. 
saatu. Tavoite saavutettiin.  

Maakaasumarkkina- 
uudistus 

TAVOITE: Toiminta on uuden maakaasumarkkinasään-
nöstön mukainen. 
TOIMENPIDE: Saatetaan järjestelmät ja sopimukset 
sekä niihin liittyvät menettelyt maakaasumarkkinasään-
nöstön mukaisiksi. 

Mittaustiedot toimitettu Kaasuhubiin 
sekä sopimukset ja niihin liittyvät me-
nettelyt ovat uuden maakaasumarkki-
nasäännöstön mukaiset.  

Toimitusjohtaja          Maakaasumarkkina-
muutosten edellyttämät 
toimenpiteet on tehty. Ta-
voite saavutettiin. 

Markkinointiyhteistyön  
lisääminen kaupunkikon-
sernin sisällä 

TAVOITE: Lisätään markkinoiden tietoisuutta kaukoläm-
mön vahvuuksista Hyvinkäällä kaupunkikonsernin yh-
teisen markkinoinnin avulla.            
TOIMENPIDE: Suunnitellaan ja toteutetaan markkinointi 
yhteistyössä kaupungin kanssa. Kampanjassa tuodaan 
esille hyvinkääläisen kaukolämmön vahvuudet mm. 
edullinen hinta, kiertotaloudesta peräisin oleva puhdas 
lämmönlähde, luotettavat lämmitysratkaisut ja vastuul-
liset palvelut asiakkaille. 

Markkinointi on toteutettu yhteis-
työssä Elinvoiman kanssa suunnitel-
man mukaisesti. 

Toimitusjohtaja        Tavoite saavutettiin. 
Markkinointia on suunni-
teltu yhteistyössä kaupun-
gin kanssa, mutta ko-
ronatilanteesta johtuen 
kaikkia suunniteltuja toi-
menpiteitä (mm. tapahtu-
mat) ei pystytty toteutta-
maan.  

Hyvä taloudellinen tulos 
ja tuloutus omistajalle 

TAVOITE: Sopimuksen mukaisen maankäyttövuokran li-
säksi yhtiö jakaa omistajalleen osinkoa 600 000 € tili-
kaudelta 2020. 
TOIMENPIDE: Tehokas toiminta ja nopea reagointi mah-
dollisiin ennakoimattomiin energian hinnan muutok-
siin. Tuloskehityksen jatkuva seuranta. 

Toteutunut tuloutus omistajalle on 
600 000 €.  
 
Käyttökate on yli 10 % liikevaihdosta.  

Toimitusjohtaja           Tavoite saavutettiin. 
Vuonna 2020 maksettiin 
osinkoa 600.000 € maan-
käyttövuokran lisäksi. To-
teutunut käyttökate oli 17 
% liikevaihdosta.  

Työturvallisuuden kehit-
täminen 

TAVOITE: Yhtiön turvallisuuskulttuurin parantaminen ja 
kehittäminen. 
TOIMENPIDE: Koulutetaan henkilökuntaa ja pidetään 
yhteisiä "turvallisuustuokioita". Hankkeessa hyödynne-
tään Työterveyslaitoksen Hyvinvointia työstä- kampan-
jan aineistoa. 

Nolla tapaturmaa vuoden 2020 aikana. 
Jokainen työntekijä on osallistunut 
koulutukseen suunnitelman mukai-
sesti. 

Toimitusjohtaja          Vuonna 2020 tapah-
tui yksi työtapaturma, joka 
johti sairaspoissaoloon. 
Turvallisuusinfoja on pi-
detty henkilöstölle suunni-
telman mukaisesti.  

       = valmis 
       = ei toteutunut / tavoite poistettu        
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Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy           
Kaupungin omistusosuus 100 %           
            
Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)           
Yhtiö tulee tulevalla kaudella purkamaan Karsikkotie 1 korttelissa kaksi huonokuntoista kerrostaloa (A ja C-talot). 
Näistä purettavista taloista on tehty tälle tilikaudelle arvonalennusta 540 t€. Lisäksi yhtiö on tehnyt pakollisen varauk-
sen näiden rakennuksien purkukustannuksista 237 t€. Karsikkotie 1 B-talon (43 kpl asuntoa) peruskorjaus valmistui 
marraskuussa 2020. Liki kaikki asunnot on saatu vuokrattua. Metsäkaltevan Yli-Jurvankatu 7 uudiskohteen (50 kpl 
asuntoa) rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa. Rakennustyöt valmistuvat helmikuun lopussa 2021. Kohteen ura-
koitsijana toimii Varte Lahti Oy.   
            
Henkilöstö TA 2020 TP 2020 Erotus TP 2019 TP 2018 
Henkilöstömäärä 13 14 1 13 13 
Vakinaiset 13 13 0 12 12 
Määräaikaiset 0 1 1 1 1 
            
Toiminnan tunnusluvut TA 2020 TP 2020 Erotus TP 2019 TP 2018 
Asuntojen määrä 2 225 2221 -4 2 307 2 304 
Kiinteistöjen määrä 60 60 0 61 61 
Vuokrattavat neliöt 118 595 118509 -86 123 547 123 561 
Sähkön kulutus, MWh   2392 2 392 2 561 2 730 
Lämmön kulutus, MWh   21019 21 019 21 684 21 515 
Veden kulutus, m3   166120 166 120 162 368 162 550 
Taloudellinen käyttöaste, %   91,50 92 95,8 95,1 
Vuokrausaste, % 97,5 98,13 0,6 98,0 97,5 
Keskivuokra, €/m2/kk 10,70 10,62 -0,08 10,60 10,40 
            
Talous 1000 € TA 2020 TP 2020 Erotus TP 2019 TP 2018 
Liikevaihto 15 980 15558 -422 16 056 15 678 
Muut kulut 8 198 7936 -262 8 014 7 329 
Hoitokate I 7 782 7622 -160 8 855 8 349 
Vuosikorjaukset 2 662 3171 509 3 484 4 419 
Hoitokate II 5 120 4451 -669 4 558 3 930 
Liiketulos 2 000 918 -1 082 2 070 988 
Tulos ennen veroja ja vapaehtoisia varauksia 1 200 92 -1 108 1 409 324 
Luottotappiot 78 56 -22 52 89 
Vuokrasaatavat 115 112 -3 115 119 
Lainat yhteensä 58 000 63185 5 185 57 021 56 332 
    Lainojen lyhennykset (pääoma) 4 200 4227       
    Lainojen nostot 4 000 10392       
Lainat emolta 44 22   44 66 
Oman pääoman tuotto, %   0,1   1,7 % 0,4 
Sijoitetun pääoman tuotto, %   1,1   2,6 % 1,3 
Maksuvalmius (Quick ratio)   1,0   1,4 % 1,1 % 
Omavaraisuusaste, %   7,5   9,0 % 9,2 % 
            
Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön         
Koronavirus vaikuttaa hiukan yhtiön tuottoja laskevasti. Yhtiön vuosikorjaukset pystyttiin tekemän koronaviruksesta 
huolimatta. Yhtiön asiakaspalvelu palveli ainoastaan sähköisesti sekä ajanvarauksella. Yhtiön henkilökunnalla on etä-
työsuositus ja puolet henkilökunnasta on jatkuvasti etätöissä. Poikkeustoimista koronaviruksen takia on tiedotettu 
asukkaille ja yhteistyökumppaneille aktiivisesti yhtiön kotisivuilla sekä facebookissa.  
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Toiminta-ajatus ja tehtävä 
 
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota edullisia ja monipuolisia vuokra-asuntoja hyvinkääläisille sekä toteuttaa osaltaan kau-
pungin asuntopoliittisia tavoitteita. 

  

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET   

PÄÄMÄÄRÄ 
VUOSITAVOITE JA  
TOIMENPIDE 2020 

TAVOITETASO JA  
ONNISTUMISEN MITTARI 2020 

VAS-
TUUHLÖ 

SEURANTA JA RAPOR-
TOINTI  

Yhtiön talous ja resurssit 
Kannattavuuden ja kiinteis-
töjen arvojen ylläpitäminen 

Vuositavoitteena on hoitokate, vuokraus-
aste ja vuokrasaamiset.                                           
Toimenpiteet: asuntojen kunnossapito, 
asuntojen aktiivinen vuokraustoiminta, 
kustannusten aktiivinen seuranta ja teho-
kas vuokrien perintä 

Mahdollisimman korkea käyttöaste laajenevassa 
kiinteistökannassa. Kilpailukyky / houkuttelevuus 
vuokramarkkinoilla muiden tunnuslukujen näkökul-
masta. Hoitokate vähintään 52,0 %. Vuokrausaste 
97,5 %. Vuokrasaamisten määrä pysyy alle 130 000 
euron tason. 

Toimitusjoh-
taja 

     Tavoitetta ei saavutettu. 
Hoitokate 49,0%, vuokraus-
aste 98,13% ja vuokrasaa-
miset 112 000 euroa. 

Hyvinkään houkuttelevuus Uudistuotannon jatkaminen kaupungin 
asumisen linjausten mukaisesti. 

ARA vuokrakerrostalokohde toteutuksessa vuonna 
2020. 

Toimitusjoh-
taja 

       Tavoite saavutettiin. 
Metsäkaltevan ARA kohde 
(2 kpl kerrostaloja) on to-
teutuksessa.  

Hyvinkään houkuttelevuus Perheasuntojen markkinointi painopis-
teeksi 

Toteutetaan tavoitteessa kuvattu kampanja yhdessä 
Elinvoiman kanssa 

Toimitusjoh-
taja 

      Tavoitetta ei saavu-
tettu. Yhtiö toteutti kaksi 
omaa markkinointikam-
panjaa. Yhteinen kampanja 
Elinvoiman kanssa ei to-
teutunut. 

Prosessit ja rakenteet Kiin-
teistöstrategian mukainen 
kiinteistöjen kehittäminen 

Jatketaan kiinteistöjen suunnitelmallista 
peruskorjaustoimintaa. 

Prosessiohjauksessa onnistutaan. Karsikkotie 1 B 
kiinteistön saneeraus valmistuu aikataulussa vuo-
den 2020 lopussa. 

Toimitusjoh-
taja 

        Tavoite saavutettiin. 
Karsikkotie 1 B talon pe-
ruskorjaus valmistui 
11/2020.  

Energiatehokkuuden pa-
rantaminen 

Vuositavoite: Vedenkulutuksen pienentä-
minen. Toimenpiteinä vesikalusteiden 
kunnon seuranta, poikkeamiin puuttumi-
nen, vettä säästävien suuttimien asen-
nukset ja tiedotus. 

Yhtiön vedenkulutustavoite vuoden 2020 lopussa  
130 l / asukas / vrk (Suomi keskimäärin 155 l/asu-
kas). Yhtiö tiedottaa tai järjestää tiedotustilaisuuksia 
vähintäänkin kaksi kertaa vuoden 2020 aikana. 

Toimitusjoh-
taja 

        Yhtiön vedenkulutus 
oli 129 l / asukas / vrk. Ko-
ronan takia tiedotustilai-
suuksia ei voitu järjestää. 
Yhtiö tiedotti asukkailleen 
energiasäästö asioista säh-
köisesti vuoden 2020 ai-
kana.  

       = valmis 
       = ei toteutunut / tavoite poistettu
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Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas         
Kaupungin omistusosuus 100 %           
            
Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)           
Koronan vaikutukset olivat merkittäviä yhtiölle. Vuokralaisille myönnettiin harkinnanvaraisesti vuokranalennuksia, 
lisäksi merkittäviä vuokrasopimuksia irtisanottiin. Kaikki tapahtumatilojen varaukset maalis-joulukuun ajalta (ml. ul-
kotapahtumat) peruuntuivat. Asiakaspalvelun sekä toimiston aukioloaikoja supistettiin ja henkilöstöä lomautettiin 
touko-elokuussa. Vuokralaisten etätyön seurauksena toimitiloja on ollut tyhjillään. Epävarmuudesta johtuen vuosi-
korjauksia ja investointeja siirrettiin ajallisesti eteenpäin, tämä kasvatti yhtiön tilikauden voittoa. Syksyllä raken-
nusosan 103 vesikaton korjaus ja sisätilojen ennakoivat purku -ja rakennustyöt aloitettiin. Vaikka lyhyellä aikavälillä 
vuokranäkymät toimitiloilla ovat epävarmoja, investoinnit perusrakenteiden korjaamiseksi ovat välttämättömiä. 

            

Henkilöstö 
TA 2020 TP 2020 Erotus TP 2019 TP 2018 

Henkilöstömäärä 6 5 -1 6 7 
Vakinaiset 6 5 -1 5 5 
Määräaikaiset     0 1 2 
            

Toiminnan tunnusluvut 
TA 2020 

TP 2020 
Erotus TP 2019 TP 2018 

Kokonaispinta-ala, m2 35 723 35 723 0 35 723 35 257 
Vuokrausaste, % 80,3 % 78,3 % -2,00 % 79,3 % 77,3 % 
Vuokrat, €/m2/kk 13,80 13,70 -0,10 12,09 11,60 
Hoitokustannukset, €/m2 4,34 3,29 -1,05 3,80 3,25 
Vuokrasopimusten lkm 127 125 -2 127 128 
  joista yrityksiä 83 78 -5 83 82 
Villatehtaan tapahtumien lkm 4 0 -4 7 7 
            
Talous 1000 € TA 2020 TP 2020 Erotus TP 2019 TP 2018 
Liikevaihto 3 900 3 831 -69 3 953 3 415 
Liiketulos 722 1 401 679 1 257 85 
Tilikauden tulos 190 496 306 376 -198 
Luottotappiot 0 0 0 0 51 
Lainat yhteensä 21 827 22 305 478 22 455 23 776 
    Lainojen lyhennykset (pääoma) 312 1 156 844     
    Lainojen nostot 0 0 0     
Lainat emolta 3 393 3 278 -115 3 393 3 502 
*Oman pääoman tuotto, %   17,8 %   -   
*Sijoitetun pääoman tuotto, %   5,4 %   -   
Maksuvalmius (Quick ratio)   0,16   -   
Omavaraisuusaste, %   21,2 %   -   
            
            
Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön       
I) Koronan vaikutus liikevaihtoon on negatiivinen, arvio menetyksistä on noin 120-130 000 € tilikaudelta, mutta tili-
kauden tulos on ennakoitua suurempi. Syynä suurempaan tulokseen on pääosin ajallisesti eteenpäin siirretyt kor-
jaukset. 
II) Tuotannollis-taloudellista syistä henkilöstöä lomautettiin 05-08/2020 välillä 
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Toiminta-ajatus ja tehtävä 
Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehtaan tehtävä on peruskorjata ja vuokrata entisiä teollisuusrakennuksia liiketoiminnan, kaupungin, taiteen, kulttuurin ja liikunnan 
tarpeisiin. Tehtävänä on nostaa kiinteistön sekä miljöön arvoa ja vetovoimaa. Yhtiön toiminta-ajatus on yhdistää joukko toimijoita ja toimintoja, jotka tukevat Villatehtaan 
dynaamista kehittymistä sekä toistensa toimintaa. 

KÄRKIHANKETAVOITTEET   

KÄRKIHANKE    VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 
TAVOITETASO JA ONNISTUMI-

SEN MITTARI 2020 
VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI  

Kehittyvä kaupunki-
keskusta 

TAVOITE: Villatehdas osana kehittyvää 
kaupunkikeskustaa 
TOIMENPITEET (Hankkeet)  
1) Kulkureittien avaaminen Kutomokadun 
puolelle 

1) Suunnitelma valmis maalis-
kuussa 2020. Toteutetaan vaiheit-
tain, vuoden 2020 tavoite on yksi 
kulkureitti Kutomokadulle 

toimitusjohtaja         Etenee myöhässä. Läpikulkukäytävän raken-
tamista edeltävät purkutyöt on osittain toteu-
tettu. Rakentamisen osasuunnitelmia on val-
miina joiden toteuttaminen on alkanut 12/2020.   

Aktiivinen tapahtu-
makaupunki 

TAVOITE: Villatehtaan ulkotapahtumien 
lukumäärän säilyttäminen 

1) ulkotapahtumia järjestetään 
vähintään 8 huhti-syyskuun ai-
kana 

toimitusjohtaja         Tavoitetta ei saavutettu koronapandemi-
asta johtuen. Tilikaudella ei ollut yhtään ulkota-
pahtumaa.  
 

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 
  

PÄÄMÄÄRÄ 
VUOSITAVOITE JA  
TOIMENPIDE 2020 

TAVOITETASO JA ONNISTUMI-
SEN MITTARI 2020  

VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI  

Liiketoiminnan kas-
vattaminen 

Kannattavuuden parantaminen ja liike-
vaihdon kasvattaminen. Muutosremont-
tien toteuttaminen taloudellisesti ja tuot-
tavasti sekä vajaatäyttöasteen pienentä-
minen 

1) liikevaihdon kasvu + 5 % vuosi-
tasolla 
2) vuokrausasteen kasvattaminen 
3 % vuoden loppuun mennessä 
(vrt v. 2019) 

toimitusjohtaja  1)        Tavoitetta ei saavutettu. 
 2)        Tavoitetta ei saavutettu 
Syynä koronapandemia 

Liiketoiminnan kas-
vattaminen 

Selvitetään Wanhan Areenan tarkoituk-
senmukainen käyttö. Työryhmä selvittä-
mään / kartoittamaan nykyisen käytön 
mahdollisuuksista / uusista vaihtoeh-
doista 

Esitys uusista käyttövaihtoeh-
doista valmiina (kyllä / ei) 

toimitusjohtaja         Tavoitetta ei saavutettu käyttövaihtoehtojen 
osalta, joiden selvitys jatkuu edelleen tilikaudella 
2021. Tilan käyttötarkoitus tulee todennäköisesti 
jatkumaan entisenä ainakin vuoden 2023 kevää-
seen asti. 

Liiketoiminnan kas-
vattaminen 

Kankurinkadun loppuosan "kauppahalli" 
kehittäminen 

Esitys Kankurinkadun loppuosan 
erilaisista käyttövaihtoehdoista 
valmiina (kyllä / ei) 

toimitusjohtaja         Ei esitystä. 

Kiinteistön ylläpidon 
tehostaminen talou-
dellisesti 

1. Energiatehokkuuden parantaminen va-
laistuksen ja talotekniikan aikaohjauksella,  
2. Energiakulutuksen ongelmakohteet/pis-
teet kartoitettu ja ryhdytty korjaustoimen-
piteisiin 

Sähkön- ja lämmitysenergian ku-
lutuksen pienentäminen 5 % 
/vuokrattu m2. (vertailu euro-
määräisesti) 

toimitusjohtaja         Kaukolämmön kulutus pieneni 10,3 %, 
mutta sähköenergian kasvoi 5,4 % euromääräi-
sesti mitattuna. (Kokonaissähkönkulutus laski 7,5 
%, mutta hintatason nousu esti tavoitteen toteu-
tumisen) 
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Studio Donnerin käy-
tön tehostaminen 

Neuvotellaan kaupungin kanssa käyttöas-
teen nostamisesta; huomioidaan hinnoit-
telussa päivä- ja iltakäyttö. 

Todelliset tilat ja kustannukset 
huomioiva vuokrasopimus on 
voimassa. 

toimitusjohtaja        Tavoite saavutettiin. Tilasta on olemassa eril-
lishinnasto, joka huomio eri ajankohdat. Tilaa ei 
ole käytännössä pystytty vuokraamaan maalis-
kuun 2020 jälkeen koronapandemiasta johtuen 
kaupungille tai muillekaan tahoille. 

       = valmis 
       = ei toteutunut / tavoite poistettu 
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Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki           
Kaupungin omistusosuus 65,65 %           
Tilannekatsaus (Olennaiset tapahtumat)           
Merkittävimmät hankkeet olivat B-sairaalan 2-4 kerroksien valmistunut saneeraus, jonka kokonaiskustannus oli  
3.498.313,12 €. H-sairaalassa tehtiin tilikauden aikana takuukorjauksia, jotka olivat tilinpäätöshetkellä vielä kes-
ken, eikä taloudellista loppuselvitystä tästä syystä voitu tehdä. H-sairaalan suunnitellaan parhaillaan merkittäviä 
muutoksia, joiden on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana.   
 
Varsinaisiin ylläpitokorjauksiin käytettiin tilikauden aikana 12.671,60 €.  
            
Toiminnan tunnusluvut TA 2020 TP 2020 Erotus TP 2019 TP 2018 

Uudisrakennuksen kassavirta -2 634 -2 634 0 4 173 -25 606 

Hoitokustannukset, €/m2/kk 4,41 4,20 -0,21 7,73 4,27 

Lämmönkulutus kWh/m2 96,66 137,00 40,34 122,00 225,00 
Sähkönkulutus kWh/m2 66,66 89,00 22,34 118,00 144,00 

Vedenkulutus, m3 11 447 16 414 4 967 16 964 6 719 
            
            
Talous 1000 € TA 2020 TP 2020 Erotus TP 2019 TP 2018 

Liikevaihto 632     1 903  1271 2143 999 

Vuosikorjaukset 0           12  12 9 0 

Liiketulos* -8 -   3 224  -3 216 -1 857 -1 570 

Lainat yhteensä 60 011   63 722  3 711 64 035 67 232 

    Lainojen lyhennykset (pääoma) 1 437     3 311  1 874     

    Lainojen nostot 3 000     3 000  0     

Oman pääoman tuotto, %** 10,0 % 2,1 % -7,9 % 11,4 %   

Sijoitetun pääoman tuotto, %** 1,00 % 0,54 % -0,46 % 0,60 %   

Maksuvalmius (Quick ratio) 1,00 0,02 -0,98 0,90   

Omavaraisuusaste, % 5,00 % 4,70 %   4,70 %   
            
* =Liikevaihto miinus liiketoiminnan kulut ja poistot           

** =laskettuna hoitokate ennen poistoja (ilman rahoitustuottoja ja -kuluja)       
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KÄRKIHANKETAVOITTEET   

KÄRKIHANKE     
VUOSITAVOITE JA  
TOIMENPIDE 2020 

TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 2020 

VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI  

Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvin-
vointi 

Asiakastyytyväisyyden paran-
taminen 

Asiakastyytyväisyysindeksin keskiarvo yli 3,0 
(maksimi 4,0)  

Toimitusjohtaja         Tavoite toteutui. Asiakastyytyväi-
syyskyselyn keskiarvo oli 3,27 (vas-
taus-% 30) 

MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET   

PÄÄMÄÄRÄ 
VUOSITAVOITE JA  
TOIMENPIDE 2020 

TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 2020 

VASTUUHLÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI  

H-sairaalan alkuvaiheen seuranta Uudissairaalan käyttöönotto Takuuajan mahdollisten vikojen ja puuteiden 
korjauttaminen pääurakoitsijalla. Tavoit-
teena jatkuva vikojen ja puutteiden 0-taso 

Toimitusjohtaja        Tavoite toteutui. 

H- ja B-sairaalan sekä parkkihallin 
ylläpito 

Huoltokirjanmukaiset huollot 
ja tarkistukset 

Huoltokirjan täyttöaste seurantavuoden lo-
pussa 100 %  

Toimitusjohtaja        Tavoite toteutui. 

Operatiivisen tuloksen taso Operatiivinen tulos positiivi-
nen. Jatkuva kuluseuranta. 

Operatiivinen tulos ilman lainanhoitokuluja 
on ylijäämäinen 

Toimitusjohtaja  1)     Tavoitetta ei saavutettu. 
 2)     Tavoitetta ei saavutettu 
Syynä koronapandemia 

Kulutusseuranta Kulutuksien vertailu vastaa-
vien sairaalarakennusten ar-
voihin 

Kulutukset ja hoitokustannukset ovat verrok-
kiryhmää pienemmät Lämmönkulutus < 145 
kWh/brm²/v; sähkönkulutus < 100 
kWh/brm²/v; vedenkulutus < 790 l/brm²/v 

Toimitusjohtaja         Tavoitetta ei saavutettu käyttö-
vaihtoehtojen osalta, joiden selvitys 
jatkuu edelleen tilikaudella 2021. Ti-
lan käyttötarkoitus tulee todennäköi-
sesti jatkumaan entisenä ainakin 
vuoden 2023 kevääseen asti. 

B-sairaalan saneeraus Valmistuminen 31.5.2020 Valmistuminen aikataulussa ja kustannus-
katto alittaen, onnistunut saneeraustöiden 
valvonta 

Toimitusjohtaja          Ei toteutunut, hankkeen valmis-
tuminen viivästyi koronasta johtuen 
neljällä kuukaudella. 

Turvallisuustoimintojen kehittämi-
nen 

Turvallisuuden parantaminen 
kiinteistöylläpidon toimin 

(Työ)tapaturmia ei tapahdu. Koy:n vastuulla 
olevia kyberturvallisuusvaaratilanteita ei 
esiinny  

Toimitusjohtaja         Tavoite toteutui. 

       = valmis 
       = ei toteutunut / tavoite poistettu 
        

 

57
LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



 

Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

 

7 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 
 
Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta 
ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Kirjaimellisesti tuloksen 
käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaa-
ehtoiseen varaukseen, rahastoon tai tilikauden ylijäämä -
tilille. Osana toimintakertomusta ja tilinpäätöksestä päättä-
essään hallitus ottaa esityksessään kantaa kaikkiin tilikau-
den tuloksen jälkeen esittäviin eriin, myös varauksen tai ra-
haston vähennykseen. Pääsääntönä tällöin on, että esityk-
sessä varaus- ja rahastosiirrot yksilöidään ja esitetään brut-
tomääräisinä.  
 
Tilikauden 2020 alijäämä on 764 670,98 euroa. Se sisältää 
Hyvinkään Vesi –liikelaitoksen ylijäämän 764 705,56 euroa. 
Kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä on tällöin 9,3 milj. 

euroa. Tästä liikelaitoksen ylijäämä on 20,0 milj. euroa ja 
muun kaupungin osuus 10,7 milj. euroa alijäämää. 
 
Kaupunginhallitus esittää tilikauden 716 800,61 euron tu-
loksen käsittelystä seuraavaa: 
 

- Tuloutetaan Monitoimitalo Kipinän investointiva-
raus 11 000 000 euroa ja tehdään kohteeseen liit-
tyvä poistoerolisäys 11 000 000 euroa 

- Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mu-
kaan 47 870,37 euroa 

- Kaupungin tilikauden ylijäämä 764 670,98 euroa 
ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan 
pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. 
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 II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
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8.1 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja käyttötalouden toteutu-
minen toimialoittain 

 
 
Kaupunginvaltuusto asettaa ja seuraa strategisten / kes-
keisimpien kaupunkitasoisten tavoitteiden toteutumista. 
Kaupunkistrategia on valtuuston hyväksymä asiakirja ja 
keskeinen johtamisen ja toiminnan ohjauksen väline. Hy-
vinkäällä kaupunkistrategia on nimetty Hyvinkään Pelikir-
jaksi, ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulu-
kuussa 2016. 
 
Hyvinkäällä on päätetty panostaa pitkäjänteisesti kau-
pungin houkuttelevuuden lisäämiseen, yritysten kanssa 
tehtävään yhteistyöhön sekä yhteisöllisyyden ja Hyvin-
kää-hengen kehittämiseen (Minä, me ja Hyvinkää). Peli-
kirja tähtää Hyvinkään tunnettuuden lisääntymiseen, 
kaupungin kasvamiseen ja kotikaupunkiylpeyden vahvis-
tumiseen. 
 
Koko kaupunkiorganisaation osalta talousarviotavoittei-
den suunnittelu pohjautui Pelikirjaan ensimmäisen ker-
ran vuoden 2018 talousarviossa. Pelikirjan toimeenpano 
tapahtuu valittujen kärkihankkeiden, lakisääteisten pe-
rustehtävien ja muun kaupungin palvelutuotannon sekä 
päätöksenteon avulla. 
 
Kärkihankkeita on valittu seitsemän ja kunkin hankkeen 
keskeiset päämäärät on määritelty Pelikirjassa tarkem-
min: 

Hangonsilta 
Hyvinkään Sveitsi 
Kehittyvä kaupunkikeskusta 
Aktiivinen tapahtumakaupunki 
Omaleimainen kulttuuri- ja liikuntakaupunki 
Kaupunki ja monimuotoiset kylät 
Osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi. 

 

Strategisten kärkien, kärkihankkeiden ja laadukkaasti 
hoidettujen perustehtävien toteuttamista tukevat Pelikir-
jan kuusi tukipilaria: demokratia ja osallisuus, talous, hen-
kilöstö, turvallisuus, kestävä kehitys ja sähköiset palvelut. 
Yhteinen arvopohja / yhteiset toimintaperiaatteet on 
puolestaan Pelikirjassa nimetty Hyvinkään pelitavaksi. 
Pelitavan mukaisesti 

- Toimimme asiakkaidemme parhaaksi 
- Teemme työtämme sata lasissa; tehokkaasti, in-

nokkaasti ja sitoutuneesti 
- Kokeilemme ja uudistumme ja 
- Pelaamme yhdessä reilua peliä siten, että mei-

dän kanssamme on mukava tehdä yhteistyötä. 
 
Pelikirjassa määritellään strategiakauden keskeiset pää-
määrät ja lähivuosien kehittämisen painopistealueet. Lin-
jauksia täsmennetään ohjelmien ja kehittämissuunnitel-
mien sekä talousarvioon kirjattavien tavoitteiden avulla. 
Talousarviotavoitteiden laatiminen on keskeisin väline 
Pelikirjan toimeenpanon varmistamiseksi sekä toiminnan 
kehittämiseen liittyvien muutosten ja korjausliikkeiden 
toteuttamiseksi. 
 
Seuraaville sivuille on koottu kaupungin strategian pää-
määristä johdettujen valtuustoon nähden sitovien tavoit-
teiden toteutumisen raportointi vuodelta 2019. Tavoittei-
den toteutumisesta on raportoitu sanallisten kuvausten 
lisäksi seuraavilla symboleilla: 
 

   Valmis 
           Ei toteutunut / tavoite poistettu 

 
Käyttötalousosassa määrärahojen sitovuustaso valtuus-
toon nähden on palvelualueen toimintakate. 
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KAUPUNGINVALTUUSTO - KÄRKIHANKETAVOITTEET 
  

KÄRKIHANKKEET 
  

VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 2020  

VASTUUHENKILÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

   HANGONSILTA 1 (alueen suunnittelu ja asuntorakentaminen) 
Tekniikan ja ympäristön 
toimialajohtaja   

Kevyen liikenteen sillan rakennustöiden 
alkaminen. 

Rakennustyöt on aloitettu vuoden 
2020 aikana. 

Tekninen johtaja         Rakennustyöt aloitettiin vuonna 2020 ja 
sillan rakentaminen on käynnissä 
 

   HANGONSILTA 2 (uusi lukio osana monitoimitaloa) Sivistystoimenjohtaja   

Kipinä-talon (keskuslukio ja Hyvinkään 
Opisto) käyttöönotto. 

Kipinä on otettavissa koulukäyttöön 
31.12.2020 mennessä. 

Kiinteistöjohtaja         Rakennusurakka on valmistunut tavoiteai-
kataulussa 
 

HYVINKÄÄN SVEITSI Kaupunginjohtaja   
Sveitsin asuinalueen asemakaavan hyväksy-
miskäsittelyn eteneminen 

Mikäli osayleiskaavasta tehty valitus hy-
lätään 1.8.2020 mennessä, niin asema-
kaava on nähtävillä vuoden 2020 lop-
puun mennessä. Kyllä/ei 

Kaavoituspäällikkö         Valitusprosessin keskeneräisyyden vuoksi kau-
punki ei ole voinut edetä kaavoituksessa tavoitteen 
mukaisesti. Päätöstä valituksesta ei saatu 1.8.2020 
mennessä. Asemakaava ei tule nähtäville vuoden 
loppuun mennessä, mutta asemakaavan luonnos-
vaiheen valmistelu jatkuu.  Kaupunginhallitus on 
24.8.2020 antanut valituksesta vastineen korkeim-
malle hallinto-oikeudelle. 
 

Uimalarakennuksen laajennusosan käyttöön-
otto 

Uimalan teräsallas valmistuu vuonna 
2020. 

Kiinteistöjohtaja        Uimalan teräsaltaan asennustyöt käynnistyivät 
vasta vuoden alussa ja teräsallas valmistuu keväällä 
2021.  
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KÄRKIHANKKEET 
  

VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN 
MITTARI 2020  

VASTUUHENKILÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

KEHITTYVÄ KAUPUNKIKESKUSTA Liiketoimintajohtaja   
Kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 
(Master plan) 

Kaksi vaihtoehtoista ehdotusta kehittä-
missuunnitelmaksi laadittu. 

Liiketoimintajohtaja          3 vaihtoehtoista ehdotusta esiteltiin KH:ssa 30.11. 
Vaihtoehtojen tarkempi suunnittelu jatkuu. (kv tavoite v 
2021) 
 

Radan länsipuoleista osaa koskeva yleissuun-
nitelma (vähintään kaksi vaihtoehtoa) 

Vähintään kaksi vaihtoehtoista ratkaisu-
mallia alueen yleissuunnitelmaksi on 
laadittu. Niiden pohjalta on valittu ete-
nemistapa vaiheittain tapahtuvan ase-
makaavoituksen pohjaksi. 

Kaavoituspäällikkö          Yleissuunnitelmien luonnokset ovat valmistuneet 
osana em. kehittämissuunnitelmaa, mutta etenemista-
van valinta siirtyy uudelle kaupunginvaltuustolle. 

 

Keskustan liikenteen yleissuunnitelman laati-
minen 

Keskustan liikenteen yleissuunnitelma 
on valmis. 

Liikenneinsinööri        Liikenteen yleissuunnitelmaluonnokset valmistuneet 
osana em. Kaupunki-keskustan kehittämissuunnitelmaa. 
Vaihtoehtojen tarkempi suunnittelu jatkuu.  (kv tavoite v 
2021) 

 

AKTIIVINEN TAPAHTUMAKAUPUNKI Sivistystoimenjohtaja   
Tavoite muutettu muotoon: Vuonna 2020 jär-
jestetään ne tapahtumat, jotka poikkeus-
oloissa on mahdollista järjestää. 

 Vuonna 2020 järjestetään Red Carpet 
-festari. Muut vuoden 
päätapahtumat siirtyvät järjestettäviksi 
vuonna 2021. 

Kulttuuri- ja tapahtuma-
päällikkö 

          Red Carpet -festari on järjestetty koronarajoitus-
ten puitteissa. 

OMALEIMAINEN KULTTUURI- JA LIIKUNTAKAUPUNKI 
Kulttuuri- ja vapaa- 
aikajohtaja 

  

Liikuntasuunnitelman päivittäminen Suunnitelma hyväksytty kulttuuri- ja 
hyvinvointilautakunnassa vuoden lop-
puun mennessä. Kulkee viheralueoh-
jelman päivittämisen rinnalla.  

Liikuntapäällikkö         Liikkumissuunnitelma 2021-2025 on valmis ja 
hyväksytty kuhlassa 17.12.2020 
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KÄRKIHANKKEET 
  

VUOSITAVOITE JA TOIMENPIDE 2020 
TAVOITETASO JA ONNISTUMISEN MITTARI 
2020  

VASTUUHENKILÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

KAUPUNKI JA MONIMUOTOISET KYLÄT Yleiskaavasuunnittelija   
Valokuitu myös kyliin, toteuttamismallin sel-
vittäminen 

Toteuttamisen mahdollisuudet ja malli selvitetty. Tekninen johtaja        Toteuttamisen mahdollisuudet ja malli 
selvitetty. 
 

KUNTALAISTEN OSALLISUUS, YHTEISÖLLISYYS JA HYVINVOINTI Kehittämispäällikkö   
Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen. 
Toteutus osallistuvan budjetoinnin mallin pe-
riaatteita ja suunnitelmaa noudattaen. 

Osallistuvan budjetoinnin toteutus: 
1) Kohderyhmänä lapset ja nuoret.  Kaikki perus-
koulut ovat osallistuneet kokeiluun vuoden 2020 
kuluessa ja oppilaiden ehdotukset on käsitelty 
koulukohtaisesti. Kyllä / ei. 
2) Kaikille kuntalaisille avoin haku. Osallistuva 
budjetointi on toteutettu tarjoamalla kuntalai-
sille mahdollisuus tehdä ehdotuksia eri teema-
kokonaisuuksiin ja äänestää parhaista vaihtoeh-
doista.  

Kehittämispäällikkö         1) Koronapandemia ja tältä osin mm. 
etäopetukseen siirtyminen vaikutti koulujen 
osallistuvaan budjetointiin. Osbu saatiin 
kuitenkin kaikissa kouluissa toteutettua 
vuoden loppuun mennessä. 
2) Osbu toteutettiin sähköisenä äänestyk-
senä, jonka tuloksena valittiin 5 eniten ää-
niä saanutta ehdotusta toteutettaviksi.  

 

Kuntalaisten osallistumismahdollisuuk-
sien vahvistaminen. 
Kaikille kuntalaisille avoimen kuntalais-
foorumin perustaminen; foorumin toi-
mintaideana on toimia ajankohtaisten 
asioiden esittely- ja keskustelutilaisuu-
tena. 

Kuntalaisfoorumin valmisteluun osallistuvat 
kaikki toimialat ja foorumi järjestetään ker-
ran vuoden 2020 kuluessa koronavirustilan-
teen ja kokoontumisrajoitusten salliessa. 
Foorumi järjestetty. 

Kehittämispäällikkö        Maaliskuulle suunniteltu kuntalais-
foorumi jouduttiin perumaan koronavi-
rustilanteen vuoksi. Kuntalaisfoorumi 
järjestettiin kuitenkin verkkolähetyksenä 
7.10.2020. Kuntalaisilla oli tilaisuuden 
ajan mahdollisuus esittää kysymyksiä ja 
ottaa kantaa käsiteltäviin aiheisiin viesti-
seinätoiminnon avulla.  
 

       = valmis      
       = ei toteutunut / tavoite poistettu 
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KAUPUNGINVALTUUSTO - MUUT TOIMINNALLISET TAVOIT-
TEET      
PALVELUKOKONAI-
SUUS,  SUUNNI-
TELMA TAI OHJELMA 

PÄÄMÄÄRÄ 
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPITEET 
2020 

TAVOITETASO JA ON-
NISTUMISEN MITTARI 

VASTUUHEN-
KILÖ 

SEURANTA JA RAPORTOINTI 

 
Kaupunkistrategia Pelikirjan päivittäminen Kaupungin menestys 

ja kaupunkilaisten hy-
vinvointi turvataan 
ajantasaistamalla 
kaupunkistrategia. 

Kaupunkistrategian uudis-
tamisen valmistelu on aloi-
tettu niin, että se voidaan 
hyväksyä vuoden 2021 ai-
kana. 

Kaupunginjohtaja 
Kehittämispäällikkö 

         Kaupunkistrategian päivitystyö käynnis-
tettiin syksyllä ja valmistelutyö eteni vuoden 
2020 osalta siten, että kaupunginvaltuusto ko-
koontui strategiaseminaarin puitteissa 
7.12.2020. Seminaarin yhteydessä Pelikirjan 
päivitystyön tavoiteaikatauluksi vahvistettiin 
valmistuminen 31.12.2021 mennessä. 
 

 

Kaupunkistrategia Päätös johtamisjärjes-
telmä 2021 

Kaupungin johtamis-
järjestelmälinjaukset 
on hyväksytty.  

Kaupunginvaltuusto on 
tehnyt päätöksen uudesta 
johtamisjärjestelmästä 
vuoden 2020 aikana. 

Kaupunginjohtaja 
Kehittämispäällikkö 

        Kaupunginvaltuusto hyväksyi johtamisjär-
jestelmäuudistusta koskevat linjaukset kesä-
kuussa 2020. 

 

 

Kaupunkistrategia Johtosääntöjen tarkista-
minen johtamismallirat-
kaisua vastaavaksi 

Johtosääntö päivite-
tään vastaamaan joh-
tamismalliratkaisua. 

Kaupungin hallintosääntö 
on hyväksytty vuoden 
2020 aikana 

Kansliapäällikkö          KV hyväksyi päivitetyn hallintosäännön 
14.12.2020. 

 

 

 Hyvinvointi Ehkäisevän päihde-, mie-
lenterveys- ja lähisuhde-
väkivaltatyön nykytilan-
teen ja kehittämistarpei-
den kartoittaminen Hy-
vinkään näkökulmasta. 

Ehkäisevän työn 
suunnitelman laatimi-
nen vuosille 2020-
2021. 

Suunnitelman 2020-2021 
esittely kulttuuri- ja hyvin-
vointilautakunnalle 
04/2020 mennessä. 

Hyvinvointipääl-
likkö 

         Ehkäisevän työn suunnitelma laadittu hy-
vinvointiryhmässä ja hyte-joryssä. Hyväksytty 
kuhlassa 13.2. ja KH:ssa 9.3. sekä esitelty 
KV:ssa 14.9.2020. Lisäksi Keusotella työn alla 
Alueellinen ehkäisevän päihdetyön suunni-
telma sekä Alueellinen Lähisuhde- ja perhevä-
kivallan vastaisen työn suunnitelma, jotka val-
mistunevat vuoden 2021 alkupuolella.  
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PALVELUKOKONAI-
SUUS,  SUUNNI-

TELMA TAI OHJELMA 
PÄÄMÄÄRÄ 

VUOSITAVOITE JA  
TOIMENPITEET 2020 

TAVOITETASO JA  
ONNISTUMISEN  

MITTARI 

VASTUUHEN-
KILÖ 

SEURANTA JA RAPORTOINTI 

 
Hyvinvointi ja turvalli-
suus 

Ikääntyneiden hyvinvoin-
nin ja turvallisuuden 
edistäminen. 

Ikääntyneiden hyvin-
vointi- ja turvallisuus-
kyselyn toteuttaminen 
keväällä 2020. 
Ikääntyneiden hyvin-
vointia ja turvallisuutta 
käsittelevän yleisötilai-
suuden järjestäminen 
syksyllä 2020. 

Kysely tehty ja ikään-
tyneiden hyvinvointi 
ja turvallisuus -tilai-
suus pidetty. 

Hyvinvointipääl-
likkö, Turvallisuus- 
ja riskienhallinta-
koordinaattori 

          Seniori-ikäisten liikunta- ja hyvinvoin-
tikysely toteutettu liikuntapalveluiden toi-
mesta syksyllä 2020. 
          4.-11.10.2020 toteutettiin Vanhusten 
viikko yhteistyössä verkoston kanssa. Ikään-
tyneiden hyvinvointi ja turvallisuus Hyvin-
käällä -webinaari 5.10.2020. 

 

Elinvoima Nuorten- ja pitkäaikais-
työttömien työllisyyden 
edistäminen  

Uusien työllisyyttä 
edistävien toimien 
käynnistäminen, kan-
nustejärjestelmäpilotti-
malli ja rahoituksen 
hakeminen. 

TE-toimiston ja 
Keusote-kuntien sys-
temaattisen alueelli-
sen yhteistyön käyn-
nistäminen. Ulko-
puolisten palvelujen 
käytössä on luotu 
kannustejärjes-
telmä. 

Liiketoimintajoh-
taja 

         TE-toim. ja Keusote-kuntien työllisyydenhoi-
don alueellinen kehittämistyö on käynnistynyt. 
Työllisyydenhoidon ostopalvelun kannustejärjes-
telmästä sopimus tehty ja työ käynnissä. 

Kestävä talous Talouden kestävän tasa-
painon suunnitelma 

Kestävän talouden oh-
jelma hyväksytään ke-
sään 2020 mennessä 
ja se ohjaa talousar-
vion laadintaa vuodelle 
2021. 

Kestävän talouden 
ohjelma on hyväk-
sytty vuoden 2020 
aikana ja sen mukai-
set toimenpiteet ai-
kataulun mukaisesti 
toteutuksessa. 

Talousjohtaja          Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kestä-
vän talouden ohjelman 15.6. Ohjelman mukaiset 
toimenpiteet on toimeenpantu vuoden 2020 
osalta ja valtuusto hyväksyi vuoden 2021 talous-
arvion ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman 
siten, että talousarvio sisältää ohjelman keskei-
sen sisällön. 
 

Kestävä talous Vaikuttava, tehokas ja ta-
loudellinen palvelutuo-
tanto 

Palveluperusteinen 
johtamismalli on käy-
tössä toiminnan ja ta-
louden suunnittelussa 

Talousarvion 2021 
laadinnassa käyte-
tään palveluperus-
teisen johtamismal-
lin mukaista järjestä-
missuunnitelmaa  

Talousjohtaja         Tavoite ei täyttynyt. Kestävän talouden oh-
jelma, koronan aiheuttamat lisätyöt ja lakisää-
teiset muutokset ovat aiheuttaneet tarpeen 
kohdistaa kriittinen ja tilapäisesti alimitoitettu 
henkilöstöresurssi näihin muihin tehtäviin. Ra-
portointijärjestelmän kehittämisessä on huomi-
oitu johtamismallin vaatimukset. 
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PALVELUKOKONAI-
SUUS,  SUUNNI-
TELMA TAI OH-

JELMA 

PÄÄMÄÄRÄ 
VUOSITAVOITE JA 

TOIMENPITEET 
2020 

TAVOITETASO JA ONNIS-
TUMISEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ SEURANTA JA RAPORTOINTI 

 
Sähköiset palvelut Kuntalaisten palvelujen, 

johtamisen, toiminnan ja 
talouden suunnittelun ke-
hittäminen ja tehostami-
nen uutta teknologiaa 
hyödyntäen. 

Sähköisten palvelui-
den kaupunkitason 
kehittämissuunnitel-
man laatiminen. 
Suunnitelman osa-
alueiden huomioimi-
nen Pelikirjan päivi-
tystyössä. 

Kaupunkitason sähköisten pal-
velujen kehittämissuunnitelma-
luonnos valmistuu lausunto- ja 
hyväksyntäkierrokselle. 

Tietohallintopäällikkö          P        Pelikirjan päivittämisen vii-
västyminen, koronaviruksen ai-
heuttamat lisätehtävät ja perus-
tietotekniikka- ja tietoliikennepal-
veluiden kilpailutuksen valmiste-
lutehtävät ovat pakottaneet koh-
distamaan tietohallintoresurssin 
näihin tehtäviin. Suunnitelma-
luonnoksen laadinta raportointi-
kauden jälkeen. 

Sähköiset palvelut Digitaalisen turvallisuuden 
keskeisten kehittämistar-
peiden tunnistaminen 

Digitaalisen turvalli-
suuden nykytila-ar-
vion tekeminen seu-
raavien osa-alueiden 
osalta: riskienhallinta, 
toiminnan jatkuvuus 
ja varautuminen, tie-
toturvallisuus, kyber-
turvallisuus sekä tie-
tosuoja. 

Digiturvallisuuden nykytaso on 
tunnistettu Väestörekisterikes-
kuksen tuottaman kyselyn 
avulla.  

Tietohallintopäällikkö         Väestörekisterikeskuksen 
tuottama kysely on tehty tammi-
kuussa. Kyselyn pohjalta tehtyjen 
havaintojen pohjalta tietohallinto-
palvelut tekee jatkokartoituksen ja 
kehittämistoimia. Tietosuoja- ja tie-
toturva-asiakirjat on hyväksytty 
kaupunginhallituksessa 27.4.2020  

 

        = valmis      
       = ei toteutunut / tavoite poistettu 
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Kaupunginvaltuusto 
Tarkastuslautakunta 

Keskusvaalilautakunta 
Kaupunginhallitus 

Kaupungin johto 
Demokratia ja johdon tuki 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Omaisuuden luovutustulot ja -menot 
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Päätöksenteko 
 
Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginvaltuusto TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 0 0 67 0  0 67 
Toimintakulut -156 623 -158 826 -137 287 -151 776 0 -151 776 14 489 
Toimintakate -156 623 -158 826 -137 220 -151 776 0 -151 776 14 556 

 
 
Olennaiset tapahtumat 
Vuoden 2020 aikana valtuusto kokoontui yhteensä seitse-
män kertaa. Lisäksi 17.4. ja 19.5. pidettiin etäyhteydellä to-
teutetut valtuustoseminaarit, joissa käsiteltiin Kestävän ta-
louden ohjelmaa. Kuntalaisten osallisuutta lisättiin lähettä-
mällä kaikki vuoden aikana pidetyt valtuuston kokoukset 
suorina verkkolähetyksinä www.hyvinkaa.fi/valtuustolive. 
 

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2020 johtamisjärjestelmän 
linjauksista ja valtuuston koon säilymisestä 51 valtuutet-
tuna myös seuraavalla valtuustokaudella. 
 
Talousarviota parempana toteutunut toimintakate selittyy 
kokoustarjoiluissa ja sekä matkakuluissa syntyneillä sääs-
töillä etäkokousten johdosta.  
  
 

 
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Toimintakulut/asukas 3 3 3 3 

 
 
 

Tarkastuslautakunta 
 

Tarkastuslautakunta TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 12 832 16 618 2 555 2 500  2 500 55 
Toimintakulut -149 132 -143 117 -145 626 -163 552 0 -163 552 17 926 
Toimintakate -136 300 -126 499 -143 071 -161 052 0 -161 052 17 981 

 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
Palvelujen ostot toteutuivat 17 112 euroa talousarviota pie-
nempinä. Eniten kulut alittuivat tilintarkastuspalveluiden 
ostoissa ja koulutuspalveluissa. Tilintarkastuspalvelujen 
ostoon oli varattu määrärahaa lakisääteisen tilintarkastuk-
sen lisäksi ennakoimattomia tarkastuksia varten. Vuoden 
2020 aikana ei ollut tarvetta lisätarkastuksiin. Koulutusme-
not toteutuivat talousarviota pienempinä, koska tarkastus-
lautakunnan jäsenet eivät osallistuneet koulutuksiin toimi-
kautensa viimeisenä vuonna.  
 
Olennaiset tapahtumat 
Tarkastuslautakunta hyväksyi 11.5.2020 arviointikertomuk-
sen vuoden 2019 tavoitteiden toteutumisesta. Valtuusto 
käsitteli sen 25.5.2020 ja velvoitti kaupunginhallituksen 
tuomaan sille lokakuun 2020 loppuun mennessä lausunnot 
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Val-
tuusto merkitsi 19.10.2020 kaupunginhallituksen antamat 
lausunnot tiedoksi. 
 

Tarkastuslautakunta seurasi tilintarkastajan työohjelman 
toteutumista. Tilintarkastaja raportoi tarkastuksistaan lau-
takunnalle kolme kertaa vuoden 2020 aikana. Tilintarkas-
taja antoi 4.5.2020 tilintarkastuskertomuksen vuodelta 
2019, jossa se esitti tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuu-
vapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tili-
kaudelta. Tilintarkastuskertomus käsiteltiin samassa tou-
kokuun valtuuston kokouksessa kuin arviointikertomus. 
Tarkastuslautakunta valvoi lakisääteisen sidonnaisuusil-
moitusvelvollisuuden noudattamista säännöllisesti ja saat-
toi ilmoitukset valtuustolle tiedoksi joulukuussa.  
 
Elokuussa 2020 tarkastuslautakunta vahvisti työohjelman 
tilivuotta 2020 koskevaa arviointiaan varten. Lautakunta 
antoi lokakuussa valtuustolle tiedoksi väliarvioinnin vuo-
delta 2020. Väliarvioinnissa lautakunta raportoi talouden ja 
valtuustotason tavoitteiden toteutumatilanteesta sekä syk-
syn aikana suorittamistaan arvioinneista.  
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Tarkastuslautakunnan kokouksissa sovellettiin korona-ai-
kana poikkeusjärjestelyjä. Kokoukset toteutettiin huhti-
kuun alusta alkaen kokonaan sähköisesti tai hybridi -mal-
lilla. 
 
Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Vakinaiset  1,0 1,0 1,0 1,0 
Määräaikaiset 0,0 0,0 0,0 0,0 
Yhteensä 1,0 1,0 1,0 1,0 
HTV2 0,8 0,8 1,0  

  (HTV2 – Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä) 
 
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Toimintakulut/asukas 3 3 3 3 

 
 

Keskusvaalilautakunta 
 
Keskusvaalilautakunta 

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 79 880 159 647 84   0 84 
Toimintakulut -64 192 -141 655 -805  0 0 -805 
Toimintakate 15 688 17 992 -721 0 0 0 -721 

 
 
 Olennaiset tapahtumat 

 Vuosi 2020 on keskusvaalilautakunnan osalta ns. väli-
vuosi, koska vaaleja ei järjestetä. 

 
 

 
 
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Toimintakulut/asukas 1 3 0 0 

 
 

Kaupunginhallitus 
 

Kaupunginhallitus TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 148 780 745 70   0 70 
Toimintakulut -866 355 -926 372 -763 707 -875 180 0 -875 180 111 473 
Toimintakate -866 207 -145 626 -763 637 -875 180 0 -875 180 111 543 

 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
Kaupunginhallituksen toimintakate toteutui n. 111 000 eu-
roa talousarviota parempana. Tätä selittää asiantuntijapal-
velujen pienempi käyttö (säästö n. 80 000 euroa) sekä 
kunta- ja alueyhteistyöhön liittyvien yhteistoimintaosuuk-
sien hieman arvioitua pienempi toteuma (säästö n. 23 000 
euroa). Koronan vaikutuksesta peruuntuneihin kulttuurita-
pahtumiin tehdystä määrärahavarauksesta jäi toteutu-
matta n. 19 000 euroa. 
 
Arvioitua suuremmasta kokousten määrästä johtuen ko-
kouspalkkiot ylittivät talousarviossa varatun määrärahan 

(ylitys n. 15 000 euroa / 15 %), mutta vastaavasti kokoustar-
joiluissa ja matkakustannuksissa määrärahoista säästyi n. 
25 000 euroa. Vuoden aikana myönnetyt avustukset ylitti-
vät näille varatut määrärahat 35 000 eurolla. Annetuissa 
avustuksissa oli kyse ennakoimattomista, sote-toimintaa 
harjoittaville yhdistyksille myönnetyistä avustuksista. 
 
Olennaiset tapahtumat 
Vuoden 2020 aikana kaupunginhallitus kokoontui 29 ker-
taa, kehittämisjaosto 14 ja henkilöstöjaosto 11 kertaa. Ko-
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koukset toteutettiin hybridijärjestelyin siten, että osallistu-
minen oli mahdollista etänä tai paikan päällä varojärjestelyt 
huomioiden. 
 
Oikeustapaukset 
Tekniikan ja ympäristön toimialan osalta on vireillä yksi va-
hingonkorvausta liukastumisasiassa koskeva riita-asian oi-
keudenkäynti Helsingin hovioikeudessa. Kaupunki on asi-
assa valittajana. 

Mikäli kaupungin valitus hovioikeudessa kokonaan hylä-
tään, tulee kaupungin korvata vastapuolelle vahingonkor-
vauksena käräjäoikeudessa kaupungin maksettavaksi tuo-
mitut korvaukset noin 18 000 euroa sekä vastapuolen vielä 
hovioikeudessa syntyneet kustannukset. 
 
 

 
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Toimintakulut/asukas 19 20 16 19 

 
 
Kaupungin johto 
 

Kaupungin johto TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 404 0 117 0  0 117 
Toimintakulut -450 884 -557 240 -414 393 -664 702 36 000 -628 702 214 309 
Toimintakate -450 481 -557 240 -414 276 -664 702 36 000 -628 702 214 426 

 
 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
Kaupungin johto -kokonaisuus sisältää kaupunginjohtajaa 
varten osoitettujen määrärahojen lisäksi 300 000 euron 
kärkihankemäärärahan. Kaupunginjohtajalle varatuista 
määrärahoista katettiin vuoden aikana kaupunginhallituk-
sen päätöksen mukaisesti Mäntylä ry:n avustus. Tähän liit-
tyvä 36 000 euron määrärahasiirto toteutettiin ensimmäi-
sen osavuosikatsauksen yhteydessä. 
 
Loput 156 000 euroa sekä kärkihankemäärärahojen n. 
58 000 euroa jäivät toteutumatta vuonna 2020. Näiden yh-
teisvaikutuksesta Kaupungin johto -kokonaisuuden lopulli-
nen toimintakate muodostui n. 214 000 euroa muutettua 
talousarviota paremmaksi. 
 
Olennaiset tapahtumat 
Hyvinkään kaupungin henkilöstö siirtyi kaupunginjohtajan 
linjaamana 16.3.2020 etätöihin, kaikissa niissä työtehtä-
vissä, joissa se oli mahdollista. Samalla linjattiin, että esi-
mies voi antaa määräyksen etätyöstä ilman erillistä sopi-
musta, mutta kuitenkin kirjallisesti ja siten, että määräyk-
sessä määritellään työntekijän työtehtävät etätyön aikana. 
 
Kaupunginjohtaja on osallistunut säännöllisesti kokouksiin, 
jossa on päivitetty koronaviruspandemian tilannekuvaa ja 

koordinoitu tilanteen edellyttämiä toimia. Kaupunginjohta-
jan johtama kaupungin koronajohtoryhmä on näiden tieto-
jen pohjalta koordinoinut kaupungin vastuulle kuuluvia 
tehtäviä ja pyrkinyt osaltaan turvaamaan kaupungin toi-
minnan jatkuvuuden pandemian aikana. Koronavirustilan-
teesta johtuen työtä ja tavoitteita on jouduttu organisoi-
maan ja järjestämään uudelleen. 
 
Hyvinkään ensimmäiseen kaupunkitason osallistuvan bud-
jetoinnin (osbu) toteutukseen varattiin tänä vuonna kärki-
hankerahoista yhteensä 40.000 euroa. Summa jakautui 
puoliksi kaikille kuntalaisille avoimen teemahaun toteutta-
miseen ja puoliksi peruskoulujen oppilaille suunnattuun 
osallistuvaan budjetointiin. 
 
Kuntalaisten teemahaku eteni tammi-huhtikuussa aikatau-
lussa ja äänestystulokset julkistettiin huhtikuun loppupuo-
lella. Äänestystulosten selvittyä todettiin, että 20 000 euron 
budjetilla toteutettaviksi tulivat ehdotus ulkoliikuntasalin 
perustamisesta Hyvinkään Sveitsin alueelle, riksapyörän 
hankinta vanhusten ulkoilun mahdollistamiseksi, lähipuis-
tojen kunnostaminen talkootyönä, bussikuljetus kylien alu-
eelle tapahtumapäivänä sekä jalkapallomaalien hankinta 
Metsäkaltevassa sijaitsevalle pelikentälle. Koronatilan-
teesta johtuen kylien tapahtumapäivä sekä lähipuistojen 
kunnostamiseen liittyvät talkoot jouduttiin peruuttamaan.  
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Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Vakinaiset  1,0 1,0 1,0 1,0 
Määräaikaiset 0,0 0,0 0,0 0,0 
Yhteensä 1,0 1,0 1,0 1,0 
HTV2 0,9 0,9 1,0  

  (HTV2 – Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä) 
 
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Toimintakulut/asukas 10 12 9 13 

 
 

Demokratia ja johdon tuki 
 
Demokratia ja 
johdon tuki TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 

Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 82 009 60 135 8 919 8 740  8 740 179 
Toimintakulut -1 388 193 -1 134 121 -1 122 715 -1 206 482  -1 206 482 83 767 
Toimintakate -1 306 184 -1 073 986 -1 113 796 -1 197 742 0 -1 197 742 83 946 

 
 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
Palvelualueen toimintakate toteutui hyvin ja varsin tasapai-
noisesti talousarvion puitteissa (toteuma-% 93,9 %). Sisäi-
sen tarkastajan siirtyminen Keusoten palvelukseen elo-
kuun lopussa ja korvaavan rekrytoinnin viivästyminen mer-
kitsi suunniteltua pienempiä henkilöstö- ja palvelujen osto-
kuluja. Koronarajoitusten seurauksena kokonaan toteutu-
matta jäivät lisäksi kansainvälisen toiminnan avustusmää-
rärahat. 
 
Olennaiset tapahtumat 
Vuoden alusta alkaen asianhallinnan ja kokoushallinnan 
järjestelmänä otettiin käyttöön Tweb. Samalla tekniikan ja 
ympäristön toimialan kirjaamotehtävät siirtyivät kaupun-
ginkansliaan. Myös teknisen lautakunnan, ympäristölauta-
kunnan sekä Hyvinkään Veden johtokunnan kokoushallin-
nan tehtävät siirtyivät kaupunginkansliaan. Kaupungin joh-
tamisjärjestelmän uudistamistarpeita koskeva selvitystyötä 
tehtiin kehittämisjaoston ohjauksessa. Johtamisjärjestel-
män periaatteet hyväksyttiin 15.6. ja tähän perustuva uu-
sittu hallintosääntö hyväksyttiin 14.12. kaupunginvaltuus-
tossa. Kuntalaisten sähköisten asiointiprosessien kehittä-
minen oli vuoden 2020 toimenpiteenä, mutta koronan vai-
kutuksesta resursseja jouduttiin kohdistamaan muihin teh-
täviin. 
 
Viestintäyksikön alkuvuoden töihin sisältyi viestintä- ja 
markkinointisuunnittelua, verkko-, some- ja mediaviestin-

nän toimenpiteitä sekä kaupungin kestävän talouden ohjel-
maan liittyvää viestintää. Vuoden tavoitteisiin kuului pää-
töksentekoviestinnän kehittäminen, johon liittyvänä toi-
menpiteenä lisättiin mediaviestintää merkittävästi. Ko-
ronavirustilanteen alettua, viestinnän työn painopiste siir-
tyi koronaviruksen tiedottamiseen ja uusien toimintamal-
lien rakentamiseen vallitsevassa tilanteessa. 
 
Alkusyksystä julkaistiin Hyvinkaa.fi verkkopalvelun uusittu, 
aiempaa käytettävämpi ja saavutettavampi ulkoasu. Uusi 
ilme koskee myös kaupungin mobiilisivuja, joissa muutos 
näkyy erityisesti selkeämmällä navigaatiolla. Loppusyk-
systä uudistettiin Visithyvinkaa.fi kaupungin laajempaan 
markkinointikäyttöön. 
 
Vuoden 2020 aikana toteutettiin yhdessä toimialojen 
kanssa ensimmäinen koko kaupungin toimintaa kaupunki-
laisille kokoava Hyvinkää-lehti, jossa yhdistettiin aiemmat 
toimialakohtaiset Rakentavasti ja Villari -lehdet. Koronavi-
rustilannetta koskeva viestintä on ollut merkittävä osa vies-
tintäyksikön työtä, työmäärien peilatessa vallitsevaa tilan-
netta. 
 
Kanslian ja kirjaamon toiminta pyrittiin etätyöskentelymah-
dollisuuksia hyödyntäen pitämään mahdollisimman nor-
maalina myös koronan vaikutusaikana. Kaupungintalolla 
paikalla ollut henkilöstö noudatti viranomaisten ohjeistuk-
sia (mm. fyysiset turvavälit) ja etä- ja lähityöskentelyn avulla 
onnistuttiin varmistamaan tarvittava porrastus paikalla ole-
vassa henkilöstömäärässä.  
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Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Vakinaiset  13,0 12,0 12,0 14,0 
Määräaikaiset 1,0 1,0 1,0 0,0 
Yhteensä 14,0 13,0 13,0 14,0 
HTV 2 11,7 0 11,7  

 (HTV2 – Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä) 
 
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Toimintakulut/asukas 30 24 24 26 

 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
 
Sosiaali- ja terveys-
palvelut TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 

Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 283 048 146 435   0 146 435 
Toimintakulut -162 843 571 -172 118 521 -158 292 473 -6 361 000 -164 653 473 -7 465 048 
Toimintakate -162 560 523 -171 972 086 -158 292 473 -6 361 000 -164 653 473 -7 318 613 

 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
 
Sitova erä, toimintakate eli tuloarvion ja määrärahan ero-
tus, ylittyi toimintavuonna merkittävästi. Vuoden aikana 
kaupunginvaltuusto myönsi sosiaali- ja terveyspalveluihin 
6,36 milj. euroa lisämäärärahaa. Tästä huolimatta toiminta-
kate ylittyi lopulta 7,34 milj. eurolla. Aloittavaan talousarvi-
oon nähden ylitystä oli peräti 13,7 milj. euroa. Kaupungin-
valtuusto päätti myöntää 22.3.2021 (§ 18) 7 319 000 euron 
ylitysoikeuden sosiaali- ja terveysmenoihin. 
 
Vuoden 2020 sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on jatku-
moa vuoden 2018 lopulla alkaneelle kehitykselle. Sosiaali- 
ja terveyspalveluiden kustannukset ovat lähes 30 milj. eu-
roa suuremmat kuin vastaavat kustannukset vuoden 2017 
tilinpäätöksessä. Keskimääräinen vuosittainen kasvu on ol-
lut 6,5 %. Vuonna 2020 menot kasvoivat 5,8 %, josta mer-
kittävä osa johtuu koronavirustilanteen kuntayhtymille ai-
heuttamista lisäkustannuksista ja tulomenetyksistä. Toi-
saalta koronavirustilanteen myötä osa palveluista on toteu-
tunut suunniteltua suppeampana, jolloin myös menoja on 
kertynyt vähemmän. Näiden toteutumattomien kustan-
nusten määrää on vaikea arvioida ja vähintäänkin osittain 
taustalla on siirtynyttä palvelutarvetta ja hoitovelkaa, joka 
purkautuu ja aiheuttaa lisämenoja tulevina vuosina.  
 
Olennaiset tapahtumat 
Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuntayhtymien 
rooli on keskeinen. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä 
(Keusote) järjestää Hyvinkään kaupungille perustason sosi-
aali- ja terveyspalvelut. Erikoissairaanhoidon osalta palve-
luista vastaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
HUS. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelumenoja ovat 
myös suoraan kaupungille kohdistuvat menot, jotka ovat 

pääasiassa kaupungille kuuluvia eläkevastuita ja ennen 
Keusoten perustamista eli vuotta 2018 syntyneitä menoja. 
 
Keväällä 2020 koronaviruspandemia nousi vahvasti valo-
keilaan. Terveydenhuollon kuntayhtymillä oli ja on edelleen 
keskeinen rooli tartuntatautitilanteen hallinnassa. Kun-
tayhtymän ja kuntien johtajien yhteydenpito tiivistyi ja kun-
nat saavat kuntayhtymältä ajantasaista raportointia. Keus-
oten sosiaalityö ja kuntien hyvinvointitoimijat toimivat 
omissa rooleissaan ja tarjoavat uusia ja vanhoja palveluita 
koronavirusvaurioiden korjaamiseen ja ehkäisyyn. 
 
Vuoden 2019 tilinpäätöslukemien valmistumisen jälkeen 
Keusoten johto ja jäsenkuntien johtajat käsittelivät omalta 
osaltaan Keusoten tuottavuusohjelman taloudellisia tavoit-
teita ja lähtökohtia. Keusoten tuottavuusohjelma hyväksyt-
tiin yhtymähallituksessa 28.4.2020 (§ 82) ja ohjelman to-
teuttaminen on käynnistynyt. Kuntayhtymä raportoi tuot-
tavuusohjelman toteutumista ensisijaisesti yhtymähallituk-
selle. Tuottavuusohjelman seuranta on myös keskeinen 
osa jäsenkunnille toteutettavaa raportointia. 
 
HUS aloitti alkuvuonna Apotti-järjestelmän käyttöönoton 
Hyvinkään sairaanhoitoalueella. Keski-Uudenmaan sote -
kuntayhtymän valtuusto päätti 16.4. kokouksessaan, ettei 
Apottia oteta käyttöön koko kuntayhtymän laajuisesti. Pää-
töstä kunnioittaen Keusote pyrkii valmistelemaan päätök-
sentekoon vaihtoehtoisen etenemismallin kuntayhtymän 
järjestelmäkokonaisuudesta alkusyksyyn 2020 mennessä. 
Ratkaisuvaihtoehdoista aloitettiin myös keskusteluja kun-
tayhtymän ja kuntajohtajien välillä elokuussa. 
 
Seuraavassa on Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän 
tuottamaa raportointia tilikaudelta.  
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Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kuntakoh-
tainen analyysi 
 
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän oma palve-
lutuotanto 
 
Koronakustannuksia syntyi n. 17,6 milj. euroa, josta Hyvin-
kään osuus n. 4,6 milj. euroa. Koronan vuoksi arvioitiin, että 
asiakasmaksutuottoja jäi saamatta vajaa 7 milj. euroa, josta 
Hyvinkään osuus n. 2 milj. euroa.  
 
Vastaanottopalvelujen tietopaketti  
 
Koronakustannukset on pääasiassa vastaanottopalvelujen 
tietopaketissa. Tietopaketin kustannuksia kasvattaa myös 
koronan vuoksi saamatta jääneet asiakasmaksutuotot n. 
0,4 milj. euroa. Koronatoiminta on keskitetty Infektio- ja tar-
tuntatautiyksikköön ja kustannukset jakautuvat Intar-yksi-
kön osalta väestöperusteisesti. Yksikköön on kohdistettu 
koronatehtäviin siirretyn henkilöstön palkkakustannukset. 
Muun palvelutuotannon osalta esimiesten, asiantuntijoi-
den ja päälliköiden palkoista on Koronasta aiheutuvaan 
palvelutuotannon järjestelytyöhön käytetyn työnajan %-
osuudella on kustannukset siirretty ”Korona Seuranta2” -
koodille, kuten myös palvelutuotannossa koronan vuoksi 
tarvittavat suojavälineet, aineet ja tarvikkeet. 
 
Avopalveluiden toiminnassa on keskitytty vastaanottotoi-
minnan kehittämiseen kohti yhteistä, Keusoten toiminta-
mallia ja yhdenvertaisten palveluiden tarjoamiseen mm. 
18.3.2020 aloitetun koronahoitopuhelimen ja 9.6.2020 aloi-
tetun laajennetun virka-ajan ulkopuolisen palvelun avulla. 
 
Vastaanottotoiminnassa uuden toimintamallin käyttöön-
otto aloitettiin vaiheittain tammikuusta alkaen Järvenpään, 
Mäntsälän ja Pornaisten terveysasemilla. Pandemia puh-
keaminen maaliskuussa aikaisti myös Hyvinkään ja Nurmi-
järven terveysasemien vaiheittaista siirtymistä uuteen toi-
mintamalliin, sillä riskiryhmiin kuuluvien ikäihmisten ja pit-
käaikaissairaitten asiakkaiden hoitoa ei haluttu viivästyttää 
vaan heille tarjottiin mahdollisuutta etäpalveluihin. Hyvin-
kää ja Nurmijärvi aloittivat vaiheittaisen siirtymisen kesä-
kuun alussa.  
 
Vuoden 2020 aikana jokaisen toimipisteen 3. vapaa aika 
lääkärille on laskenut alle 7 vrk:teen.  
 
Vuoden 2020 aikana kiireellisten käyntien kokonaismäärä 
hoitajilla ja lääkäreillä kasvoi Keusotessa 28 856 käynnillä. 
Hoitajakäyntien osuus kaikista käynneistä kasvoi jokaisessa 
kaikissa toimipisteissä; Järvenpäässä hoitaja käyntien 
osuus kasvoi 25%:lla, Nurmijärven kirkonkylässä 44%:lla ja 
Mäntsälässä 10%:lla, siten että kaikissa toimipisteissä hoi-
tajakäyntien osuus oli yli 65%:a 
 

Kiireettömien käyntien kokonaismäärä kasvoi 139 838 
käynnillä. Näistä hoitajakäyntien osuus oli kaikissa toimi-
pisteissä yli 55%:a ja eniten kasvua oli Tuusulan kunnan toi-
mipisteissä (20%) ja Hyvinkäällä (18%). 
 
Hoitotarvikejakelu keskitettynä alueellisena palveluna 
aloitti toimintansa toukokuussa 2020. Palvelun käynnisty-
misessä oli merkittäviä haasteita uuden puhelinpalvelun 
kuin teknisen laiteympäristön osalta. Henkilöstöresurssi 
palvelussa, jossa käytetään kaikkien kuntien potilastietojär-
jestelmiä, osoittautui riittämättömäksi ja resurssia on vah-
vistettu yhdellä työntekijällä. Logistiikan hoitaminen on 
vaatinut määräaikaista hoitajaresurssin lisäystä. 
 
Palvelun alueellinen yhdenvertaisuus varmistuu, kun hoito-
tarvikejakelun ohjeistusten ja luovutuskriteerien yhtenäis-
tämistyö on valmistunut.  
 
Palvelun kustannustehokkuutta ja asiakastoimitusten no-
peuttamista tullaan kehittämään edelleen yhteistyössä 
HUS Logistiikan kanssa.  
 
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti 
 
Kotona asumista tukevat palvelut 
Rekrytoinneista huolimatta Hyvinkään kotihoidon henkilös-
tössä oli vajetta, jota korvattiin asiakaspalvelujen ostoilla, 
jotka olivat suhteessa kalliimpia kuin oma tuotanto. Tämän 
vuoksi Kotona asumista tukevissa palveluissa kustannukset 
ovat Keusoten keskitasoa korkeammat. 
 
Ympärivuorokautiset palvelut 
Kilpailutuksen myötä asumispalveluiden ostopalvelujen 
hinnat nousivat 1.3.2020 alkaen. Tähän ei ollut varauduttu 
talousarvion laadintavaiheessa riittävästi. Hyvinkäällä asui 
puitesopimuskumppaneiden ostoasumispalvelussa vuo-
den 2020 alussa tehostetussa asumispalvelussa yhteensä 
218 ikäihmistä ja lisäksi 6 kotikuntalain mukaista muutta-
jaa. Palveluasumisessa asui 17 ikäihmistä. Talousarvioon 
varattu raha vuodelle 2020 olisi laskennallisesti riittänyt uu-
den puitesopimuksen mukaan 174 ostetun tehostetun asu-
mispalvelupaikan ostoon (keskihinnan mukaan lasket-
tuna). Vuonna 2020 aikana asiakasmäärää saatiin laskettua 
merkittävästi ja puitesopimuskumppaneiden ostoasumis-
palvelussa ikäihmisiä asui vuoden 2020 lopussa yhteensä 
183 tehostetussa asumispalvelussa ja lisäksi 7 kotikunta-
lain mukaista muuttajaa. Palveluasumisessa asui 21 ikäih-
mistä.  
 
Koronatilanne vaikeutti osaltaan paikkojen vähentämisen 
suunnitelmaa, koska terveyskeskussairaalan paikkoja jou-
duttiin muokkaamaan koronapotilaiden vuoksi alkukesästä 
ja loppuvuodesta. Lisäksi palvelurakennetta kevennettiin 
sekä omissa palveluissa, että ostopalveluissa palveluasumi-
sen suuntaan. Palveluasumisen paikkoja omissa palve-
luissa lisättiin ja Kauniston palvelukeskuksen Kivelän osas-
ton tehostetun palveluasumisen paikoista 7 paikkaa muu-
tettiin asteittain palveluasumisen paikoiksi. Kivelän osas-
tolla on yhteensä 13 paikkaa ja muutos jatkuu vuonna 2021 
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siten, että kaikki paikat on muutettu palveluasumisen pai-
koiksi. Hyvinkäällä on paljon tehostetun palveluasumisen 
tarpeessa olevia ikäihmisiä ja jonotilanne oli vaikea koko 
vuoden ajan. Yli kolme kuukautta jonottaneiden osuus oli 
pahimmillaan 14 asiakasta kesällä ja heille oli pakko järjes-
tää tarpeen mukainen hoitopaikka, koska lain mukaan asi-
akkaan on saatava hoitopaikka kolmen kuukauden kulu-
essa palvelutarpeen ilmenemisestä. Laitoshoidon osalta 
Alahovin koko toiminta lakkautettiin 2020 kesällä, mutta 
vuokrakustannukset jouduttiin kattamaan kustannuspai-
kalta koko vuoden osalta. Laitoshoidon paikkoja oli 18 ja 
niistä 10 muutettiin tehostetun palveluasumisen paikoiksi 
ja asukkaat sijoitettiin pääosin Ylähoviin (oma tuotanto). 
 
Sairaalapalvelut 
Sairaalapalveluiden potilaskoordinaatiota kehitettiin vuo-
den aikana siirtymällä keskitettyyn alueelliseen potilas-
koordinaatioon, jossa akuuttiosastoille hoitoon tulevat po-
tilaat sijoitetaan yhteen jonoon, josta sairaalapalveluiden 
hoitokoordinaattori ohjaa potilaat alueen vapaille osasto-
paikoille. Erityisesti loppuvuodesta on ollut suuria haasteita 
potilasvirtauksessa erikoissairaanhoidosta perustervey-
denhuoltoon. 
 
Myös kotisairaalassa on vuoden 2020 siirrytty käyttämään 
UOMA-sovellusta alueen potilaskoordinaatiossa. Lisäksi 
kotisairaalassa on infektiopotilaiden hoidossa otettu käyt-
töön penisilliinipumput, jotka vähentävät merkittävästi in-
fektiopotilaille tehtäviä käyntimääriä. Tämä mahdollistaa 
kotisairaalan potilasmäärien kasvattamisen ilman lisäre-
sursointia. Koronan takia kotisairaalan polikliinista toimin-
taa jouduttiin supistamaan merkittävästi, jonka takia koti-
sairaalan potilasmäärät eivät ole kasvaneet odotetulla ta-
valla 
 
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti 
 
Sijaishuollon ostopalveluissa kustannukset kasvoivat n. 1,1 
milj. euroa. Hyvinkäällä näkyy uusien sijoitusten painottu-
minen vaativahoitoisiin nuorisoikäisiin, joilla on vakavia 
päihde- ja mielenterveysongelmia. Heille tarvitaan erityis-
yksikköhoitoa ja vaativaa laitoshoitoa. Vuonna 2020 erityi-
sen huolenpidon jaksojen (EHO) kustannukset olivat 0,5 
milj. euroa. Perhehoidon osuus on Hyvinkäällä laskenut (61 
% vuonna 2020). Hyvinkään Kotirinteen kuntoutusyksikön 
käynnistyminen siirtyi tavoitteellisesta 6/2020 vuodella 
eteenpäin, mikä osaltaan on hidastanut tuottavuustavoit-
teen saavuttamista vuonna 2020 (-2,1 milj. euroa => - 0,95 
milj. euroa). Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketissa 
näkyy myös Hakalan neuvolan ja Renton puuttuva vuokra-
kustannus, joka toteutui vuodelle 2020 myös vuoden 2019 
osalta. 
 
Suun terveydenhuollon tietopaketti 
 
Tietopaketin kustannuksia kasvattaa myös koronan vuoksi 
saamatta jääneet asiakasmaksutuotot n. 0,5 Me.  
 

Suun terveydenhuollon toiminta jouduttiin ajamaan alas 
maaliskuun ja heinäkuun väliseksi ajaksi. Tuolloin kertyi jo-
noa kiireettömän hoidon ja tarkastuksien osalta. Sillä asiak-
kaille voitiin tarjota vain kiireellinen hoito.  Pandemian ai-
kaisen tarkastusjonon purkuun luotiin syksyllä toimintata-
vat, joilla tarkastusaikojen jonoa puretaan 3. eri tuottamis-
mallin avulla. Suunnitelman tavoitteena on, että pande-
mian aikana jonoutuneet tarkastusajat ja niistä löytävät 
suun terveydenhuollon hoidon tarve on saatu purettua 
1.4.-21 mennessä. Suunterveydenhuollon jononpurku on 
aloitettu viikolla 42 ja jononpurkuun kohdistuvat palkka-
kustannukset sekä aineet ja tarvikkeet on eritelty Korona 
Seuranta2 koodille. 
 
Hyvinkään Renton vuokria oli osa laskuttamatta vuonna 
2019 (mm. koko hammashoitolan osuus), ja siltä osin koko 
2019 laskuttamatta ollut osuus ja 2020 lisälaskutus kohdis-
tuivat kokonaan vuodelle 2020 (+ lisäksi tuo alla mainittu 
Sairaalanmäen hammashoitola), näin ollen vuokrakustan-
nukset kaksinkertaistuivat edelliseen vuoteen nähden. Vir-
heellinen pienempi vuokrasumma oli v. 2019 jaettu kaik-
kien tilojen käyttäjien kesken, jolloin myös hammashoito-
lalle oli kirjautunut vuokria v. 2019, mutta virheellisellä liian 
pienellä summalla. 
 
Sairaalanmäen hammashoitola jonne suun terveydenhuol-
lon päivystys oli tarkoitus keskittää, avattiin v. 2020 alussa, 
mutta toiminta oli heti maaliskuusta lähtien katkolla Koro-
nan vuoksi, kiinteät kustannukset kuitenkin jouduttiin mak-
samaan. 
 
Suun terveydenhuollon päivystyksen ostot HUSilta kasvoi-
vat huomattavasti edelliseen vuoteen nähden ja HUSin 
Suun terveydenhuollon päivystys oli siirrettynä Haartma-
nin sairaalaan. Koronapositiivisten/karanteenissa olevien 
suunterveydenhuollon potilaiden akuutti hoito on keski-
tetty HUS:n Kirurgiseen sairaalaan koronapäivystykseen. 
Vaikka Hyvinkään keskushammashoitolasta siirrettiin Ko-
rona-työhön osa henkilöstöstä, niin vastaavasti Jokelasta ja 
Rajamäestä siirrettiin henkilöstöä Hyvinkäälle tekemään 
hammashoitotyötä. 
 
Vammaisten palvelujen tietopaketti 
 
Vammaispalvelujen kustannukset alenivat 1,4 % edelliseen 
vuoteen verrattuna, kun huomioidaan omaishoidon tuki. 
Vuonna 2019 alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kustan-
nukset kirjattiin kotiin annettavien palvelujen tulosalueelle 
ja vuonna 2020 nämä kirjattiin vammaispalvelujen kustan-
nuksiksi. Eniten kustannukset pienenivät kuljetuspalve-
luissa. 
 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti 
 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluissa os-
topalveluiden kustannukset kasvoivat n. 0,4 milj. eurolla. 
Asiakkaita poistui palveluista 14 ja uusia asiakkuuksia syn-
tyi 18. 
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Aikuisten sosiaalityön tietopaketti 
 
Kuntouttavan työtoiminnan kustannukset pienenivät Koro-
nasta aiheutuneen sulun vuoksi. Samoin toimeentulotuen 
kustannukset olivat vuonna 2020 edellistä vuotta pienem-
mät. Osa kustannusten laskusta tietopaketissa johtuu 
myös kotiin annettavan palvelun toiminnan siirtymisestä 
kotikuntoutuksen tiimiin (kustannukset mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden paketissa). 
 
Kuntoutuksen tietopaketti  
 
Fysioterapian suoravastaanottopalveluja on saatavilla jo-
kaisessa kunnassa ja palvelunkäyttöaste on kunnissa kes-
kimäärin 86 %. Suoravastaanottoa toteuttavia fysiotera-
peutteja on siirtynyt osaksi vastaanottopalvelujen moniam-
matillisia episoditiimejä joka kunnassa. Terapeutit osallis-
tuvat hoidon tarpeen arviointiin tiimissä. Haasteena tules-
oireisten asiakkaiden hoidon järjestäminen avopuolen te-
rapiaresursseihin liittyvien haasteiden takia mm. SVO-kou-
lutettujen terapeuttien puute. Kiireettömään fysioterapi-
aan (ensiajalle) asiakkaat ovat jonottaneet kunnasta riip-
puen 4–8 viikkoa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kan-
tatiimeihin saadaan myös fysioterapeutit mukaan ja että 
tulevaisuudessa toimintaterapeutteja saataisiin myös mu-
kaan moniammatillisiin tiimeihin. Suoravastaanottopalve-
luiden kehittäminen jatkuu yhteistyössä avopalvelujen ja 
HUS Hyvinkään sairaalan kanssa. 
 

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluprosessin kehittä-
minen on jatkunut.  Lasten ja nuorten lääkinnällisen kun-
toutuksen kokonaisprosesseja on kehitetty perhekeskus-
palvelujen kanssa. Malli moniammatillisista lasten ja nuor-
ten tiimeistä ja konsultaatiomalleista on kehitetty. Mallin 
käyttöönotto on alkanut syyskuussa yhtymähallituksen 
1.9.2020 hyväksynnän jälkeen. Lasten lääkinnällisen kun-
toutuksen myöntämisperusteet on hyväksytty ja otettu 
käyttöön. Aikuisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntä-
misperusteiden päivittäminen on käynnistynyt. 
 
Päivystyksen tietopaketti 
 
Hyvinkäällä on aiemmin päivystystoiminta ollut kokonaan 
Hyvinkään sairaalan tuottamana. Hyvinkään vastaanotolla 
on uuden toimintamallin ja etävastaanottotoiminnan 
myötä saatu Hyvinkään sairaalan tk-päivystyksen käyntejä 
vähennettyä. Päivystyksen tietopakettiin sisältyy myös so-
siaali- ja kriisipäivystys. 
 
Erikoissairaanhoidon tietopaketti 
 
HUS:n hallitus esitti HUS:n valtuustolle vuoden 2020 alijää-
män (yht. 40 Me) kattamista helmikuun kokouksessa. Hy-
vinkään osuus tästä oli n. 1,3 Me. Lisäksi HUS:n logistiikan 
varaston arvonalennuskirjaus tehtiin vuoden 2020 tilinpää-
töksessä, mikä lisäsi Hyvinkään erikoissairaanhoidon kus-
tannuksia n. 0,4 Me. 
 

 
Tunnusluvut TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Toimintakulut/asukas 3 505 3 696 3 376 

 
 
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän raportoimia toiminnan ja talouden tietoja 
 

 
Ed. Vastaava kausi = Tilinpäätös 2019 
Valittu TA = Muutettu talousarvio 2020 (HUOM! Keusoten talousarvio. Hyvinkään kaupungin talousarvioluvut poikkeavat 
Keusoten talousarvioluvuisa.) Valittu kausi = Tilinpäätös 2020.  

75
LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



 

Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

Toteuma-% (TA) = Tilinpäätös 2020 / Muutettu talousarvio 2020 
 
KUVA: Keusoten raportoimat maksuosuudet asukasta kohden tietopaketeittain ja jäsenkunnittain (kuva ei ole saavutettava) 

 
 
KUVA: Keusoten raportoimat maksuosuuksien muutos asukasta kohden tietopaketeittain ja jäsenkunnittain (kuva ei ole 
saavutettava) 
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KUVA: Keusoten raportoimat maksuosuuksien muutos asukasta kohden tietopaketeittain Hyvinkään osalta (kuva ei ole 
saavutettava) 

 
 
 
KUVA: Keusoten raportoimat erikoissairaanhoidon tietopaketin kustannukset ja koronahoitovelka jäsenkunnittain (kuva ei 
ole saavutettava) 
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KUVA: Keusoten raportoimia suoritemääriä tietopaketeittain (kuva ei ole saavutettava) 
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Omaisuuden luovutustulot ja –menot 
 
 

Omaisuuden luovu-
tustulot ja -menot TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 

Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 6 568 728 3 053 982 2 665 943 4 000 000 -1 500 000 2 500 000 165 943 
Toimintakulut -80 699 0 -149 103 0 -25 000 -25 000 -124 103 
Toimintakate 6 488 029 3 053 982 2 516 840 4 000 000 -1 525 000 2 475 000 41 840 

 
 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
Omaisuuden luovutustuotot toteutuivat muutetun talous-
arvion mukaisena.  
 
Olennaiset tapahtumat 
Omaisuuden luovutuksiin vaikutti ja tapahtumia viivästytti 
koronan aiheuttama epävarmuus keväästä alkaen. Vuoden 
loppua kohden voimakkain epävarmuus väheni hieman ja 
vuoden loppu oli jälleen jonkin verran aktiivisempi. 
Maakaupoista syntyvien tuottojen määrässä on palattu 
kohti pidemmän ajan keskiarvoa, muutaman hyvin tuottoi-
san vuoden jälkeen. 
Toimintakulut sisältävät Kaukasten Palvelutalo Oy:n purun 
yhteydessä syntyneen n. 88 000 euron saatavan menetyk-
sen. 
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Sivistystoimi 
 

Opetuslautakunta 
Hallinto- ja kehittäminen 

Perusopetus 
Yleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta 

Varhaiskasvatus 
 

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta 
Kulttuuri ja hyvinvointi 
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Konsernipalvelut ja -hallinto 
Elinvoima 

Henkilöstö 
Talous 
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Konsernipalvelut ja -hallinto 
Elinvoima 

Henkilöstö 
Talous 
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Konsernipalvelut ja -hallinto 
 

Tuloslaskelma TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
TA-

muutos 
Muutettu  
TA 2020 

Poik-
keama 

Toimintatuotot  3 040 632 4 542 998 3 237 845 2 718 560 131 000 2 849 560 388 285 
Myyntituotot  482 642 1 745 060 519 751 182 160 25 000 207 160 312 591 
Maksutuotot  257 567 237 413 229 448 196 000 6 000 202 000 27 448 
Tuet ja avustukset  618 235 652 254 474 513 630 000 0 630 000 -155 487 
Muut toimintatuotot  1 682 187 1 908 271 2 014 132 1 710 400 100 000 1 810 400 203 732 

        
Valmistus omaan käyt-
töön 155 0 0    

0         

Toimintakulut  
-11 046 

690 
-14 211 

011 -13 364 764 -14 058 067 315 000 -13 743 067 378 303 

Henkilöstökulut  -3 849 965 -5 043 970 -4 020 479 -4 872 333 201 300 -4 671 033 650 554 

  Palkat ja palkkiot  -2 987 537 -3 959 610 -3 142 810 -3 870 574 167 932 -3 702 642 559 832 
  Henkilösivukulut  -862 428 -1 084 360 -877 669 -1 001 759 33 368 -968 391 90 722 

    Eläkekulut  -745 728 -936 421 -764 169 -849 842 28 011 -821 831 57 662 
    Muut henkilösivukulut  -116 700 -147 939 -113 499 -151 917 5 357 -146 560 33 061 
Palvelujen ostot  -6 198 473 -5 396 991 -4 772 628 -5 803 247 518 500 -5 284 747 512 119 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -82 413 -67 188 -15 240 -68 855 0 -68 855 53 615 

Avustukset  -24 713 -3 011 486 -4 037 760 -2 790 000 -400 
000 -3 190 000 -847 760 

Muut toimintakulut  -891 126 -691 376 -518 657 -523 632 -4 800 -528 432 9 775         
Toimintakate  -8 005 903 -9 668 013 -10 126 919 -11 339 507 446 000 -10 893 507 766 588 

 
 
Olennaiset tapahtumat 
Koronapandemia vaikutti myös Konsernipalvelut ja -hal-
linto toimialaan. Elinvoima -palvelualueella yksinyrittäjien 
tuen myöntäminen ja työllisyyspalveluiden asiakasmäärän 
kasvu olivat tehtäviä, jotka seurasivat niistä koronan haital-
lisista vaikutuksista, jotka kohdistuivat välittömästi kunta-
laisiin. Työmarkkinatuen kuntaosuusmenon yli miljoonalla 
eurolla eli kolmanneksella on myös osoitus vaikutuksen 
suuruudesta. 

Toimialan tukiprosesseissa ”koronatekeminen” korostui 
merkittävimmin henkilöstöpalveluiden rooli kuten myös 
tietohallintopalveluiden: etätyösiirtymän tukeminen ja oh-
jeistaminen ja osallistuminen koronajohtoryhmän työhön 
on ollut kiinteä osa tekemistä. 

Koronan vaatima aika on hidastanut kehittämistoimintaa ja 
valtuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita jou-
duttiinkin vuoden aikana lieventämään tai ne eivät täytty-
neet. 

Rakenteellisista muutoksista suurimmat liittyvät työter-
veyshuoltoon ja perustietotekniikkaan. Työterveyshuollon 
palveluiden järjestämistapaa muutettiin keväällä 2020, jol-
loin aiemmin oma tuotanto siirrettiin ostopalveluksi. Alku-
vuonna syntyi myös päätös ryhtyä kilpailuttamaan nykyään 

kuntaomisteisen Kuuma-ICT:n tuottamia perustietoteknii-
kan palveluita yhdessä muiden Kuuma-ICT:n omistajaor-
ganisaatioiden kanssa. 

Tietohallinnon työssä korostuu koko ajan enemmän kyber-
tuvallisuus. EU:n tietosuoja-asetuksen asetuksen vaatimus-
ten mukaisten toimintatapojen kehittämisessä ja tietosuo-
jatyön vakiinnuttamisessa osaksi kaupungin normaalia toi-
mintaa Tietohallintopalveluilla on keskeinen rooli. Kyber-
turva ja tietosuoja vaativat edelleen aktiivista selvitystyötä 
sekä kehittämistä.  

Oikeustapaukset  
Tilikaudella kaupunki sai ratkaisun molempiin auki olleisiin 
henkilöriitatapauksiin. Niin sanotussa työaikariitatapauk-
sessa ratkaisu oli kaupungin kannalta kielteinen ja ratkai-
sun välittömästi aiheuttamat menot on kirjattu tilinpäätök-
seen kuluksi. Palkkasaatavan takaisinperintää koskevassa 
tapauksessa asia ratkaistiin kaupungin eduksi ja takaisin-
perintä on pantu täytäntöön. 

 
Uudet intressitahotapahtumat 
 
Tarkastelukaudella on valmisteltu ja päätetty kaksi intressi-
tahotapahtumaksi luokiteltavaa asiaa. Intressitaholla tar-
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koitetaan oikeushenkilöä, joka on kaupungin kanssa mää-
räysvaltasuhteessa tai osakkuusyrityssuhteessa. Tehdyt 
ratkaisut koskivat kaupungin tytäryhteisöjä ja yhtä osak-
kuusyhteisöihin kuuluvaa säätiötä: 

– Kaupunginhallituksen päätöksellä 7.12.2020 (§ 281) tar-
kennettiin Hyvinkään Palvelukotisäätiölle myönnettyjen 
(Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 § 325) pääomalainojen 
takaisinmaksusuunnitelmaa. 

– Kaupunginvaltuuston päätöksellä 14.12.2020 § 95 päätet-
tiin KOY Wanhalle Villatehtaalle myönnetyn pääomalai-
nan jatkosta ja takaisinmaksuehdoista. Järjestely on kau-
punginhallituksen aiemmin päättämän (26.10.2009 § 325) 
päätöksen mukainen. 

 
Riski- ja epävarmuustekijäarvio 
 
Taloudelliset riskit 
Hidas tai negatiivinen talouskasvu, tulokasvun ylittävä me-
nokasvu ja julkisen talouden alijäämäisyys 

– Merkittävyys: keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kohtalai-
nen 

– Vaikutukset: negatiiviset vaikutukset toiminnan rahoitus-
pohjaan ja siten lopulta toimintaan ja/tai kaupunkilaisten 
ostovoimaan ja kaupungin vetovoimaan kasvattaa palve-
lutarvetta toiminnan nettomenoja  

– Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: 
Kaupungissa on strategian mukaista ja määrätietoisesti 
etenevää, elinvoimaa ylläpitävää ja vahvistavaa toimintaa 
ja päätöksentekoa. Palveluja ja niiden kustannuksia yh-
teensovitetaan vastaamaan käytettävissä olevaa rahoi-
tusta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.6.2020 § 44 
Kestävän talouden ohjelmasta 2020-2024 ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymillä on omat tuottavuusoh-
jelmansa, joiden avulla menot sopeutetaan tuloihin.  
 

Poliittiset riskit 
– Merkittävyys: Merkittävä 
– Vaikutukset: Kuntalaisten hyvinvointia edistävän toimin-

nan siirtyminen muun organisaation hoidettavaksi tai 
kuntalaisten päätösvallan kaventuminen tai lakisääteis-
ten palveluiden määrän ja niihin liittyvän rahoituksen 
epätasapaino. 

– Havaittu riski: Hallitusohjelmassa on toimenpiteitä, joilla 
kuntien mahdollisuudet vaikuttaa omien kuntalaistensa 
palveluihin tai niiden rahoitukseen. Valtionosuusleikkaus-
ten jälkeen peruspalveluiden rahoitus on siirtymässä 
koko ajan enemmän kuntien vastuulle. 

– Toimet, riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: Kau-
punki tuo omien verkostojensa ja edunvalvontatoimi-
joidensa kautta aktiivisesti esiin hyvinkääläisiä parhaiten 

palvelevia ratkaisuja. Samoin kaupunki on myös aktiivi-
nen kannanotoissa kuntien rahoitukseen liittyen. 

 
Vahinkoriskit  
Hankinnan, kilpailutusten ja sopimustenhallinnan huono 
laatu 

– Merkittävyys: merkittävä 
– Vaikutukset 

o Kaupungin palvelutuotannossa tarvitsemat voima-
varat eivät vastaa tarkoitustaan ja tuloksena on re-
surssihukkaa, huonoa laatua ja kalliita palveluita 

o sopimuksista tulee jäykkiä ja palvelurakenteiden uu-
distumista hidastavia 

– Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu: 
Asiaan on varauduttu rekrytoinnin ja sopimuksenhallin-
nan järjestelmähankinnan ja käyttöönoton myötä sekä 
koulutuksella ja ohjauksella. Käynnissä olevassa asianhal-
lintajärjestelmän uudistamistyössä on huomioitu myös 
liityntämahdollisuus sopimuksenhallintaan. Toiminnan 
kehittäminen on erityisesti hankintapalvelujen toimesta 
jatkuvaa. 

 
Työtapaturmat ja toiminnan vastuut 

– Merkittävyys: merkittävä 
– Vaikutukset 

o Työtapaturmien osalta kaupungin menetetyn työn 
kustannukset kasvavat ja lisäksi kaupunki saatetaan 
tuomita korvausvelvolliseksi 

o Kaupunki joutuu osapuoleksi oikeustapauksiin ja 
joutuu näin ollen sitomaan voimavarojaan hallinnol-
lisiin käsittelyihin ja saattaa joutua myös korvausvel-
volliseksi 

o Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varau-
duttu: Asiaan varaudutaan kaupungissa tekemällä 
ennakoivaa työturvallisuustyötä ja koulutuksen 
avulla erityisesti suuririskisissä toiminnoissa. Turval-
lisuus- ja riskienhallintatyötä tukee kaupungin tur-
vallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori. Lisäksi 
kaupunki on siirtänyt osan riskistä vakuutusyhtiöille. 
Vakuutukset on kilpailutettu vuonna 2019 ja uudet 
vakuutussopimukset ovat astuneet voimaan 
1.1.2020. 

 
Operatiiviset riskit 
– Merkittävyys: Kohtalainen 
– Vaikutukset: Kohtalainen 
– Havaitut riskit:  

o Kuntien toimintaympäristöihin kohdistuu jatkuvasti 
enemmän kyberuhkia 

o Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän asiakas- ja 
potilastietojärjestelmät sekä muita pienempiä ICT-
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palveluita ovat edelleen suurimmaksi osaksi osana 
Hyvinkään kaupungin ICT-infrastruktuuria. Sama 
koskee myös sopimuksia sekä rekisterinpitäjyys-asi-
oita. Pitkä siirtymäaika kasvattaa riskejä. 

o Osaamisvaateet eri toiminnoissa edellyttävät jatku-
vasti erikoistuneempaa ja syvällisempää osaamista. 

 
– Toimet, joilla riskiin/epävarmuustekijään on varauduttu:  

o Keusoten ICT-järjestelmien, sopimus ja rekisterinpi-
täjyysasioiden siirtämiseksi Keusotelle on perus-
tettu kolme työryhmää (tietoliikenne, palvelimet, 
ICT-palvelusopimukset sekä rekisterinpitäjyys-asiat), 
jotka edistävät siirtymistä. 

o Tietoturvauhkia on pyritty hallitsemaan teknillisillä 
ja toiminnallisilla tavoilla, kouluttamalla sekä viesti-
mällä. Kaupunki omalta osaltaan on aktiivinen ja yh-
teistyöhaluinen muiden Kuuma-ICT -kuntien kanssa. 

o Riittävän asiantuntijuuden turvaamiseen käytetään 
aktiivisesti seuraavia toimenpiteitä: tarvittaessa kor-
vataan tai tuetaan kaupungin omaa työtä asiantun-
tijapalveluiden ostolla, kehitetään olemassa olevan 
henkilöstön osaamista huomioiden kiristyneet osaa-
misvaatimukset, keskitetään osaamista vaativia teh-
täviä ja tiivistetään tehtävänkuvia sekä korostetaan 
rekrytoinneissa osaamisvaatimuksia. 
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Elinvoima 
 
 
Elinvoima 
-palvelualue TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 

TA-muu-
tos 

Muutettu  
TA 2020 

Poik-
keama 

Toimintatuotot 1 924 967 2 530 323 2 535 048 2 310 000 106 000 2 416 000 119 048 
Toimintakulut -2 567 302 -6 619 183 -7 148 320 -6 941 427 -200 000 -7 141 427 -6 893 
Toimintakate -642 335 -4 088 860 -4 613 271 -4 631 427 -94 000 -4 725 427 112 156 

 
 
 

Selvitys mahdollisista poikkeamista 
Kokonaisuutena palvelualueen toimintakate toteutui muu-
tettuun talousarvioon nähden n. 112 000 euroa parem-
pana.  
 
Palvelualueen toimintatuotot kokonaisuutena ylittyivät n. 
119 000 eurolla (+ 4,9 %). Tämä koostuu pääasiassa hieman 
paremmasta vuokratulokertymästä sekä ennakoimatto-
mista kertaluonteisista korvauksista. Muilta osin toteumat 
olivat hyvin lähellä muutettua talousarviota. Koko palvelu-
alueen toimintakulut toteutuivat käytännössä muutetun 
talousarvion mukaisena (ylitys n. 7 000 euroa tai 0,1%). Yk-
sikkökohtaisesti poikkeamat olivat kuitenkin varsin merkit-
täviä. 
 
Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ylittivät lopulta kaikki 
vuoden kuluessa päivitetyt arviot. Lopullinen toteuma ky-
seisellä kustannuspaikalla oli n. 810 000 euroa yli muute-
tun talousarvion. Ylitystä kuitenkin kompensoivat jo Työlli-
syyspalvelut -yksikön sisällä koronan seurauksena käyttä-
mättä jääneet palkkatuen ja kesätyöllistämisen määrärahat 
(alitus n. 540 000 euroa) sekä koko palvelualueella tasai-
sesti pienempänä toteutuneet palvelujen ostot (alitus yh-
teensä n. 150 000 euroa). Lisäksi pidempään avoimena ol-
leista vakansseista ja joistain irtisanoutumisesta johtuen 
myös henkilöstökuluissa syntyi säästöä (alitus n. 110 000 
euroa). 

Merkittävien kustannussäästöjen vaikutuksena tulee huo-
mioida, että lukuisia suunniteltuja tai suunnitteilla olleita 
toimenpiteitä ei pystytty viemään eteenpäin tai niiden jat-
kosuunnittelu käytännössä pysähtyi. Näiden tehtävien to-
teutus vuonna 2021 tai myöhemmin luo painetta mm. ul-
koisten asiantuntijapalvelujen käytölle. Ottaen huomioon 
käynnissä oleva talouden tasapainotusohjelma, tilanne tu-
levina vuosina tulee olemaan erittäin haastava. 
 
Olennaiset tapahtumat 
Keväällä alkanut taloudellinen epävarmuus ja erilaiset ko-
ronapandemiasta johtuneet rajoitukset aiheuttivat palvelu-
alueella lukuisia poikkeamia aiemmin suunniteltuihin toi-
menpiteisiin. Joitain toimia on voitu tehdä supistettuna, osa 
on joko lykkääntynyt myöhempään ajankohtaan tai siitä on 
jouduttu luopumaan kokonaan. 

Vuoden alussa työpajalla käynnistetty Invest in Hyvinkää -
toimintamalli pyrkii luomaan palveluprosessin, joka on yri-
tyksen näkökulmasta mahdollisimman yksinkertainen ja 
prosessia koordinoi nimetty asiakasvastaava. Hyvin liik-
keelle lähtenyt työ keskeytyi koronan vaikutuksesta yli vuo-
denvaihteen. Kun työpajoja voidaan jälleen järjestää, työ 
jatkuu asiakaspalveluiden prosessikuvauksilla. Näiden val-
mistuttua toimintamallin systemaattinen juurruttaminen 
kaupunkiorganisaatioon voidaan aloittaa. 

Tammikuussa perustettiin matkailuyhdistys, HelsinkiNorth 
ry. Yhdistyksellä on verkkosivut ja kauppapaikka matkailu-
palvelujen myyntiin. Koronapandemia vaikutti voimak-
kaasti matkailualaan erilaisin rajoituksin, mikä on näkynyt 
majoitus-, ravintola- ja erilaisten muiden matkailupalvelu-
jen myynnin vähenemisenä. 

Yksi koronan vaikutuksiin liittynyt valtakunnallinen tukitoi-
menpide oli yksinyrittäjien tuki, johon liittynyt maksatus an-
nettiin kuntien tehtäväksi. Hyvinkään kaupunki sai valtiolta 
1 976 000 euroa myönnettäväksi tietyt kriteerit täyttävälle 
yksinyrittäjälle. Tukihakemuksia sai jättää kaupungille 16.4. 
lähtien ja hakuajan loppuun mennessä niitä saatiin 485.  
Alun ruuhkan jälkeen hakemusten käsittelyaikoja pystyttiin 
parantamaan ja yrittäjät kokivat käsittelyn olleen onnistu-
nut. Hakemusten käsittely ja muu tukeen liittyvä hallinnol-
linen työ sitoi osan Elinvoiman henkilöstöä usean kuukau-
den ajaksi.  

Tukea myönnettiin kaikkiaan 384 yksinyrittäjille, kielteisiä 
päätöksiä tehtiin 98, loput jäivät käsittelemättä hakemuk-
sen siirron tai sen poisvedon johdosta. Yleisimmät syyt kiel-
teiselle päätökselle olivat tuen hakeminen väärästä kun-
nasta ja se, että koronan vaikutusta liikevaihtoon/myyntiin 
(yli 30% lasku) ei voitu osoittaa. Hakemusten hyväksymis-
prosentti oli Hyvinkäällä lähellä valtakunnallista keskiarvoa. 

Maankäytön toteuttamisohjelma vuodelle 2020-2029 hy-
väksyttiin kaupunginhallituksessa 6.4.2020, ja se tähtää 
asuntotuotantotavoitteiden mukaiseen asuntotonttien luo-
vutukseen ja asuntotonttivarannon ylläpitoon. Uusia oma-
kotitontteja oli haussa sekä keväällä että syksyllä (yhteensä 
46 kpl). Vuoden 2020 aikana luovutettiin omakotitontteja 
26 kpl ja kerrostalotontteja 2 kpl.  
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Kaavoitusohjelma, joka ohjaa kaavoitustoimintaa ja tukee 
kaavojen toteuttamistoimenpiteiden ohjelmointia ja kaa-
voitusta ennakoivaa maanhankintaa, hyväksyttiin kaupun-
ginhallituksessa 6.4.2020. Kaikille avoimia kaavailtoja (pää-
kirjasto) pidettiin alkuvuonna kaksi, ja koronarajoitusten ai-
kana kaavailtojen sijaan tiedottamista ajankohtaisista kaa-
vahankkeista lisättiin kaupungin kotisivuilla. Tonttitarjon-
nan monipuolistamiseksi Metsäkaltevan asuntomessualu-
eella muutettiin yhtiömuotoinen korttelialue 10 pienen 
omakotitontin alueeksi.  

Kehittyvä kaupunkikeskusta –kärkihanke eteni suunnitel-
mien mukaan. Kolme vaihtoehtoista ehdotusta keskustan 
kehittämissuunnitelmiksi esiteltiin kaupunginhallituksessa 
30.11. Vaihtoehtojen tarkempi suunnittelu jatkuu (KV-ta-
voite v 2021). Kansainvälisen, nuorten kaupunkisuunnitte-
lijoiden Europan 15 - kilpailun ideoita hyödynnettiin alueen 
vaihtoehtoisten ratkaisujen laadinnassa. Osana em. kehit-
tämissuunnitelmia valmistuivat radan länsipuolen yleis-
suunnitelmien ja liikennesuunnitelmien luonnokset. Näi-
denkin vaihtoehtojen tarkempi suunnittelu jatkuu (KV- ta-
voite v 2021).  

Yritysten kiinnostus sijoittautua Hyvinkäälle on ollut kohta-
laisen hyvä koronan aiheuttamasta epävarmuudesta huo-
limatta. Vuoden aikana keskusteluja käytiin n. 15 yrityksen 
kanssa, joista yksi johti tontin luovutukseen. Lisäksi viidestä 
tontista tehtiin suunnitteluvaraus. Kumppaniyritysten 
kanssa toteutettavia hankkeita, kuten yritysten ilta-aukiolo 
ja Hyvinkään Halo -valoviikko toteutettiin koronarajoitus-
ten puitteissa. 

Keväällä koronapandemian vuoksi heikkenemään lähtenyt 
työllisyystilanne oli edelleen haastavassa tilanteessa vuo-
den lopussa. Joulukuun lopussa työttömyysaste oli 13.4 % 
(4,9 %-yksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin). Työttö-
mien työnhakijoiden määrää nosti korkea lomautettujen 
määrä. Joulukuun lopussa lomautettuna oli 642 henkilöä. 
Avoimien työpaikkojen määrä pysyi alhaisemmalla tasolla 
käytännössä koko vuoden. Joulukuun lopussa avoimia työ-
paikkoja oli 344 (128 paikkaa vähemmän kuin vuotta aiem-
min). Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvaessa työmarkki-
natuen kuntaosuusmenot kasvoivat edellisvuoteen verrat-
tuna 34,1 %. Työmarkkinatuen kuntaosuusmenot olivat 
vuonna 2020 yhteensä lähes 4 milj. euroa. Korona-ajan ak-
tiivitoimenpiteiden väheneminen on vaikuttanut voimak-
kaasti aktivointiasteeseen ja työmarkkinatuen kuntaosuus-
menoihin. Koronan seurauksena aktivointitoimenpiteiden 
määrään tuli suuri pudotus. Toimenpiteiden vaikutus työl-
listymisen edistäjänä varsinkin pitkäaikaistyöttömien ryh-
mässä on merkittävä. Aktivointiaste oli 2019 joulukuussa 
36,4 (aktivoituna 1109 henkilöä) ja 2020 joulukuussa 23,5 
(937 henkilöä). Erityisesti kuntouttavan työtoiminnan mää-
rät laskivat voimakkaasti (26,6 %).  

Kaupungin työllisyyspalveluiden asiakasmäärät kasvoivat 
koko korona-ajan. Työllisyyspalvelut kontaktoi vuoden ai-
kana 664 työnhakijaa ja neuvoi, aktivoi, työllisti ja valmensi 
pidempikestoisesti 354 asiakasta. Myös yrityskontaktit li-
sääntyivät ja yhä useammin yritykset hyödynsivät työlli-
syyspalveluiden palveluita ja rekrytoivat työllisyyspalvelui-
den asiakkaita. 

 

 
Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020  
Vakinaiset  22,0 24,0 26,0 28,5  
Määräaikaiset 1,0 4,0 1,0 1,0  
Yhteensä 23,0 28,0 27,0 29,5  
HTV2 21,6 0 24,9   
 
       
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020  
Toimintakulut/asukas 55 142 153 148  
Kaavoitus      

Hyv. asemakaavat, kpl 9 7 4 10  
Hyv. asemakaavat, ha 25 41 10 50  
Tontit hyv. as.kaavat, kpl 19 12 20 100  

Tonttipalvelut      
Tonttien luovutus, kpl 38 28 28 30  
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Henkilöstö  
 
Henkilöstö 
-palvelualue TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 

TA-
muutos 

Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 776 372 1 757 276 574 240 371 070  371 070 203 170 
Toimintakulut -4 410 466 -4 216 729 -2 933 398 -3 266 452 190 000 -3 076 452 143 054 
Toimintakate -3 634 093 -2 459 453 -2 359 158 -2 895 382 190 000 -2 705 382 346 224 

 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
Kokonaisuutena palvelualueen talous toteutui talousar-
viota n. 346 000 euroa (-12,9 %) parempana.  
 
Palvelualueen toimintatuotot toteutuivat yli budjetoidun 
siksi, että työterveyshuollon ulkoistus siirtyi myöhemmäksi, 
jonka johdosta tuottoja itse järjestetystä toiminnasta kirjat-
tiin ennakoitua pidempään. 
 
Toimintakulut sen sijaan toteutuivat n. 143 000 euroa muu-
tettua talousarviota paremmin. Merkittävin tekijä oli henki-
löstön virkistykseen varattujen määrärahojen toteutumi-
nen vain puolella arvioidusta (säästö n. 74 000 euroa), li-
säksi suunniteltuja koko henkilöstöä koskevia koulutuksia 
ei voitu järjestää suunnitellusti (säästö n. 30 000 euroa). 
Myös yksikkökohtaisesti vastaavat menokohdat olivat niitä, 
joista määrärahoja jäi käyttämättä. 
 
Lähes puolet talousarviota paremmasta toteumasta, noin 
150 000 euroa, johtui työterveyshuollon nettokustannus-
ten toteutumisesta talousarviota paremmin. Tämä johtuu 
erityisesti siitä, että liikkeen luovutus toteutui hieman suun-
niteltua myöhemmin: alkuvuonna työterveyshuollon hen-
kilöstöresurssit olivat suunniteltua pienemmät ja kuitenkin 
palveluiden myynti kaupungin ulkoisille toimijoille tuotti tu-
loja, joita ei oltu enää talousarviovuodelle suunniteltu. Työ-
terveyshuollon kustannusten hillintään panostettiin aktiivi-
sella ja tiiviillä yhteistyöllä palveluntuottajan kanssa ja uu-
denlaisella sähköisellä vastaanottopalvelun hyödyntämi-
sellä. Vaikutusta saattoi myös olla koronan johdosta anne-
tuilla etätyösuosituksilla, sekä laajennetulla mahdollisuu-
della omaehtoiseen poissaolojen ilmoittamiseen. 

Olennaiset tapahtumat 
Sopimus työterveyshuollon toteuttamisesta Terveystalon 
kanssa solmittiin helmikuussa 2020 ja haltuunotto ja vas-
taanottotoiminnan aloittaminen tapahtui suunnitellusti 
1.4.2020. Työterveyshuollon ja Hyvinkään kaupungin toi-
mintamallien yhteensovittamista ja strategista kumppa-
nuutta vahvistamaan laadittiin toimintasuunnitelma sekä 
tarkennettu palvelukuvaus. 

Palveluiden toteuttamisessa hyödynnetään työterveys-
huollon digitaalisia palveluita ja työkykyjohtamisessa säh-
köisiä työkaluja. Johto, esimiehet ja työhyvinvoinnin HR-asi-
antuntija ottivat palvelun käyttöön elokuussa, jonka jälkeen 

syksyn aikana järjestettiin useita lisäkoulutuksia sekä pal-
velualueilla että kahdenkeskisinä perehdytyksinä esimie-
hille. Työterveyshuollon palveluista järjestettiin infotilai-
suus koko henkilöstölle sekä keväällä että syksyllä, lisäksi 
palvelualueiden esimiehille järjestettiin omia infotilaisuuk-
sia palvelusisältöön liittyen. Työterveysneuvotteluja järjes-
tettiin uudessa työterveyshuollossa vuoden 2020 aika yh-
teensä 61 kpl (40 eri henkilöä) ja työpaikkaselvityksiä toteu-
tettiin syksyn aikana 14 yksikössä. 

Kustannusseurantaa toteutettiin strategisissa ja operatiivi-
sissa ohjausryhmissä neljännesvuosittain sekä asiakkuus-
päällikön kanssa kuukausittain. Aktiivinen ja suunnitelmal-
linen seuranta sekä tiivis yhteistyö mahdollisti nopean rea-
goinnin niin, että resurssit saatiin kohdennettua kustan-
nustehokkaasti, ennalta määritellyn kattohinnan puit-
teissa. 

Koronapandemia johti ohjeiden päivittämiseen kulloinkin 
vallinneen tilanteen perusteella. HR-ohjeet ja henkilöstön 
ohjeistus, kuten työskentely, poissaolot ja lomajärjestelyt 
sovitettiin vastaamaan koronatilannetta. Etätyösuositus 
aloitettiin 18.3. ja soveltuvien työtehtävien osalta sitä jat-
kettiin vaiheittain 31.12.2020 saakka. 

Lakisääteisen varautumisen osalta normaaliolojen toi-
minta keskeytyi ja kaupunki perusti kaupunkitasoisen Ko-
ronajoryn, joka seurasi säännöllisin väliajoin koronatilan-
teen paikallista ja alueellista kehittymistä.  

Talouden tasapainotusohjelman osana käytiin toukokuun 
aikana koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvotte-
lut, koska ohjelma tulee edellyttämään työvoiman vähentä-
mistä koskevia toimenpiteitä. Kaupunginvaltuusto teki pää-
töksen yhteistoimintaneuvotteluiden jatkotoimenpiteistä 
kesäkuun kokouksessaan. 

Lisäksi koronapandemian vaikutuksesta käytiin touko-
kuussa toiset yhteistoimintaneuvottelut, koskien tilapäisiä 
lomautuksia. Neuvotteluiden piirissä oli kaupungin koko 
henkilöstö lukuun ottamatta Hyvinkään Veden henkilöstöä, 
peruskoulun, lukion ja aikauislukion opetushenkilöstöä 
sekä Hyvinkään opiston virkasuhteisia opettajia ja rehtoria. 
Lomautuksia ei toteutettu, mutta niihin varauduttiin luo-
malla lomautusprosessi. 
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Henkilöstöpalveluille kohdistunut tuen tarve esimiehiltä ja 
muulta henkilöstöltä koronaepidemiaan liittyvissä HR-kysy-
myksissä on ollut huomattava normaalioloihin verrattuna 
koko raportointikauden ajan. Tartuntatautipäivärahojen 
hakeminen koronan takia lisäsi palkanlaskennan työtehtä-
viä.  

Hyvinkään kaupungilla luotiin ja onnistuneesti keskitettiin 
koronaan liittyvä suojamateriaalien hankintaprosessi yh-
teistyössä hankintapalveluiden ja työsuojelupäällikön kes-
ken. Keskitetyn hankintaprosessin ansiosta suojamateriaa-
likysyntä saatiin niputettua suurempiin tilauseräkokoi-
hin ja tätä kautta suojamateriaalikustannuksia pystyttiin 
pienentämään.  

Esimiesinfoja toteutettiin vuoden 2020 aikana neljä ker-
taa. Tammikuun info toteutettiin osallistavalla menetel-
mällä (esittelystandit), ja osallistujia oli paikalla 80 henkilöä. 
Koronatilanne huomioiden maaliskuun, elokuun ja marras-
kuun infot järjestettiin virtuaalisesti. Osallistujia linjoilla oli 
noin 100 henkilöä/info.  

Työpaikkaselvitykset aloitettiin elokuussa ja niitä toteutet-
tiin syksyn aikana 14. Koronapandemia haastoi työpaikka-
selvitysten yksikkökäyntien toteutumista ja neljä suunnitel-
tua selvitystä siirrettiin vuoteen 2021.   

Palkkausjärjestelmän kehittämistyö aloitettiin syksyllä 
2020 KVTES:n asiantuntija- ja toimistotehtävien hinnoitte-
lukohtiin kuuluvien tehtävien työnvaativuuden arviointi. 
Kehittämistyössä hyödynnetään sähköistä järjestelmää ja 
esimiehille järjestettiin joulukuussa kaksi koulutustilai-
suutta järjestelmän käyttöönotosta.   

Työsuojelun toimintasuunnitelman kuudesta vuositavoit-
teesta toteutui viisi. Kaikilla organisaatiotasoilla käsiteltiin 
työsuojeluasioita yhteistoiminnassa. Työturvallisuuteen 

liittyvien koulutusten ja pätevyyksien vieminen HR-järjes-
telmään parani. Väkivalta- ja uhkatilanteiden osalta saatiin 
käyttöön sähköinen ilmoitusmenettely. Etätöiden riskien-
arviointi otettiin käyttöön etätyösopimusten teon yhtey-
teen.  

Työsuojelutoiminnan yhdeksi painopisteeksi nousi etätyön 
työsuojelunäkökulmien huomiointi ja lähityössä olevan 
henkilöstön työturvallisuuden varmistaminen. Tämän het-
ken tietojen mukaan työtapaturmia ilmoitettiin vakuutus-
yhtiöön selvästi vähemmän kuin aiempina vuosina. Työ-
suojelun osalta annettiin tarveperusteista työsuojelukoulu-
tusta esimiesten pyyntöjen mukaisesti.  

Turvallisuussuunnitelman 32:sta vuositavoitteesta 21 ta-
voitetta toteutui vuonna 2020. Tavoitteiden saavuttami-
seen vaikutti vallitsevaan koronatilanteeseen liittyneet val-
takunnalliset rajoitukset, jotka muun muassa estivät ko-
koontumiset. Turvallisuutta edistävät työryhmät ovat ko-
ronatilanteesta huolimatta tehneet arvokasta työtä hyvin-
kääläisten turvallisuuden, hyvinvoinnin ja esteettömyy-
den eteen monialaisissa työryhmissä.  

Henkilöstökysely ”Henkilöstötutka 2020” toteutettiin joulu-
kuussa. Kyselyllä kartoitetaan koko henkilöstön näkemyk-
siä Hyvinkään kaupungin kannalta tärkeistä kysymyksistä, 
kuten työssä jaksamista, sitoutuneisuutta, johtamista ja 
työnantajakuvaa.  

Kyselyn tulosten analysoinnilla on tarkoitus tunnistaa kes-
keisimmät vahvuudet ja kehityskohteet. Näistä valitaan 1-
3 kehitettävää asiaa työyhteisön omiin kehittämissuunni-
telmiin.  

Liikunta- ja kulttuurisetelit olivat jaossa henkilöstölle loppu-
syksystä. 

 
Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020  
Vakinaiset  33,0 27,0 14,0 18,5  
Määräaikaiset 1,0 1,0 3,0 0,0  
Yhteensä 34,0 28,0 17,0 18,5  
HTV2 24,9 0 18,3   
      

      
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020  
Toimintakulut/asukas 95 91 63 66  
Palkanlaskentapalvelut      

Henkilöstömäärä 2 793 2 769 0 2 070  
Palkansaajia/palkkasiht. 279 277 0 207  
Palkkalaskelmat, kpl 67 201 68 412 27 490 25 296  
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Talous 
 
 
Talous 
-palvelualue TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 

TA-
muutos 

Muutettu  
TA 2020 

Poik-
keama 

Toimintatuotot 339 448 255 399 128 556 37 490 25 000 62 490 66 066 
Toimintakulut -4 068 922 -3 375 100 -3 283 046 -3 850 188 325 000 -3 525 188 242 142 
Toimintakate -3 729 475 -3 119 701 -3 154 489 -3 812 698 350 000 -3 462 698 308 209 

 
 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
Kokonaisuutena Talous –palvelualueen talous toteutui 
muutettuun talousarvioon nähden n. 309 000 euroa pa-
remmin. Koko palvelualueen toimintatuotot toteutuivat ar-
vioitua paremmin (+ 66 000 euroa), toimintamenot taas n. 
242 000 euroa pienempinä. 
 
Talous toteutui suunniteltua parempana erityisesti kehittä-
mistoiminnan hidastumisen ja suunniteltua pienempien 
henkilöstökulujen vuoksi. Talouspalveluiden osuus tästä 
on noin 110 000 euroa. Vuodelle 2020 suunniteltu hanke, 
joka liittyy kuntalakiin lisätty velvoite kuntien taloustietojen 
toimittamisesta automaattisesti Valtiokonttorille, lykkään-
tyi käyttöönotettavaksi vuodelle 2021. Lisäksi toimialojen 
taloushenkilöstön vajetta pyrittiin paikkaamaan siten, että 
syksyllä talouspalveluista siirrettiin henkilö määräaikaisesti 
korvaamaan tekniikan ja ympäristön toimialan talousre-
surssivajetta.  
 
Tietohallintopalveluiden osalta resurssi jouduttiin kohden-
tamaan kesken vuoden ilmaantuneeseen perustietotek-
niikkapalveluiden kilpailutushankkeeseen ja korona-aikai-
sen työn tukemiseen siinä määrin, että kehittämishankkei-
den viivästyminen tuotti noin 200 000 euroa suunniteltua 
pienemmän määrärahakäytön. 
 
Olennaiset tapahtumat 
 
Vuoden 2019 puolella aloitetun Kestävän talouden ohjelma 
vuosille 2020-2024 valmisteltiin pääosiltaan alkuvuoden 
2020 aikana ja kaupunginvaltuusto päätti ohjelmasta 
15.6.2020 (§ 44). Virkamiestyönä valmistellut esitykset esi-
teltiin 17.4. pidetyssä ensimmäisessä valtuustoseminaa-
rissa. Ohjelma oli valtuustoryhmien käsittelyssä seuraa-
vaan seminaariin 19.5. saakka ja kaupunginvaltuusto hy-
väksyi ohjelman lopullisesti 17.6.2020. Ohjelmaan kerättiin 
palautetta valtuutetuilta, kaupungin omilta työntekijöiltä 
sekä kuntalaisilta. Ohjelman mukaiset toimenpiteet vuo-
delle 2020 toteutettiin loppuvuoden aikana ja vuosien 
2021-2023 toimenpiteet huomioitiin talousarvion ja talous-
suunnitelman laadinnassa ja päätöksenteossa. 

Tietohallintoa työllisti erityisesti perustietotekniikkapalve-
luiden ja tietoliikenteen kilpailutusten valmistelu hankkeen 

ohjausryhmässä sekä työryhmissä. Työryhmiä oli kaksi ja 
niissä käytiin läpi nykytila ja tulevaisuuden tahtotila. Han-
kintailmoitus julkaistiin 19.10. ja tarjousten viimeinen jättö-
aika oli viimeistään 30.11. Määräaikaan mennessä osallis-
tumishakemuksia saapui 7 kappaletta. 14.12.2020 päivätyn 
Järvenpään tietohallintojohtajan (hankintarenkaan pu-
heenjohtaja) viranhaltijapäätöksen § 1001 Tarjoajien valin-
taa koskeva päätös perustietotekniikka- ja tietoliikennepal-
velujen hankinnassa Keski-Uudenmaan kuntien ja sote-
kuntayhtymän hankintarenkaalle JARDno-2019-3614 mu-
kaisesti valittiin neuvotteluihin seuraavat ehdokkaat: CGI 
Suomi Oy, Fujitsu Finland Oy, Telia Finland Oyj. 18.12. lähe-
tettiin alustava tarjouspyyntö valituille toimittajille. 

Metsäkaltevan AV-hankinnat määriteltiin yhteistyössä sivis-
tystoimen, tietohallinnon, hankintapalveluiden sekä kon-
sultin kanssa. Kipinän osalta vastaava työ valmistui joulu-
kuussa 2020. Kipinän tilavarausjärjestelmien integraatio-
ratkaisu tilattiin ja projekti aloitettiin. 

Tietohallinnon ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän 
ICT:n perusinfrastruktuurin läpikäynti ja palvelujen eriyttä-
minen eteni siten, että perustettiin kolme työryhmää asiaa 
edistämään. Eriyttäminen eteni, mutta hitaasti, johtuen 
siitä, että eriytettävät palvelut tulee tunnistaa, tarkistaa 
sekä sopia miten toimitaan jatkossa. Etenemistä hidastaa 
myös se, että Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymällä ei ole 
kykyä ottaa kaikkia ICT-palveluita vastaan. Palveluita ei 
voida katkaista Hyvinkään kaupungin puolesta, koska ky-
seessä on palvelutuotannon kannalta kriittisiä palveluita. 

Tietohallinto on ollut tukena esi- ja perusopetuksen sekä 
lukiokoulutuksen opintohallintojärjestelmän hankinta 
SaaS-palveluna -määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Kilpailu-
tuksen voitti Visman InSchool-ratkaisu. Tietohallinto oli 
SaaS-palveluun siirron tukena. 

Tietoturvaan liittyvien teknisten suojauskeinojen ja niihin 
liittyvien kehitystarpeiden läpikäynti yhdessä KUUMA-ICT:n 
jatkui aktiivisena. SOC/SIEM-palvelun käyttöönottoprojekti 
(tietoturvavalvonta) saatiin valmiiksi ja KUUMA-ICT:n kautta 
osakkaille tarjottava palvelu siirrettiin tuotantoon joulu-
kuun alussa. 
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Tekniikan ja ympäristön toimialalta siirtyi Tietopalvelut 
(paikkatieto) -yksikkö osaksi tietohallintoa 1.10.2020. Siir-
ron yhteydessä siirtyi myös 2 henkilöä. 

Tiedonhallintalain velvoitteisiin tutustuminen ja valmistelu 
jatkui. Projektia varten tietohallintopalveluihin palkattiin 
vuodelle 2021 määräaikainen henkilö projektipäälliköksi. 

Hankintapalveluiden alkuvuonna edistämistä hankinnoissa 
työllistävimpiä ovat olleet tulkkaus- ja käännöspalveluiden 
optiokauden käyttöönottoon liittyvät tehtävät sekä uusien 
oppilaitosrakennusten (Kipinä, Metsäkaltevatalo) kaluste-
hankintoihin liittyvät tehtävät. Kipinä talon kilpailutukset 
saatiin suoritettua vuoden loppuun mennessä ja näin ollen 
Kipinä talon käyttöönotto toteutui sille määritettynä aika-
tauluineen. aikataulussaan. Hankintapalvelujen sähköi-
sestä allekirjoituksesta aloittama projekti tietohallinnon ja 
kaupunginkanslian kanssa on edennyt vaiheeseen, jossa 
sen käyttöönotto on oletettavasti 2021 maalis-huhtikuussa. 

Hankintapalveluiden perustehtävää ja kehittämistä on al-
kuvuonna hidastanut tilapäinen henkilöstövaje. Loppu-
vuonna yhden hankinta-asiantuntijan jäätyä eläkkeelle ei 
korvausrekrytointia tehty: tämä oli osa Kestävän talouden 
ohjelman toteuttamista. Hankintapalveluja työllisti pitkään 
koronasta johtuneet suojavarustehankinnat, mutta proses-
sikehittämisen kautta, kilpailuttaminen ja tilaukset nopeu-
tuivat huomattavasti. 
 
Hankintayksikkö on tehnyt kokonaisuudessaan 23 kilpailu-
tusta. Hankintapalvelut on tehnyt 3 kpl yhteishankintasopi-
muksiin (Sarastia Oy, Hansel Oy) liittymispäätöstä sekä suo-
rittanut näiden yhteishankintayksiköiden puitesopimusten 
sisällä 5 suurempaa kilpailutusta. Hankintapalvelut on teh-
nyt 12 kpl oman tai toimialarajojen ylittävän puitesopimuk-
sen optioiden käyttöönottopäätöstä ja 6 kpl hinnankoro-
tuspäätöstä.  
 
Talouspalveluiden henkilöstö valmisteli alkuvuonna Kestä-
vän talouden ohjelman perusteita ja koordinoi valmistelua 
omalta osaltaan kaupunginjohtajan tuella ja henkilöstöpal-
veluiden avustuksella. Finvoice 3.0 -standardin käyttöönot-
toa valmisteltiin yhdessä talouspalveluiden tuottajan Sa-
rastia Oy:n kanssa ja kaupunki siirtyikin keväällä pelkästään 
sähköisten laskujen vastaanottoon. 
 

Talouspalveluiden ja Sarastian yhteistyönä kaupungin ta-
lousarviotiedot raportoitiin sähköisesti Valtiokonttorille al-
kuvuonna ja siten myös Hyvinkään kaupungin tiedot ovat 
nähtävillä tutkihallintoa.fi -sivustolla. Tarkastelukaudella 
aloitettiin hanke, jolla valmistaudutaan Kuntatieto-ohjel-
man raportointiosion käyttöönottoon vuonna 2021. Kau-
pungin omana työnä Talouspalvelut julkisti tarkastelukau-
della kaupungin ostolaskudatan vuodelta 2019 sekä talous-
arviokirjan lisäksi talousarviovisualisoinnin vuodelta 2020 
kaupungin internet-sivuilla: https://www.hyvinkaa.fi/talous  
 
Kaupungin vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2019 ja uu-
det vakuutussopimukset astuivat voimaan 1.1.2020. Jul-
kishallinnon vastuuvakuutuksen saaminen voimaan oli 
haasteellista, mutta onnistui lopulta vakuutusmeklariyh-
teistyön avulla. 
 
Kesän aikana kolme toimialojen henkilöstöön kuuluvaa tär-
keää talousasiantuntijaa irtisanoutui. Talouspalveluista siir-
rettiin määräaikaisesti henkilöstöresurssi paikkaamaan 
tekniikan ja ympäristön toimialan henkilöstövajetta ja 
muilta osin kriittisistä tehtävistä pyrittiin selviytymään jäl-
jelle jääneen henkilöstön toimesta. Samalla valmisteltiin 
Kestävän talouden ohjelman mukaisesti taloushallinnon 
uudelleenorganisointia, jossa kriittiset talousresurssit ovat 
jatkossa Talouspalveluiden henkilöstöä. Osana tätä kehi-
tystä vuoden lopussa toteutettiin henkilöstösiirtoja ja myös 
korvausrekrytoinnit toteutetaan – yhteistyössä toimialojen 
kanssa – talousjohtajan toimesta.  
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Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020  
Vakinaiset  11,0 10,0 11,0 10,0  
Määräaikaiset 0,0 0,0 0,0 1,0  
Yhteensä 11,0 10,0 11,0 11,0  
HTV2 8,7 0 8,7   
      
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020  
Toimintakulut/asukas 87 73 70 75  
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Sivistystoimi 
 

Tuloslaskelma TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
TA-muu-

tos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot  7 547 923 9 017 912 7 789 876 7 984 903 -518 000 7 466 903 322 973 
Myyntituotot  1 536 530 2 490 698 2 099 427 1 931 003 0 1 931 003 168 424 
Maksutuotot  4 188 057 4 585 038 3 199 229 4 296 800 -475 000 3 821 800 -622 571 
Tuet ja avustukset  985 599 1 152 834 2 004 113 947 000 97 000 1 044 000 960 113 
Muut toimintatuotot  837 737 789 342 487 108 810 100 -140 000 670 100 -182 992 

        
Valmistus omaan käyt-
töön 0 338 0    

         
Toimintakulut  -94 621 903 -96 776 622 -94 170 177 -97 385 881 641 600 -96 744 281 2 574 104 

Henkilöstökulut  -51 149 419 -52 591 925 -51 944 173 -53 006 331 -155 000 -53 161 331 1 217 158 

  Palkat ja palkkiot  -41 749 732 -42 918 659 -42 093 839 -43 315 753 -131 412 -43 447 165 1 353 326 
  Henkilösivukulut  -9 399 687 -9 673 266 -9 850 334 -9 690 578 -23 588 -9 714 166 -136 168 

    Eläkekulut  -7 858 296 -7 924 243 -8 217 807 -7 964 960 -19 801 -7 984 761 -233 046 
    Muut henkilösivukulut  -1 541 391 -1 749 023 -1 632 527 -1 725 618 -3 787 -1 729 405 96 878 
Palvelujen ostot  -16 889 358 -17 878 206 -15 687 560 -16 916 819 203 000 -16 713 819 1 026 259 
Aineet, tarvikkeet ja ta-
varat  -2 081 941 -1 922 246 -1 889 656 -2 012 671 0 -2 012 671 123 015 
Avustukset  -5 970 417 -5 888 815 -5 204 156 -5 724 603 360 000 -5 364 603 160 447 
Muut toimintakulut  -18 530 768 -18 495 430 -19 444 632 -19 725 457 233 600 -19 491 857 47 225 

 
   

 
   

Toimintakate  -87 073 980 -87 758 372 -86 380 301 -89 400 978 123 600 -89 277 378 2 897 077 
 
 
Olennaiset tapahtumat 
 
Vuosi 2020 tulee jäämään historiaan koronan takia. Sivis-
tystoimen olennaisiin tapahtumiin, ja erityisesti jokapäiväi-
seen toimintaan pandemian vaikutukset jättivät jälkensä. 
Valitettavasti korona jatkuu edelleen ja vaikutukset näkyvät 
entistä pahemmin. 
 
Maaliskuun koronatilanteen, suositusten ja rajoitusten jäl-
keen ns. normaali toiminta on ollut lähinnä selviytymistä ja 
taiteilua, miten arkea ylipäänsä voidaan pyörittää. 
Henkisesti vuosi oli meille kaikille äärimmäisen raskas. Vii-
koittain tulleet ohjeet, suositukset, rajoitukset, karanteenit, 
peruutukset, siirrot ja epävarmuus tulevaisuudesta tekivät 
menneestä vuodesta ikimuistoisen. 
 
Valtiolta tulleet mittavat korona-avustukset sivistystoimen 
kaikille osa-alueille mahdollistivat toiminnan jatkumisen ja 
jopa laajentamisen. Väliaikaisia työntekijöitä palkattiin ke-
sän ja syksyn aikana useita kymmeniä. 
 
Sivistystoimen osalta isoimpia koronaan liittyviä toimenpi-
teitä olivat kevään etäopetusjakso peruskoulussa ja etä-
opiskelu lukiossa. Tapahtumien ja harrastustoimintojen 
sulku ja peruuttamiset näkyivät erityisesti kulttuuri- ja hy-
vinvointityössä ja Hyvinkään Opiston toiminnassa. 

Toisaalta kulttuuritoimen etäkonsertit ja muu laadukas pal-
velu verkon välityksellä toivat runsaasti hyvinvointia, muu-
toin ankeina aikoina. Hyvinkää On Air ja Poikkeustilaklubi 
keräsivät noin 50 000 katsojaa. 
 
Keväällä aloitettu ikäihmisten kirje- ja soittopalvelu, ruoka-
apu ja yleinen auttamistyö veivät suuren joukon sivistystoi-
men hallinnon, liikuntapalvelujen, kirjaston ja kulttuuri-ja 
taidelaitosten henkilökunnasta uusiin tehtäviin nopealla ai-
kataululla. 
 
Koulujen siirtymien etäopetukseen/opiskeluun oli melkoi-
nen digiloikka ja saavutus sinänsä. Tästäkin selvittiin kunni-
alla ja opittiin varmasti myös uusia käytäntöjä. Kevään yli-
oppilaskirjoitukset onnistuttiin viemään läpi onnistuneesti 
koronasta huolimatta. Ylioppilasjuhlat pidettiin elokuussa 
etäyhteyksien välityksellä ja samoin syksyn ylioppilasjuhlat.  
Varhaiskasvatuksessa korona näkyi lähinnä lapsimäärien 
nopeina ja isoina muutoksina. Alimmillaan päiväkotien 
täyttöaste oli noin 30 %. 
 
Keväällä alkaneet tapahtumien peruutukset jatkuivat koko 
vuoden. Red Carpet festivaali pystyttiin toteuttamaan elo-
kuussa pienimuotoisesti, muuten kaikki tapahtumat ja kon-
sertit siirtyivät tai peruuntuivat.  
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Koronaan sairastuneita lapsia, nuoria tai sivistystoimen 
henkilökuntaa löytyi loppujen lopuksi onneksi yllättävän 
vähän. Altistuneita tai karanteenissa olleita oli sen sijaan 
useita satoja.  
 
Paljon hyvääkin ja historiallista tapahtui vuonna 2020. Met-
säkaltevatalo valmistui aikataulussa ja toiminta siellä alkoi 
elokuussa 2020. Hyvinkään lukiot yhdistettiin hallinnolli-
sesti elokuussa 2020 ja Kipinä-talo valmistui etuajassa mar-
raskuussa 2020. Hyvinkään Opisto pääsi muuttamaan Kipi-
nään joulukuussa 2020. Uimahallin peruskorjauksen en-
simmäinen vaihe saatiin valmiiksi. Nämä hankkeet ovat ol-
leet valtuustokauden tärkeimpiä koko Hyvinkään ja erityi-
sesti sivistystoimen näkökulmasta. Näissä kaikissa onnis-
tuttiin erinomaisesti. 
 
Riski- ja epävarmuustekijäarvio 
 
Riski- ja epävarmuus liittyy lähinnä henkilöstön jaksami-
seen ja jatkuvan epävarmuuden sietämiseen. Etä-
koulu/opiskelu ja lasten- ja nuorten harrastustoiminnan 
pitkät poikkeusolot ja sulkutoimet näkyvät varmasti ainakin 
viiveellä. 

Taloudelliset riskit (sisäiset ja ulkoiset) 
 
Strategiset riskit (sisäiset ja ulkoiset) 
Koronasta selviytyminen ja pandemian aiheuttamien on-
gelmien jälkihoito. 
 
Vahinkoriskit (sisäiset ja ulkoiset) 
Koronan lisäksi ulkoisina riskeinä olivat tietenkin isot ra-
kennushankkeet Metsäkalteva-talo ja Kipinä. Tässä vai-
heessa näyttää hyvälle ja molemmat isot kohteet saatiin 
valmiiksi. Samoin uimalan peruskorjauksen ensimmäinen 
vaihe. 
 
Operatiiviset riskit (sisäiset ja ulkoiset) 
Koronan jälkivaikutukset ja henkilöstön jaksaminen. Iso ky-
symys on myös se, miten hoidamme koronan vaikutukset 
lasten- ja nuorten osalta. Erilaisia tukitoimia tullaan tarvit-
semaan vielä pitkää. 
 
Uudet intressitahotapahtumat 
Ei mainittavia. 
 
Oikeustapaukset 
Ei merkittäviä oikeustapauksia. 
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Opetuslautakunta 
 

Tuloslaskelma TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot  5 482 677 6 821 813 6 792 597 6 243 603 0 6 243 603 548 994 
Myyntituotot  1 486 702 2 431 766 2 055 400 1 898 303  1 898 303 157 097 
Maksutuotot  3 249 033 3 393 170 2 893 621 3 410 000 0 3 410 000 -516 379 
Tuet ja avustukset  724 848 967 545 1 815 619 924 000 0 924 000 891 619 
Muut toimintatuotot  22 094 29 332 27 957 11 300 0 11 300 16 657 

        
Valmistus omaan käyt-
töön 0 338     

         
Toimintakulut  -81 414 914 -83 320 684 -82 112 006 -84 082 775 -140 000 -84 222 775 2 110 769 

Henkilöstökulut  -47 346 268 -48 765 928 -48 507 925 -49 254 105 -360 000 -49 614 105 1 106 180 

  Palkat ja palkkiot  -38 761 328 -39 892 747 -39 426 630 -40 352 722 -300 325 -40 653 047 1 226 417 
  Henkilösivukulut  -8 584 940 -8 873 181 -9 081 295 -8 901 383 -59 675 -8 961 058 -120 237 

    Eläkekulut  -7 153 402 -7 248 983 -7 549 717 -7 293 817 -50 094 -7 343 911 -205 806 
    Muut henkilösivukulut  -1 431 538 -1 624 197 -1 531 577 -1 607 566 -9 581 -1 617 147 85 570 
Palvelujen ostot  -13 916 915 -14 547 780 -13 068 375 -13 815 284 60 000 -13 755 284 686 909 
Aineet, tarvikkeet ja ta-
varat  -1 268 019 -1 277 224 -1 290 574 -1 386 071  -1 386 071 95 497 
Avustukset  -5 230 131 -5 085 629 -4 399 288 -4 944 703 360 000 -4 584 703 185 415 
Muut toimintakulut  -13 653 581 -13 644 123 -14 845 845 -14 682 612 -200 000 -14 882 612 36 767 

 
   

 
   

Toimintakate  -75 932 237 -75 931 899 -75 319 409 -77 839 172 -140 000 -77 979 172 2 659 763 
 
 
Olennaiset tapahtumat  
Vuosi 2020 tulee jäämään historiaan koronan takia. Sivis-
tystoimen olennaisiin tapahtumiin ja erityisesti jokapäiväi-
seen toimintaan pandemian vaikutukset jättivät jälkensä ja 
sama tilanne jatkuu edelleen. 
 
Maaliskuun koronatilanteen, suositusten ja rajoitusten jäl-
keen ns. normaali toiminta on ollut lähinnä selviytymistä ja 
taiteilua miten ns. normaalia arkea ylipäänsä pyöritetään. 
Henkisesti vuosi oli meille kaikille äärimmäisen raskas. Vii-
koittain tulleet ohjeet, suositukset, rajoitukset, karanteenit, 
peruutukset, siirrot ja epävarmuus tulevaisuudesta tekivät 
menneestä vuodesta ikimuistoisen. 
 
Sivistystoimen osalta isoimpia koronaan liittyviä toimenpi-
teitä olivat kevään etäopetusjakso peruskoulussa ja etä-
opiskelu lukiossa. Tapahtumien ja harrastustoimintojen 
sulku ja peruuttamiset näkyivät erityisesti kulttuuri- ja hy-
vinvointityössä.  
 

Koulujen siirtymien etäopetukseen/opiskeluun oli melkoi-
nen digiloikka ja saavutus sinänsä. Tästäkin selvittiin kunni-
alla ja opittiin varmasti myös uusia käytäntöjä. Kevään yli-
oppilaskirjoitukset onnistuttiin viemään läpi onnistuneesti 
koronasta huolimatta. Ylioppilasjuhlat pidettiin elokuussa 
etäyhteyksien välityksellä. 
 
Varhaiskasvatuksessa korona näkyi lähinnä lapsimäärissä. 
Alimmillaan päiväkotien täyttöaste oli noin 30 %. 
Koronaan sairastuneita lapsia, nuoria tai sivistystoimen 
henkilökuntaa löytyi loppujen lopuksi onneksi yllättävän 
vähän. Altistuneita tai karanteenissa olleita oli sen sijaan 
useita satoja.  
 
Paljon hyvääkin ja historiallista tapahtui vuonna 2020. Met-
säkaltevatalo valmistui aikataulussa ja toiminta siellä alkoi 
elokuussa 2020. Hyvinkään lukiot yhdistettiin hallinnolli-
sesti elokuussa 2020 ja Kipinä-talo valmistui etuajassa mar-
raskuussa 2020. Hyvinkään Opisto pääsi muuttamaan Kipi-
nään joulukuussa. Nämä hankkeet ovat olleet valtuusto-
kauden tärkeimpiä koko Hyvinkään ja erityisesti sivistystoi-
men näkökulmasta. Näissä kaikissa onnistuttiin erinomai-
sesti. 
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Hallinto- ja kehittäminen 
 

Hallinto ja kehittäminen TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 2 702 0 330 0  0 330 
Toimintakulut -799 908 -777 578 -676 585 -822 825 40 000 -782 825 106 240 
Toimintakate -797 206 -777 578 -676 255 -822 825 40 000 -782 825 106 570 

 
 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
 
Hallinnon osalta suurin selitys poikkeamalle on talouspääl-
likön viran täyttämättä jättäminen ja hallinnon tehtävien tii-
vistäminen etupainotteisesti Keto-ohjelmaa noudatellen. 
Näin mittava henkilöstövajaus ei voi olla jatkuvaa. Nyt ta-
louspäällikön tehtäviä siirtyi liian paljon muiden kannetta-
vaksi. 

Olennaiset tapahtumat 
 
Sivistystoimen hallinto hoiti mainiosti oman osansa ko-
ronakriisin keskellä. Hallinnon henkilöstöä osallistui mo-
nen muun sivistystoimen työntekijän rinnalla erilaisiin 
avustus- ja tukitehtäviin mm. ruoka-apuun ja ikäihmisille 
suunnattuun kirje- ja puhelin palveluun. 

 
Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Vakinaiset  9,0 9,0 7,0 9,0 
Määräaikaiset 0,0 0,0 0,0 0,0 
Yhteensä 9,0 9,0 7,0 9,0 
HTV2 9,5 6,8 7,3  

 (HTV2 – Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä) 

 
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Toimintakulut/asukas 17 17 15 17 
Hallintoteht.kust./toimialan br.kust.(%) 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,9 % 
Opetuslautakunnan kokous 11 12 11 12 

 
 
 

Perusopetus 
 

Perusopetus TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
TA-muu-

tos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 2 319 660 2 781 890 3 275 960 2 725 203  2 725 203 550 757 
Toimintakulut -44 114 866 -44 789 914 -45 074 796 -45 179 015 -606 531 -45 785 546 710 750 
Toimintakate -41 795 206 -42 008 024 -41 798 836 -42 453 812 -606 531 -43 060 343 1 261 507 

 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
 
Perusopetuksen toimintakate lyhyesti 
Perusopetuksen ylijäämainen tulos 1,26 miljoonaa koostuu 
pääasiassa kolmesta eri kanavasta: 
perusopetuksen tuotot ylittivät budjetoidun 550 000 € 
• OVK II:n yhteydessä perusopetukseen siirrettiin varhais-

kasvatuksen ja sivistystoimenhallinnon palvelualueilta 
yhteensä 400 000 € 

• koronasta johtuvat säästöt 
o sisäiset ateriakustannukset 107 000 € 

o kuljetuskustannussäästöt 96 000 € 

Toimintatuotot 
 
Toimintatuotot ylittivät budjetoidun summan 550 000 eu-
rolla. Perusopetus on saanut runsaasti valtionavustuksia 
eri hankkeille. Hankkeiden tuotot ovat olleet vuonna 2020 
1 117 300 euroa. Hankkeiden toteutuneet kustannukset ta-
loustoteumassa ovat 1 364 065 euroa, mikä on merkittävä 
määrä niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin.  Summa 
summarum 246 765 euroa kaupungin omalla panostuk-
sella on saatu yhteensä yli miljoonaan euroa edestä lisäre-
surssia perusopetuksen toteuttamiseen.  
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Henkilöstökulut 
 
Perusopetuksen henkilöstökulubudjetti vuonna 2020 oli 
lähtökohtaisesti haastava. Haastavaan tilanteeseen on rea-
goitu mm. kestävän talouden ohjelman mukaisesti vähen-
tämällä perusopetuksen opetusryhmiä jo syyslukukauden 
2020 aikana (henkilöstökuluvaikutus noin 60 000 euroa). Li-
säksi sivistystoimen hallinnosta ja varhaiskasvatuksesta 
siirrettiin toisen osavuosikatsauksen yhteydessä yhteensä 
400 000 euroa perusopetuksen palvelualueelle. Ilman mää-
rärahasiirtoa perusopetuksen henkilöstökulut olisivat ylit-
tyneet 212 750 eurolla budjetoituun verrattuna, mikä on 
merkittävä summa. Tämä olisi tarkoittanut neljän opetus-
ryhmän lisävähennystarvetta, jotta perusopetuksen henki-
löstöbudjetti olisi ollut tasapainossa. Edellä mainittu vähen-
täminen olisi tarkoittanut useiden yli 25 oppilaan opetus-
ryhmien muodostumista.  
 
Henkilöstökulujen toteutumisen arviointi on haastavaa, 
koska on tilikohtia, joiden toteumat vaihtelevat ennakoi-
mattomasti eri vuosina. Vuonna 2020 perusopetuksen jak-
sotetut palkat toteutuivat noin 178 000 pienempinä kuin 
vuonna 2019. Näin merkittävä ennakoimaton vaihtelu eri 
tilivuosien välillä vaikuttaa hyvin merkittävästi tulokseen 
joko parantavasti ja heikentävästi. Muita ennalta arvaamat-
tomia tilikohtia ovat myös työttömyys- ja tapaturmavakuu-
tusmaksut. Myös sairaslomasijaiskulut ovat vaikeasti enna-
koitavissa. Vuonna 2020 ne toteutuivat lähes 100 000 eu-
roa budjetoitua suurempina. Koronapandemia on omalta 
osaltaan vaikuttanut työn kuormittavuuden lisääntymiseen 
ja siten sairaslomakulujen pysymisen aiempien vuosien ta-
solla. 
 
Osavuosikatsauksissa raportoitu €/oppilas -kustannuksen 
nousu johtuu käytettävissä olevista valtion erityisavustus-
ten avulla toteutetuista lisäopetustunneista. 
 
Palvelujen ostot 
 
Koronapandemiasta johtuen (etäopetusjakso kevätluku-
kaudella 2020) sisäisten ravitsemuspalveluiden kulut toteu-
tuivat noin 107 000 euroa budjetoitua pienempinä. Sa-
masta syystä matkustus- ja kuljetuspalveluiden kulut toteu-
tuivat noin 96 000 euroa budjetoitua pienempinä.  
ICT-palveluiden ja leasing-maksujen osalta perusopetuk-
sen budjetointi on saatu tavoitteen mukaisesti realistiseksi 
vuoden 2020 osalta niin, että näiden kahden osa-alueen ti-
likauden tulos alitti budjetin noin 18 000 eurolla.  
Perusopetuksen laitemäärä on pidetty edellisen vuoden ta-
solla (suhdeluku 1 laite / 3 oppilasta). 
 
Asiakaspalvelujen ostot ja myyntituotot kunnilta  
 
Asiakaspalvelujen ostot muilta kunnilta toteutuivat 14 351 
euroa budjetoitua suurempina (vastaavat ostot vuonna 
2019 olivat 4068 euroa pienemmät). Myyntituottojen ja 
asiakaspalvelujen ostojen suuruutta muilta kunnilta on 
mahdotonta ennakoida, koska ne ovat riippuvaisia lasten-

suojelun tekemistä sijoituspäätöksistä. Lisäksi nämä kus-
tannukset tulevat maksuun vasta aivan loppuvuodesta tai 
seuraavan vuoden alussa juuri ennen kirjanpidon sulkeu-
tumista, mikä tekee maksujen suuruusluokan arvioimisen 
kesken vuotta erittäin vaikeaksi.  Muiden kuntien tekemä 
laskutus ei välttämättä ehdi tilinpäätökseen ja rasittaa näin 
seuraavan vuoden tulosta. Myyntituotot muilta kunnilta to-
teutuivat 106 787 euroa budjetoitua suurempina.  
 
Aineet, tavarat ja tarvikkeet 
 
Tämä kokonaisuus toteutui lopputuloksen kannalta budje-
tin mukaisesti. Tässä on kuitenkin huomattava, että ko-
ronapandemiasta johtuvat kustannukset (suojavarusteet, 
käsidesit, puhdistusaineet) perusopetuksen osalta olivat 
vuonna 2020 noin 79 000 euroa. Vastaavasti kalustomäärä-
rahat alittuivat lähes samalla summalla, koska kaluston uu-
distamistarve alitti ennakoidun määrän. Kalustomäärära-
hoihin kohdistuva paine voi realisoitua dataprojektoreiden 
ja dokumenttikameroiden vanhenemisen myötä nopeasti. 
  
Aamu- ja iltapäivätoiminta  
 
Keväällä 2020 koronapandemian aiheutti (2kk) aamu- ja il-
tapäivätoiminnassa sulun, minkä aikana asiakkaita ei lasku-
tettu mutta ei myöskään tilitetty maksuvapautuksia palve-
luntuottajille. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta saatujen tulo-
jen osuus on myös ollut vastaavasti suunniteltua vähäisem-
pää. 
 
Syksyn 2020 osalta omatoiminta on lisääntynyt (uutena Ha-
kalantalo), joten palvelutuottajille tilitettävä summa on pie-
nempi ja osa maksuvapautusta saavista perheistä kuluu 
omantoiminnan piiriin, eikä näin ollen näitä summia tilitetä 
ulkopuolisille toimijoille. Oman toiminnan lisääntyminen 
puolestaan näkyy lisääntyneinä henkilöstökuluina. Koko-
naisuutena aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut bud-
jetoidusti. 
 
Muut toimintakulut 
 
Sisäisten vuokrien osalta kaupunginvaltuusto (14.12.2020 § 
96) muutti perusopetuksen menoarviota 200 000 eurolla. 
Muutos johtui Metsäkaltevatalon sisäisen vuokran korjaa-
misesta riittävälle tasolle. Lopulta perusopetuksen sisäiset 
vuokrat alittivat muutetun talousarvion lähes 62 000 eu-
rolla. 
 
Kestävän talouden ohjelma  
 
Kestävän talouden ohjelman toimenpiteet vuoden 2020 
osalta toteutuvat suunnitellusti:  

- Kohta 21: Uudenkylän koulun toiminta on lakannut 
1.8.2020 alkaen  
- Kohta 23: Opetusryhmien määrä on vähentynyt luku-
vuoden 2020-2021 alusta alkaen oppilaaksi ohjauksen 
ansiosta ennakoidun yhden perusopetusryhmän sijaan 
kolmella ryhmällä. Muodostuva säästö on siis ennakoi-
tua suurempi eli noin kolminkertainen suunniteltuun 
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verrattuna. Jatkossa perusopetusryhmien määrän vä-
heneminen on hyvin paljon kiinni oppilaiden asuinpai-
kan sijoittumisesta nykyisen palveluverkon alueelle. Op-
pilasmäärän väheneminen ei välttämättä tarkoita suo-
raan opetusryhmien määrän vähenemistä. Siksi jat-
kossa on ensisijaisen tärkeä pyrkiä optimoimaan palve-
luverkon kapasiteetti olemassa olevan oppilasmäärän 
mukaiseksi. Lukuvuoden 2019–2020 perusopetuksen 
resurssia on sopeutettu noin 60 vuosiviikkotunnilla (il-
man tasa-arvorahatunteja), minkä vaikutus on vuosita-
solla noin 120 000€. Lisäksi lukuvuoden 2020–2021 re-
surssia sopeutetaan edelleen noin 60 vuosiviikkotun-
nilla (ilman tasa-arvoraha- ja Covid-19-tunteja), minkä 
vaikutus vuositasolla on noin 120 000 €. 
 
 - Kohta 32: Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaatto-
rin töiden uudelleen järjestelyt on tehty ja aiemmin teh-
tävää hoitanut henkilö on siirtynyt kuljetussuunnitteli-
jan tehtävään edellisen henkilön eläköityessä. Henkilös-
tövaikutus on -1 htv. Koska kuljetussuunnittelijan tehtä-
vät kohdentuvat lähes kokonaan perusopetuksen pal-
velualueelle, palkkakustannukset kohdennetaan perus-
opetukseen aiemman hallintoon kohdentamisen sijaan. 
Kustannusten kohdentuessa oikealle palvelualueelle, 
vastaava säästösumma tulee hallinnon palvelualueelta 
ja kokonaisuudessaan sivistystoimen säästöt tältä osin 
toteutuvat suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa.  

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Palveluverkko 
 
Uudenkylän koulun toiminta loppui lukuvuoden 2019-2020 
lopussa (kaupunginvaltuusto 25.5.2020 § 28).  
Kaupunginvaltuuston päätöksen (28.5.2018 § 42) sivistys-
toimen palveluverkosta toteuttamisen vaiheessa 1 Tapain-
linnan koulun laajennuksesta keväällä 2020 saadut urakka-
tarjoukset ylittivät laajennukseen varatun budjetin selvästi, 
minkä vuoksi päätettiin kehittää hankesuunnitelmaa talou-
dellisemman ratkaisun löytämiseksi. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi laajennuksen hankesuunnitelman muutoksen 
16.11.2020 § 79. Nopon koulun rehtorin tehtävät yhdistet-
tiin Hyvinkäänkylän rehtorin tehtäviin. 
 
Metsäkaltevatalo valmistui ja Fira Oy on luovuttanut sen 
käyttäjälle vastaanottotarkastuksessa 3.7.2020. Koulun toi-
minta on alkanut lukuvuoden 2020–2021 alusta, jolloin 
koulussa aloitti 136 oppilasta, joista 20 on esikoululaista. 
Metsäkaltevassa toteutetaan esiopetus 0–1-luokkien ryh-
missä luokanopettaja Opetushenkilökuntaa Metsäkalte-
vassa on seitsemän opettajaa. Kalustohankintojen toimi-
tukset ovat onnistuneet pääosin aikataulun mukaisesti. Joi-
takin toimituksia jäi vielä syksyn 2020 ajalle. Kouluntyön 
aloittamista viivästymiset eivät estäneet 
 
Erityisavustukset  
 
Vuonna 2020 perusopetuksessa on ollut käytössä seuraa-
vat valtion erityisavustukset: 

• Kielten tutoropettajatoiminnan kehittäminen  
• Kaksikielisen opetuksen laajentaminen  
• Koulun kerhotoiminnan tukeminen  
• Tutoropettajatoiminta ja osaamisen kehittäminen  
• Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja siihen liitty-

vät kokeilut  
• Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpi-

teet 2019 
 
Perusopetuksen hakemat valtion erityisavustukset 2020 ja 
saadut myönteiset päätökset:  
• Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpi-

teet ja laadun kehittäminen 2020, haettu summa 816 
000 €. Päätös tehty 17.6.2020, myönnetty avustus-
summa 816 000 €. Käyttöaika 31.12.2021 saakka.  

• Esi- ja perusopetuksen koronaviruksen (COVID-19) ai-
heuttamienpoikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen, 
haettu summa 750 000€. Päätös tehty 3.7.2020, myön-
netty avustus 695 400 €. Alkuperäinen käyttöaika 
31.7.2021 saakka.  

• Tutoropettajatoiminta ja osaamisen kehittäminen. Ha-
kemuksen perusteella myönnetty avustus 58 531 €. Ra-
hoitus käytetään lukuvuonna 2020–2021. 

•  Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2020, haettu avus-
tussumma 70 000 €. Myönnetty avustus 20 000€. Käyt-
töaika on 31.12.2021 loppuun saakka. 

• Kielten tutoropettajatoiminnan kehittäminen 2020. Ha-
ettu summa 27 600. Myönnetty avustus 3000€. Käyttö-
aika 31.7.2022 saakka. 

• Erityisavustusten käyttöehdoissa on määritelty, että 
niitä ei saa käyttää rahoittamaan opetuksen järjestäjän 
normaalia toimintaa, vaan ne on ohjattava toiminnan li-
säresurssiksi. Lukuvuonna 2019–2020 perustuntikehyk-
sen lisäksi erityisavustuksilla on toteutettu 223,5 vuosi-
viikkotuntia ja palkattu lisäksi koulunkäynnin ohjaajia 
alkuopetuksen ja yläkouluun siirtymisen tueksi. Luku-
vuoden 2020–2021 alusta alkaen erityisavustuksilla on 
toteutettu 430 vuosiviikkotuntia sekä palkattu viisi kou-
luvalmentajaa ja 36 koulunkäynninohjaajaa.  
 

Muuta 
 

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyt-
töön kaikkien vuosiluokkien osalta kevään 2020 aikana. Pe-
rusopetus on pääsääntöisesti pysynyt sitovissa tavoitteissa 
määriteltyjen ryhmäkokojen sisällä. Joillakin luokkatasoilla 
on ollut paineita ylittää tavoiteryhmäkoon ylärajaa. Oppi-
laaksiohjauksella on pyritty tasoittamaan koulujen opetus-
ryhmien kokojen välisiä eroja. 

 
TVT-tutortoimintaa jatkui vuonna 2020. Siihen kuuluu sekä 
pedagogista että teknistä suunnittelutyötä ja lisäksi olen-
naisena osana kouluille jalkautuvien tutoropettajien työ, 
missä he opastavat opettajia ja oppilaita erilaisissa TVT-
osaamiseen liittymiseen asioissa. Tutoropettajatoimintaan 
on haettu ja saatu valtion erityisavustusta. Etäopetukseen 
siirtyminen nopealla aikataululla maaliskuussa 2020 toi 
esiin pitkäaikaisen tutortoiminnan hyödyt mutta myös tar-
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peet tällaiselle toiminnalle. Sekä henkilöstön että oppilai-
den TVT-taitojen kohentaminen on avainasemassa muuttu-
vien tilanteiden paremmassa toteuttamisessa. Tutoropet-
tajatoiminta oli osaltaan merkittävästi helpottamassa etä-
opetuksen toteuttamista. Jatkossa tutoropettajatoiminta 
on vaarassa näivettyä, jos valtio ei osoita ko. toimintaan eri-
tyisavustusta. Perusopetuksen budjetin sisältä vastaavaa 
panostusta ei ole löydettävissä ilman määrärahojen li-
säystä. 
 
Koulujen painotetun opetuksen oppilastilanne aloittavien 
oppilaiden osalta elokuussa 2020 oli seuraava:  
• Aseman koulu: Musiikkiluokalla (3. lk) aloitti 24 oppilasta 
ja englanninkielisellä luokalla (1. lk) aloitti 17 oppilasta.  
• Pohjoispuiston koulu: Musiikkiluokalla (7. lk) aloitti 24 op-
pilasta.  
• Tapainlinnan koulu: Matematiikkaluokalla (7. lk) 24 oppi-
lasta. 
• Vehkojan koulu: Urheiluluokalla (7. lk) aloitti 24 oppilasta.  
 
Oppilashuolto 
 
Oppilashuollossa asiakastapaamisten lukumäärä 2020 oli 
5706 ja 2019 tapaamisia oli 5254. Asiakastapaamisia on jär-
jestetty paljon etäyhtyeyksien avulla. 
 
Kuraattoriasiakkuuden tulosyistä tunne-elämään liittyviä 
oli noin 32 % ja koulunkäyntiin liittyviä noin 41 %.  
 
Koulupsykologiasiakkuuden tulosyistä tunne-elämään liit-
tyviä oli noin 35 % ja koulunkäyntiin liittyviä noin 56 %. Psy-
kologien tekemiä tutkimuksia oli 116. Tehtyjen tutkimusten 
määrä on vähentynyt aiempiin vuosiin verrattuna, mutta 
vuonna 2020 tutkimusten määrä on aiempaa pienempi 
myös koronapandemiasta johtuen.  
 
Koronan vuoksi oppilashuolto ei ole järjestänyt normaalia 
ryhmätoimintaa. Syksyllä 2020 järjestettiin kuitenkin van-
hemmuuden tukemiseksi Ihmeelliset vuodet –vanhem-
muusryhmä käytöshäiriöisten lasten vanhemmille. Tälle 
ryhmälle oli niin suuri kysyntä, että kaikki halukkaat eivät 
mahtuneet mukaan.  

Oppilashuollon toimintaan on vuonna 2020 vaikuttanut 
heikentävästi vaikeudet löytää psykologeja. Keväällä 2020 
oppilashuollossa työskenteli kuraattorien ja psykologien li-
säksi kouluvalmentaja, jonka työpanos kohdistui koulua-
käymättömiin nuoriin. Syyslukukaudella 2020 jokaisella ylä-
koululla on työskennellyt oma kouluvalmentaja.  
 
Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 

 
Koulut olivat etäopetuksessa 18.3.2020-13.5.2020 saakka. 
Valtiovallan ohjeistuksen mukaisesti lähiopetusta tarjottiin 
perusopetuksen 1.–3. vuosiluokkien oppilaille, erityisen 
tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppi-
laille sekä maahanmuuttajille tarkoitettuun perusopetuk-
seen valmistavaan opetukseen osallistuville oppilaille, kui-
tenkin korostaen oppilaiden opiskelua etänä, jos se vain oli 
mahdollista. Hyvinkäällä lähiopetukseen osallistui noin 140 
oppilasta, mikä on noin 3 % perusopetusikäisistä oppi-
laista. Huoltajille tehtiin kysely etäopetusjärjestelyiden toi-
mivuudesta kolmannen etäopetusviikon aikana. Noin 2/3 
vastanneista piti etäopetusjärjestelyjä onnistuneina. Eniten 
parannettavaa huoltajien mielestä oli käytettävien sovel-
lusten ja työkalujen yhtenäisyydessä. Useat eri sovellukset 
koettiin hankaliksi tai sekaviksi käyttää.  
 
Etäopetuksen aikana etäopiskelijoille järjestettiin ruokaja-
kelua aluksi Aseman koululla. Myöhemmin ruokajakelua 
laajennettiin kaksi kertaa viikossa tapahtuvaan kylmäruo-
kajakeluun Hakalantalon, Hämeenkadun, Martin, Paavolan 
ja Puolimatkan kouluille. Ruokajakelun piiriin ilmoittautui 
toisessa vaiheessa noin 1 000 oppilasta.  
 
Takaisin lähiopetukseen koulut siirtyivät 14.5.2020. Lä-
hiopetusjakso toteutettiin OKM:n, OPH:n ja THL:n ohjeis-
tuksia noudattaen. Toteutuksessa korostettiin hygieniaoh-
jeita, turvavälejä ja väljyyttä niissä puitteissa kuin se oli kou-
luilla mahdollista. Väljyyttä haettiin mm. viemällä opetusta 
lähiympäristöön, ottamalla koulujen liikuntatiloja muuhun 
opetuskäyttöön sekä porrastamalla 
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Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Vakinaiset  386,0 379,0 367,0 381,5 
Määräaikaiset 71,0 74,0 165,0 70,5 
Yhteensä 457,0 453,0 532,0 452,0 
HTV2  454,5 455,9 392,1  

 (HTV2 – Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä) 

 
Henkilöstöraportointiohjelman ja raportointitavan muutoksen vuoksi eri vuosien  
henkilöstömäärät eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 
 
 
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Perusopetus     

Oppilasmäärä 4 811 4 912 4 824 4 774 
Opetustuntien määrä 342 459 333 830 330 831 336 240 
€/oppilasmäärä, netto 8 302 8 168 8 302 8 465 
Opetustunnit/oppilas 71,18 67,96 68,58 70,40 

Aamu- ja iltapäivätoiminta    
Ohjaustunnit 47 616 47 705 37 791 46 248 
€/tunti, netto 14,95 14,70 15,84 14,48 

Taiteen perusopetus     
Oppilasmäärä 310 330 331 341 
Opetustuntien määrä 3 793 3 744 4 101 4 003 
€/oppilasmäärä, netto 3 714 3 587 3 474 3 441 
Opetustunnit/oppilas 12,24 11,35 12,39 11,74 
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Yleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta 
 

Yleissivistävä opetus 
ja työpajatoiminta 

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 513 026 1 174 989 960 377 792 100  792 100 168 277 
Toimintakulut -8 628 785 -9 032 304 -9 008 501 -9 077 494 -107 468 -9 184 962 176 461 
Toimintakate -8 115 759 -7 857 315 -8 048 123 -8 285 394 -107 468 -8 392 862 344 739 

 
 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
 
Yleissivistävän koulutuksen osalta suurimmat poikkeamat 
liittyvät perusopetuksen tavoin ateria- ja puhtauspalvelui-
den toteumaan. Lukio siirtyi etäopiskeluun maaliskuussa ja 
uudelleen joulukuussa. Vaikka etäopiskelun aikana eväspa-
ketteja oli tarjolla, eivät lukiolaiset käyttäneet kuin pieneltä 
osin tätä palvelua. Tämä näkyi tietysti myös tuloksessa. Lu-
kio sai myös korona-avustuksia noin 100 000 €, joka omalta 
osaltaan näkyy tuloksessa. 
 
Hyvinkään lukioiden yhdistyminen tapahtui elokuussa 
2020 ja kestävän talouden ohjelman mukaisesti kurssitar-
jonnan tiivistäminen aloitettiin jo etupainotteisesti. Tämä 
toi myös henkilöstökuluissa säästöjä jo vuoden 2020 ai-
kana.  
 
Hyvinkään Opiston osalta kurssi- ja opetus toiminta käytän-
nössä loppui kevään sulkuihin ja uudelleen marraskuussa. 
Kurssimaksuja ei tietenkään voitu periä. Tämän takia tuloja 
menetettiin noin 80 000 euroa, mutta valtion korona-avus-
tus paikkasi tämän osuuden. Koronaan liittyvien rajoitus-
ten takia myös henkilöstökuluissa tuli säästöä. Hyvinkään 
Opistolla etäopetusta ei voitu toteuttaa juurikaan.  
 
Vuodelle 2020 kuuluvia maahanmuuttajakorvaustuloja ei 
ole jaksotettu tilinpäätökseen ja tästä johtuen tilikauden tu-
lot ovat noin 50 000 euroa todellista pienemmät. 

 
Olennaiset tapahtumat 
 
Etäopiskelu tuli valitettavan tutuksi Hyvinkään lukiossa, 
vaikkakin siitä selvittiin teknisesti varsin hyvin. Opiskelijoille 
tehtiin keväällä ja syksyllä kysely opiskelun sujumisesta ja 
valtaosa lukiolaisista toivoi paluuta lähiopiskeluun. Syksy 
aloitettiin ns. hybridimallilla ja tätä jatkettiin toiseen sulku-
vaiheeseen, eli joulukuuhun saakka. Hyvinkään Opiston 
osalta etäopetus oli käytännössä murto-osa normaaliin tar-
jontaan verrattuna.  
 
Keväällä valmistui Hyvinkään lukion ja Hyvinkään Opiston 
henkilöstösuunnitelma. Hallinnollisesti Hyvinkään lukio 
aloitti toimintansa elokuussa 2020 ja samalla siirryttiin en-
tistä tiiviimmin yhteiseen kurssitarjontaan. Kipinä-talo val-
mistui kuukauden etuajassa marraskuussa 2020 ja Kipinän 
kalustaminen päästiin aloittamaan syksyllä aikataulun mu-
kaisesti. Kokonaisuudessaan Kipinän rakentaminen sujui 
loppuun saakka koronatilanteesta huolimatta hyvin ja sii-
hen varatussa budjetissa pysyttiin. Myös talon kalustami-
nen saatiin pääosin valmiiksi vuoden loppuun mennessä.  
Hyvinkään Opisto muutti upeaan Kipinään joulukuussa 
2020. Kipinä on erinomainen kokonaisuus rakennustekni-
sesti ja sijainniltaan. Nyt on sisällön kehittämisen aika.  

 
 
Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Vakinaiset  60,5 64,0 54,0 62,0 
Määräaikaiset 45,5 48,0 14,0 9,0 
Yhteensä 106,0 112,0 68,0 71,0 
HTV2  130,0 136,9 66,8  
     

 (HTV2 – Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä) 
 
Henkilöstöraportointiohjelman ja raportointitavan muutoksen vuoksi eri vuosien  
henkilöstömäärät eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 
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Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Lukio-opetus     

Oppilasmäärä 974 971 970 975 
€/oppilas, netto 6 655 6 752 6 615 6 761 

Hyvinkään Opisto     
Opetustunnit 13 309 14 130 12 303 14 500 

Menot, €/opetustunti 
89,44 88,41 94,80 88,47 

Tulot, €/opetustunti 30,34 28,90 34,38 29,66 
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Varhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatus-
palvelut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 

Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 2 647 288 2 865 311 2 555 930 2 726 300  2 726 300 -170 370 
Toimintakulut -27 871 353 -28 720 888 -27 352 744 -29 003 441 533 999 -28 469 442 1 116 698 
Toimintakate -25 224 065 -25 855 576 -24 796 814 -26 277 141 533 999 -25 743 142 946 328 

 
 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset toteutuivat 
noin 712 000 euroa ylijäämäisenä. Jaksotettujen palkkojen 
toteumaa on haastava arvioida. Lasten määrässä tapahtu-
vat jatkuvat muutokset suuntaan ja toiseen aiheuttavat 
aina varhaiskasvatuspalveluissa haasteita talousarviossa 
pysymiseen. Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikka tulee kui-
tenkin aina myöntää lain edellyttämällä tavalla, joten tarvit-
taessa varhaiskasvatuspalvelut joutuvat palkkaamaan uu-
sia määräaikaisia työntekijöitä, ostamaan paikat yksityisiltä 
toimijoilta tai olemaan palkkaamatta resurssia, jos sille ei 
tosiasiallisesti ole tarvetta. Toimintavuoden 2020 aikana 
vapaita ryhmätiloja oli mm. Aamutuulen, Metsäkuusen ja 
Hiidenkiukaan päiväkodeissa. Talousarviossa varhaiskas-
vatuksessa varauduttiin noin 419 henkilömäärään, josta 
käytettiin 404 henkilötyövuotta. Ko. erotuksen vaikutus on 
noin 420 000 – 500 000 euroa.  
 
Varhaiskasvatuksen lapsimäärä putosi vuodesta 2019 yh-
teensä 131 lapsella. Kunnallisissa päiväkodeissa ja perhe-
päivähoidossa oli 31 ja kerhoissa 39 lasta vähemmän kuin 
edellisenä vuotena. Toteutuneita hoitopäiviä oli vähem-
män, joten toimintakatteen hinta nousi. Varhaiskasvatus 
haki ja sai hyvin hankerahoituksia, joiden turvin palkattiin 
työntekijöitä mm. lasten kasvun ja oppimisen tukeen. Var-
haiskasvatuspalveluissa toteutettiin talouden tasapainotta-
misohjelmaan liittyviä toimia 1.8.2020 alkaen siten, että 
niillä säästyi noin 7 henkilötyövuoden kustannusvaikutus 
viideltä kuukaudelta (noin 100 000 euroa).  
 
Kevään poikkeusaikana henkilöstöresurssin käytön mah-
dollisuudet hyödynnettiin varhaiskasvatuksessa melko on-
nistuneesti. Henkilöstökuluissa säästöä syntyi mm. palkat-
tomien vapaiden käytöstä ja määräaikaisten työsopimus-
ten päättymisestä. Touko-kesäkuussa henkilöstö piti vuosi-
lomia ja virkavapaita/työlomia noin 2 600 päivää enemmän 
kuin vuonna 2019. Heinäkuussa 2020 vuosilomia ja virka-
/työvapaita kertyi noin 1 700 päivää vähemmän kuin 
vuonna 2019. Osaksi tämä johtui siitä, että koronan takia 
kesän päivystysaikaa lyhennettiin ja päivystäviä yksiköitä li-
sättiin. 
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstöbudjetti talousarvioon laadi-
taan siten, että kootaan varhaiskasvatuksen eri nimikkeillä 
olevat työntekijät ja eri nimikkeille lasketaan keskimääräi-
nen palkkakustannus vuodessa. Henkilöstöbudjetointi-oh-

jelma huomioi sivukulut ja muut mahdolliset yleiskorotuk-
set. Vuoden 2022 talousarviota laadittaessa varhaiskasva-
tuspalvelut arvioi henkilöstöbudjetoinnin laskentatavan yh-
dessä talouspalveluiden kanssa.  
 
Ostopalvelua käytettiin enemmän kuin vuonna 2019. Avus-
tuksia maksettiin vähemmän kuin edellisenä vuotena, koti-
hoidon tuessa oli 49 lasta ja yksityisenhoidon tuessa 71 
lasta vähemmän. Avustuksista määrärahaa siirrettiin pe-
rusopetukselle 360 000 euroa. Kotihoidon tuen osalta sääs-
tyi noin 27 000 euroa. Yksityisen hoidon tuen ja sen kunta-
lisän osalta säästyi noin 176 000 euroa.  
 
Varhaiskasvatuspalvelut haki laskennallisen arvonlisäveron 
palautusta takautuvasti esiopetuksen ostopalveluista vuo-
silta 2017 - 2019 ja sai palautusta yhteensä 28 253 euroa. 
Asiakasmaksut toteutuivat noin 260 000 euroa pienem-
pänä kuin mitä talousarviossa arvoitiin. Koronapandemia 
on vaikuttanut suuresti lapsiperheisiin ja heidän ta-
louteensa. Aineet, tarvikkeet, tavarat- hankinnat toteutui-
vat noin 68 %:sesti. 
 
Olennaiset tapahtumat 
 
Esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikat on pystytty järjestä-
mään kaikille hakijoille lain edellyttämällä tavalla. Suo-
messa syntyvyys on ollut alhaista. Vuonna 2020 Hyvinkäälle 
syntyi arviolta 336 lasta (Effica), mikä on hieman viime 
vuotta suurempi (334). Varhaiskasvatukseen osallistunei-
den lasten määrä oli joulukuussa 70 %, joka oli sama kuin 
vuotta aiemmin. Ostopalvelusopimusta hyödynnettiin 
niissä tilanteissa, joissa varhaiskasvatuspaikkaa ei pystytty 
tarjoamaan kunnallisista päiväkodeista. Suomenkielisen 
varhaiskasvatuksen osalta paikkoja ostettiin kevään aikana 
34 lapselle ja syksyllä 45 lapselle. Muista kunnista paikkoja 
ostettiin viidelle lapselle. Lasten kasvun ja oppimisen tuen 
tarve pysyi lähes samana verrattuna vuoden takaiseen. Mo-
nikielisten lasten osuus lisääntyi. 
 
Vuosi 2020 oli erittäin haasteellista aikaa. Varhaiskasvatuk-
sen palvelualueelle kohdennettiin talouden tasapainotus-
ohjelmaan liittyen -2 miljoonan euron tavoite. Niihin liitty-
vien toimien valmistelu, suunnittelu ja kysymyksiin vastaa-
minen vaati paljon aikaa. Tämän lisäksi Hyvinkäänkylän päi-
väkodin lakkauttamiseen liittyvä prosessi työllisti. Opetus-
lautakunta teki päätöksen 28.1.2020 § 2 Hyvinkäänkylän 
päiväkodin lakkauttamisesta 1.7.2020 alkaen, mutta pää-
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töksestä tehtiin oikaisuvaatimus 24.2.2020, jonka lauta-
kunta käsitteli 31.3.2020 § 25. Asia ei edennyt hallinto-oi-
keuteen. 
 
Uusi palveluvalikko otettiin käyttöön 1.8.2020 alkaen. Ko. 
opetuslautakunnan päätöksestä 28.1.2020 § 4 tehty oikai-
suvaatimus hylättiin opetuslautakunnassa 3.3.2020. Palve-
luvalikosta tehtyyn kunnallisvalitukseen (Helsingin hallinto-
oikeuden lausuntopyyntöön) vastattiin 14.8.2020. Ko. vas-
tauksen opetuslautakunta merkitsi tiedoksi 25.8.2020. Hel-
singin hallinto-oikeuden päätöstä oikaisusta ei ole vielä 
saatu.  
 
Metsäkaltevatalon toiminnan suunnittelu tehtiin monialai-
sena yhteistyönä. Kalustehankintaan liittyvä hankintapää-
tös hyväksyttiin opetuslautakunnassa 31.3.2020 § 37. Var-
haiskasvatuksen osalta toiminta käynnistyi 10.8.2020. 
 
Metsäkaltevatalossa päätettiin järjestää esiopetus toimin-
tavuonna 2020–2021 kokeiluluonteisesti 0–1-yhdysluo-
kassa. Syksyllä kokeilua arvioitiin siten, että palautetta pyy-
dettiin sekä huoltajilta että henkilökunnalta. Syyslukukau-
den aikana saatujen kokemusten perusteella esi- ja perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvatut tavoit-
teet toteutuvat Metsäkaltevatalossa. Nykymuotoinen toi-
minta esi- ja alkuopetuksen yhteistyöstä vakiinnutetaan 
Metsäkaltevassa. Metsäkaltevatalon toimintamallista saa-
dut palautteet käsiteltiin sivistystoimen johtoryhmässä ja 
annettiin tiedoksi opetuslautakannalle 15.12.2020. 
 
Avoimien päiväkotien, Pikku-Veturin ja Päiväpirtin sisällöl-
listä ja rakenteellista toimintamallia muutettiin elokuun 
alusta 2020, siten että toiminnassa painottuu jatkossa itse-
ohjautuvuus ja vertaistuellisuus. Tällä tarkoitetaan mm. 
sitä, että huoltajat toimivat aktiivisina ryhmän jäseninä niin 
suhteessa omaan lapseensa kuin muihin perheisiin. Lapsi-
perheiden oppimisympäristöön tehdään vaihtuvia muu-
toksia esim. muokkailemalla leikkipisteitä ja vaihtelemalla 
leluja. Toiminnassa korostetaan ammatillista vuorovaikut-
teista ohjausta. Myös teksti- ja kuvaopasteisuutta lisättiin. 
Päiväpirtin toiminta painottuu ohjattuun ulkotoimintaan ja 
Pikku-Veturissa jatketaan moniammatillista yhteistä työtä. 
Myös varhaiskasvatuksen kerhojen rakennetta muutettiin 
siten, että jatkossa ne on tarkoitettu 1–4-vuotiaille lapsille. 
Toimintavuonna 2020–2021 kerhot toimivat Aamutuulen ja 
Vehkojan päiväkotien tiloissa sekä Päiväpirtissä. 
 
Tilakeskus suoritti muutamissa päiväkodeissa kiinteistön 
kuntoa parantavia ja ylläpitäviä isompia ja pienempiä pe-
ruskorjaustöitä. Punaojan päiväkodissa tehtiin toimintatilo-
jen rakennetiivistyksiä sekä ryhmätilojen pintakorjauksia. 
Vehkojan päiväkodissa aloitettiin märkäeteisten ja wc-tilo-
jen peruskorjaus- ja muutostyöt. Muutaman ryhmätilan 
korjaukset jäivät odottamaan vuoroaan. Hangonsillan päi-
väkodissa saatettiin loppuun toimintatilojen rakennetiivis-
tykset sekä ryhmätilojen pintakorjaukset. Päiväkodin keit-
tiön lattiakorjaus ja henkilökunnan pukutilojen tiivistekor-
jaus jäivät odottamaan kesää 2021. Anttilantalon päiväko-

din ryhmätiloissa tehtiin rakennetiivistyksiä ja pintakor-
jauksia. Kenttäkadun päiväkotiin toteutettiin yhden ryhmä-
tilan muutostyöt, jotta se soveltuu myös vuorohoidon tar-
peisiin. Aamutuulen päiväkodin leikkipihan kosteusongel-
mat korjattiin ja Martintalon päiväkodin leikki- ja välitunti-
pihan peruskorjaus toteutettiin. 
 
Varhaiskasvatuksen aloitukseen ja lapsen hakuprosessiin 
liittyvään Webropol-kyselyyn vastasi vuoden aikana 131 
huoltajaa. Kyselyn tulokset on käsitelty kolme kertaa vuo-
dessa. Huoltajista 46 % antoi arvosanan erittäin hyvä ja 41 
% hyvä, kun kysyttiin kokonaisarviota lapsen aloituksesta. 
Vastaajista 76 % kertoi etsivänsä tietoa varhaiskasvatuk-
sesta ensisijaisesti internetistä. Toimintavuoden aikana 
varhaiskasvatuksen internetsivuja selkeytettiin ja sinne li-
sättiin myös mm. video varhaiskasvatukseen hakemisesta. 
Samalla myös tarkennettiin varhaiskasvatushakemuksen 
käsittelyä ja hakuprosessin etenemistä. Tuloksiin voi pereh-
tyä tarkemmin os. www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulu-
tus/varhaiskasvatus/kyselyt/kyselyiden-tulokset/ 
 
Varda ja Koski-tietovarantojen käyttöönotto on jatkunut 
vuoden 2020 ajan. Käyttöönottoon on liittynyt haasteita, 
koska järjestelmätoimittaja ei ole saanut tiedonsiirtoa kai-
kilta osin toimimaan. Vardan käyttöönotto jatkuu varhais-
kasvatuksessa ostopalvelun ja maksutietojen osalta. 
Vuonna 2021 myös henkilöstön tiedot tullaan siirtämään 
Vardaan. 
 
Varhaiskasvatuksen sähköisten päätösten käyttöönotta-
miseksi perustettiin yhteistyöhanke tietohallinnon kanssa, 
johon haettiin avustusta valtiovarainministeriöltä. Hank-
keeseen ei saatu avustusta, silti hanketta yritettiin edistää 
omin voimavaroin. Tavoitteena oli ottaa käyttöön sähköiset 
palvelupäätökset Suomi.fi palvelun avulla. Suomi.fi kautta 
lähetettävien päätösten lisäksi tarvittava paperipäätösten 
postitus ei kuitenkaan toiminut, joten päätösten perille me-
nosta ei saatu varmuutta. Sähköisten päätösten käyttöön-
ottamisen mahdollisuutta Suomi.fi palvelun avulla seura-
taan edelleen ja pyritään sen käyttöönottoon heti, kun 
Suomi.fi palvelu toimii myös paperipostituksen osalta. 
Hankkeet ja avustukset  
• Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen var-

haiskasvatuksessa -hanke (YHES) jatkui syksyn 2020 
ajan. Hankkeelle myönnettiin valtionavustusta 40 800 
euroa (kokonaismenot yhteensä 51 000 euroa, hanke-
aika 1.9.2018–30.6.2020, jota jatkettiin koronan takia 
31.12.2020 asti). Hankkeeseen palkattiin toimintatera-
peutti. 

• Kiekuva - kieli- ja kulttuuritietoisuus varhaiskasvatuk-
sessa -hankkeelle myönnettiin valtionavustusta yh-
teensä 55 800 euroa (kokonaisnettomenot yhteensä 
62 000 euroa, hankeaika 1.1.2019–30.6.2020). Hankkee-
seen palkattiin varhaiskasvatuksen opettaja.  

• Hyvinkään kaupungin perusopetus ja varhaiskasvatus 
saivat valtionavustusta koulutuksellisen tasa-arvon 
edistämiseen ja siihen liittyviin kokeiluihin yhteensä 
150 000 euroa (kokonaismenot yhteensä 157 895 eu-
roa, omarahoitusosuus 5 %, hankeaika 1.1.2019–
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31.7.2020). Hankkeeseen palkattiin varhaiskasvatuksen 
opettaja. 

• Positiivisen diskriminaation edistäminen varhaiskasva-
tuksessa -hankkeelle myönnettiin valtionavustusta 
124 844 euroa (kokonaismenot 156 056 euroa, avustuk-
sen käyttöaika 1.8.2019–31.12.2020). Hankkeeseen pal-
kattiin varhaiskasvatuksen S2 opettaja ja kolme kokoai-
kaista ja yksi osa-aikainen varhaiserityisavustaja. 

• Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpi-
teet –valtionavustus, josta varhaiskasvatuksen osuus oli 
16 000 euroa (varhaiskasvatuksen kokonaismenot 
20 000 euroa, avustuksen käyttöaika 1.8.2019–
31.12.2020). Kevät- ja syyslukukaudeksi esiopetukseen 
palkattiin yksi osa-aikainen varhaiserityisavustaja.  

• Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoraha, josta varhaiskas-
vatuksen osuus 26 000 euroa (avustuksen käyttöaika 
1.8.2020–31.12.2021). Avustuksella palkattiin kaksi osa-
aikaista varhaiserityisavustajaa esiopetukseen.  

• Varhaiskasvatuksen tasa-arvoraha ”Laatua alle 3-vuoti-
aiden pedagogiikkaan sekä yhdenvertaisuutta varhai-
seen tukeen” (reilut 111 000 euroa, avustuksen käyttö-
aika 1.8.2020–31.12.2021). Avustuksella palkattiin yksi 
varhaiskasvatuksen opettaja kehittämään alle 3-vuotiai-
den pedagogiikkaa sekä kaksi varhaiserityisavustajaa.  

• Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutus-
ten tasoittaminen varhaiskasvatuksessa -avustus 
(54 750 euroa, käyttöaika 1.8.2020–31.7.2021). Avustuk-
sella palkattiin varhaiskasvatuksen sosionomi vuoro-
hoitopäiväkotiin lisäresurssiksi koko toimintavuodeksi 
sekä jatketaan määräaikaisen resurssi-S2-opettajan 
palkkausta kevään 2021 ajan.  

• Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutus-
ten tasoittaminen esiopetuksessa -avustus / yhteis-
hanke perusopetuksen kanssa (esiopetuksen osuus 
36 000 euroa, käyttöaika 1.8.2020–31.7.2021). Avustuk-
sella palkattiin esiopetusryhmiin kaksi varhaiserityis-
avustajaa (työaika 30 tuntia/ viikko).  

• Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen var-
haiskasvatuksessa-hankkeeseen ei saatu avustusta. 

Muutoksia yksityisessä varhaiskasvatuksessa  
• Touhula Taikametsä lopetti toimintansa 29.2.2020. 

Touhula Taikahattu, Touhula Ihmekone ja Touhula 
Ilona lopettivat Touhulan yrityssaneerauksen myötä 
toimintansa 31.7.2020 (yhteensä -114 rakenteellista 
varhaiskasvatuspaikkaa). Hyvinkäällä jatkaa edelleen 
toimintaansa Touhula Riemurinne. Touhulan yrityssa-
neerauksen jatkotoimista ei ole vielä tietoa. Yrityssa-
neeraukselle on haettu lisäaikaa helmikuun 2021 lop-
puun. Yrityksen omistuspohjaa on vahvistettu ja sille 
on haettu ja saatu lisärahoitusta.  

• Pilke päiväkodit ottivat liiketoiminnan luovutuksen 
myötä haltuunsa Touhula Ihmekoneen ja Touhula Tai-
kahatun. Touhula Ilonan toiminta päättyi kokonaan. 
Pilke päiväkodit muuttivat Taikahatun kielipainot-
teiseksi päiväkodiksi 

• Yksityisen varhaiskasvatuksen paikkoihin edellä mai-
nittujen muutoksien kokonaisvaikutus oli -36 raken-
teellista paikkaa.  

• Uusi yksityinen päiväkoti Munckinkulman Kieku avat-
tiin Sahanmäen palvelutaloon 1.8.2020. Kieku lopetti 
kuitenkin toimintansa jo 22.10.2020.  

• Luontopäiväkoti Otavaan teetettiin uusi terveystarkas-
tus ja sen paikkalukua lisättiin kahdeksalla paikalla. 
Luontopäiväkoti Otavan tiloista 21 paikkaa on edelleen 
vuokrattuna Hyvinkään seurakunnan käyttöön.  

• Korona-viruksen vaikutukset heijastuivat yksityisiin 
päiväkoteihin voimakkaasti. Valtioneuvoston julistet-
tua poikkeustilan käynnistettiin yhteistoimintaneuvot-
telut seuraavissa yksiköissä: Touhulat Ilona, Ihmekone, 
Taikahattu ja Riemurinne, Luontopäiväkoti Otava, Pilke 
Kids Valley ja Päiväkoti Lumo. Kaikissa edellä maini-
tuissa lomautettiin henkilöstöä poikkeustilan aikana. 

• Koronan aiheuttaman poikkeusajan aikana yksityiset 
palveluntuottajat jatkoivat toimintaansa sekä pitäen 
päiväkodit auki että tarjoten etätehtäviä lapsille kotiin. 
Keskimäärin yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivä-
hoitajilla paikalla lapsista oli alle 20 % lapsista poik-
keusaikana. 

• Yksityisissä päiväkodeissa oli useita johtajamuutoksia. 
Päiväkodinjohtaja vaihtui Pilke päiväkodeilla, Touhula 
Riemurinteessä ja Luontopäiväkoti Otavassa. 

Yksityisen hoidon tuen indeksitarkistus ja alle 3-vuotiaiden 
tasokorotus toteutettiin 1.8.2020 alkaen. Yksityisen var-
haiskasvatuksen kuntalisiin ja ostopalveluun tehtiin indek-
sitarkistukset. Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut esittelivät 
toimintaansa opetuslautakunnalle 24.11.2020 Teamsin vä-
lityksellä. 
 
Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
Valtioneuvoston linjasi toimista varhaiskasvatuksen ja esi-
opetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen 
hidastamiseksi 16.3.2020. Näiden toimien pohjalta linjat-
tiin, että varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yh-
teydessä järjestettävä esiopetus pidettiin toiminnassa. 
Tällä turvattiin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten 
alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja 
mahdollistettiin vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto 
kuitenkin suositti, että huoltajat hoitaisivat lasta kotona, jos 
siihen olisi mahdollisuus. Esiopetusta ei siirretty etäopetuk-
seen, vaikka perusopetus siirtyi. 
 
Poikkeusaikana varhaiskasvatusta järjestettiin kaikille huol-
tajille varhaiskasvatuslain ja -asetuksen mukaisesti. Var-
haiskasvatuspalveluissa noudatettiin valmiussuunnitel-
maa, joka sisältää suunnitelman palveluiden järjestelyistä 
poikkeustilanteissa. Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta 
ja kerhot suljettiin. Kouluilla toimivat esiopetusryhmät ja 
pienet päiväkodit suljettiin, koska lasten määrä varhaiskas-
vatuksessa romahti heti ensimmäisistä päivistä alkaen. 
Edellä mainittujen päiväkotien lapset ja henkilöstö sijoitet-
tiin mahdollisuuksien mukaan kokonaisina ryhminä lähi-
päiväkoteihin. Ryhmille pyrittiin mahdollistamaan oma ryh-
mätila. Koronapandemiaan liittyen varhaiskasvatuksessa 
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lasten määrä putosi aluksi noin 20 %, nousten sieltä pikku-
hiljaa, ollen viikolla 19 noin 27 %. Alla oleva taulukko kuvaa 
viikoittaista lasten määrää varhaiskasvatuksessa. Palvelut 
järjestettiin 17 eri päiväkodissa. 

Alla olevat kuvat kuvaavat lasten läsnäoloja keväällä ja syk-
syllä.  

Poikkeusajan tilanteen järjestelyissä, toiminnassa sekä 
viestinnässä pyrittiin huomioimaan uuden tilanteen tuo-
mat haasteet niin lasten, huoltajien kuin työntekijöiden 
kohdalta. Työpaikan vaarojen ja riskien arvioinnin ohjeis-
tuksessa huomioitiin mm. seuraavat asiat: Koronaviruk-
seen sairastumiseen liittyen ohjeistukset perustuivat valta-
kunnallisiin Suomen hallituksen/eduskunnan, STM:n (sosi-
aali- ja terveysministeriö) ja THL:n (Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos) antamiin ja päivittyviin ohjeisiin / suosituksiin 
sekä paikallisella tasolla Keusoten (Keski-Uudenmaan sote 
-kuntayhtymä) ja Hyvinkään kaupungin henkilöstökeskuk-
sen antamiin toimintaohjeisiin ja suosituksiin. Ajan tasalla 
olevat päivitetyt toimintaohjeet tallennettiin sisäiseen 
intraan sekä Hyvinkään kaupungin internetsivuille. Keskei-
simmät ohjeet työyhteisöt tulostivat yhteisesti näkyville.  

Varhaiskasvatuksen toimintaohjeissa painotettiin mm. seu-
raavia asioita: käsienpesua ja pienryhmätoimintaa lisättiin, 
leluja pestiin enemmän ja lelumäärää vähennettiin, ulkoi-
lua lisättiin, vältettiin koko talon yhteisiä tilanteita ja toimin-
tahetkiä, vasu keskustelut siirrettiin etäkeskusteluiksi, etä-
työskentelymahdollisuuksia ja sähköisiä kokouksia lisättiin, 
huoltajien saattoliikkumista ohjeistettiin uudella tavalla, 
vuorovaikutus- ja kontaktitilanteissa huomioitiin mahdolli-
suuksien mukaan riittävä etäisyys, korostettiin, että hoi-
dossa ja töissä ollaan vain terveenä. Koska valtioneuvosto 
suositti, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdol-
lisuus, varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen 
poikkeusajalta vietiin opetuslautakuntaan. Hyvinkään ope-
tuslautakunta päätti 31.3.2020, että valtioneuvoston mää-
rittelemältä poikkeusajalta 18.3.–13.5.2020 ei peritä asia-
kasmaksua poissaolopäiviltä niiltä perheiltä, jotka pitävät 
lapsensa poissa varhaiskasvatuksesta pandemiaan liittyen. 
Samassa yhteydessä hoitopaikkatakuuehtoja lievennettiin. 
25.8.2020 opetuslautakunta päätti olla perimättä asiakas-
maksuja tartuntatautilääkärin määräämän koronaviruksen 
aiheuttaman karanteenina ajalta.  
Heti poikkeusajan alettua lasten määrä varhaiskasvatuk-
sessa romahti, joten työntekijöille myönnettiin vuosilomia, 
palkattomia vapaita ja tasoitusvapaita mahdollisimman 
paljon. Poikkeusaikana keikkalaisia ja sijaisia ei juurikaan 
käytetty. Priman mukaan maaliskuussa 2020 lomia pidet-
tiin 1,7 päivää / työntekijä, kun vastaavasti maaliskuussa 
2019 lomia pidettiin 0,9 päivää / työntekijä. Vuonna 2020 
huhtikuussa vuosilomia pidettiin 4,2 päivää / työntekijä, 
kun niitä huhtikuussa 2019 pidettiin 1,2 päivää / työntekijä.  
Poikkeusaikana henkilöstön töitä järjesteltiin normaalin 
toiminnan lisäksi seuraavasti: 
• Kotona olevien lasten ja perheiden kanssa pidettiin yh-

teyttä Muksunetin ja kirjepostin välityksellä. Lisäksi 
heille annettiin toimintavinkkejä ja tehtäviä. Perheet 
myös hakivat tätä materiaalia päiväkodin portilta.  

• Päiväkotien ikkunoihin ja pihoille laitettiin kivoja jut-
tuja, joita perheet voivat ilta-aikaan bongailla.  

• Kotona oleville perheille soitettiin ja kyseltiin kuulumi-
sia, varsinkin tukea tarvitsevien lasten kohdalla tämä 
oli tärkeää. 

• Kasvun ja oppimisen tuen tiimin jäsenet tarjosivat ak-
tiivisesti perheille konsultointiapua puhelimitse ja tar-
jouksiin myös tartuttiin.  

• Kohtaamispaikka Pikku-Veturin ollessa suljettuna suun 
motoriikan ja ravitsemuksen teemaviikot toteutettiin 
Facebook-livenä.  

• Osa henkilöstöstä tuotti materiaalia (videoita ym.) var-
haiskasvatuksen verkkosivuilla olevalle Mitä tehtäis? -
sivustolle kotona oleville perheille. Sivustolla oli mate-
riaalia ja tehtäviä myös esioppilaille 30.3.2020 alkaen.  

• Varhaiskasvatuksen muista yleisistä tehtävistä tehtiin 
lista, johon työntekijät saivat ilmoittautua kiinnostuk-
sensa ja osaamisensa mukaan. 

• Vuodenajan normaaleja tehtäviä, esim. lasten varhais-
kasvatussuunnitelma- ja siirtokeskusteluja, sisäisiä ar-
viointipalavereja ym. hoidettiin aiemmasta poikkeavin 
tavoin (mm. ryhmäpuheluina, videopuheluina, Team-
silla, ulkona kävellen). 
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Varhaiskasvatuksessa koronasta johtuvista syistä lomau-
tettiin kesä-heinäkuussa 5 työntekijää yhdestä viikosta kuu-
teen viikkoon. 

Ensimmäinen työn riskien arviointi koronavirusepidemian 
aikana toteutettiin työyhteisöille toukokuussa. Tulokset 
käytiin läpi varhaiskasvatuksen johtoryhmässä kesäkuussa. 
Korona-ajan arviointia-kysely henkilöstölle toteutettiin 
kesä-elokuussa. Kyselyssä tarkasteltiin viestintää ja ohjeis-
tuksia niin terveellisyyteen ja turvallisuuteen kuin pedago-
giseen toimintaan liittyen. Lisäksi koottiin henkilöstön omia 
hyviä käytäntöjä poikkeusajalta sekä ajatuksia jatkotoimen-
piteistä. Tulokset käytiin läpi elokuussa varhaiskasvatuksen 
johtoryhmässä. Tuloksista yleisesti voi todeta viestinnän / 
tiedottamisen haasteellisuuden muuttuvissa tilanteissa 
sekä henkilöstön huolen mahdollisuudesta altistua viruk-
selle.  

Toinen yhteinen varhaiskasvatuksen koko henkilöstöä kos-
keva riskien arviointi toteutettiin joulukuussa. Sen jälkeen 
varhaiskasvatuksessa henkilökuntaa velvoitettiin/edellytet-
tiin käyttämään kasvomaskeja henkilöstön työturvallisuu-
den takia. Varhaiskasvatuspalveluissa henkilöstöllä oli käy-
tössä syksystä alkaen neljä kangasmaskia / työntekijä ja 
joulukuusta alkaen kuusi kangasmaskia / työntekijä. Joulu-
kuussa tehtiin myös ensimmäiset suuret kertakäyttömas-
kien hankinnat. Niille työntekijöille, jotka eivät terveydellis-
ten syiden takia voineet käyttää maskia, hankittiin visiirit.  

Toimenpiteet, joita tehtiin kestävän talouden ohjelmaan 
liittyen 
Varhaiskasvatuspalveluiden osalta kestävän talouden oh-
jelmasta seuraavat toimet laitettiin toimeen: 
• Hallinnosta vähennettiin 0,5 vakanssia 
• Eläköityvien ja avoimeksi tulevien ryhmäavustajien ja 

perhepäivähoitajien tilalle ei palkattu uusia työnteki-
jöitä 

• Kerhorakenne muutettiin 1.8.2020 alkaen varhaiskas-
vatuksen lastenhoitaja painotteiseksi, samalla vähen-
nettiin kolme ryhmäavustajan vakanssia 

• Kohtaamispaikkatoiminta muutettiin perhekahvila-
tyyppiseksi 1.8.2020 alkaen 

• Täyttöastetavoitteesta ja päivystysluonteisesta toi-
minta-ajan laajenemisesta keskusteltiin varhaiskasva-
tuksen johtoryhmässä, keskustelua jatkettiin päivähoi-
toyksiköissä.  

• Varhaiskasvatuksen palveluvalikko otettiin käyttöön 
1.8.2020. 

• Hyvinkäänkylän päiväkodin toiminta päättyi kesä-
kuussa 2020. 

Hyvinkäänkylän päiväkodin toiminnan lakkaaminen vä-
hensi henkilöstökustannuksia. Kapulan esiopetusryhmän 
toiminta jatkui toimintavuoden 2020–2021 ja jatkuu ainakin 
seuraavan toimintavuoden.

 
Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Vakinaiset  386,0 387,5 344,0 412,7 
Määräaikaiset 9,5 20,0 54,0 7,0 
Yhteensä* 395,5 407,5 398,0 419,7 
HTV2  416,3 306,6  

  (HTV2 – Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä) 
 
*Tilinpäätösten 2018 ja 2019 henkilöstömäärät eivät ole vertailtavissa tilinpäätökseen 2020. 
 
 
Kaikissa päiväkodeissa jatkettiin henkilöstön työhyvin-
vointihanketta ns. Vaka polkua. Hankkeen tavoitteena on 
edistää henkilöstön työhyvinvointiin, terveyteen ja 
työkykyyn liittyviä toimia, vähentää sairauspoissaoloja ja 
jalkauttaa varhaisen välittämisen ja mukautetun työn 
toimintamalleja. Yksiköille jaettiin kehittämisrahaa vakan 
koulutusmäärärahoista. Tämän lisäksi kolme 
päivähoitoyksikköä osallistui Hyrian INTO2-hankkeeseen, 
jonka tarkoituksena on parantaa ja kehittää työyhteisöjen 
työhyvinvointia. Myös varhaiskasvatuksen johtoryhmä 
aloitti INTO2-hankkeen joulukuussa yhteistyössä Hyrian 
kanssa. Ko. hankkeen tavoitteena on mm. lisätä 
organisaation onnistumista ja työhyvinvointia tämän 
hetken työelämän vaatimusten paineessa. 
 
Henkilöstön poissaolot lisääntyivät. Toimiva 
varahenkilöjärjestelmä ja toimintamalli, jossa 
ryhmäavustaja sijoitettiin tarvittaessa varahenkilöksi, 
vähensi henkilöstön sairauspoissaolokustannuksia. 

Vuosilomia sijoitettiin pääsääntöisesti tilanteisiin, jolloin 
lapsia oli eniten poissa varhaiskasvatuksesta ja 
esiopetuksesta.  
 
Varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan ja 
Aamutuulen päiväkodin johtajan rekrytoinnit suoritettiin 
maalis-huhtikuussa. Päiväkodeissa integroiduissa 
erityisryhmissä työskentelevien erityisopettajien paikkoja 
ei ole viime vuosina saatu täytettyä kelpoisuusehdot 
täyttävillä henkilöillä. Tämän takia kolmen erityisopettajan 
vakanssin työnkuva muutettiin yhteisölliseksi 
varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi (yveo), joka 
työskentelee koko päivä-kodissa. Uudella työnkuvalla 
saatiin rekrytoitua kaksi yveoa. Varhaiskasvatuksen 
opettajien rekrytoinnissa on edelleen haasteita, kaikkiin 
vakansseihin ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttäviä 
työntekijöitä.  
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Lastenhoitajille suunnattua omaehtoista monimuoto-
koulutusta varhaiskasvatuksen opettajaksi suunniteltiin 
yhteistyössä kuntien ja koulutuksen järjestäjien kanssa. 
Hakuprosessi koulutukseen käynnistyy keväällä 2021 ja sitä 
koordinoi Oulun yliopisto. 
 

Varhaiskasvatuspalveluissa sovittiin paikallinen sopimus 
ns. kutsurahan käytöstä 1.12.2020 alkaen. Kutsurahan 
tavoite on turvata, että henkilöstöä saadaan riittävä määrä 
aikaisiin aamun työvuoroihin. Vuonna 2020 toteutuneita 
koulutuspäiviä oli 1,4 päivää/työntekijä. 

 
 
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Varhaiskasvatus ja esiopetus     
Varhaiskasvatus hoitopäivät 351 918 354 720 282 061 351 918 
-joista avoimen päiväkodin ja     

parkin hoitopäivät 6 166 5 479 1 749 6 166 
Esiopetus läsnäolopäivät 81 166 77 888 56 023 81 166 
Varhaiskasvatuslapset** 2 218 2 120 1 989 2 159 
Kunnallinen 1 848 1 808 1 679 1 842 

Päiväkoti 1 621 1 632 1 609 1 638 
Perhepäivähoito 53 50 42 52 
Kerho 90 67 28 68 
Avoin päiväkoti ja parkki*** 84 59 0 84 

Ostopalvelu 60 49 86 50 
Yksityinen 310 263 224 267 

Päiväkoti 293 250 209 252 
Perhepäivähoito 17 13 15 15 

Esiopetus 463 452 398 456 
Vaka 20h/vk** 86 69 0 86 
Varhaiserityiskasvatus* 167 191 186 167 
Toimintakate/hoitopäivä 53,01 54,89 67,60 55,71 
Toimintakate/hoitopaikka 10 351 11 201 11 490 11 175 
Lastenhoidon tuet     
Lasten kotihoidon tuki     

Tuensaajia/perheitä, k.a. 534 500 467 516 
Tuensaajia/lapsia, k.a. 709 633 584 670 
€/kotih.tuen saaja/kk 360 352 347 347 

Yksityisen hoidon tuki     
Lapsia, k.a. 308 291 220 267 

€/yks.hoidontuen saaja/kk  511 524 543 582 
 
*** otantapv 31.12. 
** sisältää kunnallisen, ostopalvelun ja yksityisen varhaiskasvatuksen  
* sisältää erityisen tuen päätökset, tehostetun tuen ja seurannan lapset 
Päiväkodeissa olevien lasten määrä sisältää koko- ja osapäivähoidossa, esiopetuksessa sekä esiopetuksen täyden-
tävässä varhaiskasvatuksessa olevat lapset.  
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Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta 
 

Tuloslaskelma TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
TA-muu-

tos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot  2 065 246 2 196 100 997 279 1 741 300 -518 000 1 223 300 -226 021 
Myyntituotot  49 828 58 932 44 027 32 700  32 700 11 327 
Maksutuotot  939 024 1 191 868 305 608 886 800 -475 000 411 800 -106 192 
Tuet ja avustukset  260 751 185 289 188 493 23 000 97 000 120 000 68 493 
Muut toimintatuotot  815 643 760 011 459 151 798 800 -140 000 658 800 -199 649 

        
Valmistus omaan käyttöön      

         
Toimintakulut  -13 206 989 -13 455 938 -12 058 171 -13 303 106 781 600 -12 521 506 463 335 

Henkilöstökulut  -3 803 151 -3 825 997 -3 436 248 -3 752 226 205 000 -3 547 226 110 978 

  Palkat ja palkkiot  -2 988 404 -3 025 912 -2 667 209 -2 963 031 168 913 -2 794 118 126 909 
  Henkilösivukulut  -814 747 -800 085 -769 039 -789 195 36 087 -753 108 -15 931 

    Eläkekulut  -704 894 -675 260 -668 090 -671 143 30 293 -640 850 -27 240 
    Muut henkilösivukulut  -109 853 -124 825 -100 949 -118 052 5 794 -112 258 11 309 
Palvelujen ostot  -2 972 443 -3 330 426 -2 619 186 -3 101 535 143 000 -2 958 535 339 349 
Aineet, tarvikkeet ja ta-
varat  -813 922 -645 023 -599 082 -626 600  -626 600 27 518 
Avustukset  -740 286 -803 186 -804 868 -779 900  -779 900 -24 968 
Muut toimintakulut  -4 877 187 -4 851 307 -4 598 787 -5 042 845 433 600 -4 609 245 10 458 

 
   

 
   

Toimintakate  -11 141 743 -11 259 839 -11 060 892 -11 561 806 263 600 -11 298 206 237 314 
 
 
 
Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 
 
Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta vastaa liikunta-, kult-
tuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja museolain määrittämistä tehtä-
vistä sekä Hyvinkääsalin toiminnasta. Sosiaali- ja terveys-
palvelujen siirryttyä 1.1.2019 lähtien Keski-Uudenmaan 
sote -kuntayhtymään (Keusote) on uutena merkittävänä 
tehtävänä tullut kaupungille jäävien hyvinvointipalvelujen 
koordinointi ja yhteistyö Keusoten toimijoihin. 
 
Palvelut sijoittuvat pääosin kuntalaisten vapaa-aikaan ja 
niillä on selkeästi ennaltaehkäisevä sekä sosiaalista ja hen-
kistä hyvinvointia ylläpitävä merkitys kuntalaisten elämään. 
Lisääntyvien isojen tapahtumien ja näyttelyiden myötä 
myös taloudellinen ja imagollinen merkitys kaupungille on 
kasvava. 
 
Muiden kaupungin hallintokuntien ja toimijoiden kanssa 
tehdään monen tasoista yhteistyötä kuntalaisten hyvin-
voinnin ja viihtyvyyden mahdollistamiseksi. Keskeisiä yh-
teistyötahoja ovat varhaiskasvatus, perusopetus, kaupun-
gin kulttuurilaitokset, Keusote, seurat, yhdistykset, oppilai-
tokset, seurakunnat, vapaaehtoiset ja yritykset. Paikallisten 
toimijoiden lisäksi yksiköillä on runsaasti yhteistyötä, alu-
eellisesti ja valtakunnallisesti eritasoisten toimijoiden 
kanssa. 

Olennaiset tapahtumat 
 
Kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen osalta kahden ensimmäi-
sen vuosikolmanneksen tulokseen ja toimintaan vaikutti 
selkeästi koronaepidemia. Valtioneuvoston päätökseen pe-
rustuen suljettiin kaikki laitokset ja urheilukentät sekä pe-
ruttiin suunnitelmissa olleet tapahtumat. Sulkemisilla oli 
merkittävä vaikutus palvelualueen toimintaan ja talouteen. 
Nopealla aikataululla yksiköt siirtyivät toimimaan uusilla 
tuotteilla ja esimerkiksi digitaalisessa ympäristössä. Osa yk-
siköistä on keskittynyt sisällön tuottamiseen ja rakentanut 
uusia palveluja. Siirtyminen pääasiassa etätyöhön on muo-
kannut palvelujen tarjontaa ja vaikuttanut kaikkien työnte-
kijöiden tehtävien hoitamiseen. Palvelualueen työntekijät 
ovat olleet isossa roolissa toteuttamassa epidemian aikana 
sellaisia palveluja, jotka normaaliaikana eivät kuulu kau-
pungin toimintaan. Uuteen palvelumalliin siirtyminen vai-
keassa tilanteessa on onnistunut hyvin.  
 
Kolmannella vuosikolmanneksella osa palveluista pystyttiin 
avaamaan uudelleen osittain tai kokonaan. Marraskuussa 
2020 alkoivat taas laajat sulut. 
 
Alla on kuvattu ensin eri yksiköiden normaali toiminta ja 
sen jälkeen erikseen koronan vaikutukset.  
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Kirjastopalvelut 
Kirjastopalveluille myönnettiin 60 000 euroa investointi-
määrärahaa pääkirjaston aikuistenosaston alkuperäisten 
hyllyjen (vuodelta 1968) uusimiseen. Hankintapäätös hyl-
lyistä tehtiin huhtikuun alkupuolella. Alkuvuodesta kirjasto-
palveluissa järjestettiin normaalisti tapahtumia ja koulu-
käyntejä. Valtioneuvoston päätöksellä kirjastot suljettiin 
18.3.2020. 
 
Hyvinkään kirjastot aloittivat kirjastoaineiston uloslainauk-
sen (varauksien noutopalvelun) 11.5.2020. Kirjastopalvelui-
den toimipisteet avautuivat 1.6.2020. Pääkirjastosta oli 
mahdollista kesän aikana lainata kausikortteja ns. elämys-
lainoja Hyvinkään Tahkon naisten sekä miesten kotiottelui-
hin. Kortilla oli mahdollista käydä katsomassa yksi ottelu. 
Pääkirjastosta oli jälleen mahdollista lainata 1.6.–31.8. yllä-
tyskasseja. 
 
Kesäkuun valtuustoseminaarissa päätettiin lopettaa Paa-
volan kirjasto 1.10.2020 alkaen. Päätökseen vaikuttivat kir-
jastopalveluiden säästötavoitteet ja se, että rakennus on 
huonossa kunnossa. Paavolan kirjaston toiminta loppui 
syyskuun lopussa. Loppuvuoden aikana Paavolan kirjaston 
aineistoa käytiin läpi ja aineistoa ja kalusteita siirrettiin pää-
kirjastoon ja Hakalan lähikirjastoon. Aineistoa tarjottiin 
myös Paavolan koululle ja päiväkodille sekä hyvinkääläi-
sille. 
 
Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston tietokantojen yhdis-
tymisen suunnittelua ja aikatauluttamista valmisteltiin al-
kuvuodesta. Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston tieto-
kannat yhdistyivät viikon 44 aikana. Samalla Ratamo-kirjas-
tojen tietokantaan liitettiin myös Suomen lasimuseon ai-
neistot. Kaikki Ratamo-kirjastot olivat kyseisen viikon kiinni. 
Viikon 44 aikana asennettiin pääkirjastoon myös aikuisten-
osaston uudet hyllyt. 
  
Ratamo-kirjastojen yhteinen asiakaskysely toteutettiin 
16.11.–12.12.2020. Kyselyyn saatiin yhteensä 1 329 vas-
tausta. Vastaajista 337 arvioi Hyvinkään kirjastopalveluita. 
Lisäksi Ratamo-kirjastojen toimintasuunnitelma vuosille 
2021-2024 päivitettiin. 
 
Uudenmaan koronatilanteesta sekä Keusoten ja STM:n an-
tamista suosituksista ja määräyksistä johtuen kirjastopal-
veluissa aloitettiin rajattu palvelu supistetuin aukioloajoin 
30.11.2020 alkaen. Rajatun palvelun aikana asiakkailla oli 
mahdollisuus noutaa varauksensa sekä palauttaa aineis-
toa. 
 
Museopalvelut (kaupunginmuseo ja taidemuseo) 
Museonjohtajan siirryttyä toisiin tehtäviin 1.2.2020 tehtävä 
jätettiin täyttämättä. Määräaikaiseksi museonjohtajaksi ni-
mettiin oman toimen ohella kaupunginmuseon inten-
dentti. Taidemuseolla aloitti 1.1. uusi amanuenssi, joka jäi 
äitiyslomalle 2.4. Amanuenssin äitiysloman sijainen aloitti 
2.3. Kaupunginmuseolla museoavustaja työskentelee näyt-
telyn valvonnassa 100 % työajalla 50 % sijaan. Museonjoh-

tajan viran rekrytoimatta jättämisen aiheuttama henkilös-
tövaje vaikuttaa molempien museoiden toimintaan, koska 
näyttelyitä, tutkimusta tai kehitystyötä ei pystytä tekemään 
samassa laajuudessa kuin aikaisemmin. 
 
Kaupunginmuseossa Kauppakeskus Willassa esillä oleva 
näyttely Aikansa lapset 8.11.2019–13.3.2020 teki kävijäen-
nätyksen, tavoitti uusia yleisöjä ja sai paljon positiivista pa-
lautetta. Näyttelyssä toteutettiin museon palvelukonsepti-
uudistus, jossa tarjottiin museon tutkijapalveluita ja näytte-
lyitä helpommin saavutettavasti ja luodaan rento piipah-
duspaikka kuntalaisille. Näyttely joutui sulkemaan ovensa 
ennenaikaisesti poikkeustilan vuoksi. Taidemuseolla oli 
esillä Anni Kinnusen Great Escape ja Pia Sirénin Luonnos 
5.12.2019–8.3.2020. Radoslaw Grytan ja Emma Ainalan 
näyttelyt 27.3.–27.9.2020 eivät voineet avautua suunnitel-
lusti poikkeustilan vuoksi 27.3. 
 
Hyvinkään museopalveluiden kaikki kohteet (taidemuseo, 
kaupunginmuseo ja Valvillan tehdasmuseo) olivat suljet-
tuina koronan vuoksi 31.5.2020 saakka. Museot avattiin 
Valvillan tehdasmuseota lukuun ottamatta 2.6.2020. Kesä-
kaudella avoinna oli taidemuseolla Radoslaw Grytan ja 
Emma Ainalan -näyttelyt ja kaupunginmuseon jatkoaikaa 
saanut Aikansa lapset -näyttely 14.6.2020 saakka sekä han-
ketyönä toteutunut Rilli-tutkijapiste 29.6.–23.8.2020. Rilli 
esittelee Hyvinkään teollista historiaa 1500-luvulta tähän 
päivään. Se on jatkossa pysyvä osa museon palveluita. 
Hankkeeseen saatiin innovatiivisiin hankkeisiin suunnattua 
OKM:n hankeavustusta 33 000 € euroa. Valvillan tehdas-
museota ei pystytty pitämään auki, koska kaupunki ei pal-
kannut vuonna 2020 kesätyöntekijöitä. 
  
Museot siirsivät koronakeväänä toimintaansa verkkoon. 
Näyttelyiden avauduttua digitaalinen näkyvyys on jatkunut. 
Museoiden avaamisessa noudatettiin museoalan yleisiä 
ohjeita hygieniassa ja palveluissa. Opastukset ja tapahtu-
mat peruttiin ja asiakkaita ohjattiin turvalliseen museo-
käyntiin. Hyvinkään taidemuseolla avautui 30.10.2020 Liz 
Westin näyttely In Physical Reality. Näyttely on avoinna 
28.3.2021 asti. Hyvinkään kaupunginmuseon syyskuussa 
avautunut näyttely Värikäs vuosikymmen – Välähdyksiä 70-
luvulta keräsi yleisöä Kauppakeskus Willassa. Molemmat 
näyttelyt suljettiin 28.11.2021. 
 
Taidemuseo siirsi aiemmin museolle suunnitellun Pipar-
kakkutalo -näyttelyn ikkunanäyttelyksi Kauppakeskus Wil-
laan 3.12 - 20.12.2020. 
 
Molemmat museot osallistuivat pienimuotoisesti Hyvin-
kään Halo-tapahtumaan. Taidemuseolla oli esillä menneen 
vuoden Halon valokuvanäyttely ja kaupunginmuseolla jär-
jestettiin työpajoja. 
 
Hyvinkääsali 
Alkuvuoden osalta suunniteltu tuotannollinen volyymi olisi 
ollut tehtyjen sopimusten perusteella lähes vastaavalla ta-
solla kuin vuonna 2019, jolloin saavutettiin huomattava 
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kasvu volyymissa edellisiin vuosiin verrattuna. Suunnitel-
tuja tapahtumia olisi ollut 1-4/2020 yhteensä n. 84 kpl ja ar-
vioitu kävijämäärä n. 15 000 henkeä. Koronapandemian 
vuoksi Hyvinkääsali kuitenkin suljettiin 13.3.2020, ja kaikki 
kevään tapahtumat siitä eteenpäin joko peruttiin tai siirret-
tiin myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.  
 
Pandemian vuoksi tehtyjen rajoitusten alkamisajankohta 
oli erityisen huono Hyvinkääsalin toiminnan kannalta, sillä 
kevään sesonki oli juuri alkamassa ja monien tulevien tilai-
suuksien lipunmyynti oli onnistunut erittäin hyvin. Tästä 
huolimatta voidaan kuitenkin todeta, että Hyvinkääsalin ve-
tovoimaisuutta alueellisena kulttuuritapahtumien tuotta-
jana ja valtakunnallisten tähtien esiintymispaikkana on 
saatu vahvistettua. Suunniteltuja tapahtumia olisi ollut jak-
solla 04-08/2020 yhteensä n. 30 kpl ja arvioitu kävijämäärä 
n. 8000 henkeä. 
 
Pandemian vuoksi käyttöönotetut rajoitukset kevenivät 
hieman syyskuussa 2020 ja tapahtumien järjestäminen tuli 
jälleen mahdolliseksi, tosin pienemmällä yleisökapasitee-
tilla, sillä turvavälirajoitusten vuoksi maksimikapasiteetti oli 
vain noin puolet normaalista. Kapasiteetin pieneneminen 
tosin aiheutti sen, että monille järjestäjille taloudellisesti 
kannattavan tuotannon tekeminen oli käytännössä mah-
dotonta. Lisäksi yhteiskunnassa vallitseva yleinen epävar-
muus tulevasta vaikutti heikentävästi ennakkolipunmyyn-
tiin ja nämä syyt aiheuttivat monien loppuvuoden tapahtu-
mien peruuntumisen tai siirron vuodelle 2021, joissain ta-
pauksissa jopa vuodelle 2022. Joulukuussa 2020 Hyvinkää-
sali suljettiin jälleen pandemian vuoksi kokonaan yleisöltä.  
 
Suunniteltuja tapahtumia olisi ollut jaksolla 10-12/2020 yh-
teensä n. 60 kpl, mutta toteutuma oli lopulta 12 ns. yleisö-
konserttia. Tuotannot keskittyivätkin pääosin striimaus-
tyyppisiin tapahtumiin, ilman yleisöä. Näitä striimauksia to-
teutettiinkin säännöllisesti koko loppuvuoden, määrän ol-
lessa useita kymmeniä. Suurin osa toteutumattomista ta-
pahtumista saatiin kuitenkin siirrettyä vuodelle 2021 ja 
2022, joten kunhan tilanne normalisoituu joskus tulevai-
suudessa, on Hyvinkääsaliin odotettavissa jälleen paljon 
monipuolista ja korkeatasoista ohjelmaa.  
  
Kulttuuripalvelut 
Kulttuuripalvelut järjestää ympäri vuoden useita kaupunki-
kulttuuria ja yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia. Keväällä 
ennen koronaviruksen aiheuttamien kokoontumisrajoitus-
ten voimaan astumista ehdittiin järjestää Hyvinkään Las-
kiaisrieha 23.2. Monen muun kevään tapahtuman suunnit-
telu oli jo pitkällä, kunnes kaikki jouduttiin perumaan maa-
liskuun puolivälistä alkaen. Alkuvuoden aikana kehitettiin 
myös kaupungintalon aulan tapahtumatoimintaa sekä jat-
kettiin mukana Työ- ja elinkeinoministeriön pilotissa, jossa 
rakennetaan valtakunnallista sähköistä asiointijärjestel-
mää tapahtumien lupa-asioiden hoitoon.  
 
Kulttuuripalveluilla on ollut keskeinen rooli kaupungin uu-
den Hyvinkää-lehden kilpailutuksessa ja konseptoinnissa 

sekä kahden ensimmäisen lehden tuotannossa. Ensimmäi-
nen kaikki kaupungin toimialat yhdistävä lehti ilmestyi elo-
kuussa 2020. Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö jatkaa toi-
sena lehden toimituspäälliköistä.  
Syksyn tapahtumista saatiin koronarajoituksista huoli-
matta toteutettua Hyvinkään Halo -valoviikot sekä Hyvin-
kään joulunavaus. 
 
Kulttuuripalveluissa työskenteli alkuvuonna päällikön li-
säksi yksi ympäristöpalveluista siirtynyt määräaikainen 
työntekijä 60 % työajalla, yksi siviilipalvelusmies sekä työko-
keilija 9.3. alkaen. Ympäristöpalveluista siirtynyt työntekijä 
siirtyi takaisin omiin tehtäviinsä 1.9., siviilipalvelusmies ko-
tiutettiin 31.7. ja työkokeilu loppui 14.6.2020. Elokuussa 
kulttuuripalveluiden henkilöstömäärä oli palannut takaisin 
yhteen henkilöön. Marraskuussa 2020 kulttuuripalveluihin 
saatiin palkattua tekninen tuottaja vakituiseen työsuhtee-
seen, minkä jälkeen henkilöstömäärä on toistaiseksi kaksi 
henkilöä. 
 
Hyvinvointipalvelut 
Hyvinvointipalveluissa oli vuonna 2020 kaksi työntekijää: 
hyvinvointipäällikkö ja Laihue-testamentin varoin palkattu 
ma. vapaaehtoistyönohjaaja. 
 
Hyvinvointipalveluiden olennaisimmista tapahtumista 
vuonna 2020 voidaan mainita 1) Hyvinkään sote-yhdistyk-
sille (N=85, n=38) suunnatun yhdistyskyselyn toteuttami-
nen; 2) Hyvinkään kaupungin Ehkäisevän työn suunnitel-
man 2020-2021 (KV 14.9.2020) ja 3) Hyvinvointikertomuk-
sen 2020 (KV 15.6.2020) laatiminen; 4) useiden alueellisten 
hyvinvointisuunnitelmien työstämiseen osallistuminen 
Keusoten kanssa; 5) Hyvinkään Pelikirjan ja 6) Liikkumis-
suunnitelman 2021-2025 päivitystyöhön osallistuminen; 7) 
osallisuuden edistäminen (osbu) sekä 8) kaupungin tuotta-
mien hyvinvointipalveluiden kokonaisuuden mallintami-
nen (kuhla 24.6.2020). Samalla hyvinvointipalveluissa on 9) 
tuettu sote-yhdistysten tekemää vapaaehtoistyötä; 10) kar-
toitettu ja kehitetty sote-yhdistysten avustamisen muotoja 
sekä 11) järjestetty verkoston kanssa toistakymmentä hy-
vinvointiin liittyvää tilaisuutta, koulutusta ja webinaaria, joi-
hin osallistui yli 500 henkilöä. Lisäksi 12) päivitettiin Eero 
Eskolan rahaston säännöt ja jakoperusteet (KV 25.5.2020) 
ja 13) jaettiin Eskolan avustukset vuodelle 2021 (kuhla 
26.11.2020). Verkoston yhteinen ponnistus oli se, että 14) 
Hyvinkäällä käynnistyi vuoden 2020 lopussa Hyria säätiön 
vetämä hävikkiruokaterminaalin kokeiluhanke, jossa kau-
punki oli aktiivisena mahdollistajana. 
 
Nuorisopalvelut 
Nuorisotalo Sillassa todetun sisäilmaongelman vuoksi tilaa 
ei saa käyttää toimistotilana. Nuorisopalveluiden henki-
löstö siirtyi väliaikaisesti korvaaviin toimistotiloihin helmi-
kuun alusta alkaen osoitteeseen Valtakatu 11. Lyhytaikai-
seen ohjaustoimintaan Siltaa on voinut käyttää, joten tee-
moitettu nuorisotoiminta (Pelitalo ja kerhot) ovat jatkuneet 
tiloissa. Henkilöstön osalta suurimpana muutoksena oli, 
että yksi kolmesta erityisnuorisotyöntekijästä oli koko vuo-
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den virkavapaalla, eikä tilalle palkattu sijaista. Vs. nuoriso-
päällikölle myönnettiin tammikuussa kansainvälinen War-
hammer Heroes- ja marraskuussa Vuoden pelikasvattaja -
tunnustuspalkinto pitkällisestä toiminnastaan pelien hyö-
dyntämisessä nuorisotyössä. Syksylle alun perin suunnitel-
lut nuorisovaltuustovaalit siirrettiin tammikuulle 2021. 
 
Liikuntapalvelut 
Vuoden aikana Liikuntapalvelut laati yhdessä hyvinvointi-
palveluiden ja yhteistyötahojen kanssa Hyvinkään liikku-
missuunnitelman vuosille 2021–2025.  
 
Seuroja tavattiin useasti pienemmissä ryhmissä esimer-
kiksi eri liikuntapaikkojen vakiovuorojakojen yhteydessä. 
Kenttien käyttäjät tavattiin 23.1.2020. Uimaseuroille järjes-
tettiin infotilaisuus Sveitsin uimalan laajennusurakkaan liit-
tyen 28.1.2020. 
 
Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostukseen ja kehittämi-
seen haettiin Uudenmaan ELY-keskukselta erityisavustusta 
melkein 100 000 €. Päätökset tulevat vuoden 2021 alussa. 
Vuoden 2020 urheilijoita palkittiin 4.2.2020. 
 
Uimahalli suljettiin vuoden 2020 maaliskuussa laajennus-
työmaan vuoksi. Henkilöstön kanssa oli käyty YT-neuvotte-
lut, joiden tuloksena henkilöstö piti säästövapaita ja lomia 
sekä teki muita korvaavia työtehtäviä. Lomautuksiin ei tar-
vinnut ryhtyä. Koronapandemian alkaessa henkilöstö osal-
listui mm. hyvinvointipalveluiden organisoimaan yli 70- 
vuotiaille tehtyyn soittorinkiin sekä kauppa-apupalveluun. 
Liikunnanohjaustiimi järjesti virtuaalijumppia ja liikunnan 
tietoiskuja verkossa. 
 
Uimalan työmaan kokouksiin ja työmaan ohjaus ryhmään 
osallistui liikuntapäällikkö ja hallimestari käyttäjän roolissa 
säännöllisesti koko vuoden aikana. Laitosmiehet olivat ak-
tiivisesti perehtymässä työmaan eri vaiheisiin. Työmaa 
eteni keskeytymättä ilman katkoksia myös lomakauden ai-
kana. Maa-uimalaa ei voitu uimalan työmaan vuoksi avata 
ja henkilöstö sijoittui kesä-elokuun ajaksi rantojen uinnin 
valvontaan ja piti vuosilomia. Uimahallin avaamista valmis-
teltiin syyskuussa. Henkilöstö kouluttautui syyskuussa eril-
lisissä järjestetyissä koulutuksissa turvallisuuden, ensiavun 
ja liikuntaneuvonnan osa-alueilla. Uimahalli avattiin 5.10. 
normaalitoimintaan. Koronapandemian edetessä uima-
halli suljettiin uudelleen 28.11. ja sulku kesti vuoden lop-
puun saakka Henkilöstö teki korvaavia työtehtäviä. 
Pihkalan pesäpallostadionin kentän pinta uusittiin syys-lo-
kakuussa. Osallistavan budjetoinnin toimenpiteenä valmis-
tui elokuussa juoksuportaiden yläosaan lähiliikuntalait-
teisto piste.  Sveitsin hiihtokeskuksen ala- ja yläasemia sekä 
hissilinjoja korjattiin 80 000 eurolla. Vuoden lopussa aloitti 
Sveitsin hiihtokeskuksessa uusi yrittäjä. 
 
Koronapandemia vaikutti asiakaspalvelupisteiden sulkemi-
sen lisäksi liikuntapalveluiden tulotavoitteeseen merkittä-
västi. 
 

Hankkeet: Terveenä työelämässä hankkeelle AVI myönsi 30 
000 euroa, vähävaraisten lasten harrastamisen tuke-
miseksi jaettiin seuroille AVI:n (14 000 euroa) avustuksesta 
12 500 euroa, Liikkuva opiskelu -hanke Hyvinkäällä jatkui 
edelleen (hankeraha on 32 000 euroa) ja Lipa-Nupa-yhteis-
hanke jatkui edelleen (hankeraha on 27 000 euroa, josta lii-
kuntapalveluiden osuus Fiilinkiä-hankkeessa on 13 500 eu-
roa). 
 
Koronan vaikutukset toimintaan, talouteen ja hen-
kilöstöön 
 
Kirjastojen sulun aikana Hyvinkään kirjastoihin valittiin, ti-
lattiin, luetteloitiin ja tarroitettiin aineistoa normaalisti. Var-
sinkin e-aineiston hankintaan panostettiin. Kirjastojen kiin-
niollessa tehtiin kokoelmanhoitoa, hyllysiirtoja, aineiston 
poistoja sekä hyllysiivousta. Sulkuaikana panostettiin sisäl-
töjen tuottamiseen sosiaalisessa mediassa. Kirjaston satu-
tunnit tuotettiin YouTubeen, kirjaston Lukuvinkkelissä jaet-
tiin lukuvinkkejä ja kirjaston Facebookiin tuotettiin li-
veohjelmaa (esim. tutustumista kirjaston tiloihin ja palve-
luihin sekä aineiston esittelyä).  
 
Kesällä kirjastopalveluilla oli käytössään edelliskesää vä-
hemmän henkilöstöresursseja Hyvinkään kaupungin yt-
neuvottelujen takia. Yt-neuvotteluiden päätteeksi kirjas-
tosta vähennettiin 2,5 henkilötyövuotta. Henkilöstövähen-
nykset koskivat yhtä kirjastonhoitajan tointa (toimi on ollut 
täyttämättä koko vuoden), yhtä vahtimestarin toimea 
(toimi ollut täyttämättä 1.5.2020 alkaen) sekä Paavolan kir-
jastovirkailijan toimea 1.11.2020 alkaen. Koronasta johtu-
van poikkeustilan vuoksi kaupunki ei myöskään palkannut 
kesätyöntekijöitä kesäksi, joten Hyvinkään kirjastojen ke-
sän aukioloaikoja jouduttiin vähän supistamaan. Kirjasto-
jen avauduttua koronan vaikutus on näkynyt jonkin verran 
kirjastopalveluiden laina- ja kävijämäärissä. 
 
Uudenmaan koronatilanteesta sekä Keusoten ja STM:n an-
tamista suosituksista ja määräyksistä johtuen kirjastopal-
veluissa aloitettiin rajattu palvelu supistetuin aukioloajoin 
30.11.2020 alkaen. Rajatun palvelun aikana asiakkailla oli 
mahdollisuus noutaa varauksensa sekä palauttaa aineis-
toa. Rajattu palvelu vaikutti selkeästi loppuvuonna kirjasto-
palveluiden laina- ja kävijämääriin. 
 
Koronan takia myös kirjastopalveluiden toimintatuotot oli-
vat jonkin verran pienemmät edellisvuoteen verrattuna. 
Koronan aiheuttama poikkeustila sulki Hyvinkään museo-
palveluiden näyttelyt keväällä taidemuseossa ja kaupun-
ginmuseossa. Hyvinkään kaupunginmuseon Aikansa lapset 
-näyttely sulki ovensa ennenaikaisesti 13.3. Näyttely oli 
suunniteltu olevan auki 31.5. saakka. Taidemuseolla Rados-
law Grytan ja Emma Ainalan näyttelyt (27.3.–27.9.2020) lyk-
kääntyivät avattaviksi 2.6. Molempien museoiden sulkeutu-
neiden näyttelyiden vuoksi museopalveluilta jäi saamatta 
lähes 20 000 euroa pääsymaksu-, museokauppa- ja muita 
tuloja. Myöskään ennakoidut kävijäluvut poikkeustilan 
ajalta eivät toteutuneet.  
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Museoiden yleisötyö, museopedagogiikka, kokoelmien 
esittely ja näyttelykierrokset siirtyivät verkkoon. Museopal-
velut toteuttivat koronan aiheuttaman poikkeustilan ai-
kana Kulttuuripolut ja näyttelyiden virtuaalikierrokset ver-
kossa ja sosiaalisen median kanavissa. Taidemuseon taitei-
lijatapaaminen toteutettiin kulttuuripalveluiden Poikkeusti-
laklubin yhteydessä. Toiminnassa on panostettu sosiaali-
sen median näkyvyyteen, jonka vuoksi tulevien näyttelyi-
den tuotanto on jäänyt taka-alalle. Lisäksi osa henkilökun-
nasta on ollut mukana kaupungin järjestämien poikkeusti-
lapalveluiden tehtävissä. Koska museoiden tehtävät ovat 
toiminnan muotojen muuttumisen vuoksi lisääntyneet, ei 
museossa ole toteutettu lomautuksia.  
 
Näyttelytilojen vuokrakulut säilyivät ennallaan, vaikka näyt-
telytoimintaa asiakastiloissa ei ollut. Koronan aiheuttaman 
poikkeustilan vuoksi kaupunki perui kesätyöntekijänsä ja 
yt-neuvotteluiden vuoksi työllistämistuella palkattavia 
työntekijöitä ei ole voitu palkata.  
 
Hyvinkään museopalvelut sai OKM:ltä 25 000 euroa ko-
ronatukirahaa museotoiminnan palauttamiseen sekä koro-
nasta aiheutuneiden tappioiden kattamiseen. Hankerahaa 
saatiin palkkakustannuksiin ja tapahtumien järjestämi-
seen. Tukiraha kohdentuu taidemuseolle ja kaupunginmu-
seolle.  
 
Hyvinkään kaupunginmuseon kävijämääriin korona teki 
pudotuksen, mutta kävijämäärät olivat kuitenkin parem-
mat kuin edeltävinä vuosina vanhassa näyttelytilassa Villa-
tehtaalla. Myös museokaupan tulos oli parempi edellisiin 
vuosiin verrattuna. Taidemuseon kävijämäärät ja museo-
kaupan tulot laskivat koronan vuoksi normaalivuodesta.  
Marraskuun lopussa museot joutuivat sulkemaan ovensa 
koronatilanteen vuoksi. Museopalvelut menettivät näytte-
lykävijät, lipunmyyntitulot sekä museokaupan joulumyyn-
nistä saatavat tulot. Taloudellisten tappioiden paikkaami-
seen Hyvinkään museopalvelut saivat 30 000 € Opetus- ja 
Kulttuuriministeriön myöntämää koronatukea syyskau-
delta 2020.  
 
Museot joutuivat perumaan kaikki joulukuulle suunnitellut 
tapahtumat. Koronan vuoksi museoiden Kulttuuripolut 8.- 
ja 3. -luokkalaisille järjestettiin striimattuna. Sisältöjä tuo-
tettiin museoiden sulun aikaan aiempaa enemmän verk-
koon. Sosiaalisen median kanavaien ja kokoelmaselaimien 
sekä museoiden tuottamien sovellusten kautta museo ta-
voitti yleisönsä verkossa. 
 
Koronaviruspandemian aiheuttamien toimenpiteiden 
vuoksi Hyvinkääsalin tapahtumien määräksi ajanjaksolla 1–
4/2020 jäi 40 ja kävijämääräksi 5 738 henkeä. Arvioitu 
myyntituottojen menetys on n. 70 000 euroa. lisäksi mene-
tettiin naulakkomaksutuloja n. 10 000 euroa sekä jo kevättä 
varten tehtyjä markkinointi-investointeja n. 20 000 euroa. 
Pääosa kevään tapahtumista saatiin kuitenkin siirrettyä 
loppuvuoteen 2020 tai keväälle 2021. 
 

Asetettujen kokoontumis- ja yleisörajoitusten vuoksi ajan-
jaksolla 04–08/2020 Hyvinkääsalin tapahtumien määräksi 
jäi 5 kpl ja kävijämääräksi n. 400 henkeä. Arvioitu myynti-
tuottojen menetys on n. 25 000 euroa, lisäksi menetettiin 
naulakkomaksutuloja n. 2 000 euroa. 
 
Kesäkuukaudet ovat konserttitaloissa perinteisesti ja ylei-
sesti hiljaisempaa aikaa tapahtumatuotannon osalta, joten 
kesä – heinäkuussa ei asetetuilla rajoituksilla suurta vaiku-
tusta toimintaan ollut. Yhteiskunnassa vallitseva yleinen 
epävarmuus tulevasta kuitenkin vaikutti heikentävästi en-
nakkolipunmyyntiin, sekä aiheutti joitain loppuvuoden ta-
pahtumien peruuntumisia tai siirtoja vuodelle 2021.  
 
Kolmannella vuosikolmannekselle pandemian vuoksi käyt-
töönotetut rajoitukset kevenivät hieman. Kapasiteetin pie-
neneminen kuitenkin aiheutti sen, että monille järjestäjille 
taloudellisesti kannattavan tuotannon tekeminen oli käy-
tännössä mahdotonta. Lisäksi yleinen epävarmuus tule-
vasta vaikutti edelleen heikentävästi ennakkolipunmyyntiin 
ja nämä syyt aiheuttivat monien loppuvuoden tapahtumien 
peruuntumisen tai siirron vuodelle 2021, joissain tapauk-
sissa jopa vuodelle 2022. Joulukuussa 2020 Hyvinkääsali 
suljettiin jälleen pandemian vuoksi kokonaan yleisöltä.  
 
Kulttuuripalveluiden yksikön tärkein tehtävä on toimia mo-
nipuolisen ja kaupunkilaisten tarpeista lähtevän kulttuuri-
toiminnan mahdollistajana sekä linkkinä erilaisten toimijoi-
den välillä. Tämä tehtävä koettiin erityisen tärkeäksi myös 
poikkeusaikana. Kulttuuripalvelut avasi pian kokoontumis-
rajoitusten voimaan astuttua Poikkeustilaklubi-tapahtuma-
sarjan, jonka perusajatuksena oli paitsi tarjota kaupunkilai-
sille kulttuuria ja viihdettä poikkeusoloja helpottamaan, 
myös tukea hyvinkääläisiä ja hyvinkääläislähtöisiä taiteili-
joita, joilta oli juuri peruuntunut suurin osa kevään 
töistä. Poikkeustilaklubi aloitti 1.4. kulttuuri- ja taide-esitys-
ten suorat striimaukset suljetulta Hyvinkään kaupunginta-
lolta. Tapahtumia toteutettiin huhtikuun aikana 22 ja niitä 
katsottiin yhteensä yli 50 000 kertaa Poikkeustilaklubin ja 
Hyvinkään kaupungin somekanavissa. Klubilla on keikkail-
lut kymmeniä eri taiteen alojen freelancereja taikureista 
oopperalaulajiin, valokuvaajista trubaduureihin ja kansan-
muusikoihin ja se on saanut laajaa huomiota sekä erittäin 
positiivista palautetta kaupunkilaisilta, esiintyjiltä ja yhteis-
työkumppaneilta. 
 
Toukokuun jälkeen striimattuja lähetyksiä jatkettiin On Air 
Hyvinkää -nimen alla ja elokuuhun mennessä kulttuuripal-
veluiden striimatut tapahtumat olivat keränneet yhteensä 
jo reilusti yli 100 000 katselua Facebookissa sekä Youtu-
bessa.  
Kolmannella vuosikolmannella On Air -Hyvinkään toimin-
taa on jatkettu ja sen kautta mahdollistettu muun muassa 
Hyvinkään kulttuuripolun toteutuminen koronarajoituk-
sista huolimatta. Yhteensä lähetyksiä tehtiin vuoden aikana 
lähes sata ja ne ovat tavoittaneet pitkälti toistasataatuhatta 
katsojaa.  
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Vuotta 2020 värittänyt pandemiakriisi toi hyvinvointipalve-
luille runsaasti täysin uusia, tilanteen vaatimia tehtäviä. Li-
sätehtävistä, joissa hyvinvointipalvelut on ollut aktiivisessa 
roolissa, mainittakoon 1) Hyvinkään kaupungin korona-ta-
kaisinsoittopalvelun käynnistäminen 26.3. alkaen; 2) 5 765 
infokirjeen lähettäminen maaliskuussa kaikille 70-vuotiaille 
ja sitä vanhemmille hyvinkääläisille (7 293 henkilöä); 3) soit-
taminen huhtikuussa kaikille 80-vuotiaille ja sitä vanhem-
mille (2826 henkilöä, 1577 numeroa, 53 huoli-ilmoitusta); 4) 
Kauppa-apupalvelun käynnistämiseen 20.4. osallistumi-
nen; 5) poikkeus- ja kesäajan ruoka-apupalvelun toteutta-
minen verkoston kanssa 30.4.-31.7. (annoksia jaettiin yli 
15.000 kpl 5.681 henkilölle); 7) yhteistyön tiivistäminen 
Keusoten ja naapurikuntien kanssa koronakriisin nujerta-
miseksi; 8) Arkea korona-aikaan -tiedotussivun rakentami-
nen alueen palveluista kaupungin www-sivuille sekä 9) 28 
485 kasvomaskin jakaminen syys-joulukuussa vähävarai-
sille kuntalaisille yhteistyökumppaneista koostuvan jakelu-
verkoston kautta. 
 
Nuorisotilat olivat suljettuina koronaviruksen vuoksi 13.3.–
31.5.2020. Kaikki ohjaustoiminta siirrettiin täksi ajaksi verk-
koon ja sosiaaliseen mediaan, joiden kautta tavoitettiin lä-
hes sama määrä nuoria kuin tilojen auki ollessa. Nuoriso-
palveluiden nopea reagointi poikkeuksellisessa tilanteessa 
ja laaja digitaalisen nuorisotyön hyödyntäminen ovat olleet 
paljon esillä myös valtakunnallisesti sekä nuorisotyön ken-
tällä että mediassa. Digitaalisen nuorisotyön lisäksi erityis-
nuorisotyöntekijät ovat tehneet jalkautuvaa nuorisotyötä 
keskustassa ja kaupunginosissa yhteistyössä seurakunnan 
erityisnuorisotyöntekijän ja Hyria säätiön etsivien nuoriso-
työntekijöiden kanssa. Koronan takia Nuorisopalveluille on 
tullut säästöjä huhtikuun loppuun mennessä arviolta 5 400 
€. Asiasta ei kevään aikana aiheutunut ylimääräisiä kustan-
nuksia. 
 

Ohjaustoiminta ja nuorisotilat avattiin kesäkuusta alkaen 
turvallisuusasiat huomioiden. Koronakustannukset kään-
tyivät tilojen avaamisen myötä nousuun, kun tiloja joudu-
taan siivoamaan enemmän. 
Nuorisopalveluiden kauden päätapahtuma Hypecon perut-
tiin vuoden 2020 osalta koronatilanteen vuoksi. 
Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi 
kaikki liikuntatilat suljettiin 13.3. jälkeen ja kentät sekä oh-
jauspalvelut saleilla keskeytettiin. Kaikki liikuntatapahtu-
mat ja kilpailut peruttiin. Ohjauspalvelut siirtyivät verkkoon 
ja liikunnanohjaajat tekivät töidensä ohella myös poikkeus-
tilasta johtuneita tehtäviä, mm. hyvinkääläisten yli 80-vuo-
tiaiden soittorinkikyselyihin ja kauppa-apuun liittyen. Ui-
malan sulkeminen ja myöhemmin alkanut koronapande-
mia vaikutti liikuntapalveluiden talouteen myyntituottojen 
loppumisen vuoksi. 
 
Koronasta aiheutuneesta poikkeustilan vuoksi liikuntapal-
veluiden työntekijöitä oli kauppa-apupalvelussa kolme lii-
kunnanohjaajaa toukokuun puoleen väliin ja ruoka-apukul-
jetuksissa kaksi valvojaa kiinnitettynä toukokuun loppuun 
saakka. Ruoka-apu toiminta työllisti kaksi valvojaa kokopäi-
väisesti. Henkilökunta osallistui myös työryhmään, jossa 
hyvinkääläisille eläkeläisille toteutettiin Koronan vaikutuk-
siin liittyvä puhelinkysely. Touko- ja kesäkuussa pidettiin 
palvelukodeissa ulkojumppia asukkaiden ikkunoiden ta-
kana piha-alueilta ohjattuna ja Parantolan puistossa puis-
tojumppia. Näillä tavoitettiin noin 300 ihmistä. Toiminta oli 
maksutonta.  
 
Tuloja jäi saamatta vuorojen salien, kenttien, altaiden ja jäi-
den osalta touko- ja kesäkuussa.  
 
Hyrian ammattiopiston liikuntasaleja ei saatu käyttöön Ko-
ronan aiheuttamien erityisjärjestelyiden vuoksi. Hyrian sa-
leissa peruuntui ennalta jaettuja vuoroja elokuun alusta 
lähtien keskimäärin 111:45 h/vko 
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Kulttuuri ja hyvinvointi 
 
Kulttuuri ja hyvin-
vointi TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 

Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 2 065 245 2 196 100 997 279 1 741 300 -518 000 1 223 300 -226 021 
Toimintakulut -13 206 989 -13 455 938 -12 058 171 -13 303 106 781 600 -12 521 506 463 335 
Toimintakate -11 141 744 -11 259 839 -11 060 892 -11 561 806 263 600 -11 298 206 237 314 

 
 
Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Vakinaiset  73,0 73,0 68,0 75,0 
Määräaikaiset 13,5 14,5 18,0 17,0 
Yhteensä 86,5 87,5 86,0 92,0 
HTV2  76,3 75,6 67,3  

 (HTV2 – Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä) 
 
Henkilöstöraportointiohjelman ja raportointitavan muutoksen vuoksi eri vuosien  
henkilöstömäärät eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 
 
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Liikuntapalvelut     

Toimintatunnit 2 640 2 775 1 443 2 200 
Asiakasmäärä 670 862 739 836 439 860 635 000 
€/asiakas 7,62 6,84 11,10 7,97 

Nuorisopalvelut     
Asiakasmäärä 55 373 29 169 19 384 30 000 
€/asiakas 17,90 32,54 46,73 34,83 
0-28 vuotiaat 15 088 14 324 14 119 15 134 
€/0-28 v 65,69 66,26 64,15 69,04 

Hyvinkääsali     
Toimintatunnit 1 248 1 577 599 1 560 
Tilaisuudet 191 232 73 240 
Asiakasmäärä 32 198 43 909 7 706 50 000 
Menot, €/asiakas 24,56 24,48 98,24 19,12 
Tulot, €/asiakas 8,67 12,12 17,49 8,40 

Museotoiminta     
Asiakasmäärä 22 385 30 928 16 612 18 500 
€/asiakas 42,44 31,78 58,39 54,66 

Yleinen kulttuuritoiminta     
Asukasmäärä 46 504 46 455 46 574  
€/asukas 22,24 23,20 21,84  
Tapahtumakävijät  204 200 173 508 150 000 
€/kävijä  5,28 5,86 6,32 

Kaupunginkirjasto     
Lainausmäärä 662 775 666 861 544 341 665 000 
€/laina 3,54 3,58 4,33 3,91 
Kävijät 321 164 316 211 219 672 320 000 

Aineistomääräraha/ 
asukas 7,13 6,28 6,61 6,51 
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Tekninen ja ympäristö 
 
 

Tuloslaskelma TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
TA-muu-

tos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot  57 608 782 56 947 968 54 089 357 52 183 328 -323 600 51 859 728 2 229 629 
Myyntituotot  25 087 178 24 104 007 17 481 844 18 221 358  18 221 358 -739 514 
Maksutuotot  2 253 172 1 321 844 776 411 963 400 0 963 400 -186 989 
Tuet ja avustukset  167 866 121 493 119 755 50 000 0 50 000 69 755 
Muut toimintatuotot  30 100 566 31 400 624 35 711 346 32 948 570 -323 600 32 624 970 3 086 376 

 
      

 
Valmistus omaan käyt-
töön 2 888 446 2 419 428 1 916 533 1 750 000 0 1 750 000 166 533 

 
   

 
   

Toimintakulut  -56 997 623 -57 279 976 -55 599 252 -51 522 740 796 400 -50 726 340 -4 872 912 

Henkilöstökulut  -16 055 685 -15 753 212 -14 885 097 -16 216 018 380 200 -15 835 818 950 721 

  Palkat ja palkkiot  -12 609 207 -12 396 449 -11 579 903 -12 853 102 317 177 -12 535 925 956 022 
  Henkilösivukulut  -3 446 478 -3 356 764 -3 305 193 -3 362 916 63 023 -3 299 893 -5 300 

    Eläkekulut  -3 020 042 -2 857 650 -2 859 591 -2 849 930 52 905 -2 797 025 -62 566 
    Muut henkilösivukulut  -426 435 -499 114 -445 602 -512 986 10 118 -502 868 57 266 
Palvelujen ostot  -23 341 695 -23 621 523 -16 295 640 -17 034 508 387 800 -16 646 708 351 068 
Aineet, tarvikkeet ja ta-
varat  -6 610 485 -7 077 036 -6 427 022 -6 371 983 28 400 -6 343 583 -83 439 
Avustukset  -118 367 -65 753 -77 378 -82 000 0 -82 000 4 622 
Muut toimintakulut  -10 871 390 -10 762 452 -17 914 115 -11 818 231 0 -11 818 231 -6 095 884 

 
  

  
   

Toimintakate  3 499 605 2 087 421 406 639 2 410 588 472 800 2 883 388 -2 476 749 
 

Olennaiset tapahtumat 
 
WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi 
30.01.2020 ja pandemiaksi 11.03.2020. Ensimmäinen koro-
natartunta on todettu Hyvinkäällä torstaina 12.3.2020. Ko-
ronaviruksen vaikutukset kohdistuivat toimialalla eniten 
ateria- ja puhtauspalveluiden ja hallinnon toimintaan.  
Kaupungintalo päätettiin sulkea 23.3.- 31.5.2020 väliseksi 
ajaksi, jolloin se ei ole ollut ulkopuolisten käytettävissä ko-
ronavirustilanteesta ja valmiuslaista johtuen. Työntekijät, 
joilla on mahdollisuus etätyöskentelyyn, siirtyivät työsken-
telemään etänä. Etäkokouksista saatuja hyviä toimintamal-
leja tullaan hyödyntämään myös jatkossa tilanteen norma-
lisoituessa. 
 
Koulurakentamisessa on pysytty aikataulussa ja Metsäkal-
tevatalo valmistui koulun alkuun mennessä ja Kipinä val-
mistui marraskuussa. 
 
Toimialan talouspäällikkö siirtyi toisen työnantajan palve-
lukseen 3.6.2020. Toimiala oli loppuvuoden ilman talous-
päällikköä. Toimialan taloussuunnittelija siirtyi toisen työn-
antajan palvelukseen 1.8.2020. Taloussuunnittelijan tehtä-

viä siirtyi 18.8.2020 hoitamaan talouspalveluista talous-
suunnittelija. Kiinteistöjohtaja Antti Nikkanen aloitti 
1.6.2020. 
 
Vuoden 2020 aikana takaisinsoittopalvelua laajennettiin eri 
yksiköihin. Nykyisellään takaisinsoitto on käytössä kunnos-
sapidon lisäksi rakennusvalvonnassa sekä Hyvinkään Ve-
dellä. Pysäköinninvalvonnassa palvelu on ollut käytössä jo 
aiemmin. Palvelulla haluttiin parantaa ennen kaikkea tavoi-
tettavuutta.   
 
Kunnossapidon takaisinsoittoa käytettiin myös poikkeus-
olojen aikana keväällä ja kesällä 2020 korona neuvontanu-
merona kuntalaisille. Järjestelmän helppokäyttöisyys ja 
muokattavuus mahdollisti nopean reagoinnin ja palvelun-
tarpeeseen vastaamisen kuntalaisten puolelle.  
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Riski- ja epävarmuustekijäarvio 
 
Taloudelliset riskit (sisäiset ja ulkoiset) 
Sahanmäen vanhan kaatopaikan puhdistusasiasta tuli jou-
lukuun lopussa päätös, jonka mukaan kaupunki joutuu hoi-
tamaan puhdistustyön. Arvioitu kustannus on 5MILJ. EU-
ROA.  
 
Taloudellisiin riskeihin voidaan vaikuttaa parhaiten proses-
sityön kautta määritellyillä vastuurajauksilla ja toimintaoh-
jeilla. Kaupungin haastava taloudellinen tilanne asettaa ta-
louden seurannan ja raportoinnin entistäkin tärkeämpään 
asemaan.  
 
Hankintojen kokonaisedullisuus pyritään varmistamaan 
osaavalla henkilöstöllä. Hankintoihin liittyy kuitenkin mer-
kittäviä taloudellisia riskejä. Näitä minimoidaan käyttä-
mällä esim. isoimmissa talonrakennushankkeissa kilpailut-
tamiseen erikoistuneita konsulttiyrityksiä apuna. 
 
Strategiset riskit (sisäiset ja ulkoiset) 
Tekniikan toimialalla kilpaillaan osaavasta työvoimasta yk-
sityisen sektorin kanssa. Koronan vaikutus hieman helpotti 
kilpailutilannetta. Työntekijöiden vaihtuessa on varmistet-
tava tietojen siirtyminen ja perehdytys. Perehdytyksen var-
mistamiseksi tehdään jokaiselle uudelle työntekijälle kirjal-
linen perehdytyssuunnitelma, jonka toteuttamista seura-
taan perehdyttäjän toimesta. 
 
Vahinkoriskit (sisäiset ja ulkoiset) 
Omaisuuden ylläpitoon liittyviä taloudellisia riskejä ovat 
esim. vauriot vahingon tai ilkivallan seurauksena. Vahinkoi-
hin on olemassa kaupungin yhteinen vahinkovakuutus. 

Korvausvelvollisuus aiheuttaa taloudellista riskiä. Kysymyk-
sessä voi olla laiminlyönti alueiden kunnossapidossa, va-
hingonkorvaus oman työnvirheen tai virheellisen toimin-
nan takia. 
 
Työturvallisuusriskit ovat suurimmat työntekijöillä, jotka 
toimivat mm. rakennuksilla ja liikennealueilla. Riskejä pyri-
tään minimoimaan koulutuksilla, ohjeilla ja turvallisuusvä-
lineillä. Mahdollinen työturvallisuuden laiminlyönti, joka 
johtaa työntekijän loukkaantumiseen, voi johtaa myös suu-
riin korvausvaatimuksiin. 
 
Operatiiviset riskit (sisäiset ja ulkoiset) 
IT-järjestelmä sekä siihen liittyvät sovellukset ovat toimisto-
töiden tärkein työkalu. Riskien kannalta merkittävimmät 
seikat ovat tietojen pysyvyys ja IT-järjestelmän toimivuus. 
Vuoden 2020 aikana ei ole sattunut vakavia IT-järjestel-
mään liittyviä häiriöitä. Tietoturvallisuuteen on kiinnitetty 
kaupungilla erityistä huomiota lisääntyneiden kiristyssäh-
köpostiviestien ja huijauspuheluiden vuoksi. 
 
Uudet intressitahotapahtumat 
Ei intressitapahtumia.  
 
Oikeustapaukset 
Tekniikan ja ympäristön toimialan osalta on vireillä yksi va-
hingonkorvausta liukastumisasiassa koskeva riita-asian oi-
keudenkäynti Helsingin hovioikeudessa. Kaupunki on asi-
assa valittajana.  
Hallinto-oikeudessa on Ympäristölautakunnan vastuualu-
eelta yksittäisiä asioita vireillä.  
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Tekninen lautakunta 
 

Tuloslaskelma TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
TA-muu-

tos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot  56 748 453 56 117 481 53 217 922 51 309 528 -483 600 50 825 928 2 391 994 
Myyntituotot  25 018 300 24 047 006 17 420 772 18 170 958 -160 000 18 010 958 -590 186 
Maksutuotot  1 475 487 557 922 15 023 176 000  176 000 -160 977 
Tuet ja avustukset  164 025 121 493 118 933 50 000  50 000 68 933 
Muut toimintatuotot  30 090 642 31 391 060 35 663 194 32 912 570 -323 600 32 588 970 3 074 224 

        
Valmistus omaan käyt-
töön 2 888 446 2 419 428 1 916 533 1 750 000  1 750 000 166 533 

        
Toimintakulut  -55 146 122 -55 321 668 -53 794 390 -49 715 078 796 400 -48 918 678 -4 875 712 

Henkilöstökulut  -14 760 480 -14 386 303 -13 503 359 -14 830 156 380 200 -14 449 956 946 597 

  Palkat ja palkkiot  -11 567 017 -11 301 761 -10 477 754 -11 737 744 317 177 -11 420 567 942 813 
  Henkilösivukulut  -3 193 463 -3 084 542 -3 025 605 -3 092 412 63 023 -3 029 389 3 784 

    Eläkekulut  -2 805 376 -2 632 960 -2 625 294 -2 623 633 52 905 -2 570 728 -54 566 
    Muut henkilösivukulut  -388 087 -451 582 -400 312 -468 779 10 118 -458 661 58 349 
Palvelujen ostot  -22 980 294 -23 154 688 -15 992 353 -16 733 844 387 800 -16 346 044 353 691 
Aineet, tarvikkeet ja ta-
varat  -6 591 632 -7 060 644 -6 414 950 -6 357 083 28 400 -6 328 683 -86 267 
Avustukset  -116 567 -63 753 -75 378 -80 000  -80 000 4 622 
Muut toimintakulut  -10 697 148 -10 656 280 -17 808 350 -11 713 995 0 -11 713 995 -6 094 355 

 
   

 
   

Toimintakate  4 490 777 3 215 241 1 340 065 3 344 450 312 800 3 657 250 -2 317 185 
 
 
 
 
 

Hallinto- ja kehittäminen 
 
 
Hallinto ja kehit-
täminen  
-palvelualue TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 

Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 899 573 918 150 390 393 561 600 -90 000 471 600 -81 207 
Toimintakulut -4 514 726 -4 786 461 -4 821 572 -5 163 158 219 000 -4 944 158 122 586 
Toimintakate -3 615 153 -3 868 311 -4 431 180 -4 601 558 129 000 -4 472 558 41 378 

 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
 
Koronan aiheuttama liikkumisen merkittävä väheneminen 
näkyi voimakkaana pysäköintivirhemaksumäärien vähene-
misenä. Vuonna 2019 oli 10 534 kpl ja vuonna 2020 oli 
6 872 kpl, eli 3 662 vähemmän. Vuonna 2019 pysäköintivir-
hemaksu tuloja kertyi 489 875 euroa ja vuonna 2020 
364 630 euroa, eli 125 245 euroa vähemmän. Tästä johtuen 
tehtiin talousarviomuutos, jolla pienennettiin pysäköinti-
maksutuloja 90 000 euroa. 
 
Henkilöstömäärä oli merkittävästi pienempi kuin talousar-
viossa, henkilöstökuluihin tehtiin määrärahamuutos 

128 700 euroa ja palvelujen ostoihin 90 300 euroa, sum-
miin sisältyy myös paikkatietopalvelujen siirto 50 000 eu-
roa. 
 
Kokonaisuudessaan hallinto- ja kehittämisen palvelualue 
alitti talousarvion -41 378 euroa.  Palveluyksiköittäin toi-
mintakatteen poikkeamat olivat; johto- ja kehittäminen -
41 062, talous- ja hallinto -14 981 ja aluepelastuslaitos 
14 665. Aluepelastuslaitoksen ylitys johtui eläkemenope-
rusteisen maksun suuremmasta toteutumisesta. 
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Olennaiset tapahtumat 
 
Korona aiheutti hallinnon tehtävien muuttumista erilaisien 
koronan aiheuttamien poikkeustehtävien hoitamiseksi. 
Tällaisia olivat esim. koulujen ruokajakelun järjestyksenval-
vontatehtävät ja erilaiset koronaviestinnän jakelutehtävät.    
Sveitsinpuiston alueelta löytynyt pilaantunut maa-alue on 
tutkittu ja puhdistettu.  
Nopon pesulan alueen maaperän puhdistustyö alkoi kesä-
kuun puolivälissä, jolloin vanhat pesularakennukset puret-
tiin pois. Kiinteistöllä tehtiin massanvaihtoa, jossa saastu-
nut maa-aines kaivettiin pois ja kaivantoon tuotiin tilalle 

puhdasta maa-ainesta. Kaivannot täytettiin vallitsevan 
maanpinnan tasoon.  Muut kiinteistölle jääneet jätteet 
poistettiin asianmukaisesti. Maaperän puhdistustyö päättyi 
heinäkuun lopulla. Syyskuussa alueella jatkuivat maaperän 
injektointitoimenpiteet, joilla pyritään puhdistamaan maa-
perää kemiallisesti. Työ suoritettiin syys-lokakuun aikana ja 
seuranta puhdistustöiden osalta jatkuu seuraavat kolme 
vuotta. 
 
Paikkatietopalvelujen henkilöstö ja toiminta siirtyivät loka-
kuun alusta tietohallintopalveluiden alle. 

 
 
Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Vakinaiset  15,0 18,0 9,0 19,0 
Määräaikaiset 3,0 0,0 1,0 0,0 
Yhteensä 18,0 18,0 10,0 19,0 
HTV2 16,9 16,8 13,2  

 (HTV2 – Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä) 
 
Henkilöstöraportointiohjelman ja raportointitavan muutoksen vuoksi eri vuosien henkilöstömäärät eivät ole keskenään 
vertailukelpoisia. 
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Tekninen keskus 
 
 
Tekninen keskus (sisäl-
tää ateria- ja puhtauspal-
velut) TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 

TA-
muutos 

Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 23 978 042 22 563 890 17 600 477 18 707 958 -800 000 17 907 958 -307 481 
Valmistus omaan käyttöön 2 030 569 1 699 793 1 423 395 1 085 000  1 085 000 338 395 
Toimintakulut -31 214 620 -30 019 164 -29 433 182 -25 756 960 532 400 -25 224 560 -4 208 622 
Toimintakate -5 206 009 -5 755 481 -10 409 311 -5 964 002 -267 600 -6 231 602 -4 177 709 

 
 
 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
Sahanmäen kaatopaikan maaperän puhdistuskustannuk-
siin tehtiin pakollinen varaus 5 000 000 euroa kaupungin-
hallituksen päätöksen mukaisesti. Tämän vuoksi palvelu-
alueen talousarvio ylittyi. Kaupunginvaltuusto myönsi pal-
velualueelle ylitystä vastaavan ylitysoikeuden 22.3.2021 (§ 
17).  
 
Korona romahdutti keväällä kouluissa ja päiväkodeissa 
ruokailevien lasten määrän ja siitä johtuen ateriapalvelui-
den sisäiset myyntitulot laskivat n. 700 000 euroa. Koronan 
vuoksi suljettiin myös museot, kirjastot, liikuntapaikkoja ja 
myös koulujen käyttö väheni etäopetukseen siirryttäessä. 
Suljettujen tilojen siivousta vähennettiin ja tästä syystä 
myös puhtauspalvelujen sisäistä laskutusta pienennettiin 

näiden tilojen osalta yhteensä koko vuonna noin 130 000 
euroa. 
 
Olennaiset tapahtumat 
 
Vanhankirkon sillan rakentamien aloitettiin heinäkuussa. 
 
Hyvinkäänkylän päiväkodin ja Uudenkylän koulun toiminta 
päättyi 30.6.2020.  
 
Metsäkaltevatalon toiminta käynnistyi elokuussa. 
 
Sähkökadun vesihuoltosaneeraus välillä Hämeenkatu – Ur-
heilukatu. 
 

 
 
Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Vakinaiset  251,0 241,0 232,0 256,0 
Määräaikaiset 9,0 7,0 18,0 0,8 
Yhteensä 260,0 248,0 250,0 256,8 
HTV2  261,4 215,6   (HTV2 – Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä) 

 
Henkilöstöraportointiohjelman ja raportointitavan muutoksen vuoksi eri vuosien henkilöstömäärät eivät ole keskenään 
vertailukelpoisia. 
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Ateria- ja puhtauspalvelut 
 
 
Ateria- ja puhtaus-
palvelut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 

Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 10 565 904 10 347 754 9 090 690 10 002 505 -800 000 9 202 505 -111 815 
Toimintakulut -10 466 189 -10 307 442 -9 070 740 -9 986 309 532 400 -9 453 909 383 169 
Toimintakate 99 715 40 312 19 950 16 196 -267 600 -251 404 271 354 

 
 
Olennaiset tapahtumat ja selvitys poikkeamista 
 
Keväällä korona aiheutti merkittävästi muutoksia ateria- ja 
puhtauspalveluiden toimintaan ja talouteen. Kouluissa ja 
päiväkodeissa ruokailevien lasten määrä romahti. Kou-
luissa aloitettiin keväällä ruoan jakelu etäopiskelussa ole-
ville oppilaille ja koulussa oleville koululaisille tarjottiin yk-
sittäispakattuja annoksia. Lisäksi ateriapalvelut osallistui-
vat kaupungin yleiseen ruokajakeluun valmistamalla ruo-
kaa jaettavaksi. Koulujen, kirjastojen, museoiden ja liikun-
tatilojen sulkeutuminen aiheutti isoja muutoksia myös 
puhtauspalvelujen toimintaan. Siivoushenkilöstöä saatiin 
siirrettyä tässä tilanteessa työskentelemään mm. ruoka-
apukuljetuksissa ja viheralueiden kunnossapidossa. Lisäksi 
HUS:n sairaalassa tarvittiin lisätyövoimaa ja sinne siirtyi 
määräaikaisesti 8 puhtauspalveluiden laitoshuoltajaa. 
Myös sairaalan yhteydessä toimivassa keskuskeittiössä oli 
sijaistustarvetta ja sinne siirtyi 2 ateriapalvelutyöntekijää 
määräaikaisesti. Lisäksi henkilökunta piti kertyneitä vuosi-
lomia pois ja myös palkattomia vapaita otettiin normaalia 
selvästi enemmän. Ateria- ja puhtauspalveluiden käyttä-
mien sijaisten määrä väheni merkittävästi, kun omaa hen-
kilökuntaa pystyttiin käyttämään sijaistuksissa. 

 
Keväällä ensimmäisessä osavuosikatsauksessa tehtiin ta-
lousarviomuutos, jossa ennustettiin ateria- ja puhtauspal-
velun toimintakatteen jäävän tappiolliseksi 251 000 euroa. 
Korona-aikana tehtyjen aktiivisten ja merkittävien henkilös-
töjärjestelyjen avulla ateria- ja puhtauspalvelujen toiminta-
kate saatiin vuoden loppuun mennessä nousemaan alku-
peräisen käyttösuunnitelman tasolle ja tappiollinen toimin-
takate pystyttiin välttämään. 
 
Uimala oli koronan takia suljettuna keväällä. Uimalan laa-
jennustyömaan takia se oli suljettuna kesällä ja avautui 
5.10. 2020.  
 
Hyvinkään kaupunki ilmoitti Valtioneuvoston linjaamien 
järjestelyiden tulevan voimaan keskiviikkona 18.3.2020. Eri-
laisia järjestelyjä oli voimassa koko vuoden. 28.11.2020 ui-
mala, museot, nuoriso- ja liikuntatilat sekä lukiot sulkeutui-
vat uudelleen koronasta johtuen.

 
 
Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 
Vakinaiset  144,0 144,0 128,0 
Määräaikaiset 8,0 8,0 18,0 
Yhteensä 152,0 152,0 146,0 
HTV2 122,3 138,2 99,9 

 (HTV2 – Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä) 
 
Henkilöstöraportointiohjelman ja raportointitavan muutoksen vuoksi eri vuosien henkilöstömäärät eivät ole keskenään 
vertailukelpoisia. 
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Tilakeskus 
 
 
Tilakeskus- 
palvelualue TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 

TA-muu-
tos 

Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 31 870 838 32 635 441 35 227 053 32 039 970 406 400 32 446 370 2 780 683 
Valmistus omaan käyt-
töön 857 878 719 635 493 138 665 000  665 000 -171 862 
Toimintakulut -19 416 776 -20 516 043 -19 539 636 -18 794 960 45 000 -18 749 960 -789 676 
Toimintakate 13 311 940 12 839 033 16 180 556 13 910 010 451 400 14 361 410 1 819 146 

Poistot -6 798 454 -7 387 690 -8 149 330 -7 325 000 -650 000 -7 975 000 -174 330 
Rahoitustuotot- ja kulut -6 663 502 -6 716 420 0 0  0 0 
Tilikauden tulos -150 016 -1 265 077 8 031 226 6 585 010 -198 600 6 386 410 1 644 816 

 
 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
 
Toimintatapa kohdentaa kiinteistösähkön ja korjausraken-
tamisen sisäiset työkustannukset kiinteistöille täsmentyi 
vasta talousarvion laatimisen jälkeen. Näistä aiheutui vuo-
sitasolla noin 600 000 euroa sisäisiä menoja, mutta myös 
saman verran sisäisiä tuloja.  
 
Muiden rakennusten vuokratulojen osalta erityisesti Kiin-
teistö Oy Sairaalanmäen vastikkeiden kohdennus muuttui 
vuoden aikana ja vastikkeet kasvoivat. Myös vuokratulot to-
teutuivat vastaavasti budjetoitua suurempi. Näillä poik-
keamilla ei ole vaikutusta lopulliseen käyttökatteeseen.  
 
Keusotelta perittiin vuoden aikana aikaisemmin laskutta-
mattomia vuokrakuluja. Nämä tuloutuivat alkuperäisen ta-
lousarvion ylittävänä tulona.  
 
Henkilöstökulut alittivat budjetoidun. Tilakeskuksessa on 
täyttämättömiä vakansseja. Henkilöstöä irtisanoutui vuo-
den aikana ja kiinteistöjohtajan virkaa hoiti toimialajohtaja 
oman työn ohella 4,5 kuukauden ajan.  
 
Palveluiden ostot toteutuivat yli budjetoidun. Suurin ylitys 
aiheutui sisäisistä palveluiden ostoista. Ulkoisista palve-
luista sisäilmatekniset selvitykset ja investointihankkeiden 
käyttötalouteen kohdentuvat asiantuntijapalvelut toteutu-
vat arvioitua suurempina.  
 
Vuosi oli vähäluminen ja talvikunnossapidosta säästyi n. 
100 000 euroa.  Aineissa ja tarvikkeissa energiakustannuk-
set toteutuivat lämpimän vuoden ja koronakriisin seurauk-
sena n. 400 000 euroa budjetoitua matalampina.  
 
Muissa toimintakuluissa mm Haukilampi, Uudenkylän 
koulu, nuorisotalo Silta ja Sveitsin uimala olivat käyttämät-
töminä ja sisäiset vuokrakustannukset kohdentuivat vapai-
siin tiloihin.   
Ulkoisten kustannukset toteutuivat budjetin mukaan. Hen-
kilöstökulut, ulkoiset palvelujen ja aineiden ja tarvikkeiden 
ostot toteutuivat n.10 % alle budjetoidun. Ulkoiset vuokra-
kustannukset ja -tulot ylittivät budjetoidun.     

 
Vuosikate ja tilikauden tulos toteutuivat tilikaudella erin-
omaisesti budjetoitua paremman vuokratuoton sekä läm-
pimän ja vähälumisen vuoden ansiosta.   
 
Olennaiset tapahtumat 
 
Uusi kiinteistöjohtaja aloitti virassa 1.6.2020. Kiinteistöisän-
nöitsijä vaihtoi työnantajaa keväällä eikä tehtävää täytetty. 
Kestävä talouden ohjelman mukaisen YT-menettelyn 
myötä tilakeskuksesta väheni 4 htv. Muita merkittäviä hen-
kilöstömuutoksia ei ole tapahtunut. Koronavuoden takia 
kiinteistöjen energiakulutus laski merkittävästi. Vuosi oli 
lämmin ja vähäluminen, joka näkyi budjetoitua matalam-
pina talvikunnossapidon kustannuksina. 
 
Merkittävät investointihankkeet Metsäkaltevatalo ja Kipi-
nän monitoimitalo valmistuivat vuoden aikana budjetissa 
ja aikataulussa. Tapainlinnan laajennuksen toteutus siirtyi 
vuodelle 2021, koska hankkeesta saadut urakkatarjoukset 
ylittivät hankkeen budjetin. Uimalan laajennuksen inves-
tointihanke viivästyi teräsaltaasta tehdyn markkinaoikeus-
valituksen takia. Viivästymisen takia Uimalan laajennuksen 
hankkeessa on ollut vuoden aikana haasteita yhteistoimin-
nassa rakennusurakoitsijan kanssa. Hankkeen hankesuun-
nitelmaa muutettiin ja hankkeelle varattu kokonaismäärä-
rahaa nostettiin vuoden aikana 10,5 miljoonaan euroon.  
 
Kaikkia pieniä peruskorjausinvestointihankkeita ei toteu-
tettu, sillä ensimmäisessä osavuotiskatsauksessa tehtiin 
määrärahavaraus muiden investointihankkeiden ylitys-
uhan vuoksi. Tätä varausta ei kuitenkaan jouduttu käyttä-
mään.  
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Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Vakinaiset  60,0 56,0 47,0 48,0 
Määräaikaiset 5,0 8,0 6,0 0,5 
Yhteensä 65,0 64,0 53,0 48,5 
HTV2 64,7 64,7 51,8  

  (HTV2 – Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä) 
 
 
 
Henkilöstöraportointiohjelman ja raportointitavan muutoksen vuoksi eri vuosien henkilöstömäärät eivät ole keske-
nään vertailukelpoisia. 
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Ympäristölautakunta 
 

Tuloslaskelma TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
TA-

muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot  860 329 830 488 871 435 873 800 0 873 800 -2 365 
Myyntituotot  68 879 57 002 61 072 50 400 0 50 400 10 672 
Maksutuotot  777 685 763 922 761 388 787 400 0 787 400 -26 012 
Tuet ja avustukset  3 841 0 822 0 0 0 822 
Muut toimintatuotot  9 924 9 564 48 153 36 000 0 36 000 12 153 

 
   

 
   

Toimintakulut  -1 851 500 -1 958 308 -1 804 861 -1 807 662 0 -1 807 662 2 801 

Henkilöstökulut  -1 295 205 -1 366 909 -1 381 738 -1 385 862 0 -1 385 862 4 124 

  Palkat ja palkkiot  -1 042 190 -1 094 688 -1 102 150 -1 115 358  -1 115 358 13 208 
  Henkilösivukulut  -253 014 -272 221 -279 588 -270 504 0 -270 504 -9 084 

    Eläkekulut  -214 666 -224 690 -234 297 -226 297  -226 297 -8 000 
    Muut henkilösivukulut  -38 348 -47 531 -45 291 -44 207  -44 207 -1 084 
Palvelujen ostot  -361 401 -466 834 -303 287 -300 664 0 -300 664 -2 623 
Aineet, tarvikkeet ja ta-
varat  -18 853 -16 393 -12 072 -14 900 0 -14 900 2 828 
Avustukset  -1 800 -2 000 -2 000 -2 000 0 -2 000 0 
Muut toimintakulut  -174 242 -106 172 -105 765 -104 236 0 -104 236 -1 529 

 
   

 
   

Toimintakate  -991 172 -1 127 820 -933 427 -933 862 0 -933 862 435 

Olennaiset tapahtumat 
 
Ympäristölautakunta teki 23.4.2020 § 38 päätöksen raken-
nusvalvontayhteistyön tiivistämisestä Järvenpään raken-
nusvalvonnan kanssa. Sopimuksen myötä Hyvinkään ja Jär-
venpään rakennusvalvonnan viranhaltijoilla on oikeus toi-
mia molempien kaupunkien alueella. Rakennusvalvontaor-
ganisaation tiivistäminen turvaa toiminnan tehokkaan jär-
jestämisen myös loma-aikoina sekä yllättävien poissaolo-
jen sattuessa. Yhteistyön avulla mahdollistetaan niin ikään 
henkilökunnan erikoisosaamisen kehittäminen ja varautu-
minen tuleviin muutoksiin ja uudistuksiin, joita maankäy-
tön ja rakentamisen sääntelyn uudistuminen kunnilta edel-
lyttää.  
 
Takaisinsoittopalvelu otettiin käyttöön rakennusvalvon-
nassa 14.10.2020. Palvelussa puhelut ohjautuvat asiakkaan 
tekemien valintojen perusteella asian hoidosta vastaavalle 
viranhaltijalle. Loppuvuoden aikana palvelusta tulleita teh-
täviä hoidettiin yhteensä 817 kappaletta. Palvelusta on pää-
osin tullut hyvää palautetta. Yksittäisiä kielteisiä palautteita 
on tullut lähinnä siitä, ettei henkilöstöä enää saa suoraan 
kiinni totutusta numerosta, vaan kaikki rakennusvalvonnan 
puhelut ohjataan takaisinsoittopalveluun. Asiakasneu-
vonta keskitetään Lupapisteen neuvontapalveluun, Hyvin-
kään ja Järvenpään yhteiseen päivystävä rakennustarkasta-
japalveluun sekä takaisinsoittopalveluun. 

Hyvinkään ja Järvenpään rakennusvalvonnan asiakastyyty-
väisyyttä tutkittiin Turun ammattikorkeakoulussa opiskele-
van insinööriopiskelijan toimesta keväällä 2020. Insinööri-
työn yhteydessä tehtiin Hyvinkään ja Järvenpään alueella 
toimiville rakennuttajille, suunnittelijoille ja työnjohtajille 
suunnattu laaja verkkokysely ja sitä täydentäviä ryhmä-
haastatteluja. Työn tulokset valmistuvat vuoden 2021 alku-
puolella  
 
Ympäristöpalvelun toimintoja arviointin yhteistä arviointi-
mallia CAF (The Common Assessment Framework) sovel-
taen. Malli on julkisissa organisaatioissa käytetty työkalu, 
tai viitekehys, organisaation toiminnan kokonaisvaltaiseen 
arviointiin ja kehittämiseen. Itsearvioinnissa löydettyjen pa-
rantamisalueiden kautta valikoitui keskeisimmät kehittä-
mistoimenpiteet keinoineen, joiden eteenpäin viemiseksi 
laadittiin kehittämissuunnitelma vuosille 2021-2022.  
 
Kesän 2020 aikana Helsingin yliopiston Aquatic Biogeoche-
mistryn tutkimusyksikö (ABRU) teki Kytäjärvellä sedimentti-
tutkimuksia. Tutkimustuloksia julkaistaan vuonna 2021. 
Hyvinkään Kytäjärvi on ekologiselta tilaltaan heikoin kai-
kista Hyvinkään järvistä. Järvelle on asetettu tavoitteeksi hy-
vän tilan saavuttaminen vuoteen 2027 mennessä.  
 
Hyvinkään Ympäristöfoorumin vuoden 2020 toimintasuun-
nitelman pääteemana oli pohjavedet ja niiden suojelu. 
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Suunnitellut tapahtumat ja tilaisuudet peruuntuivat ko-
ronatilanteen vuoksi. Koronatilanteen takia myös Hyvin-
kään pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitystyöhön 
suunnitellut osallistavat toimet peruttiin ja kansalaisten, 
luottamuselinten ja viranomaisten kuuleminen järjestettiin 
laittamalla suunnitelmat nähtäville ja lausuntopyynnöin. 
Muilta osin koronaepidemian vaikutukset Ympäristöpalve-
lun toimintaan jäivät vähäisiksi.  
 
Ympäristöterveydenhuollossa tarkastustoimintaa rajoitet-
tiin epidemian alusta toukokuun puoleen väliin asti ohjaa-
vien viranomaisten linjausten mukaisesti. Valvontasuunni-
telman mukaista valvontaa lisättiin asteittain kesäkuun 
alusta lähtien. Tarkastuksilla käytettiin vallitsevan epide-
miatilanteen mukaisia henkilösuojaimia niin työturvallisuu-
den varmistamiseksi kuin asiakkaiden terveyden turvaa-
miseksi.  
 
Ympäristöterveydenhuollon henkilökunta osallistui kah-
teen valtakunnalliseen LaatuNetin järjestämään interkalib-
rointiin, joissa arvioitiin mm. viranomaisen toiminnan yh-
denmukaisuutta. Aiheina olivat ruokamyrkytysepidemian 
ja eläinsuojelutapauksen selvittäminen. Ympäristötervey-
denhuollossa tehtiin vuonna 2020 ensimmäinen johdon-
katselmus, jossa tarkasteltiin vuoden 2019 laadunhallintaa 
ja asetettiin uusia tavoitteita vuodelle 2020. Vedenjakelu-
alueiden (vesilaitosten) tarkastukset tehtiin suunnitelmien 
mukaisesti.  
 
Eläinsuojeluvalvonnassa ilmoitusten ja yhteydenottojen 
määrän nousu jatkui vuoden loppua kohden. Eläinsuojelu-
valvontatarpeen taustalla on usein haasteet ihmisen jaksa-
misessa ja/tai taloudellisessa pärjäämisessä. Koronavi-
rusepidemian seurannaisvaikutusten nähdään jo tässä vai-
heessa lisäävän valvonnan tarvetta.  
 
Riski- ja epävarmuustekijäarvio 
 
Taloudelliset riskit (sisäiset ja ulkoiset) 
 
Ympäristökeskuksen palveluyksiköiden toimintatuotot 
koostuvat pääosin viranomaistoimintaan liittyvistä lupa- ja 
valvontamaksuista. Maksutuloihin vaikuttaa mm. muutok-
set yleisessä taloustilanteessa ja erityisesti rakentamisessa. 
Käsiteltävien lupa-asioiden määrä ja laatu vaihtelevat vuo-
sitasolla Ympäristökeskuksesta riippumattomista syistä. 
Maksutuottojen vuosittaiseen vaihteluun on vaikea varau-
tua. Talouden toteuman ennustaminen on haasteellista ta-
lousarviovuoden aikanakin, koska vaikeasti ennakoitavien 
lupamaksutulojen kertymä on talouden toteuman kannalta 
niin ratkaiseva tekijä.  
 
Ympäristökeskuksessa ei realisoitunut vahingonkorvauksia 
tilikauden aikana. Korvausvelvollisuus esimerkiksi virheelli-
sestä päätöksestä tai työnvirheen takia aiheuttaa taloudel-
lista riskiä, koska tietyissä tilanteissa voidaan taloudellinen 
vahinko joutua korvaamaan asiakkaalle. Osittain virheelli-
sille päätöksille on vakuutusturvaa kaupungissa. 

Strategiset riskit (sisäiset ja ulkoiset) 
 
Hyvinkään ympäristöterveydenhuollon yksikkö valmistau-
tui kolmen vuoden ajan maakuntauudistukseen ja ympäris-
töterveydenhuollon siirtymiseen maakunnan tehtäväksi. 
Tuona aikana vaihtoehdot toiminnan kehittämiseksi olivat 
vähissä. Alkuvuodesta 2019 maakuntauudistus kaatui ja 
valmistelu keskeytyi. Hallitusohjelmaan kirjattiin, että ym-
päristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistusta selvitetään. Aluehallinnon ja 
monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitys val-
mistui 26.1.2021. Selvityksessä Sote-uudistusta koskevan 
hallituksen esityksen mukaisille hyvinvointialueille siirret-
täisiin kuntien nykyisin hoitamat ympäristöterveydenhuol-
lon huollon tehtävät 1.1.2026. Ympäristöterveydenhuollon 
tehtäviin kuuluvat terveydensuojelu, tupakkavalvonta, 
eläinlääkintähuolto ja elintarvikevalvonta. Tarvetta lisäsel-
vityksille on edelleen, eikä vielä ei ole tiedossa mitä päätök-
siä selvitysten perusteella tehdään.   
 
Riskinhallinnan työkaluina ovat lainsäädännön ja toimin-
taympäristön muutosten seuraaminen sekä aktiivinen 
osallistuminen muutosten valmisteluun.  
 
Vahinkoriskit (sisäiset ja ulkoiset) 
 
Ympäristökeskuksen tehtävänä on tuottaa kuntalaisille, yri-
tyksille ja muille sidosryhmille hyvän hallinnon periaattein 
asiakaslähtöisiä, luotettavia, laadukkaita ja kustannuste-
hokkaita viranomaispalveluita sekä niihin liittyvää neuvon-
taa ja ohjausta. 
 
Riskinhallinnan työkaluina ovat mm. toimintaprosessien ja 
tietojärjestelmien kehittäminen, lainsäädännön ja toimin-
taympäristön muutoksien seuraaminen, aktiivinen tiedot-
taminen, henkilöstön kouluttaminen ja yhteistyöverkoston 
ylläpitäminen ja kehittäminen. 
 
Operatiiviset riskit (sisäiset ja ulkoiset) 
 
Tiedon hallinta on siirtynyt sähköisiin tietojärjestelmiin. IT-
ratkaisut sovelluksineen ovat toimistotyön tärkein työkalu. 
Merkittävimpänä riskitekijänä voidaan pitää IT-järjestel-
mien toimintavarmuutta. Ympäristöterveydenhuollolla oli 
vuoden 2020 aikana IT-järjestelmään liittyviä häiriöitä. Häi-
riöt syntyivät valtion viranomaisen tuottamien palveluiden 
toimimattomuuksien seurauksena valvontatietojärjes-
telmä VATI:a kehitettäessä.  
 
COVID-19 pandemia aiheutti muutoksia palveluntuotan-
nossa ja edellytti uusia toimintamalleja suojaamaan henki-
lökuntaa ja asiakkaita. Tarkastuksia suoritettiin kohteessa 
tai ns. hybridimallin mukaisesti osin etänä ja osin koh-
teessa. Ympäristöterveydenhuollossa koronan vuoksi neljä 
hoitolaitosta jäi kokonaan tarkastusten ulkopuolelle asuk-
kaiden kuuluessa riskiryhmään. Näissä hoitolaitoksissa tar-
kastusten tekeminen olisi kuitenkin toiminnan luonteen ja 
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laadun ylläpitämisen vuoksi erittäin tärkeää. Kohteet prio-
risoidaan vuoden 2021 tarkastuksissa ja niissä käydään 
heti tilanteen sen salliessa.  
 
Rakennusvalvonnassa vuosien aikana tehdyn sähköisen 
asioinnin ja arkistoinnin voimakkaan kehitystyön ansiosta 
rakennusvalvonnan toiminta jatkui COVID-19 pandemian 
alkaessa katkeamatta rakennusvalvonnan siirtyessä etä-
työskentelyyn. Korona-aikana on kehitetty erityisesti raken-
nustyön aikaisessa valvonnassa etätoimintatapoja, joita 
voidaan hyödyntää tilanteen normalisoituessa. 
 

Tietoturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota li-
sääntyneiden kiristyssähköpostiviestien ja huijauspuhelui-
den vuoksi. 
 
Yksityinen palveluntuottaja ilmoitti vuonna 2019 yksipuoli-
sesti, että yhtiö poistaa Lupapiste.fi -järjestelmästä ympä-
ristötoimen asiointipalvelun lokakuussa 2021. Toiveissa on, 
että palvelu voi jatkua em. ilmoituksesta huolimatta. Myös 
ympäristöterveydenhuollon laatujärjestelmää ylläpitävä 
yritys ilmoitti, ettei se enää jatkossa tule päivittämään jär-
jestelmässä olevia laatu- ja toimintaohjeita. Ympäristöter-
veydenhuolto kokoaa ja päivittää nyt omaa järjestelmää. 
Tehtävää ohjaa henkilöstöstä nimetty laatuvastaava.  
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Ympäristökeskus 
 
Ympäristökeskus- 
palvelualue TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 

Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 860 329 830 488 871 435 873 800  873 800 -2 365 
Toimintakulut -1 851 500 -1 958 308 -1 804 861 -1 807 662  -1 807 662 2 801 
Toimintakate -991 171 -1 127 820 -933 427 -933 862  -933 862 435 

 
 
Selvitys mahdollisista poikkeamista 
Talousarvio toteutui tulojen ja menojen suhteen budjetin mukaisesti. 
 
 
Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Vakinaiset  23,0 23,0 20,0 22,5 
Määräaikaiset 3,0 4,0 4,0 1,5 
Yhteensä 26,0 27,0 24,0 24,0 
HTV2 24,3 24,3 16,3  

 (HTV2 – Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä) 
 
Henkilöstöraportointiohjelman ja raportointitavan muutoksen vuoksi eri vuosien  
henkilöstömäärät eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 
 

Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 
Tavoite 

2020 
Rakennusvalvonta     
Lupapäätökset 343 314 328 350 
Vast.työnjohtajan päätökset 542 375 458 450 
Lupapäätösten käsittelyaika vireille-
tulosta, 2 kk:n tavoiteajassa %  53 73 100 

Ympäristöpalvelu     
Valvontatoimenpiteet, kpl 346 387 308 320 

Lupapäätösten käsittelyaika kuulut-
tamisesta, 4 kk:n tavoiteajassa % 50 60 83 100 

Ympäristöterveydenhuolto    
Valvontatarkastukset 731 688 556 600 
Eläinpotilaat 2072 2020 2047 1500 

Ilmoitusten ja hakemusten käsittele 3 
viikon tav.ajassa %, 97 100 93 95 

 

  

128
LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



 

Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

8.4 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 
 
Vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelman toteutuminen (1000 euroa, Hyvinkään Vesi ei ole mukana laskelmassa, talousar-
vio lautakuntien hyväksymien käyttösuunnitelmien mukainen): 
 
Tuloslaskelma 
Kaupunki (ilman LL), 1000 € TA 2020 TA muutos 

Muutettu  
TA 2020 Toteuma Poikkeama 

Myyntituotot 20 346 -135 20 211 20 199 -11 
Maksutuotot 5 456 -469 4 987 4 197 -790 
Tuet ja avustukset 1 627 97 1 724 2 599 875 
Muut tuotot 39 469 -1 864 37 605 40 947 3 342 
TOIMINTATUOTOT 66 898 -2 371 64 527 67 943 3 416 

Ilman myyntivoittoja 62 898 -1 500 62 027 65 279 2 381 
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 750  1 750 1 917 167 
Henkilöstökulut -78 216 463 -77 753 -74 878 2 876 

Palkat ja palkkiot -61 133 354 -60 780 -57 861 2 919 
Henkilösivukulut -17 083 109 -16 974 -17 017 -43 

Palvelujen ostot -196 698 -5 216 -201 914 -207 004 -5 090 
Aineet, tarvikkeet, tavarat -8 488 28 -8 460 -8 420 40 
Avustukset -8 626 -76 -8 702 -9 374 -672 
Muut kulut -32 292 204 -32 089 -38 311 -6 223 
TOIMINTAKULUT -324 321 -4 597 -328 918 -337 987 -9 069 

Ilman myyntitappioita    -337 987  

TOIMINTAKATE -255 673 -6 968 -262 640 -268 127 -5 487 
Ilman myyntivoittoja/tappioita -255 677 -6 966 -262 643 -270 791 -8 148 

Verotulot 209 491 -4 451 205 040 210 987 5 947 
* kunnallisvero 183 559 -6 059 177 500 183 623 6 123 
* yhteisövero  12 392 2 008 14 400 14 846 446 
* kiinteistövero 13 539 -399 13 140 12 519 -621 
Valtionosuudet 58 034 12 628 70 662 73 266 2 604 
* peruspalvelujen valtionosuus 46 732 11 600 58 332 60 810 2 478 
* verotul. perustuva valt.os. tasaus -3 188  -3 188 -3 201 -13 
* opetus- ja kulttuuritoimen valt.os -2 656  -2 656 -2 499 157 
* veromenetysten kompensaatio 17 146 1 028 18 174 18 156 -18 
Verorahoitus yhteensä 267 524 8 178 275 702 284 253 8 551 

Korkotuotot 60  60 58 -2 
Muut rahoitustuotot 1 557  1 557 1 784 227 
Korkokulut -2 088  -2 088 -1 831 257 
Muut rahoituskulut -110  -110 -41 69 
Rahoitustuotot ja -kulut -581  -581 -30 551 
VUOSIKATE 11 271 1 210 12 481 16 096 3 615 

Ilman myyntivoittoja/tappioita 7 271 -290 9 981 13 432 3 451 
Poistot  -15 705 -125 -15 830 -16 144 -314 
Satunnaiset tuotot ja kulut      
TILIKAUDEN TULOS -4 434 1 085 -3 349 -48 3 301 

 
Laskelmassa sitovat määrärahat ja tuloarviot on esitetty tummennettuina. Luvut sisältävät myös sisäiset erät.  
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Tuloslaskelman toteutuminen 
Tuloslaskelman toteutumisvertailu sisältää peruskau-
pungin toteuman ilman Hyvinkään Vesi -liikelaitosta. Lu-
vut sisältävät myös sisäiset erät. 
 
Vuoden aikana tehdyistä talousarviomuutoksista on 
tehty selkoa toimintakertomuksen alkuosan kappa-
leessa, jossa käsitellään olennaisia muutoksia taloudessa 
ja toiminnassa. 
 
Tarkemmin talousarvioylityksiä on esitelty toimialojen 
osiossa. 
 
Aloittavassa talousarviossa vuoden 2020 tulos oli suunni-
teltu 4,4 milj. euroa alijäämäiseksi. Maaliskuussa 2020 al-
kanut koronaepidemia muutti talouden näkymiä merkit-
tävästi. Toimintatuottojen ja -kulujen arviota jouduttiin 
muuttamaan kuluneen vuoden aikana ja samoin verora-
hoitukseen tuli merkittäviä muutoksia valtion myöntä-
mien koronatukien johdosta. Kaupungin tilikauden tu-
lokseksi muodostui -47 904,95 euroa, mikä oli 3,3 milj. eu-
roa parempi kuin muutettu talousarvio. 
 
Toimintakate 
 
Vuoden 2020 toimintakate toteutui 5,5 milj. euroa muu-
tettua talousarviota heikompana. Toimintatuotot toteu-
tuivat 3,4 milj. euroa muutettua talousarviota parem-
pana. Toimintatuottojen sisällä maksutuotot jäivät 0,8 
milj. euroa talousarviosta, kun taas tuet ja avustukset to-
teutuivat 0,9 milj. euroa ja muut tuotot 3,3 milj. euroa ta-
lousarviota paremmin. Maksutuotoissa näkyy varhais-
kasvatuksen (0,3 milj. euroa) sekä opetus- ja kulttuuritoi-
men (0,4 milj. euroa) jääminen budjetoitua heikommaksi. 
Tuet ja avustukset -ryhmässä sivistystoimi sai arvioitua 
enemmän avustuksia ja hankerahoitusta, mm. perusope-
tuksen hankerahoitukset toteutuivat 0,6 milj. euroa muu-
tettua talousarviota paremmin.  
 
Toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 9,1 milj. eu-
rolla. Henkilöstökulut alittivat talousarvion 2,9 milj. eu-
rolla. Alituksesta kohdistuu sivistystoimeen 1,2 milj. eu-
roa, josta 0,7 milj. euroa varhaiskasvatukseen.  Tekniikan 
ja ympäristön toimialalla henkilöstökulut alittivat talous-
arvion 1,0 milj. eurolla ja konsernipalveluiden ja -hallin-
non toimialla 0,7 milj. eurolla. Palvelujen ostot toteutuivat 
5,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. 
Tämä jakautui asiakaspalvelujen ostojen 7,3 milj. euron 
talousarvioylitykseen (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja mui-
den palvelujen ostojen 2,2 milj. euron talousarvioalituk-
seen. Avustukset ylittivät muutetun talousarvion 0,7 milj. 
eurolla, johtuen työmarkkinatuen kuntaosuuden budje-
toitua suuremmasta toteumasta. Muissa kuluissa vuok-
rat ja vastikkeet ylittivät talousarvion 1,1 milj. eurolla ja 
muut toimintakulut 5,2 milj. eurolla. Muiden toimintaku-
lujen ylitys pitää sisällään Sahanmäen kaatopaikan puh-
distamisvelvoitteesta tehdyn pakollisen varauksen (5,0 
milj. euroa). Kaupungin valtuusto myönsi 23.3.2021 ta-
lousarvion määrärahat ylittävältä osalta ylitysoikeudet 

Sahanmäen kaatopaikan puhdistamisesta tehtyyn pakol-
liseen varaukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden me-
nojen ylitykseen. 
 
Vuosikate 
 
Vuosikate oli 16,1 milj. euroa, mikä oli 3,6 milj. euroa 
muutettua talousarviota paremmin. Toimintakate toteu-
tui 5,5 milj. euroa muutettua talousarviota heikommin, 
kun taas verorahoitus parani muutetusta talousarviosta 
8,6 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut poikkesivat muu-
tetusta talousarviosta 0,6 milj. euroa.  
 
Verotulot 
 
Verotuloja kertyi vuonna 2020 yhteensä 211,0 milj. euroa. 
Verotulot kasvoivat vuodesta 2019 noin 12,0 milj. euroa 
eli 6,0 %. Verotuloja kertyi yhteensä 5,9 milj. euroa muu-
tettua talousarviota enemmän ja 1,5 milj. euroa alkupe-
räistä talousarviota enemmän.  
 
Kunnallisverotuloja kertyi 183,6 milj. euroa, mikä on 
11,7 milj. euroa (6,8 %) enemmän kuin vuonna 2019. 
Muutettuun talousarvioon nähden kunnallisverotuloja 
kertyi 6,1 milj. euroa enemmän ja alkuperäiseen talous-
arvioon nähden toteuma oli 0,1 milj. euroa enemmän.  
 
Yhteisöverotuloja kertyi 14,8 milj. euroa eli 0,4 milj. eu-
roa muutettua talousarviota enemmän. Aloittavaan ta-
lousarvioon nähden yhteisöverotuloa kertyi 2,5 milj. eu-
roa enemmän. Yhteisöveron tuotto kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna 0,7 milj. euroa eli 5,3 %. Yhteisöveron 
tuotto pitää sisällään valtion kunnille antamana ko-
ronatukena 3,0 milj. euroa, jossa kuntien osuutta yhteisö-
veron tuotosta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä. Korotus 
on määräaikainen vuosille 2020 ja 2021. 
   
Kiinteistöverotuloja kertyi 12,5 milj. euroa eli 0,6 milj. 
euroa muutettua talousarviota vähemmän. Aloittavaan 
talousarvioon nähden toteuma oli 1,0 milj. euroa pie-
nempi. Vuoteen 2019 verrattuna kiinteistöverotulo pie-
neni 0,5 milj. euroa eli 3,8 %. Kiinteistöverotulot toteutui-
vat odotettua heikompana. Heikompi kehitys johtui siitä, 
että kiinteistöverotus siirtyi verovelvolliskohtaiseen vero-
tuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmis-
tuminen). 
 
Valtionosuudet 
 
Valtionosuuksia toteutui 73,3 milj. euroa, mikä on 20,3 
milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019. Muutettuun ta-
lousarvioon nähden valtionosuuksia kertyi 2,6 milj. eu-
roa enemmän ja aloittavaan talousarvioon nähden 15,2 
milj. euroa enemmän. Valtionosuudet sisältävät 14,7 
milj. euroa valtion tukea koronavaikutusten kompen-
sointiin. Tästä 1,0 milj. euroa on veronmaksulykkäysten 
kompensaatiota, mikä peritään takaisin vuoden 2021 
valtionosuusmaksatuksissa. Valtionosuuksien lisäyksillä 
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on korvattu kunnallisverotulojen menetyksiä, suojava-
rustehankintoja sekä aiheutuneita testaus-, jäljitys-, ym. 
koronakustannuksia. Ilman koronavaikutusten kompen-
saatiota valtionosuudet olisivat kasvaneet edellisvuo-
desta 5,6 milj. euroa (10,6 %).  
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8.5 Investointiosan toteutuminen 
 
Investointimenojen toteuma ilman vesihuoltoa oli 29,6 
milj. euroa, mikä alitti alkuperäisen talousarvion 4,6 milj. 
eurolla. Vesi –liikelaitos mukaan luettuna investointime-
nojen toteuma oli 33,8 milj. euroa. Kaupungin investoin-
tien nettomenot ilman myyntivoittoja ja –tappioita olivat 
32,3 milj. euroa ja Hyvinkään Vesi –liikelaitos mukaan lu-
ettuna 36,4 milj. euroa.  
 
Maanhankintaan olemassa ollut 1,5 milj. euron määrära-
havarausta käytettiin 0,5 milj. euroa. 
 
Talonrakennushankkeisiin käytettiin 24,1 milj. euroa. Mo-
nitoimitalo Kipinän toteuma 12,4 milj. euroa alitti talous-
arvion 2,8 milj. eurolla. Monitoimitalo Kipinä valmistui 
marraskuussa 2020 ja hankkeen kokonaiskustannus oli 
26,9 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa alle kokonaisbud-
jetin.  Vuonna 2020 Metsäkaltevan koulun määrärahasta 
säästyi 0,1 milj. euroa. Metsäkaltevan koulu valmistui hei-
näkuussa 2020 ja hankkeen kokonaiskustannukseksi 
muodostui 13,1 milj. euroa (kokonaisbudjetti 13,3 milj. 
euroa). Tapainlinnan koulun laajennuksen toteuttamista 
siirretään vuosille 2021-2022 ja näin ollen myös määrära-
haan tehtiin 1,7 milj. euron vähennys.  Uimalan peruskor-
jauksen ja laajennuksen määrärahaa lisättiin 2,5 milj. eu-
roa vuonna 2020. Lopullinen toteuma vuonna 2020 oli 
kuitenkin 5,4 milj. euroa, mikä oli 2,8 milj. euroa alle muu-

tetun talousarvion. Muiden rakennusten peruskorjauk-
sista ja muutostöistä siirrettiin 0,1 milj. euroa kunnallis-
tekniikan liikunta- ja ulkoilualueisiin Sveitsin Hiihtokes-
kuksen kiinteiden rakenteiden hankintaan. Määrärahavä-
hennyksen jälkeenkin Muiden rakennusten peruskor-
jaukset ja muutostyöt alitti talousarvion 0,4 milj. eurolla. 
 
Kunnallistekniikan uudisrakentamiseen käytettiin 3,6 
milj. euroa. Kunnallistekniikan korvausinvestointeja to-
teutettiin 1,8 milj. eurolla. Elinkeinopoliittisten tonttien 
kunnallistekniikan rakentamisen määrärahoja kului 0,1 
milj. euroa. Liikunta- ja ulkoilualueisiin käytettiin 0,4 milj. 
euroa. Kokonaisuutena kunnallistekniikan investoinnit 
alittivat talousarvion 1,1 milj. eurolla. 
 
Irtaimen omaisuuden investointeja toteutui 1,9 milj. eu-
roa, mikä oli 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota vä-
hemmän. Talousarviovuoden aikana Monitoimitalo Ki-
pinälle lisättiin irtaimen omaisuuden investointimäärära-
hoja 1,0 milj. euroa. Vastaava summa jää toteutumatta 
vuonna 2021. 
 
Hyvinkään Veden investoinnit alittivat talousarvion 0,2 
milj. eurolla, nettoinvestointimenojen ollen 4,2 milj. eu-
roa.  
 

Investointiosan yhteenveto   TA 2020 TA-muutos 
Muutettu 
TA 2020 Toteutunut Poikkeama 

Kiinteä omaisuus Myynnit 5 500 000 -1 500 000 4 000 000 2 706 413 -1 293 587 

 Menot -1 500 000  -1 500 000 -455 025 1 044 975 

 Netto 4 000 000 -1 500 000 2 500 000 2 251 388 -248 612 
Sijoitukset Myynnit    3 266 3 266 

 Menot -100 000 0 -100 000  100 000 

 Netto -100 000 0 -100 000 3 266 103 266 
Muut pitkävaikutteiset menot Menot -500 000  -500 000  500 000 

 Netto -500 000 0 -500 000 0 500 000 
Talonrakennus       
Opetustoimen rakennukset       

Monitoimitalo Menot -15 190 000  -15 190 000 -12 398 972 2 791 028 
Metsäkaltevan koulu Menot -4 138 000  -4 138 000 -4 008 888 129 112 
Tapainlinnan koulun laajennus Menot -1 950 000 1 700 000 -250 000 -225 183 24 817 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen rakennukset      
Uimalan peruskorj. ja laajennus Rah. osuudet 270 000  270 000 216 000 -54 000 

 Menot -6 000 000 -2 470 000 -8 470 000 -5 656 057 2 813 943 

 Netto -5 730 000 -2 470 000 -8 200 000 -5 440 057 2 759 943 
Muut rakennukset       

Rakennusten vuosikorjaukset ja           
muutostyöt/lista Menot -2 500 000 100 000 -2 400 000 -1 951 183 448 817 

Energiainvestoinnit Menot -100 000  -100 000 -99 034 966 

Talonrakennus yhteensä Rah. osuudet 270 000  270 000 216 000 -54 000 

 Menot -29 878 000 -670 000 -30 548 000 -24 339 317 6 208 683 

 Netto -29 608 000 -670 000 -30 278 000 -24 123 317 6 154 683 
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Investointiosan yhteenveto   TA 2020 TA-muutos 
Muutettu 
TA 2020 Toteutunut Poikkeama 

Kunnallistekniikka       
Kunnallistekniikan uudisrakenta-
minen Rah. osuudet   0  0 

 Menot -3 665 000  -3 665 000 -3 633 135 31 865 

 Netto -3 665 000 0 -3 665 000 -3 633 135 31 865 
Kunnallistekniikan korvausin-
vestoinnit Menot -1 905 000  -1 905 000 -1 759 341 145 659 

 Netto -1 905 000 0 -1 905 000 -1 759 341 145 659 
Elinkeinopoliittiset tontit Menot -1 000 000  -1 000 000 -81 535 918 465 

 Netto -1 000 000 0 -1 000 000 -81 535 918 465 
Liikunta- ja ulkoilualueet Rah. osuudet    30 000 30 000 

 Menot -340 000 -100 000 -440 000 -441 642 -1 642 

 Netto -340 000 -100 000 -440 000 -411 642 28 358 
Kunnallistekniikka yhteensä Rah. osuudet 0 0 0 30 000 30 000 

 Menot -6 910 000 -100 000 -7 010 000 -5 915 653 1 094 347 

 Netto -6 910 000 -100 000 -7 010 000 -5 885 653 1 124 347 
Irtain omaisuus       

Sivistystoimi Menot -635 000 -1 000 000 -1 635 000 -1 403 119 231 881 
Tekniikka ja ympäristö Menot -450 000  -450 000 -452 797 -2 797 

Irtain omaisuus yhteensä Menot -1 085 000 -1 000 000 -2 085 000 -1 855 916 229 084 

 Netto -1 085 000 -1 000 000 -2 085 000 -1 855 916 229 084 

Investoinnit yhteensä Myynnit 5 500 000 -1 500 000 4 000 000 2 709 679 -1 290 321 

 Rah. osuudet 270 000 0 270 000 246 000 -24 000 

 Menot -39 973 000 -1 770 000 -41 743 000 -32 565 911 9 177 089 

 Netto -34 203 000 -3 270 000 -37 473 000 -29 610 232 7 862 768 

Investointiosasta tuloslaskel-
maan siirtyvät erät Myyntivoitot 4 000 000 -1 500 000 2 500 000 2 664 375 164 375 

 Myyntitappiot     0 

 Netto 4 000 000 -1 500 000 2 500 000 2 664 375 164 375 

Investoinnit ilman myyntivoit-
toja/-tappioita Myynnit 1 500 000  1 500 000 45 304 -1 454 696 

 Rah. osuudet 270 000 0 270 000 246 000 -24 000 

 Menot -39 973 000 -1 770 000 -41 743 000 -32 565 911 9 177 089 

 Netto -38 203 000 -1 770 000 -39 973 000 -32 274 607 7 698 393 

Hyvinkään vesiliikelaitos Menot -4 390 000  -4 390 000 -4 156 551 233 449 

 Netto -4 390 000 0 -4 390 000 -4 156 551 233 449 

 Myynnit 5 500 000 -1 500 000 4 000 000 2 709 679 -1 290 321 

Koko kaupunki yhteensä Rah. osuudet 270 000 0 270 000 246 000 -24 000 
 Menot -44 363 000 -1 770 000 -46 133 000 -36 722 462 9 410 538 

 Netto -38 593 000 -3 270 000 -41 863 000 -33 766 783 8 096 217 
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8.6 Rahoitusosan toteutuminen 
 
Rahoitusosan toteutumisvertailussa osoitetaan, miten 
kunnan menot on rahoitettu. Sen avulla kootaan yhteen 
laskelmaan tulorahoitus, investoinnit sekä anto- ja otto-
lainaus. Rahoitusosan toteutumisvertailun toiminnan ja 
investointien rahavirran toteutumisen seuranta on tulos-
laskelma- ja investointiosissa. Antolainasaamisten sekä 
lainojen muutosten seuranta toteutetaan rahoitusosan 
toteutumisvertailussa.  
 
Antolainasaamisten muutoksissa on taseen pysyvien vas-
taavien sijoitusten ryhmään kuuluvien antolainojen muu-
tokset. Antolainoja ovat mm. kunnan tytäryhteisöille ja 

muille kunnallisia palveluja tuottaville yhteisöille myön-
netyt lainat. 
 
Lainakannan muutoksissa pitkäaikaisten lainojen muu-
tos kertoo, kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana otta-
nut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinut niitä. Pitkäaikais-
ten lainojen vähennys puolestaan kertoo, kuinka paljon 
lainoja on lyhennetty tilivuoden aikana. Lyhytaikaisten lai-
nojen muutos kertoo lyhytaikaisten lainojen lisäysten ja 
vähennysten erotuksen tilivuoden aikana. 
 

 
 
 
Rahoitusosa 
Kaupunki (ilman LL), 1000 € TA 2020 TA muutos 

Muutettu  
TA 2020 Toteuma Poikkeama 

Toiminnan rahavirta 7 271 2 710 9 981 18 216 8 235 
Vuosikate 11 271 1 210 12 481 16 096 3 615 
Satunnaiset erät      
Tulorahoituksen korjauserä -4 000 1 500 -2 500 2 120 4 620 

Investointien rahavirta -34 203 -1 770 -35 973 -29 610 6 363 
Investointimenot -39 973 -1 770 -41 743 -32 567 9 176 
Rahoitusosuudet inv.menoihin  270  270 246 -24 
Pys.vastaavien luovutustulot 5 500  5 500 2 710 -2 790 

Toiminta ja investoinnit, netto -26 932 940 -25 992 -11 394 14 598 
      

Rahoitustoiminta      
Antolainauksen muutokset    54 54 

* Antolainasaamisten lisäys      
* Antolainasaamisten vähennyks.   54 54 

Lainakannan muutokset 29 820 6 000 35 820 14 067 -21 753 
* Pitkäaik.lainojen lisäys 44 000 6 000 50 000  -50 000 
* Pitkäaik.lainojen vähennys -14 180  -14 180 -12 610 1 570 
* Lyhytaikaisten lainojen muutos   26 677 26 677 
Muut maksuvalmiuden muut.    -7 039 -7 039 

Rahoitustoiminta, netto 29 820 6 000 35 820 7 082 -28 738 
       
Rahavarojen muutos 2 888 6 940 9 828 -4 312 -14 140 
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8.7 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 
 
    Määrärahat       Tuloarviot       

  

Si-
to-
vuu
s 

Alkup. 
TA2020 

Siitä 
muutos 

MTA 
2020 TP 2020 

Poik-
keama 

Alkup. 
TA2020 

Siitä 
muutos 

MTA 
2020 TP 2020 

Poik-
keama 

Käyttötalousosa                       
Päätöksenteko                       

Kaupunginvaltuusto N 152   152 137 15           
Tarkastuslautakunta N 161   161 143 18           
Keskusvaalilautakunta N                     
Kaupunginhallitus N 875   875 764 112           
Kaupungin johto N 665 -36 629 415 214           
Demokratia ja johdon tuki N 1 198   1 198 1 114 84           
Omaisuuden tuotot N           4 000 -1 525 2 475 2 517 42 
Sosiaali- ja terveyspalvelut N 158 292 6 361 164 653 171 972 -7 319           

Konsernipalvelut ja hallinto                       
Elinvoima N 4 631 94 4 725 4 613 112           
Henkilöstö N 2 895 -190 2 705 2 359 346           
Talous N 3 813 -350 3 463 3 154 308           

Sivistystoimi                       
Hallinto ja kehittäminen N 823 -40 783 676 107           
Perusopetus N 42 454 607 43 060 41 798 1 262           
Yleissiv. koulutus ja työpaja-  
toiminta N 8 285 107 8 393 8 048 345           
Varhaiskasvatuspalvelut N 26 277 -534 25 743 24 797 946           

  Kulttuuri- ja hyvinvointi N 11 562 -264 11 298 11 059 239           
Tekniikka ja ympäristö                       

Tekn.hallinto ja kehittäminen N 4 602 -129 4 473 4 431 41           
Tekninen keskus N 5 964 268 6 232 10 409 -4 178           
Tilakeskus N           13 910 451 14 361 16 181 1 819 
Ympäristökeskus N 934   934 933             

Tuloslaskelmaosa                       
Verotulot B           209 491 -4 451 205 040 210 987 5 947 
Valtionosuudet B           58 034 12 628 70 662 73 266 2 604 
Korkotulot B           60   60 58 -2 
Muut rahoitustulot B           1 557   1 557 1 784 227 
Korkomenot B 2 088   2 088 1 831 257           
Muut rahoitusmenot B 110   110 41 69           
Satunnaiset erät B                     

Investointiosa                       
Maa- ja vesialueet N 1 500   1 500 455 1 044 1 500   1 500 42 -1 458 
Rakennukset                       

Monitoimitalo N 15 190   15 190 12 399 2 791           
Metsäkaltevan koulu N 4 138   4 138 4 009 129           
Tapainlinnan koulun laaj. N 1 950 -1 700 250 225 25           
Uimalan peruskorj. ja laaj. N 6 000 2 470 8 470 5 656 2 814 270   270 216 -54 
Muut rakennukset N 2 600 -100 2 500 2 050 450           

Kiinteät rakenteet ja laitteet N 6 910 100 7 010 5 916 1 094       30 30 
Koneet ja kalusto N 1 085 1 000 2 085 1 856 229           
Sijoitukset N 100   100           3 3 
Muut pitkävaik. menot N 500   500   500           

Rahoitusosa                       
Antolainauksen muutokset N                      

Antolainasaamisten lisäys                       
Antolainasaamisten vähen- 
nys                   54 54 

Lainakannan muutokset N                      
Pitkäaikaisten lainojen lisäys             44 000 6 000 50 000   -50 000 
Pitkäaik. lainojen vähennys   14 180   14 180 12 610 1 570           
Lyhytaik. lainojen muutos                   26 677 26 677 

N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomäärä/-tuloarvio        
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lll TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
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9.1 Tuloslaskelma 
 
 
 

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 
   

TOIMINTATUOTOT    
Myyntituotot 15 350 996,40 16 214 324,58 
Maksutuotot 4 197 217,46 6 146 738,76 
Tuet ja avustukset 2 608 013,22 1 938 019,86 
Vuokratuotot 14 042 197,35 12 031 502,73 
Muut tuotot 3 420 195,64 4 789 548,70 
Toimintatuotot yhteensä 39 618 620,07 41 120 134,63 

   
Valmistus omaan käyttöön 2 187 800,26 2 640 211,11 

   
TOIMINTAKULUT    
Henkilöstökulut   

Palkat ja palkkiot -59 231 904,66 -61 684 554,62 
Henkilösivukulut   

Eläkekulut -15 134 942,08 -14 926 747,87 
Muut henkilösivukulut -2 271 654,49 -2 580 894,40 

Henkilöstökulut yhteensä -76 638 501,23 -79 192 196,89 
Palvelujen ostot -193 426 640,28 -187 375 347,90 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 587 753,34 -10 095 019,21 
Avustukset -9 373 891,43 -9 036 217,07 
Vuokrat -9 550 308,38 -8 602 992,89 
Muut kulut -5 648 367,18 -835 051,94 
Toimintakulut yhteensä -304 225 461,84 -295 136 825,90 

   
TOIMINTAKATE -262 419 041,51 -251 376 480,16 

   
Verotulot 210 987 252,10 199 029 487,57 
Valtionosuudet 73 265 727,00 52 983 163,04 

   
Rahoitustuotot ja kulut    

Korkotuotot 57 990,30 61 821,02 
Muut rahoitustuotot 1 141 734,42 1 124 685,49 
Korkokulut -1 830 730,70 -1 819 725,71 
Muut rahoituskulut -41 014,27 -94 325,76 

Rahoitustuotot ja kulut yht. -672 020,25 -727 544,96 
   

VUOSIKATE 21 161 917,34 -91 374,51 
   

Poistot ja arvonalentumiset   
Suunnitelman mukaiset poistot -19 210 285,96 -19 276 782,33 
Arvonalentumiset -1 234 830,77 -7 596,92 

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -20 445 116,73 -19 284 379,25 
TILIKAUDEN TULOS 716 800,61 -19 375 753,76 

   
Poistoeron lisäys (-) ja väh. (+) -10 952 129,63  
Varausten lisäys (-) ja väh. (+) 11 000 000,00  

   
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 764 670,98 -19 375 753,76 
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9.2 Rahoituslaskelma 
 
 
 

RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019 
   

TOIMINNAN RAHAVIRTA   
Vuosikate 21 161 917 -91 375 
Satunnaiset erät   
Tulorahoituksen korjauserät 2 120 059 -3 113 335 

Toiminnan rahavirta yhteensä 23 281 977 -3 204 709 
   

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Investointimenot -36 723 262 -38 329 061 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 246 000 73 293 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 710 479 4 337 388 

Investointien rahavirta yhteensä -33 766 783 -33 918 379 
   

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -10 484 806 -37 123 089 
   

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET   

Antolainauksen lisäykset  -105 265 
Antolainauksen vähennykset 53 504 53 684 

 53 504 -51 581 
   

LAINAKANNAN MUUTOKSET   
Pitkäaikaisten lainojen lisäys  42 636 325 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 610 013 -7 850 730 
Lyhytaikaisten lainojen muutos 26 676 912 -7 019 945 

 14 066 898 27 765 651 
   
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET   

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -147 307 -299 015 
Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 
Saamisten muutos 3 150 003 4 623 613 
Korottomien velkojen muutos -12 053 596 11 473 302 

 -9 050 901 15 797 900 
   

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 5 069 502 43 511 970 
   

RAHAVAROJEN MUUTOS -5 415 304 6 388 881 
   

RAHAVAROJEN MUUTOS   
Kassavarat 31.12. 46 361 522 51 776 826 
Kassavarat 1.1. 51 776 826 45 387 945 

RAHAVAROJEN MUUTOS -5 415 304 6 388 881 
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9.3 Tase 
 

TASE  31.12.2020 31.12.2019 
V A S T A A V A A   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET   
Aineettomat oikeudet  300 288,23 706 411,62 
Muut pitkävaikutteiset menot 307 709,55 395 801,45 
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 607 997,78 1 102 213,07 
AINEELLISET HYÖDYKKEET   
Maa- ja vesialueet 42 899 379,16 42 486 483,36 
Rakennukset  136 534 729,86 101 062 651,80 
Kiinteät rakenteet ja laitteet 68 588 237,25 71 154 387,93 
Koneet ja kalusto 2 896 128,45 1 725 380,39 
Muut aineelliset hyödykkeet 579 666,41 514 100,41 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 12 226 039,87 30 172 705,34 
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 263 724 181,00 247 115 709,23 
SIJOITUKSET   
Osakkeet ja osuudet 53 309 561,92 53 437 777,26 
Muut lainasaamiset  3 119 711,86 3 173 216,12 
Muut saamiset 996 056,96 996 056,96 
SIJOITUKSET YHTEENSÄ 57 425 330,74 57 607 050,34 
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 321 757 509,52 305 824 972,64 

   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
VAIHTO-OMAISUUS   
Aineet ja tarvikkeet   
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ   
SAAMISET   
PITKÄAIKAISET SAAMISET   
Lainasaamiset 2 164 679,83 2 286 440,73 
Muut saamiset 5 728,80 0,00 
PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 2 170 408,63 2 286 440,73 
LYHYTAIKAISET SAAMISET   
Myyntisaamiset 3 019 470,18 6 477 382,67 
Lainasaamiset 121 760,90 553 415,16 
Muut saamiset 1 160 682,66 1 690 411,84 
Siirtosaamiset 2 356 652,08 971 326,80 
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 6 658 565,82 9 692 536,47 
SAAMISET YHTEENSÄ 8 828 974,45 11 978 977,20 
Rahat ja pankkisaamiset 46 361 521,71 51 776 825,77 
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 55 190 496,16 63 755 802,97 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 376 948 005,68 369 580 775,61 
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TASE 31.12.2020 31.12.2019 
V A S T A T T A V A A   
OMA PÄÄOMA   
Peruspääoma 151 019 243,41 151 019 243,41 
Muut omat rahastot 3 862 465,48 3 862 465,48 
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 8 493 935,43 27 869 689,19 
Tilikauden yli- / alijäämä 764 670,98 -19 375 753,76 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 164 140 315,30 163 375 644,32 

   
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET   
Poistoero 10 952 129,63  
   
VAPAAEHTOISET VARAUKSET   
Investointivaraukset  11 000 000,00 

   
PAKOLLISET VARAUKSET   
Eläkevaraukset 1 500,00 13 215,71 
Muut pakolliset varaukset 5 679 205,10 883 054,74 
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 5 680 705,10 896 270,45 

   
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT   
Lahjoitusrahastojen pääomat 176 545,24 323 852,29 
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 176 545,24 323 852,29 

   
VIERAS PÄÄOMA   
PITKÄAIKAINEN   
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 104 243 141,14 116 853 154,42 
Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat 8 371 056,64 8 058 320,67 
Siirtovelat 22 080,00 6 000,00 

PITKÄAIKAINEN YHTEENSÄ 112 636 277,78 124 917 475,09 

LYHYTAIKAINEN   
Joukkovelkakirjalainat 25 000 000,00  
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  12 610 013,28 12 610 013,28 
Lainat muilta luotonantajilta 11 761 100,64 10 084 189,14 
Saadut ennakot  117 932,28 240 765,70 
Ostovelat  10 437 254,29 11 382 325,82 
Muut velat 2 449 414,41 3 586 939,45 
Siirtovelat 20 986 317,73 31 163 300,07 
LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ 83 362 032,63 69 067 533,46 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 195 998 310,41 193 985 008,55 

   
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 376 948 005,68 369 580 775,61 
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9.4  Konsernituloslaskelma 
 
 
 

KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 
Toimintatuotot 292 087 554,88 289 934 500,66 
Toimintakulut -534 797 767,63 -522 902 027,35 
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta 64 840,93 124 300,81 
TOIMINTAKATE -242 645 371,82 -232 843 225,88 
Verotulot 210 260 984,59 198 284 102,90 
Valtionosuudet 73 265 727,00 52 983 163,04 
Rahoitustuotot ja -kulut   
  Korkotuotot 28 140,24 22 116,21 
  Muut rahoitustuotot 498 024,34 482 241,58 
  Korkokulut -3 359 090,92 -3 314 934,97 
  Muut rahoituskulut -532 763,78 -569 956,74 
VUOSIKATE 37 515 649,64 15 043 506,14 
Poistot ja arvonalentumiset   
  Suunnitelman mukaiset poistot -34 988 653,72 -32 565 813,77 
  Omistuksen eliminointierot -3 033,58 -14 124,12 
  Arvonalentumiset -992,03 9 656,87 
TILIKAUDEN TULOS 2 522 970,31 -17 526 774,88 
Tilinpäätössiirrot 0,00 0,00 
Tilikauden verot -603 783,28 -407 151,12 
Laskennalliset verot -162 630,12 -237 985,40 
Vähemmistöosuudet -207 437,92 -643 290,19 
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 549 118,99 -18 815 201,60 
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9.5  Konsernirahoituslaskelma 
 
 
 

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 
   

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  
TOIMINNAN RAHAVIRTA   

Vuosikate 37 515 650 15 043 506 
Tilikauden verot -603 783 -407 151 
Tulorahoituksen korjauserät 2 240 749 -3 596 802 

Toiminnan rahavirta yhteensä 39 152 616 11 039 553 
   

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Investointimenot -65 183 620 -60 209 185 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 448 633 73 293 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 703 600 6 445 511 

Investointien rahavirta yhteensä -61 031 387 -53 690 382 
   

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -21 878 771 -42 650 829 
   

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET   

Antolainauksen lisäykset -667 -868 
Antolainauksen vähennykset 32 053 74 689 

 31 386 73 821 
   

LAINAKANNAN MUUTOKSET   
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 21 600 107 53 097 232 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -22 567 189 -17 397 797 
Lyhytaikaisten lainojen muutos 18 841 762 6 186 139 

 17 874 680 41 885 574 
   

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET   
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 51 450 -190 526 
Vaihto-omaisuuden muutos -1 182 923 131 713 
Saamisten muutos 9 637 694 -12 428 929 
Korottomien velkojen muutos -5 026 351 22 561 613 

 3 479 870 10 073 870 
   

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 21 385 936 52 033 265 
   

RAHAVAROJEN MUUTOS -492 835 9 382 437 
   

RAHAVAROJEN MUUTOS   
Kassavarat 31.12. 60 640 161 61 132 996 
Kassavarat 1.1. 61 132 996 51 750 559 

RAHAVAROJEN MUUTOS -492 835 9 382 437 
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9.6   Konsernitase 
 

KONSERNITASE  31.12.2020 31.12.2019 
V A S T A A V A A   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET   
Aineettomat oikeudet  671 931,01 975 131,01 
Muut pitkävaikutteiset menot 3 529 782,87 3 397 695,33 
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 4 201 713,88 4 372 826,34 

Maa- ja vesialueet 49 080 859,55 48 732 480,04 
Rakennukset  319 319 756,28 283 147 161,73 
Kiinteät rakenteet ja laitteet 69 762 442,76 72 397 005,94 
Koneet ja kalusto 17 214 187,08 16 564 064,68 
Muut aineelliset hyödykkeet 14 476 941,67 14 416 344,19 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 31 899 918,82 38 681 726,78 
AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 501 754 106,17 473 938 783,35 

SIJOITUKSET   
Tytäryhtiöosakkeet   
Osakkuusyhtiöosakkeet ja -osuudet 19 620 540,79 19 150 938,20 
Muut osakkeet ja osuudet 4 090 334,94 3 796 489,51 
Muut lainasaamiset 1 909 601,68 1 941 654,51 
Muut saamiset 339 587,70 338 921,04 
SIJOITUKSET YHTEENSÄ 25 960 065,11 25 228 003,27 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT   
Valtion toimeksiannot 189 940,99 35 437,74 
Lahjoitusrahastojen varat 252 572,40 192 196,26 
Muut toimeksiantojen varat 641 512,83 115 390,29 
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 1 084 026,22 343 024,29    
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
VAIHTO-OMAISUUS   
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 414 724,37 2 242 850,00 
Valmiit tuotteet 13 050,87  
Muu vaihto-omaisuus  2 002,44 
VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 3 427 775,24 2 244 852,44 

SAAMISET   
PITKÄAIKAISET SAAMISET   
Lainasaamiset 6 987,51 19 052,49 
Muut saamiset 2 644,00 2 644,00 
Siirtosaamiset 7 506,70  
PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 17 138,21 21 696,49 
LYHYTAIKAISET SAAMISET   
Myyntisaamiset 9 888 569,52 17 488 832,06 
Lainasaamiset 10 222,44 390 179,32 
Muut saamiset 4 177 839,85 5 942 698,71 
Siirtosaamiset 12 184 179,55 12 073 421,44 
LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 26 260 811,36 35 895 131,52 
SAAMISET YHTEENSÄ 26 277 949,57 35 916 828,01 

RAHOITUSARVOPAPERIT   
Osakkeet ja osuudet 303,20 303,20 
RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 303,20 303,20 
Rahat ja pankkisaamiset 60 639 857,45 61 132 692,82 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 623 345 796,82 603 177 313,73 
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KONSERNITASE  31.12.2020 31.12.2019 
V A S T A T T A V A A   
OMA PÄÄOMA   
Peruspääoma 151 019 243,41 151 019 243,41 
Säätiöiden ja yhdistysten pääoma 219 325,74 219 325,74 
Ylikurssirahasto 181 951,62 181 951,62 
Muut omat rahastot 4 042 929,32 4 048 005,95 
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 35 601 149,29 54 416 350,89 
Tilikauden yli- / alijäämä 1 549 118,99 -18 815 201,60 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 192 613 718,37 191 069 676,01 
VÄHEMMISTÖOSUUS 2 839 135,27 2 703 276,96 

   
PAKOLLISET VARAUKSET   
Eläkevaraukset 30 229,54 43 523,72 
Muut pakolliset varaukset 7 291 679,12 2 340 383,74 
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 7 321 908,66 2 383 907,45 

   
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT   
Valtion toimeksiannot 496 369,69 143 926,91 
Lahjoitusrahastojen pääomat 429 117,64 516 048,55 
Muut toimeksiantojen pääomat 642 329,88 115 390,29 
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 1 567 817,22 775 365,76 

   
VIERAS PÄÄOMA   
PITKÄAIKAINEN   
Joukkovelkakirjalainat (p)   
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (p) 268 621 990,46 272 896 575,33 
Lainat julkisyhteisöiltä (p) 77 174,07 9 369,20 
Saadut ennakot (p) 48,26 48,26 
Liittymismaksut ja muut pitkäaikaiset velat 18 587 828,98 18 170 460,01 
Siirtovelat 22 080,00 6 000,00 
Laskennalliset verovelat 5 311 828,08 5 151 869,84 
PITKÄAIKAINEN YHTEENSÄ 292 620 949,85 296 234 322,64 
LYHYTAIKAINEN   
Joukkovelkakirjalainat (l) 25 000 000,00 3 590 100,00 
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (l) 25 638 500,25 24 975 609,41 
Lainat julkisyhteisöiltä (l) 12 338,59 4 324,25 
Saadut ennakot (l) 1 504 428,90 1 604 542,90 
Ostovelat (l) 27 056 576,18 27 787 523,70 
Muut lyhytaikaiset velat 6 858 803,34 7 325 927,83 
Siirtovelat 40 311 620,19 44 722 736,82 
LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ 126 382 267,46 110 010 764,91 

   
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 623 345 796,82 603 177 313,73 
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TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 

 
1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet 
 
Jaksotusperiaatteet 
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu 
niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. 
 
Pysyvien vastaavien arvostus 
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunni-
telman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu 
ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet 
on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. 
 
Sijoitusten arvostus 
Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseeseen hankintamenon määräisinä tai sitä alempaan arvoon. 
 
Vaihto-omaisuuden arvostus 
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihintaperiaatteen mukaisesti hankintamenon määräisenä. 
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. 
 
Johdannaissopimusten käsittely 
Tehdyt johdannaiset ovat koronvaihtosopimuksia. Sopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Pitkäaikaisten lainojen 
vaihtuvat korot on vaihdettu kiinteään korkoon. Sopimuksia on voimassa vuoteen 2025 asti. 
 
Ulkomaan rahan määräiset erät 
Tilinpäätöksessä ei ole ulkomaanrahan määräisiä saamisia tai velkoja. 
 
2. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus 
Tuloslaskelma ja tase on laadittu Kilan Kuntajaoston antaman suosituksen mukaisesti. 
 
Edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2020 verorahoitus pitää sisällään koronasta aiheutuvien menetysten korvauksia. 
Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta verovuonna 2020 korotettiin 10 prosenttiyksiköllä ja tämän euromääräinen vaikutus 
tulosta parantavana eränä oli noin 3,0 milj. euroa. Peruspalvelujen valtionosuuksien kautta myönnettiin koronaepidemiasta 
selviämiseen tukea 13,7 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksien verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensaationa kau-
punki sai 1,0 milj. euroa, mikä kuitenkin peritään takaisin vuonna 2021. 
        
3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin  
Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty muutoksia. 
  
4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus  
Tilikauden tietoja vertailtaessa on huomioitava kohdassa 2. esitetyt verorahoituksen sisältämät koronaan liittyvät tuet. 
  
5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut  
Esiopetuksen laskennallisen arvonlisäveron oikaisu vuosilta 2018 ja 2019 on kirjattu vuodelle 2020. Oikaisu vähensi kau-
pungin kuluja 21 131,25 euroa. Hyvinkään ruotsinkielisen koulun arvonlisäveron oikaisu aiempiin tilikausiin liittyen 
(38440,38 + 7000,64 euroa) maksettiin verottajalle, mutta tällä oikaisulla ei ollut käyttötalousvaikutusta. 
 
Kaupunki laskutti vuonna 2020 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä vuonna 2019 laskuttamatta jääneitä vuokria 
378 071,16 euroa. 
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET  
  
Konsernitilinpäätöksen laajuus  
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhteisö Hyvinkään kaupunki ja ne yhtiöt, joissa Hyvinkään kaupunki suoraan tai vä-
lillisesti omistaa yli 50 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sekä kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. 
  
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet  
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä kunnan omistamien kuntayhty-
mien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennai-
set pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. 
 
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 
Tytäryhteisöjen taseessa olevat poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitaseeseen jaettuna omaan 
pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan, ja niiden muutos on merkitty konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennalli-
seen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. 
 
Keskinäisen omistuksen eliminointi 
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa synty-
nyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle. 
 
Vähemmistöosuudet 
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pää-
omasta konsernitaseessa. Negatiiviset vähemmistöosuudet on jätetty yhdistelemättä. 
 
Suunnitelmapoistojen oikaisu 
Tytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu tarvittaessa suunnitelman mukaisiksi. Jään-
nösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisöjen omia pääomia vastaan. 
 
Osakkuusyhteisöt 
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. 
  
Konsernin rakenteessa tilikaudella tapahtuneet muutokset 
Kaukasten Palvelutalo Oy on purettu 22.12.2020.  
  
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus   
Tilikausien tiedot ovat vertailukelpoiset keskenään olennaisilta osiltaan.  
(Ks. kohta "Konsernin rakenteessa tilikaudella tapahtuneet muutokset".)  
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TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT     
      
6. Toimintatuotot Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 

  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 
Toimintatuotot tehtäväalueittain     

 
Konsernipalvelut ja -hallinto sekä päätök-
senteko 23 550 462 26 296 734 2 943 490 4 323 501 

 Sivistystoimi 7 772 600 8 952 030 7 760 701 8 960 796 

 Tekniikan ja ympäristön toimiala 32 904 332 34 361 297 16 264 536 14 942 829 

 Sosiaali ja terveyspalvelut 216 317 406 208 205 082 146 435 283 048 

 Hyvinkään vesi 8 876 812 8 989 576 9 837 515 9 555 978 

 Omaisuuden tuotot 2 665 943 3 129 782 2 665 943 3 053 982 

 Yhteensä 292 087 555 289 934 500 39 618 620 41 120 134 

      
7. Verotulojen erittely     
 Kunnan tulovero   183 622 739 171 906 803 

 Osuus yhteisöveron tuotosta   14 845 892 14 104 654 

 Kiinteistövero   12 518 621 13 018 031 

 Yhteensä   210 987 252 199 029 488 

      
8. Valtionosuuksien ja verotulomenetysten korvauksien erittely   
 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus  60 809 750 59 222 956 

 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus  -3 201 456 -3 728 374 

 Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet -2 498 968 -2 511 419 

 Verotulomenetysten korvaus   18 156 401  
 Valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset yhteensä 73 265 727 52 983 163 

      
9. Palvelujen ostojen erittely     
 Asiakaspalvelujen ostot    171 964 513 162 664 761 

 Muiden palvelujen ostot   21 462 127 24 710 587 

 Kunnan palvelujen ostot yhteensä   193 426 640 187 375 348 

      
10. Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet   
      
 Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi ei ole annettu rahallista tukea.        
 Konserni- ja tukipavelujaosto on päättänyt (11.3.2013 / § 18) sopimuksesta, jolla ohjataan kaupungintalon eli 

 kaupungin kokonaan omistaman KOY Villatehtaan kokoustilojen käyttöä. Sopimuksen mukaan mm. valtuusto- 

 ryhmillä, puolueiden kunnallisjärjestöillä ja paikallisyhdistyksillä sekä puolueiden paikallisilla nuoriso- 

 järjestöillä on mahdollisuus käyttää kokoussiiven kokoustiloja ilman kulukorvauksia. Tämän vuokratuen  

 suuruutta ei ole seurattu valtuustoryhmittäin.    
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11. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet    
      
 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistojen laskennassa on käytetty kaupunginvaltuuston 22.4.1996 
 tekemää poistosuunnitelmaa sekä siihen myöhemmin tehtyjä tarkistuksia, viimeksi v. 2013. Suunnitelman  
 mukaiset  poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun  taloudellisen pitoajan mukaan.  

 Ellei hankintameno ja siihen saatu rahoitusosuus ole ollut selvitettävissä, on ennen vuotta 1991 hankitun  
 käyttöomaisuuden poistoperustan laskennan pohjaksi otettu kirjanpitoarvo 31.12.1990.  
      
 Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:  
      
 Aineettomat hyödykkeet  Tasapoisto 10 vuotta  
 Muut pitkävaikutteiset menot  Tasapoisto 5-7 vuotta  
 Rakennukset ja rakennelmat  Tasapoisto 20 - 30 vuotta  
     - Vedenottamot ja jäteveden      
       puhdistamot  Menojäännöspoisto 15 %  
 Kadut, tiet, torit ja puistot  Menojäännöspoisto 20 %  
 Vedenjakelu- ja viemäriverkosto  Menojäännöspoisto 10 %  
 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet  Menojäännöspoisto 20 %  
 Koneet ja kalusto  Menojäännöspoisto 25 40 %  
 Soranottoalueet  Käytön mukainen poisto  
 Taideteokset  Ei poisteta   
      
 Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi. 
      
 Poistosuunnitelmaa 1.1.2013 noudatetaan vuoden 2013 aikana hankittuun omaisuuteen ja vuoden 2014  
 alusta taseryhmissä rakennukset ja rakennelmat sekä kiinteät rakenteet ja laitteet myös omaisuuteen, joka 
 on hankittu ajalla 1.1.2008 - 31.12.2012.    
      
 Ennen 1.1.2008 hankittuun omaisuuteen noudatetaan poistosuunnitelmaa 1.6.2005. Vuoden 2014 

 menojäännöspoiston pohjaksi on otettu jäännösarvo 31.12.2013.   
      
 Rakennus, jonka peruskorjausaste on vähintään 70 %, poistetaan kuten vastaava uudisrakennus. 

 Rakennus- ja rakennelmat ryhmässä aktivointiraja on 30.000 euroa 1.1.2014 alkaen.  
      
 Kaupunginhallituksella on oikeus perustellusta syystä yksittäisen kohteen osalta päättää poistoajasta tästä 
 poistosuunnitelmasta poiketen KILA:n poisto-ohjeen mukaisissa rajoissa.  
      
    Kaupunki Kaupunki 
    1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 
 Aineettomat oikeudet   -406 123 -412 429 
 Muut pitkävaikutteiset menot   -88 092 -79 643 

 Rakennukset ja rakennelmat   -7 590 124 -6 991 869 
 Kiinteistä rakenteista ja laitteista   -10 433 849 -10 513 192 
 Koneet ja kalusto   -692 098 -507 298 
 Yhteensä   -19 210 286 -18 504 431 
      
 Lisäpoistot ja arvonalentumiset     
 Rakennukset   -688 422 -645 191 
 Kiinteät rakenteet ja laitteet   -258 227 -115 324 
 Koneet ja kalusto   -40 170 -9 837 
 Muista aineellisista hyödykkeistä   -122 971  
 Osakkeista   -125 041  
 Lisäpoistot ja arvonalentumiset yhteensä  -1 234 831 -770 351 
 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä  -20 445 117 -19 274 782 
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12. Pakollisten varausten muutos Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 
  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 
 Eläkevastuuvaraus     
 Eläkevastuuvarausta käytettiin  -5 442 -768 -758 
 Eläkevastuuvarausta purettiin -13 294 5 442 11 716 758 
 Yhteensä -13 294 0 10 948 0 
 Muut varaukset     
 (lisäys +, vähennys -, tuloslaskelmassa)    

 
Yhteistyösop./Valtion kanssa tehtävä jä-
tehuoltotyö -203 850 -39 126 -203 850 -39 126 

 Sahanmäen kaatopaikka 5 000 000  -5 000 000  
 Ympäristövastuut vähennykset     
 Muiden varausten lisäykset 236 840 53 465   
 Muiden varausten vähennykset -64 045 -429 209   
 Yhteensä 4 955 651 -414 870 -5 192 901 -39 126 
      
      
13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot   
  Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 
  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 
 Muut toimintatuotot     
  Maa-alueiden myyntivoitot 3 042 635 3 042 635 2 644 284 3 042 248 
  Osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot 91 47 043 91 50 606 
  Rakennusten myyntivoitot  7 031   
  Muut myyntivoitot 4 680 33 073  19 062 
 Yhteensä 3 047 406 3 129 782 2 644 375 3 111 916 
      
  Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 
  1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 
 Muut toimintakulut     
 Tonttien myyntitappiot     
 Osakkeiden myyntitappiot 125 041 38 466   
 Rakennuksien myyntitappiot 14 108   38 466 
 Kaluston myyntitappiot     
 Muut myyntitappiot     
 Yhteensä 139 149 38 466 0 38 466 
      
      
15. Rahoitustuotot    Kaupunki Kaupunki 
    1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 
 Muut rahoitustuotot     
 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä  408 994 408 994 
  Osinkotuotot     
 Hyvinkään Lämpövoima Oy   600 000 600 000 
 Kuntarahoitus Oy   16 000 16 000 
 Sarastia Oy    516 
  Muut rahoitustuotot     
 Muut rahoitustuotot   116 740 98 892 
 Yhteensä   1 141 734 1 124 403 
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TASEEN LIITETIEDOT       
         
17. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset   
         
 Tilinpäätökseen ei sisälly kuluksi kirjaamattomia menoja eikä pääoma-alennuksia.  
         
18. Arvonkorotukset       
         
 Taseeseen ei ole aktivoitu arvonkorotuksia.     
         
19. Tiedot pysyvistä vastaavista      
         
         
 Maa- ja vesialueet             
                 
         Konserni Kaupunki 
         2020 2019 2020 2019 
 Kiinteistöjen liittymismaksut   370 697 370 697 355 810 355 810 
 Muut maa- ja vesialueet   48 727 585 48 379 205 42 543 570 42 130 674 
 Yhteensä     49 098 282 48 749 902 42 899 379 42 486 483 
         

 Osakkeet ja osuudet             

       

Osakkeet 
konserni-
yhtiöt 

Osakkeet omis-
tusyht.yhteisöt 

Kuntayhtymä-
osuudet 

Muut osak-
keet ja 
osuudet Yhteensä 

               

 Hankintameno 1.1.  19 757 203 16 356 676 14 178 033 3 145 866 53 437 777 
 Lisäykset         

 Vähennykset*      -3 175 -3 175 
 Hankintameno 31.12.   19 757 203 16 356 676 14 178 033 3 142 691 53 434 603 
            

 Arvonalennukset  -125 041    -125 041 
 Kirjanpitoarvo 31.12.   19 632 163 16 356 676 14 178 033 3 142 691 53 309 562 
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19. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet    
    
 Aineettomat hyödykkeet  
        
  Aineettomat Muut pitkävai- Yhteensä 
  oikeudet kutteiset menot   
        
Poistamaton hankintameno 1.1. 706 412 395 801 1 102 213 
Lisäykset tilikauden aikana       
Rahoitusosuudet tilikauden aikana       
Vähennykset tilikauden aikana       
Keskeneräisistä aktivoinnit       
Tilikauden poistot 406 123 88 092 494 215 
Arvonalennukset       

POISTAMATON HANKINTAMENO 31.12. 300 288 307 710 607 998 
 
  
 
 Aineelliset hyödykkeet      
                

  Maa- ja  Rakennukset Kiinteät rakenteet  Koneet ja  
Muut aineelli-

set Ennakkomaksut Yhteensä 
  vesialueet   ja laitteet kalusto hyödykkeet ja keskeneräiset   
                
Poistamaton hankintameno 1.1. 42 486 483 101 062 652 71 154 388 1 725 380 514 100 30 172 705 247 115 709 
Lisäykset tilikauden aikana 455 025 18 330 919 5 524 217 1 903 016 65 566 10 444 519 36 723 262 
Rahoitusosuudet tilikauden aikana     30 000     216 000 246 000 
Vähennykset tilikauden aikana 42 129 800         42 929 
Keskeneräisistä aktivoinnit   25 420 506 2 631 707     -28 052 213 0 
Tilikauden poistot   7 590 124 10 433 849 692 098     18 716 071 
Arvonalennukset   688 422 258 227 40 170   122 971 1 109 790 

POISTAMATON HANKINTAMENO 31.12. 42 899 379 136 534 730 68 588 237 2 896 128 579 666 12 226 040 263 724 181 

152
LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



 

Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

20.- 22. Omistukset muissa yhteisöissä      
         
Nimi   Y-tunnus Kaupungin Konsernin Kaupunkikonsernin osuus 
     omistus- omistus- omasta vieraasta tilikauden 
     osuus osuus pää- pää- tulok- 
     % % omasta omasta sesta 
            (1000 e) (1000 e) (1000 e) 
Tytäryhtei-
söt         
Hyvinkään Lämpövoima Oy 0125645-4 100,00 100,00 5 300 19 185 1 847 
Teknologiakeskus Techvilla Oy 1579776-1 100,00 100,00 106 310 -15 
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy  0544924-5 100,00 100,00 6 545 65 489 -777 
Kiinteistö Oy        
  Hyvinkään Sairaalanmäki 1608696-1 65,65 65,65 2 081 42 120 0 

  
Hyvinkään Uuden-
maank.47 0244788-5 78,74 78,74 168 12 0 

  
Hyvinkään Wanha Villateh-
das 1459683-7 100,00 100,00 5 241 21 853 496 

  Hyvinkään Sveitsi I 2780822-9 100,00 100,00 43 7 -3 
Kaukasten Palvelutalo Oy 0292581-6 59,50 59,50 0 0 0 
Hyvinkään Kaivopihasäätiö 0596215-3 55,56 55,56 252 738 0 
Hyvinkään Ravitsemuspalvelut 
Oy 2546735-2 60,00 60,00 342 638 -12 
Hyvinkään Vanhustentalosäätiö 0662625-8 54,54 54,54 186 352 0 
Lepovilla Oy 2591178-3 0,00 100,00 92 119 63 
      Yhteensä 20 264 150 703 1 536 
Kuntayhtymät        
Helsingin ja Uudenmaan sairaan-
hoitopiirin kuntayhtymä 1567535-0 3,48 3,48 13 156 42 669 -22 
ETEVA kuntayhtymä 0203300-9 7,21 7,21 1 306 3 581 43 
Keski-Uudenmaan Sote kuntayh-
tymä 2844969-4 23,93 23,93 24 18 860 24 
Uudenmaan Liiton kuntayhtymä 0201296-1 3,85 3,85 66 83 -2 
Uudenmaan päihdehuollon kun-
tayhtymä 0125920-9 7,70 7,70 203 37 49 
      Yhteensä 14 755 65 230 92 
Yhteis- ja omistusyhteysyhtei-
söt        
Villa Park Oy 1934130-7 50,00 50,00 -7 102 0 
Kiinteistö Oy Jussintori 0364948-9 24,49 24,49 1 310 483 0 
Kiljavan Sairaala Oy 2841999-7 22,90 22,90 2 574 921 38 
Hyria Koulutus Oy * 2250205-2 33,45 33,45 14 152 4 277 50 
Yritysvoimala Oy 2286040-7 49,00 49,00 34 26 -3 
Koy Martinkaari 2280812-3 21,86 21,86 22 1 366 0 
Keski-Uudenmaan Informaatio-
teknologia Oy 2733877-3 32,64 32,64 172 367 36 
      Yhteensä 18 256 7 542 122 
Yhdistelemättömät yhteis- ja omistusyhteysyhteisöt      
Hyria säätiö 0213798-3 25,00 25,00     
Hyvinkään Palvelukotisäätiö 1738668-3 42,86 42,86     
Hyvinkään Veteraanitalosäätiö 0819686-1 42,86 42,86     
Lasten ja nuorten taidekeskuksen 0451072-9 42,86 42,86     
säätiö         
Pirkonkotisäätiö 0202853-3 42,86 42,86     
Rautatiemuseon säätiö 0202859-2 33,33 33,33       
*Hyria säätiö omistaa Hyria Koulutus Oy:stä 33,26 %.      
Hyvinkään kaupungin osuus säätiön peruspääomasta on 25,00 %.    
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23. Saamisten erittelyt       
          2020 2019 

      Pitkäaikaiset 
Lyhytaikai-
set Pitkäaikaiset 

Lyhytaikai-
set 

                 
  Saamiset tytäryhteisöiltä            
   Myyntisaamiset     165 603   229 665 
   Lainasaamiset   2 157 692 111 538 2 269 231 163 309 
   Muut saamiset          
   Siirtosaamiset     997     
  Yhteensä   2157692 278138 2269231 392975 
             
  Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta         
  on jäsenenä          
   Myyntisaamiset     201 990   1 314 412 
   Lainasaamiset          
   Muut saamiset          
   Siirtosaamiset     1 764 520   1 882 
  Yhteensä     1 966 510   1 316 294 
             
  Saamiset osakkuus- sekä          
  muilta omistusyhteysyhteisöiltä         
   Myyntisaamiset     32 401   61 834 
   Lainasaamiset          
   Muut saamiset          
   Siirtosaamiset          
  Yhteensä     32 401,00   61 834,34 
             
  Saamiset muilta          
   Myyntisaamiset     2 619 477   4 871 471 
   Lainasaamiset   6 988 10 222 17 210 390 106 
   Muut saamiset     1 113 268   1 690 412 
   Siirtosaamiset   5 729 638 550   969 445 
  Yhteensä   12 716 4 381 517 17 210 7 921 433 
             
  Yhteensä     2 170 409 6 658 566 2 286 441 9 692 536 
          

24. Siirtosaamiset       
          
         Konserni Kaupunki 
         2020 2019 2020 2019 
 Kelan työterveyshuollon kustannukset   438 179 522 987 294 042 346 590 
 Palkkajaksotukset    474 082 210 750 8 352 197 331 
 Projektien tulojen jaksotus    99 226 203 553     

 Joulukuun maksutuottoja    23 566 25 650 23 566 25 650 
 Kiinteistö/maakauppasaatavat   199 456 199 456 199 456 199 456 
 Konserniyhteisöiltä    4 390 274 424 093 1 764 520 104 733 
 Ostolaskujen hyvitykset    100 4 379 100 4 379 
 Muut siirtosaamiset    6 566 804 10 482 554 2 452 93 188 
 Yhteensä     12 191 687 12 073 421 2 292 488 971 327 
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25. Oma pääoma       
         
         Konserni Kaupunki 
         2020 2019 2020 2019 
 Peruspääoma 1.1.    151 019 243 151 019 243 151 019 243 151 019 243 
   Lisäykset           
   Vähennykset           
 Peruspääoma 31.12.    151 019 243 151 019 243 151 019 243 151 019 243 
              
 Säätiöiden ja yhdistysten pääoma 1.1.  219 326 219 326     
   Siirretty ed. tilikauden voitoista*          
   Osuus säätiöiden pääomasta          
 Säätiöiden ja yhdistysten pääoma 31.12.*  219 326 219 326     
              
 Muut omat rahastot, pääoma 1.1  4 229 958 4 223 134 3 862 465 3 862 465 
   Siirrot rahastoon     6 824     
   Siirrot rahastosta   -5 076       
   Muut muutokset           
   Vähemmistöosuuden muutos          
 Muut omat rahastot yhteensä 31.12.  4 224 882 4 229 958 3 862 465 3 862 465 
              
 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.  35 601 149 54 416 351 8 493 936 27 869 689 
   Hankitut yhtiöt           
   Poistuneet yhtiöt           
   Muut muutokset           
   Vähemmistöosuuden muutos          
   Säätiöiden pääomat*           
   Edellisten tilikauden oikaisu          
 Edellisen tilikauden ylijäämä 31.12.  35 601 149 54 416 351 8 493 936 27 869 689 
              
              
              
 Tilikauden ylijäämä/alijäämä*   1 549 119 -18 815 202 764 671 -19 375 753 
               
 Oma pääoma yhteensä 31.12.   192 613 718 191 069 675 164 140 315 163 375 645 

 *Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston uuden konserniyleisohjeen 2015 mukaan tytäryhteisöjen, säätiöiden sekä kuntayhtymä- 

 konsernien poistoero ja vapaaehtoiset varaukset tuli vuoden 2015 konsernitilinpäätöksessä jakaa edellisten tilikausien  

 ylijäämään ja laskennalliseen verovelkaan. Yleisohjeen mukaan vuoden 2016 tilinpäätökseen vaikuttava muutos on ollut se,  

 että säätiöiden pääomat on erotettu omaksi rivikseen. Muilta osin yleisohjeen edellyttämät kirjaukset on huomioitu jo  

 vuoden 2015 tilinpäätöksessä.       
         
26. Poistoero       
 Ei eriteltävää poistoeroa       
         
27. Pitkäaikaiset velat, myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvät   
         
             2020 2019 
 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta       45 484 910 60 390 376 
         
28. Joukkovelkakirjalainat       
         
 Joukkovelkakirjalainat         2020 2019 

 Alle vuoden kuluessa erääntyvä kuntatodistus     25 000 000   

 - korko -0,43 %, erääntyy 2.2.2021           
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29. Pakolliset varaukset       

         
         Konserni Kaupunki 

         2020 2019 2020 2019 
 Eläkevastuuvaraus     30 230 43 524 1 500 13 216 
              

 Muut pakolliset varaukset           
 Sorakuopan maisemointivaraus  287 181 287 181 287 181 287 181 

 Sahanmäen kaatopaikka   5 060 000 60 000 5 060 000 60 000 
 Yhteistyösop./Valtion kanssa tehtävä jätehuoltotyö lisäys 332 024 535 874 332 024 535 874 
  Potilasvahinkovakuutusmaksu  1 316 846 1 334 496     

  Muut pakolliset varaukset   5 974 833 122 833     
 Muut pakolliset varaukset    12 970 884 2 340 384 5 679 205 883 055 

              
 Pakolliset varaukset yhteensä   13 001 114 2 383 907 5 680 705 896 270 

         
30. Velkojen erittely       
         
 Vieras pääoma             
                 
      2020 2019 

      
Pitkäaikai-
nen 

Lyhytaikai-
nen 

Pitkäaikai-
nen 

Lyhytaikai-
nen 

                 
 Velat tytäryhteisöille            
   Saadut ennakot            
   Ostovelat      399 650   687 012 

   Muut velat    83 436 11 761 101 83 436 10 084 189 
 Yhteensä    83 436 12 160 751 83 436 10 771 201 
               

 Velat kuntayhtymille jossa kunta           
 on jäsenenä            
   Ostovelat      335 427   229 442 

   Siirtovelat      9 356 674   20 205 395 
 Yhteensä      9 692 101   20 434 837 
               

 Velat osakkuus- tai sekä muille            
 omistusyhteisöille            
   Ostovelat      28 611   10 959 

 Yhteensä      28 611   10 959 
               

 Velat muille            
   Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 104 243 141 37 610 013 116 853 154 12 610 013 

   Saadut ennakot      117 932   240 766 
   Ostovelat      9 673 566   10 454 914 
   Muut velat    8 287 621 2 449 414 7 974 885 3 586 939 
   Siirtovelat    22 080 11 629 644 6 000 10 957 905 
 Yhteensä    112 552 842 61 480 570 124 834 039 37 850 537 
               

 Vieras pääoma yhteensä     112 636 278 83 362 033 124 917 475 69 067 533 
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31.  Sekkitililimiitti       
         
 Ei ilmoitettavaa.       
         
         
32. Muiden velkojen erittely       
         
 Muut velat             
         Konserni Kaupunki 
      2020 2019 2020 2019 
 Liittymismaksut     18 587 829 18 167 816 8 371 057 8 058 321 
 Muut velat           

 Yhteensä     18 587 829 18 167 816 8 371 057 8 058 321 
          

33. Erittely siirtoveloista       
         

 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät           
         Konserni Kaupunki 
         2020 2019 2020 2019 
 Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset 23 035 429 22 892 273 8 459 839 8 761 486 
 Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 3 304 085 2 791 669 69 415 392 807 
 Korkojaksotukset   647 938 780 241 350 045 392 893 
 Valtionosuusennakot   1 660 396 1 124 307 1 660 396 1 124 307 
 Sote-menojen jaksotukset   11 429 567 15 514 540 9 356 674 20 205 338 
 Muut siirtovelat   256 285 1 619 707 1 089 950 286 469 
 Yhteensä     40 333 700 44 722 737 20 986 318 31 163 300 
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VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET     
         
34.- 37. Vakuudet ja vastuusitoumukset     
 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin       
                 
      Konserni   Kaupunki   
         2020 2019 2020 2019 
 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 294 260 491 297 872 185     
 Vakuudeksi annetut kiinnitykset 14 844 662 6 105 629     
 Lainat julkisyhteisöiltä           
 Vakuudeksi annetut kiinnitykset         
 Lainat muilta luotonantajilta          
 Vakuudeksi annetut kiinnitykset         
 Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 14 844 662 6 105 629 0,00 0,00 
         
 Vakuudet               
                 
      Konserni Kaupunki 
         2020 2019 2020 2019 
 Omasta puolesta annetut vakuudet         
  Sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset 14 844 662 6 105 629     
  Sitoumusten vakuudeksi annetut arvopaperit         
 Vakuudet yhteensä     14 844 662 6 105 629 0,00 0,00 
         
38. Vuokravastuut       
         Konserni Kaupunki 
         2020 2019 2020 2019 
              
 Toimitilojen vuokravastuut  51 685 239 47 793 396 26 552 897 25 920 052 
 * josta konsernin sisäisiä vuokravastuita 15 313 971 15 986 478 15 313 971 15 986 478 
 Maa-alueiden vuokravastuut  10 217 719 25 133 866 315 875 219 
 Koneiden ja laitteiden vuokravastuut 2 991 889 5 576 043 1 449 706 1 682 169 
 Muut vuokravastuut           
 Vuokravastuut yhteensä  80 208 818 69 381 049 28 868 917 28 477 441 
 -siitä seuraavalla tilikaudella maksettavat 12 242 521 12 377 260 5 283 020 5 264 930 
         
39-40. Vastuusitoumukset       
         Konserni Kaupunki 
         2020 2019 2020 2019 
 Takaukset samaan konserniin kuuluvien         
 yhteisöjen puolesta           
 Alkuperäinen pääoma  181 383 385 179 342 508 181 383 385 179 342 508 
 Jäljellä oleva pääoma  107 038 175 109 575 220 107 038 175 109 575 220 
 Takaukset muiden puolesta          
 Alkuperäinen pääoma  4 022 000 4 270 449 4 022 000 4 022 000 
 Jäljellä oleva pääoma  2 426 165 2 688 415 2 426 165 2 522 924 
              
 Kuntien takauskeskus           
 Osuus takauskeskuksen takausvastuista 309 983 650 279 967 780 309 983 650 279 967 780 
 Vastuuta kattava osuus takauskeskuksen          
 rahastosta     193 148 184 200 193 148 184 200 
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41. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt     
         Konserni   Kaupunki   
         2020 2019 2020 2019 
 Johdannaiset           
 Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 103 343 330 104 875 535 62 727 273 70 636 364 
 Käypä arvo yhteensä   -5 370 315 -5 912 837 -3 962 490 -4 366 944 
                     
 Lainaan sidotut lyhentyvät koronvaihtosopimukset         
 Koronvaihtosopimukset on tehty yksittäisten lainojen korkoriskien suojaamiseksi.       
 Koronvaihtosopimuksilla on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.      

 
Lainojen ja koronvaihtosopimusten pääomat, eräpäivät sekä koronmak-
supäivät vastaavat toisiaan.        

 1291051/1733245 Nordea, erääntymispäivä 15.12.2023        
 Nimellisarvo      2 727 273 3 636 364 
 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)    -105 331 -157 973 
             
 Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 42 049 372 36 452 456 2 727 273 3 636 364 
 Käypä arvo yhteensä   -1 396 066 -1 610 267 -105 331 -157 973 
              
 Koko lainasalkkua suojaavat koronvaihtosopimukset        

 
Koronvaihtosopimuksilla suojataan koko lainasalkkua. Koronvaihtosopi-
muksilla on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.         

              
 39493371SA-0273T Danske, erääntymispäivä 1.12.2024        
 Nimellisarvo       10 000 000 10 000 000 
 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)    -760 743 -772 717 
              
 1185754/1562031 Nordea, erääntymispäivä 15.4.2020        
 Nimellisarvo         7 000 000 
 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)      -64 193 
              
 1168787/1524369 Nordea, erääntymispäivä 17.10.2022        
 Nimellisarvo       10 000 000 10 000 000 
 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)    -460 912 -614 309 
              
 276761 Pohjola, erääntymispäivä 25.7.2023        
 Nimellisarvo       10 000 000 10 000 000 
 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)    -740 578 -882 462 
              
 1441317/1961682 Nordea, erääntymispäivä 4.12.2023        
 Nimellisarvo       10 000 000 10 000 000 
 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)    -398 253 -399 594 
              
 1352155/1837849 Nordea, erääntymispäivä 7.5.2024        
 Nimellisarvo       10 000 000 10 000 000 
 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)    -770 472 -835 092 
              
 1565594/2152245 Nordea, erääntymispäivä 14.8.2025        
 Nimellisarvo       10 000 000 10 000 000 
 Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)    -726 201 -640 604 
              
 Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 61 066 340 68 166 092 60 000 000 67 000 000 
 Käypä arvo yhteensä    -3 943 156 -4 303 153 -3 857 159 -4 208 971 

  

159
LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



 

Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

        Konserni   Kaupunki   
        2020 2019 2020 2019 
Lisähyötyswap 116142/1512514           
Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yh-
teensä 227 617 256 987     
Käypä arvo yhteensä   -15 359 -23 914     
              
Sähköjohdannaiset           
Käypä arvo yhteensä   -15 734 24 497     
             
Arvonlisäveron palautusvastuu  10 950 793 11 190 898 84 850 105 665 
Valtionosuuden palautusvastuu          
             
Sopimusvastuut           
Kiljavan Sairaala Oy           
Palvelusopimuksen mukainen potilaspaikkojen 
vähimmäiskäyttösitoumus v. 2020 (2019-2020)       901 733 
             
Alijäämän kattamisvastuu          
HUS-konserni        -508 635 -486 483 
Hyvinkään kaupunki ei ole tehnyt tilinpäätökseen 
pakollista varausta, sillä talousarvion 2021 mu-
kaan kuntayhtymä kattaa alijäämän tulevaisuu-
dessa.          
             
Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymä       -23 802 
Kuntayhtymä on aloittanut toimintansa vuonna 
2017. Aiemmilta tilikausilta syntynyt alijäämä on 
katettu vuonna 2020.         

             
Potilasvakuutuskannan uudelleen arvostus         

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 16.1.2015 
antaman lausunnon "108 Lausunto potilasvas-
tuuvakuutuksen kirjaamisohjeiden muuttami-
sesta" mukaan:         

Ilmoitettujen vahinkojen osuus: Vammaispalvelu-
lain mukaisten etuuksien varaukset, tulevan tue-
tun asumisen varaukset   9 252     

Varmuuslisä: Vammaispalvelulain mukaisten 
etuuksien varaukset, tulevan tuetun asumisen 
varausten osuus   185     
Yhteensä      9 437     
             
Muut sopimusvastuut, HUS   2 801 948 156 709     
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YMPÄRISTÖASIAT       
         
 Tilinpäätöksestä erillisenä laaditaan ympäristöraportti.     
         
         Konserni     
 Päästöoikeudet 2019     tCO2 €    
 Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1. 168 764 4 215 720    
 Päästöoikeuksien ostot         
 Toteutuneiden päästöjen määrä  7 863      
 Päästöoikeuksien myynnit    470 000    
 Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12. 149 431 3 682 000    
         
 Päästöoikeudet 2020     tCO2 €   
 Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 1.1. 149 431 3 682 000   
 Päästöoikeuksien ostot        
 Toteutuneiden päästöjen määrä  2 993     
 Päästöoikeuksien myynnit        
 Käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä 31.12. 155 513 5 088 397   
         
 HYVINKÄÄN YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS 2019     

 
Tuloslaskelmaan ja taseeseen (investoinnit)  
tulevat tiedot:    

     Tuotot 1000 € Kulut 1000 € Investoinnit 1000 € 
 1. Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu    265  99 
 2. Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 5710 1294  2338 
 3. Jätehuolto ja roskaantuminen  2334 2429   

 4. Maaperän ja pohjaveden suojelu  405   
 5. Melun ja tärinän torjunta      
 6. Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu  50   
 7. Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät 88 497   
 8. Ympäristönsuojelun edistäminen 525 90  755 
 Yhteensä 1000 €   8 657 5030  3192 
         

 9. Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut     
 a) Jätevero       
 b) Polttoainevero    111   
 c) Sähkövero    498   
 d) Öljyjätemaksu       
 Yhteensä 1000 €    609   
         
 YMPÄRISTÖTOIMINTAKULUT YHTEENSÄ  5639   
         
 Ympäristönsuojelulaitteiden (investointien) poistot ja arvoalentumiset:    
 a) Jätevedenpuhdistus   291   
 b) Viemäriverkosto    1952   
 Yhteensä 1000 €    2243   
         
 KULUT JA POISTOT YHTEENSÄ   7882   
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 Taseeseen tulevat tiedot:       
          
 PAKOLLISET YMPÄRISTÖVASTUUVARAUKSET      
 1. Kulomäen maa-ainestenottoalueen maisemointi  287    
 2. Sahanmäen entisen kaatopaikan puhdistus  5060    
 3. Yhteistyösopimus/Valtion kanssa toteutettava jätehuoltotyö 332    
 Yhteensä 1000 €    5679    
 Ympäristövarausten muutos (lis -, purku +):  - 4796    
          
            2020   2019   
1. Ympäristötuotot/kunnan kaikki toimintatuotot  20,6 % 19,8 % 
2. Ympäristötuotot/asukas   185,9 € 184,6 € 
3. Ympäristökulut + poistot/kunnan kaikki toimintakulut ja poistot 2,4 % 2,6 % 
4. Ympäristökulut+poistot/asukas   169,2 € 176,0 € 
5. Ympäristöinvestoinnit/kunnan kokonaisinvestoinnit  8,7 % 8,4 % 
6. Ympäristöinvestoinnit/asukas   69,0 € 69,0 € 
7. Ympäristötoimintatuotot %:na ympäristökuluista  109,8 % 104,9 % 
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HENKILÖSTÖÄ, TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA JA  
INTRESSITAHOTAPAHTUMIA KOSKEVAT LIITETIEDOT  
   
42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2020 31.12.2019 

   
Päätöksenteko 15 16 
Konsernipalvelut ja hallinto 55 65 
Sivistystoimi* 1 092 1 091 
Tekniikka ja ympäristö 337 355 
Hyvinkään Vesi 28 32 
Yhteensä 1 527 1 559 

josta osa-aikaisia 192 177 
* Henkilöstömäärä ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia   
Henkilöstömäärät on raportoitu uudesta BI-raportointijärjestelmästä eikä niitä voi verrata aiempien vuosien tilastoihin.  

   
43. Henkilöstökulut 31.12.2020 31.12.2019 

Henkilöstökulut   
Palkat ja palkkiot 60 050 360 62 299 716 
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät -818 456 -615 162 
Henkilösivukulut   

Eläkekulut 15 134 942 14 926 748 
Muut henkilösivukulut 2 271 654 2 580 894 

Yhteensä tuloslaskelman mukaan 76 638 501 79 192 197 
Henkilöstökulut yhteensä 76 638 501 79 192 197 

   
44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut 
 1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

Hyvinkään Perussuomalaiset 2 679 4 133 
Suomen Sosiaalidemokraatit 11 143 9 894 
Vihreäliitto 6 570 5 695 
Kansallinen Kokoomus 12 191 8 457 
Suomen Keskusta 2 754 2 904 
Suomen Kristillinen Liitto 1 220 1 267 
Vasemmistoliitto 1 452 1 339 
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 38 009 33 689 

   
45. Tilintarkastajan palkkiot   
 1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 

BDO Audiator Oy   
Tilintarkastuspalkkiot 43 154 36 227 
Muut palkkiot 2 973 8 092 
BDO Audiator Oy yhteensä 46 127 44 319 

   
46. Intressitahotapahtumat   

Tarkastelukaudella on valmisteltu ja päätetty kolme järjestelyä intressitahojen kanssa. 
Tehdyt lainatakausjärjestelyt koskivat kaupungin tytäryhteisöjä:  

– Kaupunginvaltuuston päätöksellä 14.12.2020 § 95 päätettiin KOY Wanhalle Villatehtaalle myönnetyn 
pääomalainan jatkosta ja takaisinmaksuehdoista. Järjestely on kaupunginhallituksen aiemmin päät-
tämän (26.10.2009 § 325) päätöksen mukainen. 

– Kaupunginhallituksen päätöksellä 7.12.2020 (§ 281) tarkennettiin Hyvinkään Palvelukotisäätiölle 
myönnettyjen (Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 § 325) pääomalainojen takaisinmaksusuunnitelmaa. 
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Osakkeet ja osuudet Osakkeiden Osakkeiden 
 kirjanpitoarvo kirjanpitoarvo 
 31.12.2020 31.12.2019 

Kuntayhtymäosuudet   
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 13 318 733 13 318 733 
ETEVA kuntayhtymä 749 092 749 092 
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 83 734 83 734 
Uudenmaan liitto 2 539 2 539 
Keski-Uudenmaan Sote 23 934 23 934 
Yhteensä 14 178 033 14 178 033 

   

Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet   
Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäki 1 919 277 1 919 277 
Kiinteistö Oy Hyvinkään Uudenmaank.47 234 622 234 622 
Hyvinkään Lämpövoima Oy 1 984 618 1 984 618 
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy 8 217 427 8 217 427 
Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas 4 631 300 4 631 300 
Kaukasten Palvelutalo Oy  125 041 
Teknologiakeskus Techvilla Oy 244 919 244 919 
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy 360 000 360 000 
Kiinteistö Oy  Hyvinkään Sveitsi I 2 040 000 2 040 000 
Yhteensä 19 632 163 19 757 203 

   
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet   

Villa Park Oy 10 000 10 000 
Kiinteistö Oy Jussintori 965 304 965 304 
Kiljavan Sairaala Oy 3 549 485 3 549 485 
Hyvinkään-Riihimäen Hyria Oy 11 756 647 11 756 647 
Yritysvoimala Oy 29 880 29 880 
Koy Martinkaari 21 860 21 860 
Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy 23 500 23 500 
Yhteensä 16 356 676 16 356 676 

   
Muut osakkeet ja osuudet   

Asunto Oy  Hyvinkään Impilinna 82 395 82 395 
Asunto Oy Hyvinkään Kansantalo 36 076 36 076 
Asunto Oy Hyvinkään Kuusamanpolku 57 857 57 857 
Asunto Oy Hyvinkään Martinkatu 47 375 47 375 
Asunto Oy Hyvinkään Sähkökatu 30 29 769 29 769 
Asunto Oy Kulohaka 32 797 32 797 
Asunto Oy Munckinlinna 41 206 41 206 
Asunto Oy Paavolantähkä 34 841 34 841 
Asunto Oy Rietinpuisto 33 638 33 638 
Asunto Oy Tähtirinteet 43 729 43 729 
Asunto Oy Töpsälän Haka 29 433 29 433 
Asunto Oy Uudenmaankatu 68 77 871 77 871 
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 45 831 45 831 
Kiertokapula Oy 72 321 72 321 
Kiinteistö Oy Hyvinkään Sampo-Talo 1 918 303 1 918 303 
Kiinteistö Oy Oikokuja 272 149 272 149 
Kuntarahoitus Oyj 177 638 177 638 
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy- 47 093 47 093 
Sosiaalitaito Oy - Socialkompetens Ab 8 000 8 000 
Kuntien Tiera Oy 45 270 45 270 
Kiinteistö Oy Talvimartti 4 101 4 101 
Sarastia Oy 5 000 5 000 
Uudenmaan sairaalapesula Oy  3 175 
Yhteensä 3 142 691 3 145 866 

   

Osakkeet ja osuudet yhteensä 53 309 562 53 437 777 
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10.1 Hyvinkään Vesi -liikelaitoksen tilinpäätös 
Hyvinkään vesi 
 

Hyvinkään Vesi 
TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 

TA-
muutos 

Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Liikevaihto 10 187 266 10 014 558 10 184 589 9 894 951  9 894 951 289 638 
Liiketoiminnan muut tuotot 7 900 7 083 8 895 0 

 0 8 895 
Valmistus omaan käyttöön 193 378 220 405 271 267 174 500  174 500 96 767 
Materiaalit ja palvelut -2 579 817 -2 375 472 -2 619 844 -2 764 598  -2 764 598 144 754 
Ostot tilikauden aikana -1 184 977 -1 190 793 -1 334 545 -1 391 448  -1 391 448 56 903 
Palvelujen ostot -1 394 840 -1 184 679 -1 285 299 -1 373 150  -1 373 150 87 851 
Henkilöstökulut -1 750 025 -1 764 451 -1 760 574 -1 854 851  -1 854 851 94 277 
Palkat ja palkkiot -1 351 364 -1 375 129 -1 370 893 -1 451 935  -1 451 935 81 042 
Henkilösivukulut -398 661 -389 322 -389 681 -402 916  -402 916 13 235 

Poistot ja arvonalentumiset -4 668 872 -4 371 741 -4 300 888 -4 794 920 500 000 -4 294 920 -5 968 
Suunnitelman mukaiset poistot -4 668 872 -4 371 741 -4 235 264 -4 794 920 500 000 -4 294 920 59 656 
Arvonalentumiset kiinteistä laitteista ja rakenteista  -35 028  

  -35 028 
Arvonalentumiset muista aineellisista hyödykkeistä  -30 596  

  -30 596 

Liiketoiminnan muut kulut -501 633 -580 448 -376 389 -476 041  -476 041 99 652 
LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 888 197 1 149 935 1 407 056 179 041 500 000 679 041 728 015 
Rahoitustuotot ja -kulut -543 080 -542 717 -642 350 -642 250  -642 250 -100 
Muut rahoitustuotot 3 283 0 300  300 -300 
Korvaus peruspääomista -543 000 -543 000 -642 350 -642 350  -642 350 0 
Muut rahoituskulut -82 0 0 -200  -200 200 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 345 118 607 218 764 706 -463 209 500 000 36 791 727 915 

 
 
Olennaiset tapahtumat 
 
Henkilökunta 
Vakinaisessa henkilöstössä oli kertomusvuonna va-
jausta. Yksi putkiasentaja jätti tehtävänsä kesäkuussa. 
Hänen tilalleen palkattiin talouden tasapainottamisen 
takia teknisestä keskuksesta irtisanottava henkilö, 
mutta hän ehti olla töissä vain lyhyen aikaa siirryttyään 
muualle.   

Verkostopuolelle palkattiin maaliskuun alusta määräai-
kainen työntekijä putkiasentajaksi. Hänet vakinaistettiin 
vuodenvaihteessa 2020-2021. Lisäksi verkostopuolella 
työskenteli yksi putkiasentaja oppisopimuskoulutuk-
sessa.  Hänen koulutuksensa kuitenkin keskeytyi. Toi-
nen opiskelija työskenteli myös asentajan tehtävissä ke-
vätkaudella muutaman kuukauden ajan.  
 
Kaltevan jätevedenpuhdistamolla työskenteli yksi työl-
listettävä henkilö kesätöissä. Toimistossa tai puhdasve-
sipuolella ei ollut tällä kertaa kesätyöntekijää. 
 
Vuoden 2019 lopulla irtisanoutuneen vesihuoltojohta-
jan virkaan valittiin Hyvinkään Veden tuotantopäällikkö, 

jonka aloitti virassa marraskuun lopulla. Tuotantopääl-
likön tehtävän täyttäminen jäi vuodelle 2021.  Vaajamie-
hitys on aiheuttanut töiden ruuhkautumista.  

Yksi vakituisesta henkilöstöstä valmistui vesihuoltomes-
tariksi marraskuussa 2020 
Kaksi henkilöä jäi eläkkeelle kertomusvuonna. Toinen 
toimistosta ja toinen verkostopuolen tehtävistä. 
Työhyvinvointiryhmä kokoontui tammikuussa. Seu-
raava kokous jouduttiin perumaan koronan takia, 
mutta se pidettiin loppuvuodesta Teamsin välityksellä.  

Toiminta 
Laskuttamattoman veden määrän selvittämistä jatket-
tiin edelleen myös laskennallisesti. Vuotovesiprojektin 
tulosten analysointia ja jatkotoimenpiteiden kohdenta-
misen suunnittelua tehtiin vuoden aikana. 

Vedenottamoilla on laadittu suunnitelma dokumentoin-
nin tehostamiseksi. Ohjeistusten hierarkia ja sisältö on 
pohdittu ja käyttö- ja huolto-ohjeita on viety sähköisesti 
ylläpidettävänä valvomo-ohjelmistoon.  Verkostopump-
pujen moottoreita on huollettu ja linjaukset pumpuista 
tarkistettu, Viestiyhteyksiä Hikiän ja Kalliomäen suun-
taan on parannettu. Sveitsin laitoksen ilmankuivausta 
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on tehostettu uuden kuivaimen asentamisella. LoRa-
verkko on käyttöönotettu ja testattu viidellä pohjaveden 
pinnankorkeuden havaintoputkella tarkoituksena laa-
jentaa automaattista kuukausittaista pinnankorkeuden 
mittausta. 

Hyvinkään Veden johtokunta päätti Kaltevan jäteveden-
puhdistamon saneerauksesta. Saneerauksen toteutta-
miseksi turvallisesti laadittiin yhteistyössä asiantuntijoi-
den ja valvovan viranomaisen kanssa saneerauksen ris-
kinarviointi ja -hallintasuunnitelma. Samaan aikaan val-
mistui altaiden saneerauksen suunnittelu sekä mahdol-
lisen tertiäärikäsittelyn tarkastelu ja eri vaihtoehtojen 
vertailu. Myös saneerauksen yleissuunnittelu saatiin al-
kuun kertomusvuoden lopulla 

Alkuvuoden sääolosuhteet runsaine sateineen ja nope-
asti vaihtelevine lämpötiloineen rasittivat vesijohtover-
kostoa aiheuttaen maaperän liikkumista ja routimista. 
Tämä aiheutti normaalia enemmän vuotoja verrattuna 
vastaavaan aikaan edellisenä vuona. Vesijohtoverkos-
tossa oli kertomusvuonna 11 kpl vuotoja runkover-
kossa, talojohtovuotoja oli 3 kpl ja työmaavuotoja 6kpl. 
Jätevesiverkossa tukoksia ilmeni vuoden aikana 5 kpl. 

Poikkeuksellisen runsaista sateista johtuen myös Kalte-
van jätevedenpuhdistamolle vastaanotettu vesimäärä 
on ollut huomattavan suuri verrattuna laskutettuun jä-
tevesimäärään. Puhdistettu jätevesimäärä oli vuonna 
2020 yhteensä 4 543 120 m³, eli noin 12 413 m³/d. 
Määrä oli noin 12,7 % edellisvuotta suurempi. Talvi 2020 
oli leuto ja sateet tulivat pääosin vetenä. Tästä johtuen 
keväällä ei tullut lumien sulamisesta johtuvaa virtaama-
huippua. Toisaalta keväällä ei tapahtunut myöskään lu-
mien sulamista haihtumalla. Kaikkiaan vuosi oli huo-
mattavan sateinen, joka näkyi selvästi lisääntyneinä vir-
taamina jätevedenpuhdistamolla. 

Toimistossa otettiin käyttöön asiakaspalvelussa takai-
sinsoittojärjestelmä, josta tähän mennessä on saatu hy-
viä kokemuksia. Myös asiakas chat otettiin käyttöön. 
Sen käyttö on vilkastumaan päin, mutta varsinainen lä-
pimurto odottaa vielä ohjelmiston kehitystä niin, että 
sen käyttö on asiakkaalle mahdollisimman helppoa. 
Chattia Vedessä hoitaa kaksi henkilöä toimistohenkilö-
kunnasta oman työn ohessa. 

Vuonna 2020 ei vesihuoltoverkostoon rakennettu uutta 
osaa, koska tonttitarjontaa ei lisätty. Sitä vastoin vanhaa 
verkostoa saneerattiin paljon; jätevesilinjaa 3572 m, ve-
sijohtolinjaa 4283 m ja sadevesilinjaa 1845 m. Huomi-
onarvoista ja poikkeuksellista vuonna 2020 oli, että ve-
sijohtoverkon saneerauksen ja uudisrakentamisen pois 
jäämisen myötä, vesijohto ja jätevesiverkon kokonais-
määrä metreissä väheni. Vesijohtoa väheni 25 metriä ja 
jätevesiviemäri 296 metriä. 

Saneerauskohteina olivat Sonnimäki, johon kuului osit-
tain Puolimatkankatu, Karpinkatu, Varikonkatu, Kunin-
gasvuorenkatu, Sallisenkatu ja Ojalankatu. Kruunun-
puistossa Aaponkatu, Laurinkatu, Eeronkatu ja osittain 
Kruununpuistonkatu.  

Myös vesijohtoverkossa vanhojen linjaventtiilien sanee-
rausta tehtiin ja jätevesiverkossa saneerattiin vanhoja 
betonisia linjakaivoja. Yllättävinä isoina hätäsaneerauk-
sina tehtiin Koskitien saneeraus jätevesilinjan huonon 
kunnon takia ja Kerkkolankadulla radanalituksen vesi-
johtolinjojen risteysalue putkivuodon yhteydessä.  

Kruununpuistonkadun vesijohtosaneerauksessa paljas-
tui materiaalivirhe uudessa linjassa.  Linja korjattiin ta-
kuun puitteissa. Työ saatiin suoritettu joulukuussa 2020 
ja linja otettiin käyttöön tammikuussa 2021. 

Vuonna 2019 aloitettu vuotovesien tutkimusprojekti 
saatiin päätökseen vuonna 2020. Tämän tuloksia käy-
tettiin hyväksi vuoden 2021 saneerauskohteiden koh-
dentamisessa ja verkostopuolen ylläpitotoiminnoissa jo 
vuonna 2020. Tutkimuksen ohella myös huuhteluvesien 
seurantaa tarkennettiin vuonna 2020.  

Maastotöiden seurannan ja dokumentoinnin hallintaan 
selviteltiin erilaisia ohjelmistoja.   Loppuvuodesta pää-
dyttiin hankkimaan WiseMaster -järjestelmä, jonka 
avulla voidaan hallita myös varastokirjanpitoa. 

Talous 
Kertomusvuonna talous toteutui suunniteltua parem-
min, tilikauden tuloksen ollessa 764 706 €. Vuoden lop-
pukolmanneksella tehtiin tarkennus poistojen mää-
rään, koska havaittiin, että ne oli arvioitu toteumaa suu-
remmiksi. Poistoista vähennettiin 500 000 €. Tätä en-
nen tulostavoite oli -463 209 € ja muutoksen jälkeen + 
36 792 €. Myyntituotot olivat 395 300 € budjetoitua pa-
remmat. Toimintakulut toteutuivat 338 683 € arvioitua 
pienempinä.  Syinä arvioitua parempaan tulokseen oli 
mm. myyntitulojen vajaat 300 000 € parempi toteuma. 
Jäteveden myynti kasvoi, mutta veden myynti, erityisesti 
sisäinen veden myynti pieneni (mm. uimala oli kiinni). 
Kokonaisuudessaan veden ja jäteveden yhteinen 
myynti kasvoi 0,8 %. Oman työn osuuden kasvaessa työ-
mailla valmistus omaan käyttöön kasvoi vajaat 100 000 
€ yli arvioidun. Myös henkilöstökuluissa säästettiin noin 
90 000 €. Palveluiden ostot samoin kuin aineiden ja tar-
vikkeiden ostot olivat molemmat arvioitua pienempiä 
reilut 50 000 €.  Osa käyttötalouden puolelle tehdyistä 
hankinnoista kirjattiin investoinniksi. Tämä osa vähensi 
käyttötalouden hankintakuluja. Vahingonkorvauksia to-
teutui kertomusvuonna 60 000 € arvioitua vähemmän 
ja lisäksi aiemmista vahingoista saatiin vakuutusyhtiöltä 
korvausta n. 40 000 €. Vuoden 2020 perusteella vuonna 
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2021 maksettava tulospalkkio ei ole jaksotettuna vuo-
delle 2020. Tulospalkkio on suuruudeltaan 74 000 eu-
roa sivukuluineen.  

Verkostosaneerausinvestoinneissa kaupungin osuus 
kustannuksista on tällä erää pienentynyt voimakkaasti 
ja kustannuksia siirtyy Hyvinkään Vedelle. Tämä aiheut-
taa Vedelle saneerauksessa suurempia lisäkustannuk-
sia, kun kaupungilla ei kohteessa ole tarvetta kadun uu-
distamiseen ja katualueen ennallistamiskustannukset 
kohdentuvat Vedelle. Toisaalta vuoden 2021 investoin-
tien suunnittelua ei ole huomioitu kertomusvuoden in-
vestoinneissa lainkaan. Tästä aiheutui merkittävä lisä-
kustannus.  Toisaalta Ammattikoulun vesitornin sanee-
rauksen tarvetta selviteltiin vuoden aikana ja selvityk-
sen perusteella päädyttiin siihen, että torni voidaan jät-
tää pois käytöstä ainakin toistaiseksi. Tornin saneerauk-
sesta säästyi investointikuluja kertomusvuonna. Inves-
tointien kokonaissumma ei ylittänyt talousarvioon va-
rattua investointimäärää. 
 
Toteutuneiden saneerausinvestointien kustannukset 
erityisesti Sonninmäessä olivat suunniteltua suurem-
mat.  Tässä Veden suurimmassa työssä oman työn 
osuus oli totuttua suurempi, kaupungin osallistuessa 
hankkeeseen aiempaa vähäisemmällä panoksella. 
Oman työn lisääntyessä urakointityön laadun seuranta 
ja valvonta paranevat sekä asukkaille jaettavan työ-
maan väliaikaisen veden laadun varmentaminen kai-
kissa tilanteissa on turvallisempaa. Oman työn osuus oli 
arvioitu huomattavan pieneksi saneerauksissa. Se kas-
voi vaativien työmaiden takia, kun työmäärä lisääntyi ja 
ylitöitä jouduttiin tekemään. Näiden lisätöiden takia kui-
tenkin pystyttiin varmistamaan, että työmaat valmistui-
vat ajallaan ilman viivästymisiä ja niistä aiheutuvia ku-
luja. 
 

Ennakoimattomia investointikuluja tuli mm. Koskitiellä 
todetun akuutin viemärikunnostuksen ja Kerkkolanka-
dun tavanomaista suuremman vuotokorjaustyön takia. 
Myös Koneenkadun edellisvuoden investointikohteesta 
on aiheutunut kertomusvuodelle ennakoimaton jälki-
kustannus johtuen viimeisten erien maksatuksen selvit-
telystä. Kulut muodostuivat edellisvuonna, mutta niiden 
laskutus viivästyi vuodelle 2020. 

Uudisrakentamiskohteista Sveitsinpuiston runkovesi-
johto ja ammattikoulun vesitornin saneerauksen aloit-
taminen eivät toteutuneet. Ammattikoulun vesitornin 
(vesilaitosinvestointi) saneerauksen tarvetta selvitettiin 
konsulttityönä mallintamalla verkostoa erilaisissa poik-
keustilanteissa. Työssä kävi ilmi, ettei toinen vesitorni 
ole välttämätön veden määrän turvaamiseksi.  

Riski- ja epävarmuustekijäarvio 
 
Taloudelliset riskit (sisäiset ja ulkoiset)  
Rahoituksen riittävyyttä on pyritty varmistamaan käyt-
tötalouden sekä investointien pitkäjänteisellä suunnit-
telulla. Velanottoon ei ole viime vuosina jouduttu. Tak-
sarakenne ja taksojen suuruus on pidetty samana vuo-
desta 2016 alkaen pyrkimyksenä kilpailukykyiset hinnat 
naapurikuntiin ja samankokoisiin vesilaitoksiin verrat-
tuna. Tulevaisuuden investointimenojen kasvaessa ja 
toiminnan kiinteiden menojen noustessa taksojen riit-
tävyys tulee vastaan ja taksojen tarkastelua tullaan jat-
kossa tarkastelemaan osallistumalla erilliseen vesilai-
tosten talouden seurannan ja tulevaisuuden suunnitte-
lun tehostamiseen liittyvään tutkimushankkeeseen. 

Strategiset riskit (sisäiset ja ulkoiset) 
Vesivarojen riittävyys puolestaan on vesilaitoksen toi-
minnan kulmakivi, joka viime vuosina on askarruttanut 
Hikiän runkolinjan ikääntymisen takia.  Loppukesästä 
2019 tehdyssä SmartBall –vuototutkimuksessa Hikiän 
runkolinjaan ei kuitenkaan todettu akuuttia tarvetta vä-
littömin toimenpiteisiin ja saneeraus voidaan suunni-
tella hallitusti. Nopon vedenottamon kapasiteetista saa-
tiin 3000 m3/vrk Hyvinkään käyttöön sopimuksella Al-
tian kanssa. Tämä parantaa toimintavarmuutta pitkällä 
aikavälillä. Tämä kuitenkin edellyttää ensin pohjaveden 
puhdistustoimia valtion kanssa. Nopon pesulan maape-
rän kunnostus tapahtui kesällä 2020 ja pohjaveden kun-
nostus käynnistyi syksyllä. 

Vahinkoriskit (sisäiset ja ulkoiset) 
Merkittävä vesihuoltotoimintaan kohdistuva riski on 
sähkökatkot, joita toiminnan ulottuessa myös naapuri-
kuntien haja-asutusalueille esiintyy edelleen. Kaikilla 
Hyvinkään Veden aktiivikäytössä olevilla vedenotta-
moilla on automaattisesti käynnistyvät varavoimalait-
teet. Kaltevan jätevedenpuhdistamolla on varavoima-
laite, joka turvaa tärkeimpien prosessien toiminnan. 
Kiinteä varavoimalaite on rakennettu myös jätevesiver-
kon pääpumppaamolle Veikkariin, jonka kautta noin 40 
% kaupungin jätevesistä kulkee. Käytössä on myös yksi 
liikuteltava varavoimalaite, jolla voidaan käyttää yhtä jä-
tevesiverkostopumppaamoa kerrallaan. Vesihuollossa 
on tunnistettu myös automaatioon liittyvät riskit, joita 
selvitetään tarkemmin, ja samalla lisäämään varautu-
mista tällä saralla esim. harjoittelemalla toimintaa 
sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien katkotilanteissa. Myös 
ohjeistuksia kehitetään näihin tilanteisiin. Vuonna 2020 
varmennettiin yhteyksiä Hikiän suuntaan ja Päijänne-
tunnelin Kalliomäen pumppaamolle. 

Puhtaan veden toimituksen keskeytysriskiä on pienen-
netty myös ylävesisäiliön avulla.  Vuoden 2020 lopulla 
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käynnistettiin lämpimän varavesikärryn rakentaminen, 
joka valmistuu keväällä 2021. 

Jatkossa on myös Kaltevan jätevedenpuhdistamon be-
tonialtaiden saneeraaminen toteutettava niin, että sen 
aikana ei aiheuteta hallitsemattomia riskejä. Tarkastelu 
riskeistä ja niiden hallinnasta on tehty yhteistyössä val-
vovan viranomaisen ja asiantuntijoiden kanssa. 

Operatiiviset riskit (sisäiset ja ulkoiset) 
Laskuttamattoman veden määrää on selvitetty erilli-
sellä kohdennetulla tutkimuksella. Tehtävää käsittää 
sekä puhdasvesiverkoston että jätevesiverkoston selvi-
tykset. Lisäksi on pyritty selvittämään tietoisesti laskut-
tamattoman veden määrää. Tällaista vettä on esim. työ-
maahuuhteluvesi, sammutusvesi ja pölyntorjuntaan 
käytetty vesi. Näiden osuus tulee huomioida laskel-
missa vuotoveden kohdalla.  Laskuttamattoman veden 
määrä onkin kääntynyt puhdasvesipuolella laskuun. Jä-
tevesipuolella on selvä vaikutus sillä, miten sateinen 
vuosi on kyseessä. Vuotovesiselvityksen tulosten perus-
teella pystytään kohdentamaan verkostosaneeraukset 
tarkemmin ja tehokkaammin sekä vähentämään sa-
malla ennakoimattomien vuotojen määrää ja kustan-
nuksia. 

Vedenottamoiden, vesitornien, verkoston ja jäteveden-
puhdistamoiden toiminnallisia riskejä on arvioitu WSP 
(Wates Safety Plan) ja SSP:n (Sanitation Safety Plan) 
avulla, joista WSP on jo kertaalleen päivitettykin. 

Koronan vaikutus 
Koronan taloudelliset vaikutukset keskittyivät erityi-
sesti saneeraustyömaihin.  Kaikilla isommilla työmailla 
aiheutui urakoitsijan lisälaskutusta lisäkaivuista, tulp-
pauksista ym.  lisätöistä. Kustannuksia, jotka aiheutui-
vat nimenomaan koronasta, on kuitenkin vaikea arvi-
oida. Karkea arvio työmaista yhteensä on 50 000 €. Li-
säkustannuksia aiheutui myös omien asentajien työstä 
työmailla koronaan liittyen. Näitä voidaan karkeasti ar-
vioida kertyneen 35 000 €. Väliaikaisen veden laadun 
turvaamiseksi tehtiin pintaveden verkoston juoksutuk-
sia. Niihin käytettiin vettä noin 87 000 m3 vettä, eli jos 
laskettaisiin puhtaan veden kuutiohinnalla, olisi kus-
tannus 156 000 €. Vedenlaadun varmistamiseksi otet-
tiin myös ylimääräisiä vesinäytteitä. Kulut olivat vähäi-
siä. 

 
Suojaimia hankittiin, mutta kulut olivat vähäisiä.  Mitta-
rinvaihtoja ei ole kertomusvuonna tehty, eli niistä ei 
ole aiheutunut kuluja. Kulkeminen yksittäin, ei pareit-
tain, autolla ja omalla autolla aiheuttaa myös lisäkus-
tannuksia kilometrikuluina. Lisätuloja ei ole koronasta 
aiheutunut, kun myydyn puhtaan veden määrä ei ole 
kasvanut. Hyvinkäällä ei ole todettu merkittävää vaiku-
tusta veden kulutuksessa. 
 

 

Hallinto ja talous TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 9 607 585 9 646 450 9 714 549 9 531 451  9 531 451 183 098 

Toimintakulut -1 117 739 -1 215 595 -1 108 334 -1 202 285  -1 202 285 93 951 

Toimintakate 8 489 846 8 430 855 8 606 214 8 329 166 0 8 329 166 277 048 
 

Tuotanto ja ympäristö TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 44 725 23 183 88 727 40 000  40 000 48 727 
Toimintakulut -953 225 -830 231 -849 655 -1 139 004  -1 139 004 289 349 
Toimintakate -908 500 -807 048 -760 928 -1 099 004 0 -1 099 004 338 076 

 

Viemärilaitokset TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 121 489 112 684 131 097 120 000  120 000 11 097 
Toimintakulut -1 329 541 -1 369 417 -1 463 669 -1 546 338  -1 546 338 82 669 
Toimintakate -1 208 051 -1 256 733 -1 332 572 -1 426 338 0 -1 426 338 93 766 

 

Vesihuoltoverkot TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 614 746 459 730 530 379 378 000  378 000 152 379 
Toimintakulut -1 430 970 -1 305 128 -1 335 149 -1 207 863  -1 207 863 -127 286 
Toimintakate -816 224 -845 398 -804 770 -829 863 0 -829 863 25 093 
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Vesi yhteensä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Toimintatuotot 10 388 544 10 242 047 10 464 751 10 069 451  10 069 451 395 300 
Toimintakulut -4 831 475 -4 720 371 -4 756 807 -5 095 490  -5 095 490 338 683 
Toimintakate 5 557 070 5 521 676 5 707 944 4 973 961 0 4 973 961 733 983 

Liikevaihto 10 187 266 10 014 558 10 184 589 9 894 951  9 894 951 289 638 
Liikeylijäämä 888 197 1 149 935 1 407 056 179 041 500 000 679 041 728 015 
Tilikauden tulos 345 118 607 218 764 706 -463 209 500 000 36 791 727 915 

 
 
Henkilöstömäärä TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Vakinaiset  33,0 35,0 32,0 31,0 
Määräaikaiset 4,0 6,0 3,0 3,0 
Yhteensä 37,0 41,0 35,0 34,0 
Työpanos 26,6 26,6 30,18  

 
 
 
 
Tunnusluvut TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 
Perupääoma     
Korollinen 11 075 000 11 075 000 11 075 000 11 075 000 
Koroton 16 534 830 16 534 830 16 534 830 16 534 830 
Laskutettu vesi, m3 2 436 504 2 398 315 2 392 305 2 432 415 
Laskutettu jätevesi, m3 2 329 259 2 379 299 2 403 370 2 382 365 
Vesimaksu, €/m3 1,45 1,45 1,45 1,45 
Jätevesimaksu, €/m3 2,32 2,32 2,32 2,32 

 
 

Investoinnit, netto TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2020 TA-muutos 
Muutettu  
TA 2020 Poikkeama 

Verkoston rakentaminen       
Korvausinvestoinnit -1 243 958 -2 148 545 -3 772 230 -3 150 000  -3 150 000 -622 230 
Uudisrakentaminen -537 734 -593 519 -63 502 -300 000  -300 000 236 498 
Laitosinvestoinnit        
Vesilaitos -64 218 -181 212 -87 175 -740 000  -740 000 652 825 
Puhdistamot -20 019 -14 500 -183 952 -200 000  -200 000 16 048 
Muut investoinnit  -75 901 0 0  

  
Irtain omaisuus  -62 000 -13 000 0  

  
Muut pitkävaik. menot  -36 692 0  

  
Yhteensä -1 865 929 -3 075 677 -4 156 551 -4 390 000 0 -4 390 000 283 141 
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VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA - MUUT TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2020    
PALVELUKOKONAISUUS, 
SUUNNITELMA TAI OH-
JELMA 

PÄÄMÄÄRÄ 
VUOSITAVOITE JA 
TOIMENPITEET 2020 

TAVOITETASO JA ON-
NISTUMISEN MITTARI 

VASTUUHENKILÖ 
SEURANTA JA RAPOR-

TOINTI 
 

Vuotovesiprojekti Vuotovesimäärän 
vähentäminen 

Tehdään vesihuoltover-
koston vuotovesitutki-
mus. 

Tutkimus ja tulosten 
analysointi on valmis 
vuoden loppuun men-
nessä. 

Verkostopäällikkö           Tutkimus on valmis 
ja tulosten analysointi 
tehty    

 

Vedenottamoiden toimin-
taan ja käyttöön liittyvien 
ohjeistusten ajan tasalle 
saattaminen 

Dokumentit ajan ta-
salle 

Suunnitelma dokumen-
taation tehostamiseksi 

Suunnitelma on valmis 
vuoden loppuun men-
nessä. 

 Tuotantopäällikkö          Suunnitelma on val-
mis ja hallintaohjelma ke-
hitetty   

Kaltevan jätevedenpuhdista-
mon betonirakenteiden sa-
neeraus 

Betonirakenteiden 
saneeraus. 

Kaltevan jätevedenpuh-
distamon vesikäsittelyn 
betonirakenteiden sa-
neerausten suunnittelu  

Suunnitelma on valmis 
vuoden loppuun men-
nessä. 

Käyttöinsinööri         Saneeraussuunni-
telma sekä riskien arvi-
ointi- ja hallintasuunni-
telma ovat valmiita 

 

       = valmis 
       = ei toteutunut /  
tavoite poistettu 
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TULOSLASKELMA  1.1.-31.12.2020  1.1.-31.12.2019 
     

Liikevaihto  10 184 589,00  10 014 558,17 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden     
varastojen lisäys tai vähennys     
Valmistus omaan käyttöön  271 267,00  220 405,42 
Liiketoiminnan muut tuotot  8 895,00  7 083,14 
Tuet ja avustukset kunnalta     
Materiaalit ja palvelut     

Aineet, tarvikkeet ja tavarat     
Ostot tilikauden aikana -1 334 545,00  -1 190 792,59  
Varastojen lisäys tai vähennys 0,00  0,00  
Palvelujen ostot -1 285 299,00 -2 619 844,00 -1 184 679,38 -2 375 471,97 
Henkilöstökulut     
Palkat ja palkkiot -1 370 893,00  -1 375 128,94  
Henkilösivukulut     
Eläkekulut -340 685,70  -357 670,25  
Muut henkilösivukulut -48 995,30 -1 760 574,00 -31 652,11 -1 764 451,30 
Poistot ja arvonalentumiset     
Suunnitelman mukaiset poistot -4 235 264,00  -4 371 740,72  
Arvonalentumiset, Kertaluont.poistot -65 624,00 -4 300 888,00 0,00 -4 371 740,72 
Liiketoiminnan muut kulut  -376 389,00  -580 447,58 

     
Liikeylijäämä  1 407 056,00  1 149 935,16 

     
Rahoitustuotot ja -kulut     
Korkotuotot 0,00  0,00  
Muut rahoitustuotot 0  282,72  
Kunnalle maksetut korkokulut     
Muille maksetut korkokulut 0,00  0,00  
Korvaus peruspääomasta -642 350,00  -543 000,00  
Muut rahoituskulut 0,00 -642 350,00 0,00 -542 717,28 

     
Ylijäämä  (ennen satunnaisia eriä)  764 706,00  607 217,88 

     
Satunnaiset tuotot ja -kulut     
Satunnaiset tuotot     
Satunnaiset kulut     
     
Ylijäämä ennen varauksia  764 706,00  607 217,88 

     
Poistoeron lisäys tai vähennys     
Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys    
Tuloverot     
     
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  764 706,00  607 217,88 

     
     
Sijoitetun pääoman tuotto, %  3,0  2,5 
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %  3,0  2,5 
Voitto, %  7,5  6,1 
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RAHOITUSLASKELMA 1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 
Toiminnan rahavirta      
Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 407 056,00 1 149 935,16 
Poistot ja arvonalentumiset -4 300 888,00 4 371 740,72 
Rahoitustuotot ja -kulut -642 350,00 -542 717,28 
Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 
Tulorahoitus yhteensä -3 536 182,00 4 978 958,60 

   
Investointien rahavirta      
Investointimenot -4 156 551,00 -3 075 676,92 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 0,00 
Investoinnit yhteensä -4 156 551,00 -3 075 676,92 

   
Toiminnan ja investointien rahavirta -7 692 733,00 1 903 281,68 

   
Rahoituksen rahavirta   
   
Antolainauksen muutokset   0,00 0,00 
Antolainasaamisten lisäykset muilta 0,00 0,00 
Antolainasaamisten vähennykset muilta 0,00 0,00 
Antolainauksen muutokset yht. 0,00 0,00 

   
Lainakannan muutokset   
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 0,00 0,00 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta 0,00 0,00 
Lainakannan muutokset yht. 0,00 0,00 

   
Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 
Peruspääoman muutos 0,00 0,00 
Oman pääoman muutokset yht. 0,00 0,00 

   
Muut maksuvalmiuden muutokset   
La-saamisten muutos kunnalta -2 784 286,70 -4 439 036,71 
Saamisten muutos muilta 464 615,83 -791 610,22 
Korottomien velkojen muutos muilta 307 449,08 415 095,03 
Korottomien velkojen muutos kunnalta 0,00 -1 344 361,59 
Muut maksuvalmiuden muutokset yht. -2 012 221,79 -6 159 913,49 

   
Rahoituksen rahavirta -2 012 221,79 -6 159 913,49 

   
Rahavarojen muutos  -9 704 954,79 -4 256 631,81 

   
Rahavarat 1.1. 7 359 064,80 11 615 696,61 
Rahavarat 31.12. 6 255 886,03 7 359 064,84 

   
Toiminnan ja investointien rahavirran    
kertymä 5 vuodelta, € -772 189,41 8 607 514,57 
Investointien tulorahoitus, % 0,00 161,88 
Lainanhoitokate 0,0 0,0 
Kassasta maksut 6 015 232 8 339 048 
Kassan riittävyys, pv 379,6 322,1 
Quick ratio 18,1 16,5 
Current ratio 17,9 16,4 
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TASE   
   
V A S T A A V A A 31.12.2020 31.12.2019 

   
PYSYVÄT VASTAAVAT   
AINEETTOMAT OIKEUDET   
Tietokoneohjelmistot 0,00 203 227,88 

   
AINEELLISET HYÖDYKKEET   
Rakennukset  4 540 945,61 5 263 239,56 
Kiinteät rakenteet ja laitteet 36 417 055,84 35 873 236,14 
Koneet ja kalusto 85 978,90 61 950,00 
Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 
Keskeneräiset 870 622,00 657 286,23 

AINEELLISET HYÖDYKKEET YH-
TEENSÄ 41 914 602,35 41 855 711,93 

   
SIJOITUKSET   
Muut saamiset 56 596,70 56 596,70 

   
PYSYVÄT VASTAAVAT 41 971 199,05 42 115 536,51 

   
VAIHTUVAT VASTAAVAT   
   
SAAMISET   
LYHYTAIKAISET SAAMISET   
Myyntisaamiset 1 516 228,31 1 974 499,86 
Saamiset kunnalta 7 103 873,16 4 439 036,71 
Muut saamiset 0,00 0,00 
Siirtosaamiset 685,72 7 030,00 

LYHYTAIKAISET SAAMISET YH-
TEENSÄ 8 620 787,19 6 420 566,57 

   
Rahat ja pankkisaamiset    
Rahat ja pankkisaamiset  6 375 336,28 7 359 064,80 

   
VAIHTUVAT VASTAAVAT 14 996 123,47 13 779 631,37 

   
VASTAAVAA YHTEENSÄ 56 967 322,52 55 895 167,88 
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V A S T A T T A V A A 31.12.2020 31.12.2019 
OMA PÄÄOMA   
Peruspääoma 27 609 829,92 27 609 829,92 
Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 19 205 667,74 18 598 449,86 
Tilikauden yli- / alijäämä 764 705,56 607 217,88 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 47 580 203,22 46 815 497,66 

   
VIERAS PÄÄOMA   
PITKÄAIKAINEN   
Lainat julkisyhteisöiltä  0,00 0,00 
Lainat kunnalta, liiittymismaksut 180 032,91 180 032,91 
Muut velat, liittymismaksut 8 371 056,64 8 061 230,64 
PITKÄAIKAINEN YHTEENSÄ 8 551 089,55 8 241 263,55 

   
LYHYTAIKAINEN    
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta  0,00 0,00 
Korottomat velat kunnalta 0,00 0,00 
Saadut ennakot 5 724,58 4 122,95 
Ostovelat  297 507,74 204 783,69 
Muut velat 236 948,07 315 367,86 
Siirtovelat 295 849,36 314 132,17 
LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ 836 029,75 838 406,67 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 387 119,30 9 079 670,22 

   
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 56 967 322,52 55 895 167,88 

 
 
 

Tunnusluvut 2020 2019 
Omavaraisuusaste, % 83,5 83,8 
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 92,1 90,6 
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 101,0 97,7 
Kertynyt ylijäämä, 1000 € 19 970 19 206 
Lainakanta 31.12., 1000 € 0 0 
Lainasaamiset 31.12., 1000 € 57 57 
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HULEVESIVERKON TULOSLASKELMA 2020 
     
LIIKEVAIHTO  388 549,17 
  30010 Vesi- ja jätevesimaksut 366 311,57 
  31990 Muut myyntituotot 0,00 
  31997 Sisäiset myyntituotot 22 237,60 
     
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 0,00 
  34600 Muut vuokratuotot 0,00 
     
MATERIAALIT JA PALVELUT -24 034,36 
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 331,23 
  OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -5 331,23 
  45600 Poltto- ja voiteluaineet -338,73 
  45720 Sähkö -2 947,62 
  45900 Rakennusmateriaali -328,45 
  45920 Työaineet -1 716,43 
 PALVELUJEN OSTOT -18 703,13 
  43410 Asiantuntijapalvelut -2 782,16 
  43800 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu -5 913,76 
  43907 Sisäiset rakenn. ja alueiden rak. ja kunnossapito  -1 489,25 
  43920 Alueiden rakentamis- ja kunnospitopalvelu -8 517,96 
     
HENKILÖSTÖKULUT -28 299,93 
 PALKAT JA PALKKIOT -23 389,05 
  40000 Vakinaisten palkat -13 803,56 
  40060 Tunti- ja urakkapalkat -2 245,23 
  40250 Erilliskorvaukset -4 023,52 
  40260 Varallaolokorvaukset -4 101,24 
  40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot  
  42900 Sairausvakuutuskorvaukset 784,50 
 HENKILÖSIVUKULUT -4 910,88 
  ELÄKEKULUT -4 090,20 
  41000 KuEL palkkaperusteinen -4 090,20 
  MUUT HENKILÖSIVUKULUT -820,68 
  42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutu -323,92 
  42100 Työttömyysvakuutusmaksut -398,86 
  42200 Tapaturmavakuutusmaksut -89,44 
  42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut -8,46 
  42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut  
     
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 027 155,32 
  SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 027 155,32 
  71400 Poistot kiinteistä rakenteista -1 027 155,32 
  72100 Muut lisäpoistot  
     
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 0,00 
  48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat  
  48407 Sisäiset koneiden ja laitteiden vuokrat  
     
     
Liikeylijäämä (-alijäämä) yhteensä -690 940,44 
     
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -690 940,44 
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HULEVESIVERKON RAHOITUSLASKELMA 2020 

  
Toiminnan ja investointien rahavirta  
Tulorahoitus  
Liikealijäämä -690 940 
Poistot ja arvonalentumiset 1 027 155 
Rahoitustuotot ja kulut 0 
Muut tulorahoituksen korjauserät 0 
Tulorahoitus yhteensä 336 215 

  
Investoinnit  
Käyttöomaisuusinvestoinnit -836 862 
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 
Pys.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 
Investoinnit yhteensä -836 862 

  
Toiminnan ja investointien  
rahavirta -500 647 

  
Rahoituksen rahavirta  
  
Antolainauksen muutokset yhteensä  
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle/Ky:lle 0 
Antolainasaamisten vähennykset 0 
Antolainauksen muutokset yhteensä 0 

  
Lainakannan muutokset  
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys 0 
Lainakannan muutokset yhteensä 0 

  
Oman pääoman muutokset  
Korottoman peruspääoman muutokset 0 
Korollisen peruspääoman muutokset 0 
Oman pääoman muutokset yhteensä 0 

  
Liittymismaksujen ja muiden velkojen muutokset   
Liittymismaksujen muutokset 0 
Liittymismaksujen ja muiden velkojen muutokset yh-
teensä 0 

  
Muut maksuvalmiuden muutokset  
Vaihto-omaisuuden muutos 0 
Saamisten muutos kunnalta 0 
Saamisten muutos muilta 0 
Korot. velkojen muutos kunnalta 500 647 
Korot. velkojen muutos muilta 0 
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 500 647 

  
Rahoituksen rahavirta 500 647 

  
Rahavarojen muutos 0 
Rahavarat 1.1. 0 
Rahavarat 31.12. 0 
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HULEVESIVERKON TASE  
  
VASTAAVAA 2020 

  
PYSYVÄT VASTAAVAT  
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 0,00 
AINEETTOMAT OIKEUDET 0,00 
Tietokoneohjelmistot 0,00 
AINEELLISET HYÖDYKKEET 6 759 667,37 
RAKENNUKSET 0,00 
Tehdas- ja tuotantoraken.vesi 0,00 
Tehdas ja tuotantorak. viemäri 0,00 
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 6 759 667,37 
Johtoverkostot ja laitteet ves 0,00 
Johtoverk. ja laitteet viemäri 6 759 667,37 
Vesil. koneet ja laitteet 0,00 
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET 0,00 
Keskeneräiset hankinnat 0,00 
SIJOITUKSET 0,00 
MUUT SAAMISET 0,00 
Liittymismaksut palautettavat 0,00 

  
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 759 667,37 

  
VAIHTUVAT VASTAAVAT  
SAAMISET 0,00 
LYHYTAIKAISET SAAMISET 0,00 
MYYNTISAAMISET 0,00 
Lyh.aik.myyntisaamiset muilta 0,00 
MUUT SAAMISET 0,00 
VESI, KAUPUNKI YHD.TILI 0,00 
SIIRTOSAAMISET 0,00 
Lyh.aik.muut siirtosaam.muilta 0,00 
RAHATJA PANKKISAAMISET 0,00 
Nordea FI48 1742 3000 0013 75 0,00 
OP FI86 5062 0320 1915 74 0,00 

  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 0,00 

  
VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 759 667,37 
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VASTATTAVAA 2020 
  

OMA PÄÄOMA  
PERUSPÄÄOMA -6 055 528,91 
Veden korollinen peruspääoma -1 608 863,22 
Veden koroton peruspääoma -2 402 011,71 
EDELLISTEN TILIK. YLI/ALIJÄÄMÄ -1 533 802,40 
Edellisten tilikausien yli-/al -1 533 802,40 
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ  -690 940,44 
Tilikauden yli-/alijäämä -690 940,44 

  
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -8 280 271,75 

  
VIERAS PÄÄOMA  
PITKÄAIKAINEN 15 039 939,12 
LAINAT KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ 15 039 939,12 
Sisäiset muut velat 15 039 939,12 
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA 0,00 
Liittymismaksut ja muut velat 0,00 
LYHYTAIKAINEN 0,00 
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 0,00 

  
LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 0,00 
Kaupunki/vesi yhdysvelkatili 0,00 
OSTOVELAT 0,00 
Lyhytaik.ostovelat muille 0,00 
MUUT VELAT/LIITTYMISMAKSUT JA 0,00 
Ennakonpidätysvelka 0,00 
Sosiaaliturvamaksuvelka 0,00 
Arvonlisäverovelka 0,00 
SIIRTOVELAT 0,00 
Siirtyvät korot muille 0,00 
Lomapalkkajaksotus 0,00 
Palkkojen siirtovelat 0,00 
Palkkojen ulosotot 0,00 
Jäsenmaksut ay/puoleet 0,00 
Myyntireskontran siirtovelat 0,00 
Myyntiresk.palauttamattomat 0,00 

  
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 15 039 939,12 

  
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 759 667,37 
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Hyvinkään Vesi -liikelaitos 
 
LIITETIEDOT     
       
 1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet    
       
 Jaksotusperiaatteet     
  Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.   
  Vuoden 2020 perusteella vuonna 2021 maksettava tulospalkkio ei ole jaksotettuna vuodelle 
  2020. Tulospalkkio on suuruudeltaan 74 000 euroa sivukuluineen.   
       
 Käyttöomaisuuden arvostus     
  Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman 
  mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun 
  poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen 
  laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman 
  mukaisten poistojen perusteet.     
       
 Rahoitusomaisuuden arvostus     
  Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen  
  luovutushintaan.      
       
 2. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus   
       
  Tuloslaskelma ja tase ovat vertailukelpoisia edelliseen tilikauteen nähden 
       
       
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT     
       
6. Toimintatuotot   1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 
       
Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksittain    
 Vesi-ja jätevesimaksut   9 059 212,39 8 983 714,56 
 Vesihuollon perusmaksut   650 388,41 646 732,11 
 Muut myyntipalvelut   88 566,26 23 183,10 
 Muut myyntitulot   385 371,81 358 943,20 
 Oppisopimuskoulutuksen korvaus   1 050,00 360,00 
 Vesihuollon palvelumaksut   0,00 0,00 
 Yhteensä   10 184 588,87 10 012 932,97 
       
Valmistus omaan käyttöön     
 Valmistus omaan käyttöön   271 267,01 220 405,42 
       
Liiketoiminnan muut tuotot     
 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset   0 0,00 
 Muut tuet ja avustukset   8 841,24 7 030,00 
 Muiden asuntojen vuokrat   0 0,00 
 Muut tuotot   54 53,14 
 Yhteensä   8895,24 7 083,14 
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11. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet    
        
 Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistojen laskennassa on käytetty kaupungin-  
 valtuuston 22.4.1996 tekemää poistosuunnitelmaa sekä siihen myöhemmin tehtyjä tarkistuksia,  
 viimeksi v. 2013. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta  
 arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Ellei hankintameno ja siihen saatu rahoitusosuus  
 ole ollut selvitettävissä, on ennen vuotta 1991 hankitun käyttöomaisuuden poistoperustan  
 laskennan pohjaksi otettu kirjanpitoarvo 31.12.1990.    
        
 Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät   
 ovat:      
        
 Aineettomat hyödykkeet    Tasapoisto 10 vuotta 
 Muut pitkävaikutteiset menot    Tasapoisto 5 - 7 vuotta 
 Rakennukset ja rakennelmat    Tasapoisto 20 - 30 vuotta 
     - Vedenottamot ja jäteveden       
       puhdistamot    Menojäännöspoisto 15 % 
 Kadut, tiet, torit ja puistot    Menojäännöspoisto 20 % 
 Vedenjakelu- ja viemäriverkosto    Menojäännöspoisto 10 % 
 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet    Menojäännöspoisto 20 % 
 Koneet ja kalusto    Menojäännöspoisto 25 - 40 % 
 Soranottoalueet    Käytön mukainen poisto 
 Taideteokset    Ei poisteta  
        
 Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa,  
 on kirjattu vuosikuluksi.      
        

 

     1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 
       

 Tietokoneohjelmistot   -203 227,88 -203 227,80 
 Poistot muista pitkävaik.menoista     

 Rakennukset ja rakennelmat   -742 135,46 -851 486,57 
 Kiinteistä rakenteista ja laitteista   -3 266 829,36 -3 316 976,35 
 Koneet ja kalusto   -23 071,10 -50,00 
 Yhteensä   -4 235 263,80 -4 371 740,72 
       

 Käyttöom.kertaluonteiset poistot     
 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä -4 235 263,80 -4 371 740,72 

       
        
                     
15. Rahoitustuotot ja -kulut   1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019        
 Rahoitustuotot     
  Korkotuotot   0 0,00 

  Viivästyskorkotulot   0 282,72 
 Muut rahoitustuotot   0 0,00 
 Yhteensä   0 282,72        

 Rahoituskulut     
  Korkokulut   0 0,00 

  Muut rahoituskulut   -642 350 -543 000,00 
 Yhteensä   -642 350 -543 000,00        

 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä  -642 350 -542 717,28        
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 TASEEN LIITETIEDOT     
       
 Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset  
 Tilinpäätöksen tase-eriin ei sisälly kuluksi kirjaamattomia menoja eikä pääoma-alennuksia. 
       
 Aktivoidut korkomenot     
 Taseeseen ei ole aktivoitu korkomenoja.    
       
 Tiedot pysyvistä vastaavista     
 Katso taulukko     
       
     1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

 25. Oma pääoma     
 Peruspääoma    27 609 829,92 27 609 829,92 

 Edellisen tilikauden ylijäämä   18 598 449,86 18 598 449,86 
 Tilikauden ylijäämä   764 706 607 217,88 
       

 Oma pääoma yhteensä 31.12.   47 580 203,22 46 815 497,66 
       

       
 32. Muiden velkojen erittely     
 Liittymismaksut kunnalta    180 032,91 

 Liittymismaksut   8 371 056, 64 8 061 230,64 
       

 33. Erittely siirtoveloista     
 Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset 274 707,75 263 623,98 

 Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 21 141,61 50 508,19 
 Yhteensä   295 849,36 314 132,17 
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Hyvinkään Vesi         
         
19. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet        
         
         
 Aineettomat Aineelliset hyödykkeet      
                Aineelliset  

  Aineettomat Maa- ja  Rakennukset Kiinteät rakenteet  Koneet ja  
Muut aineelli-
set Ennakkomaksut hyödykkeet 

  hyödykkeet vesialueet   ja laitteet kalusto hyödykkeet ja keskeneräiset Yhteensä 
                  
Poistamaton hankintameno 1.1. 203 227,88   5 263 239,56 35 873 236,14 61 950,00   657 286,23 41 855 711,93 
Lisäykset tilikauden aikana 0,00   19 841,51 3 614 595,93 47 100,00   475 013,22 4 156 550,66 
Rahoitusosuudet tilikauden ai-
kana 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 
Vähennykset tilikauden aikana 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 
Keskeneräisistä aktivoinnit 0,00   0,00 231 081,18 0,00   -231 081,18 0,00 
Siirretty käyttötalouteen 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 
Tilikauden poistot 203 227,88   742 135,46 3 266 829,36 23 071,10   0,00 4 032 035,92 
Lisäpoistot 0,00  0,00 35 028,06 0,00   30 596,27 65 624,33 
POISTAMATON HANKINTA-
MENO 31.12.2020 0,00 0,00 4 540 945,61 36 417 055,83 85 978,90 0,00 870 622,00 41 914 602,34 
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 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 
       

 42. Henkilöstön lukumäärä   37 41,0 
 Vakinaiset   33 35,0 
 Määräaikaiset   4 6,0 
 Sijaiset   0 0 
       

 43. Henkilöstökulut     
 Henkilöstökulut     
    Palkat ja palkkiot   -1 370 893 -1 375 128,94 

   Henkilösivukulut     
    Eläkekulut   -340 685,70 -357 670,25 

    Muut henkilösivukulut   -48 995,14 -31 652,11 
   Henkilöstökorvaukset ja korjauserät    

 Yhteensä tuloslaskelman mukaan   -1 760 574,15 -1 764 451,30 
 Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen   

 Henkilöstökulut yhteensä   -1 760 574,15 -1 764 451,30 
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KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN HYVINKÄÄN VEDEN TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2020 
ALLEKIRJOITUKSET        
          
          
          
          
Hyvinkäällä 23 päivänä maaliskuuta 2021      
          
          
          
          
          
HYVINKÄÄN VEDEN JOHTOKUNTA       
          
          
          
          
Riikka Komulainen   Jari-Pekka Velin     
          
          
          
Jorma Harju   Jarkko Majava     
          
          
          
Natalia Eloranta         
          
          
          
Kunnallinen liikelaitos, Hyvinkään Vesi       
          
          
          
Marita Honkasalo, vesihuoltojohtaja       
          
          
          
          
          
          
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.    
          
          
Hyvinkäällä ____ päivänä _______________kuuta 2021.     
          
          
BDO Audiator Oy         
Tilintarkastusyhteisö        
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10.1.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen 
 
 

Liikelaitoksen vaikutus kunnan 
tilikauden tuloksen  
muodostumiseen 

Hyvinkään 
kaupunki  

ilman  
liikelaitosta Liikelaitos 

Eliminoinnit  
Hyvinkään  

kaupunki ilman  
liikelaitosta 

Eliminoinnit 
Liikelaitos 

Peruskunta ja 
liikelaitokset 

yhteensä 
TOIMINTATUOTOT      

Myyntituotot      
Ulkoiset Myyntituotot 5 522 376 9 828 620   15 350 996 
Sisäiset Myyntituotot 14 677 040 355 969 -14 677 040 -355 969 0 

Maksutuotot      
Ulkoiset maksutulot 4 197 217 0   4 197 217 

Tuet ja avustukset 2 599 172 8 841   2 608 013 
Ulkoiset tuet ja avustukset 2 599 172 8 841   2 608 013 

Muut toimintatuotot      
Ulkoiset Muut toimintatuotot 17 462 339 54   17 462 393 
Sisäiset Muut toimintatuotot 23 485 041  -23 485 041  0 

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 916 533 271 267   2 187 800 
TOIMINTAKULUT      

Henkilöstökulut -74 877 927 -1 760 574   -76 638 501 
Palkat ja palkkiot yhteensä -57 861 011 -1 370 893   -59 231 905 
Henkilösivukulut -17 016 916 -389 681   -17 406 597 
Eläkekulut -14 794 256 -340 686   -15 134 942 
Muut henkilösivukulut -2 222 659 -48 995   -2 271 654 

Palvelujen ostot      
Ulkoiset Palvelujen ostot -192 390 359 -1 036 281   -193 426 640 
Sisäiset Palvelujen ostot -14 613 940 -249 017 14 613 940 249 017 0 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat      
Ulkoiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 267 887 -1 319 866   -9 587 753 
Sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat -151 675 -14 679 151 675 14 679 0 

Avustukset      
Ulkoiset Avustukset -9 373 855 -36   -9 373 891 

Muut toimintakulut      
Ulkoiset Muut toimintakulut -15 190 489 -8 187   -15 198 676 
Sisäiset Muut toimintakulut -23 120 573 -368 166 23 120 573 368 166 0 

TOIMINTAKATE -268 126 985 5 707 944 -275 894 275 894 -262 419 042 
VEROTULOT 210 987 252    210 987 252 
VALTIONOSUUDET 73 265 727    73 265 727 
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -29 670 -642 350 -642 350 642 350 -672 020 

Korkotuotot      
Ulkoiset korkotuotot 57 990    57 990 

Muut rahoitustuotot      
Ulkoiset Muut rahoitustuotot 1 141 734    1 141 734 
Korvaus peruspääomasta (sisäinen) 642 350  -642 350  0 

Korkokulut      
Ulkoiset korkokulut -1 830 731    -1 830 731 

Korvaus peruspääomasta  -642 350  642 350 0 
Muut rahoituskulut      

Ulkoiset Muut rahoituskulut -41 014    -41 014 
VUOSIKATE 16 096 324 5 065 594 -918 244 918 244 21 161 917 
POISTOT JA ARVONALENTUMISET -16 144 229 -4 300 888   -20 445 117 

Suunnitelman mukaiset poistot -14 975 022 -4 235 264   -19 210 286 
Arvonalentumiset -1 169 206 -65 624   -1 234 831 

TILIKAUDEN TULOS -47 905 764 706 -918 244 918 244 716 801 
VARAUSTEN JA RAHAST. MUUTOKSET 47 870    47 870 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -35 764 706 -918 244 918 244 764 671 
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Liikelaitoksen vaikutus kunnan  
toiminnan rahoitukseen 

Kunta Liikelaitos Eliminoinnit 
kunta 

Eliminoinnit 
liikelaitos 

Yhteensä 

Toiminnan rahavirta      

Vuosikate 16 096 324 5 065 594 -918 244 918 244 21 161 917 
Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 
Tulorahoituksen korjauserät 2 120 059 0 0 0 2 120 059 

      

Investointien rahavirta      

Investointimenot -32 566 711 -4 156 551 0 0 -36 723 262 
Rahoitusosuudet investointeihin 246 000 0 0 0 246 000 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovu-

tustulot 2 710 479 0 0 0 2 710 479 
 -29 610 232 -4 156 551 0 0 -33 766 783 
      

Toiminnan ja investointien rahavirta -11 393 849 909 043 -918 244 918 244 -10 484 806 
      

Rahoituksen rahavirta      

Antolainauksen muutokset      

Antolainauksen lisäykset 0 0 0 0 0 
Antolainauksen vähennykset 53 504 0 0 0 53 504 

      

Lainakannan muutokset      

Pitkäaikaisten lainojen vähennys,  
ulkoiset -12 610 013 0 0 0 -12 610 013 

Lyhytaikaisten lainojen muutos,  
ulkoiset 26 676 912 0 0 0 26 676 912 

      

Muut maksuvalmiuden muutokset      

Toimeksiantojen, varojen ja  
pääomien muutokset, ulkoiset -147 307 0 0 0 -147 307 

Saamisten muutos, ulkoiset 2 685 387 464 616 0 0 3 150 003 
Saamisten muutos, sisäiset 19 314 026 -2 664 836 -19 314 026 2 664 836 0 

Korottomien velkojen muutos,  
ulkoiset -12 361 045 307 449 0 0 -12 053 596 

Korottomien velkojen muutos,  
sisäiset -16 649 190 0 16 649 190 0 0 

      
      

Rahoituksen rahavirta 6 962 273 -2 892 772 -2 664 836 2 664 836 5 069 502 
      

Rahavarojen muutos -4 352 675 -983 729 -3 583 080 3 583 080 -5 415 304 
      

Rahavarojen muutos      

Rahavarat 31.12. 39 986 185 6 375 336 0 0 46 361 522 
Rahavarat 1.1. 44 417 761 7 359 065 0 0 51 776 826 

 -4 431 576 -983 729 0 0 -5 415 304 
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TOSITELAJIT, SÄILYTYSAJAT JA 
TILILUETTELO 
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Luettelo tositelajeista    
187_10050 187 Tietokoneohjelmistot 187MYL_10 187 Laskulaji 10 
187_10150 187 Muut pitkävaikutteiset menot 187MYL_11 187 Laskulaji 11 
187_11000 187 Maa- ja vesialueet 187MYL_15 187 Laskulaji 15 
187_11050 187 Kiinteistöjen liittymismaksut 187MYL_20 187 Laskulaji 20 
187_11100 187 Asuinrakennukset 187MYL_23 187 Laskulaji 23 
187_11120 187 Hallinto- ja laitosrakennukset 187MYL_32 187 Laskulaji 32 
187_11150 187 Tehdas- ja tuotantorakennukset 187MYL_33 187 Laskulaji 33 
187_11190 187 Muut rakennukset 187MYL_41 187 Laskulaji 41 
187_11300 187 Maa- ja vesirakenteet 187MYL_42 187 Laskulaji 42 
187_11410 187 Vesijohtoverkosto 187MYL_44 187 Laskulaji 44 
187_11450 187 Viemäriverkosto 187MYL_51 187 Laskulaji 51 
187_11500 187 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 187MYL_52 187 Laskulaji 52 
187_11600 187 Kuljetusvälineet 187MYL_53 187 Laskulaji 53 
187_11700 187 Muut koneet ja kalusto 187MYL_54 187 Laskulaji 54 
187_11710 187 Atk, yms. toimistolaitteet 187MYL_55 187 Laskulaji 55 
187_11720 187 Sairaalalaitteet 187MYL_57 187 Laskulaji 57 
187_11830 187 Arvo- ja taide-esineet 187MYL_58 187 Laskulaji 58 
187_11940 187 Keskeneräiset hankinnat 187MYL_59 187 Laskulaji 59 
187_12010 187 Tytäryhtiöosakkeet 187MYL_60 187 Laskulaji 60 
187_12030 187 Kuntayhtymäosuudet 187MYL_61 187 Laskulaji 61 
187_12050 187 Osakkuusyhteisöosakkeet 187MYL_62 187 Laskulaji 62 
187_12100 187 Liikelaitosten pääomat 187MYL_63 187 Laskulaji 63 
187_12160 187 Muut osakkeet ja osuudet 187MYL_64 187 Laskulaji 64 
187AKT 187 Aktivoinnit 187MYL_65 187 Laskulaji 65 
187ALV 187 Alv-maksuajo 187MYL_66 187 Laskulaji 66 
187ARK 187 Alareskontran kirjauskansiovienti 187MYL_67 187 Laskulaji 67 
187Doc1 187 Dokumentit 187MYL_68 187 Laskulaji 68 
187ETE 187 EndToEnd SEPA 187MYL_69 187 Laskulaji 69 
187HYV 187 Hyvitysten palautus 187MYL_70 187 Laskulaji 70 
187INSID 187 InstructionIdentification SEPA 187MYL_74 187 Laskulaji 74 
187JT 187 Järjestelmätunnus 187MYL_75 187 Laskulaji 75 
187K 187 Kirjauskansion eränumero 187MYL_76 187 Laskulaji 76 
187KKS 187 Kirjauskansiosiirto 187MYL_77 187 Laskulaji 77 
187KOM 187 Käyttöomaisuustapahtumat 187MYL13 187 Laskulaji 13 
187KPA 187 Kirjanpitotapahtuman palautustap. 187MYL14 187 Laskulaji 14 
187KPJ 187 Kirjanpitotapahtuman per. jäljitysnro 187OR 187 Ostolaskut Rondo 
187KPL0 187 YPH Effica kp-liittymä 187ORK 187 Ostoreskontran kohdistustap. 
187KPL1 187 Sonet lääkehuolto kp-liittymä 187OSM 187 Ostoreskontramaksut 
187KPL2 187 Populus matkalaskut kp-liittymä 187Palkka 187 Palkkatositteet 
187KPL5 187 Atksla Konekeskus sis. laskutus kp 187PerusS 187 Perustesääntö 
187KVS 187 Kirjanpidon konversio 187PR_1 187 Projektinumero 
187LT 187 Laskujen tuonnin eränumerosarja 187PR_12 187 Projektikirjauskansio, nro 
187ManKu 187 Asiakkaan manuaaliset kohdistukset 187PR_18 187 Projektin tulotapahtumat 
187ManSu 187 Asiakkaan manuaaliset suoritukset 187PR_2 187 Projektilaskuehdotus 
187MK 187 Maksukehotus 187PR_21 187 Projektisopimus (manuaalinen) 
187MR_4 187 Myren kohdistustap. maksutosite 187PR_4 187 Tapahtumatunnus 
187MR_5 187 Myren kohdistustap. päätöstosite  187PSvea 187 Svea Perintä toimeksiantoliittymä 
187MR_7 187 Luottotappiokirjaus 187Sisl 187 Sisäisten laskujen tositteet 
187MR_8 187 Luottotappioden kirjauserä 187SveSu 187 Svea-suoritukset 
187MsgID 187 MessageIdentification SEPA 187ToMas 187 toimittajanumerosarja MASTER 
187MuisE 187 Muistiotositteet excelistä 187Ttun 187 Työajantunnus, Henkilöstöhallinto 
187Muist 187 Muistiotositteet 187Viite 187 Asiakkaan viitemaksut 

  187XAKOM 187 Käyttöomaisuuden konversio 
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Luettelot ja selvitykset  
  
Käytetyt kirjanpitokirjat ja selvitys kirjanpidon säilytyksestä  
  
KIRJANPITOKIRJAT SÄILYTYSTAPA  
Tasekirja  Sidottu kirja 
Tase-erittelyt  Paperitulosteina 
Liitetietojen erittelyt Paperitulosteina 
Päiväkirja  Sähköinen arkistointi 
Pääkirja  Sähköinen arkistointi 
  
Myyntireskontra Sähköinen arkistointi 
Ostoreskontra  Sähköinen arkistointi 
Käyttöomaisuus Sähköinen arkistointi 
Konsernikirjanpito "Sähköisessä järjestelmässä, 
paperitulosteet" 
  
Arkistoinnista paperitulostetussa muodossa vastaa tositteita käyttänyt toimiala.  
  
Säilytysaika  
Sidottu tasekirja säilytetään pysyvästi, muut kirjanpitokirjat 10 vuotta tilikauden päättymisestä.  
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Tasetilit

10059 Tietokoneohjelmistot Yhteensä 11152 Tehdas- ja tuotantorakennukset Tilikauden poistot
10050 Tietokoneohjelmistot 1.1. 11153 Tehdas- ja tuotantorakennukset Tilikauden lisäykset
10051 Tietokoneohjelmistot Kertyneet poistot 1.1. 11154 Tehdas- ja tuotantorakennukset Tilikauden vähennykset
10052 Tietokoneohjelmistot Tilikauden poistot 11155 Tehdas- ja tuotantorakennukset vähenn. ja siirtojen kertyn
10053 Tietokoneohjelmistot Tilikauden lisäykset 11156 Tehdas- ja tuotantorakennukset Rahoitusosuudet
10054 Tietokoneohjelmistot Tilikauden vähennykset 11157 Tehdas- ja tuotantorakenn Siirrot erien välillä (+/-)
10055 Tietokoneohjelmistot vähenn. ja siirtojen kertyneet poisto 11199 Muut rakennukset Yhteensä
10056 Tietokoneohjelmistot Rahoitusosuudet 11190 Muut rakennukset 1.1.
10057 Tietokoneohjelmistot Siirrot erien välillä (+/-) 11191 Muut rakennukset Kertyneet poistot 1.1.
10159 Muut pitkävaikutt.menot Yhteensä 11192 Muut rakennukset Tilikauden poistot
10150 Muut pitkävaikutt.menot 1.1. 11193 Muut rakennukset Tilikauden lisäykset
10151 Muut pitkävaikutt.menot Kertyneet poistot 1.1. 11194 Muut rakennukset Tilikauden vähennykset
10152 Muut pitkävaikutt.menot Tilikauden poistot 11195 Muut rakennukset vähenn. ja siirtojen kertyneet poistot
10153 Muut pitkävaikutt.menot Tilikauden lisäykset 11196 Muut rakennukset Rahoitusosuudet
10154 Muut pitkävaikutt.menot Tilikauden vähennykset 11197 Muut rakennukset Siirrot erien välillä (+/-)
10155 Muut pitkävaikutt.menot vähenn. ja siirtojen kertyneet poi 11309 Maa- ja vesirakenteet Yhteensä
10156 Muut pitkävaikutt.menot Rahoitusosuudet 11300 Maa- ja vesirakenteet 1.1.
10157 Muut pitkävaikutt.menot Siirrot erien välillä (+/-) 11301 Maa- ja vesirakenteet Kertyneet poistot 1.1.
10209 Ennakkomaksut Yhteensä 11302 Maa- ja vesirakenteet Tilikauden poistot
10200 Ennakkomaksut 1.1. 11303 Maa- ja vesirakenteet Tilikauden lisäykset
10203 Ennakkomaksut Tilikauden lisäykset 11304 Maa- ja vesirakenteet Tilikauden vähennykset
10207 Ennakkomaksut Siirrot erien välillä (+/-) 11305 Maa- ja vesirakenteet vähenn. ja siirtojen kertyneet poist
11009 Maa- ja vesialueet Yhteensä 11306 Maa- ja vesirakenteet Rahoitusosuudet
11000 Maa- ja vesialueet 1.1. 11307 Maa- ja vesirakenteet Siirrot erien välillä (+/-)
11003 Maa- ja vesialueet Tilikauden lisäykset 11419 Vesijohtoverkosto Yhteensä
11004 Maa- ja vesialueet Tilikauden vähennykset 11410 Vesijohtoverkosto 1.1.
11006 Maa- ja vesialueet Rahoitusosuudet 11411 Vesijohtoverkosto Kertyneet poistot 1.1.
11007 Maa- ja vesialueet Siirrot erien välillä 11412 Vesijohtoverkosto Tilikauden poistot
11008 Maa- ja vesialueet arvonalentumiset 11413 Vesijohtoverkosto Tilikauden lisäykset
11059 Kiinteistöjen liittymismaksut Yhteensä 11414 Vesijohtoverkosto Tilikauden vähennykset
11050 Kiinteistöjen liittymismaksut 1.1. 11415 Vesijohtoverkosto vähenn. ja siirtojen kertyneet po
11053 Kiinteistöjen liittymismaksut Tilikauden lisäykset 11416 Vesijohtoverkosto Rahoitusosuudet
11054 Kiinteistöjen liittymismaksut Tilikauden vähennykset 11417 Vesijohtoverkosto Siirrot erien välillä (+/-)
11056 Kiinteistöjen liittymismaksut Rahoitusosuudet 11459 Viemäriverkosto Yhteensä
11057 Kiinteistöjen liittymismaksut Siirrot erien välillä 11450 Viemäriverkosto 1.1.
11058 Kiinteistöjen liittymismaksut arvonalentumiset 11451 Viemäriverkosto Kertyneet poistot 1.1.
11109 Asuinrakennukset Yhteensä 11452 Viemäriverkosto Tilikauden poistot
11100 Asuinrakennukset 1.1. 11453 Viemäriverkosto Tilikauden lisäykset
11101 Asuinrakennukset Kertyneet poistot 1.1. 11454 Viemäriverkosto Tilikauden vähennykset
11102 Asuinrakennukset Tilikauden poistot 11455 Viemäriverkosto vähenn. ja siirtojen kertyneet poistot
11103 Asuinrakennukset Tilikauden lisäykset 11456 Viemäriverkosto Rahoitusosuudet
11104 Asuinrakennukset Tilikauden vähennykset 11457 Viemäriverkosto Siirrot erien välillä (+/-)
11105 Asuinrakennukset vähenn. ja siirtojen kertyneet poistot 11479 Hulevesiverkosto Yhteensä
11106 Asuinrakennukset Rahoitusosuudet 11470 Hulevesiverkosto 1.1.
11107 Asuinrakennukset Siirrot erien välillä (+/-) 11471 Hulevesiverkosto Kertyneet poistot 1.1.
11129 Hallinto- ja laitosrakennukset Yhteensä 11472 Hulevesiverkosto Tilikauden poistot
11120 Hallinto- ja laitosrakennukset 1.1. 11473 Hulevesiverkosto Tilikauden lisäykset
11121 Hallinto- ja laitosrakennukset Kertyneet poistot 1.1. 11474 Hulevesiverkosto Tilikauden vähennykset
11122 Hallinto- ja laitosrakennukset Tilikauden poistot 11475 Hulevesiverkosto vähenn. ja siirtojen kertyneet poistot
11123 Hallinto- ja laitosrakennukset Tilikauden lisäykset 11476 Hulevesiverkosto Rahoitusosuudet
11124 Hallinto- ja laitosrakennukset Tilikauden vähennykset 11477 Hulevesiverkosto Siirrot erien välillä (+/-)
11125 Hallinto- ja laitosrakennukset vähenn. ja siirtojen kertynee 11509 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Yhteensä
11126 Hallinto- ja laitosrakennukset Rahoitusosuudet 11500 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 1.1.
11127 Hallinto- ja laitosrakenn Siirrot erien välillä (+/-) 11501 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Kertyneet poistot 1.1.
11159 Tehdas- ja tuotantorakennukset Yhteensä 11502 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Tilikauden poistot
11150 Tehdas- ja tuotantorakennukset 1.1. 11503 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Tilikauden lisäykset
11151 Tehdas- ja tuotantorakennukset Kertyneet poistot 1.1. 11504 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Tilikauden vähennykset
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11505 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet vähenn. ja siirtojen ker 11995 KOM-rahoitusosuudet välitili
11506 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Rahoitusosuudet 12019 Tytäryhteisöosakk.ja osuudet yhteensä
11507 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Siirrot erien välillä (+ 12010 Tytäryhteisöosakk.ja osuudet 1.1.
11609 Kuljetusvälineet yhteensä 12013 Tytäryhteisöosakk.ja osuudet Tilikauden lisäykset
11600 Kuljetusvälineet 1.1. 12014 Tytäryhteisöosakk.ja osuudet Tilikauden vähennykset
11601 Kuljetusvälineet Kertyneet poistot 1.1. 12016 Tytäryhteisöosakk.ja osuudet Rahoitusosuudet
11602 Kuljetusvälineet Tilikauden poistot 12017 Tytäryhteisöosakk.ja osuudet Siirrot erien välillä (+/-)
11603 Kuljetusvälineet Tilikauden lisäykset 12018 Tytäryhteisöosakk. ja osuudet Arvonalentumiset
11604 Kuljetusvälineet Tilikauden vähennykset 12039 Kuntayhtymäosuudet yhteensä
11605 Kuljetusvälineet vähenn. ja siirtojen kertyneet poistot 12030 Kuntayhtymäosuudet 1.1.
11606 Kuljetusvälineet Rahoitusosuudet 12033 Kuntayhtymäosuudet Tilikauden lisäykset
11607 Kuljetusvälineet Siirrot erien välillä (+/-) 12034 Kuntayhtymäosuudet Tilikauden vähennykset
11709 Muut koneet ja kalusto yhteensä 12036 Kuntayhtymäosuudet Rahoitusosuudet
11700 Muut koneet ja kalusto 1.1. 12037 Kuntayhtymäosuudet Siirrot erien välillä (+/-)
11701 Muut koneet ja kalusto Kertyneet poistot 1.1. 12038 Kuntayhtymäosuudet Arvonalentumiset
11702 Muut koneet ja kalusto Tilikauden poistot 12059 Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet yhteensä
11703 Muut koneet ja kalusto Tilikauden lisäykset 12050 Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet 1.1.
11704 Muut koneet ja kalusto Tilikauden vähennykset 12053 Osakkuusyht.osakkeet ja osuudet Tilikauden lisäykset
11705 Muut koneet ja kalusto vähenn. ja siirtojen kertyneet pois 12054 Osakkuusyht.osakkeet ja osuudet Tilikauden vähennykse
11706 Muut koneet ja kalusto Rahoitusosuudet 12056 Osakkuusyhteisöosakkeet ja osuudet Rahoitusosuudet
11707 Muut koneet ja kalusto Siirrot erien välillä (+/-) 12057 Osakkuusyht.osakkeet ja osuudet Siirrot erien välillä (+/
11719 ATK-, yms. toimistolaitteet yhteensä 12058 Osakkuusyht.osakkeet ja osuudet Arvonalentumiset
11710 ATK-, yms. toimistolaitteet 1.1. 12109 Liikelaitosten pääomat Yhteensä
11711 ATK-, yms. toimistolaitteet Kertyneet poistot 1.1. 12100 Liikelaitosten pääomat 1.1.
11712 ATK-, yms. toimistolaitteet Tilikauden poistot 12103 Liikelaitosten pääomat Tilikauden lisäykset
11713 ATK-, yms. toimistolaitteet Tilikauden lisäykset 12104 Liikelaitosten pääomat Tilikauden vähennykset
11714 ATK-, yms. toimistolaitteet Tilikauden vähennykset 12106 Liikelaitosten pääomat Rahoitusosuudet
11715 ATK-, yms. toimistolaitteet vähenn. ja siirtojen kertyneet p 12107 Liikelaitosten pääomat Siirrot erien välillä (+/-)
11716 ATK-, yms. toimistolaitteet Rahoitusosuudet 12108 Liikelaitosten pääomat Arvonalentumiset
11717 ATK-, yms. toimistolaitteet Siirrot erien välillä (+/-) 12169 Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä
11729 Sairaalalaitteet yhteensä 12160 Muut osakkeet ja osuudet 1.1.
11720 Sairaalalaitteet 1.1. 12163 Muut osakkeet ja osuudet Tilikauden lisäykset
11721 Sairaalalaitteet Kertyneet poistot 1.1. 12164 Muut osakkeet ja osuudet Tilikauden vähennykset
11722 Sairaalalaitteet Tilikauden poistot 12166 Muut osakkeet ja osuudet Rahoitusosuudet
11723 Sairaalalaitteet Tilikauden lisäykset 12167 Muut osakkeet ja osuudet Siirrot erien välillä (+/-)
11724 Sairaalalaitteet Tilikauden vähennykset 12168 Muut osakkeet ja osuudet Arvonalentumiset
11725 Sairaalalaitteet vähenn. ja siirtojen kertyneet poisto 12319 Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä Yhteensä
11726 Sairaalalaitteet Rahoitusosuudet 12310 Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä 1.1.
11727 Sairaalalaitteet Siirrot erien välillä (+/-) 12313 Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä Tilikauden lisäykset
1180 Muut aineelliset hyödykkeet 12314 Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä Tilikauden vähennykse

11839 Arvo-ja taide-esineet yhteensä 12317 Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä Siirrot erien välillä (+
11830 Arvo- ja taide-esineet 1.1. 12339 Muut lainasaam. osakkuus- ja muilta omistusyht.yhteisöi
11833 Arvo-ja taide-esineet Tilikauden lisäykset 12330 Muut lainasaam. osakkuus- ja muilta omistusyht.yhteisöi
11834 Arvo-ja taide-esineet Tilikauden vähennykset 12333 Muut lainasaam. osakkuus- ja muilta omistusyht.yhteisöi
11837 Arvo-ja taide-esineet Siirrot erien välillä (+/-) 12334 Muut lainasaam. osakkuus- ja muilta omistusyht.yhteisöi
11930 Ennakkomaksut aineelliset hyödykkeet 12337 Muut lainasaam. osakkuus- ja muilta omistusyht.yhteisöi
11933 Ennakkomaksut Tilikauden lisäykset 12389 Muut lainasaamiset muilta Yhteensä
11934 Ennakkomaksut Tilikauden vähennykset 12380 Muut lainasaamiset muilta 1.1.
11936 Ennakkomaksut Rahoitusosuudet 12383 Muut lainasaamiset muilta Tilikauden lisäykset
11937 Ennakkomaksut Siirrot erien välillä (+/-) 12384 Muut lainasaamiset muilta Tilikauden vähennykset
11949 Keskeneräiset hankinnat yhteensä 12387 Muut lainasaamiset muilta Siirrot erien välillä (+/-)
11940 Keskeneräiset hankinnat 1.1. 12449 Muut saamiset taseyksiköiltä Yhteensä
11943 Keskeneräiset hankinnat Tilikauden lisäykset 12440 Muut saamiset taseyksiköiltä 1.1.
11944 Keskeneräiset hankinnat Tilikauden vähennykset 12443 Muut saamiset taseyksiköiltä Tilikauden lisäykset
11946 Keskeneräiset hankinnat Rahoitusosuudet 12444 Muut saamiset taseyksiköiltä Tilikauden vähennykset
11947 Keskeneräiset hankinnat Siirrot erien välillä (+/-) 12447 Muut saamiset taseyksiköiltä Siirrot erien välillä (+/-)
11999 Investointien välitilit 12469 Muut saamiset liikelaitoksilta Yhteensä
11993 KOM-hankintojen välitili 12450 Muut saamiset liikelaitoksilta 1.1.
11994 KOM-myynnin välitili 12453 Muut saamiset liikelaitoksilta Tilikauden lisäykset
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12454 Muut saamiset liikelaitoksilta Tilikauden vähennykset 19101 Pankkitili Nordea
12457 Muut saamiset liikelaitoksilta Siirrot erien välillä (+/-) 19103 Pankkitili4 Nordea
12469 Muut saamiset muilta Yhteensä 19104 Pankkitili5 Nordea
12460 Muut saamiset muilta 1.1. 19105 Pankkitili6 Nordea
12463 Muut saamiset muilta Tilikauden lisäykset 19130 Pankkitili liikelaitos1 Nordea
12464 Muut saamiset muilta Tilikauden vähennykset 19200 Konsernitili OP-Pohjola
12467 Muut saamiset muilta Siirrot erien välillä (+/-) 19201 Pankkitili OP-Pohjola
15020 Lääkekeskus 19203 Pankkitili4 OP-Pohjola
16300 Lainasaamiset tytäryhteisöiltä 19204 Pankkitili5 OP-Pohjola
16460 Lainasaamiset liikelaitoksilta 19205 Pankkitili6 OP-Pohjola
16540 Sosiaaliset lainasaamiset 19206 Pankkitili7 OP-Pohjola
16550 Lainasaamiset muilta 19207 Pankkitili8 OP-Pohjola
16660 Valtionosuussaamiset 19230 Pankkitili liikelaitos1 OP-Pohjola
17190 Muut siirtosaamiset muilta 19301 Pankkitili Danske
17200 Myyntisaamiset tytäryhteisöiltä 19302 Pankkitili perusturva Danske
17238 Korkosaamiset 19303 Pankkitili4 Danske
17250 Myyntisaamiset jäsenkuntayhtymiltä 19401 Pankkitili Handelsbanken
17300 Myyntisaamiset osakkuus- ja muilta omistusyht.yhteisöiltä 19601 Pankkitili Säästöpankki
17350 Myyntisaamiset sisäiset 19603 Pankkitili4 Säästöpankki
17351 Myyntisaamiset sisäiset (ei reskontra) 19900 Myyntireskontran viitteettömien suor. selvittelytili
17400 Myyntisaamiset muilta 19910 MR-maksujen selvittelytili
17490 Muut myyntisaamiset muilta 19920 Pankkitilien väl.siirt. selvittelytili
17491 Myyntisaamiset vanhat 1 19940 Ostoreskontran selvittelytili
17500 Lainasaamiset tytäryhteisöiltä 19950 Pankkitulojen/-menojen selv tili
17530 Lainasaamiset osakkuus- ja muilta omistusyht.yhteisöiltä 20009 Peruspääoma Yhteensä
17540 Lainasaamiset kuntayhtymiltä ja kunnilta 20000 Peruspääoma 1.1.
17550 Lainasaamiset valtiolta 20003 Peruspääoma Tilikauden lisäykset
17560 Lainasaamiset liikelaitoksilta 20004 Peruspääoma Tilikauden vähennykset
17565 Lainasaamiset kunnalta 20007 Peruspääoma Siirrot erien välillä (+/-)
17570 Lainasaamiset muilta taseyksiköiltä 20019 Sisäiset peruspääoma Yhteensä
17590 Lainasaamiset muilta 20010 Sisäiset peruspääoma 1.1.
17592 Sosiaaliset lainasaamiset 20013 Sisäiset peruspääoma Tilikauden lisäykset
17710 Valtionosuussaamiset 20014 Sisäiset peruspääoma Tilikauden vähennykset
17800 Nettopalkkojen tili 20017 Sisäiset peruspääoma Siirrot erien välillä (+/-)
17820 Palkkaennakot 20159 Rahastopääomat Yhteensä
17859 Palkkarästit 20150 Rahastopääomat 1.1.
17900 Perhehuoltojärjestelmän menojen selvittelytili 20153 Rahastopääomat Tilikauden lisäykset
17920 Liikuntasetelit 20154 Rahastopääomat Tilikauden vähennykset
17950 Pankkikorttimaksujen selvittelytili 20157 Rahastopääomat Siirrot erien välillä (+/-)
17980 Menojen selvittelytili 20509 Edell.kausien yli/alijäämä Yhteensä
17981 Menojen selvittelytili 2 20500 Edell.kausien yli/alijäämä 1.1.
18060 Arvonlisäverosaaminen 10 % vähennys 20503 Edell.kausien yli/alijäämä Tilikauden lisäykset
18070 Arvonlisäverosaaminen 14 % vähennys 20504 Edell.kausien yli/alijäämä Tilikauden vähennykset
18080 Arvonlisäverosaaminen 24 % vähennys 20506 Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukset
18090 EU-arvonlisäverosaamiset 20507 Edell.kausien yli/alijäämä Siirrot erien välillä (+/-)
18110 Arvonlisäverosaaminen 10 % palautus 20510 Tilikauden yli-/alijäämä
18120 Arvonlisäverosaaminen 14 % palautus 21000 Kertynyt poistoero
18130 Arvonlisäverosaaminen 24 % palautus 21010 Investointivaraukset
18140 Laskennalliset palautukset alv 5 % 21200 Eläkevastuuvaraus
18150 Alv-nettosaatavat 21300 Muut pakolliset varaukset
18200 Muut saamiset 23100 Lahjoitusrahast.pääomat
18210 Konversiotilit Alv-saamiset 23740 Veteraanien kuntoutusrahat
18217 Konversiotilit muut saamiset sisäiset 24109 Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Yhteensä
18380 Menoennakot 24100 Lainat kotimaisilta talletuspankeilta 1.1.
18390 Muut siirtosaamiset muilta 24103 Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Tilikauden lisäykset
19990 Liikelaitokset yhdystili 24104 Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Tilikauden vähennykse
19992 Yhdystili 1 24107 Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Siirrot erien välillä
19993 Yhdystili 2 24149 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Yhteensä
19000 Kassa 24140 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä 1.1.
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24143 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Tilikauden lisäykset 25700 Ulosottojen perintä
24144 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Tilikauden vähennykset 25710 Puolueverot
24147 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Siirrot erien välillä (+/-) 25720 KuEL-maksut työntekijä
24480 Saadut ennakot muilta 25730 VEL-maksut työntekijä
24690 Liittymismaksut ja muut velat 25740 Työttömyysvak.maksu tt
24695 Oman kunnan vesi- ja jätevesimaksuliittymä/Vesilaitos 25800 Tulojen selvittelytili
24880 Muut siirtovelat muille 25990 Muut lyhytaikaiset velat
25109 Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Yhteensä 26000 Siirtyvät korot
25100 Lainat kotimaisilta talletuspankeilta 1.1. 26010 Siirtyvät korot tytäryhteisöille
25103 Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Tilikauden lisäykset 26020 Siirtyvät korot jäsenkuntayhtymille
25104 Lainat kotimaisilta talletuspankeilta TK:n vähennykset 26030 Siirtyvät korot osakkuus- ja omistusyhteisöille
25106 Lainat kotimaisilta talletuspankeilta pitkäaik. tk lyh. 26040 Siirtyvät korot taseyksiköille
25107 Lainat kotimaisilta talletuspankeilta Siirrot erien välillä 26040 Siirtyvät korot muille
25149 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Yhteensä 26100 Lomapalkkajaksotus
25140 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä 1.1. 26150 Valtionosuusennakot
25143 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Tilikauden lisäykset 26200 Muut siirtovelat tytäryhteisöille
25144 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Tilikauden vähennykset 26220 Muut siirtovelat jäsenkuntayhtymille
25146 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä pitkäaikaisten tk lyh. 26240 Muut siirtovelat osakkuus- ja muilta omistusyht.yhteisöille
25147 Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä Siirrot erien välillä (+/-) 26260 Muut siirtovelat taseyksiköille
25310 Lainat muilta kons.pankkitilivelat tytäryht.:ltä 1.1. 26280 Muut siirtovelat liikelaitoksille
25313 Lainat muilta kons.pankkitilivelat tytäryht.:ltä TK:n lis. 26290 Muut siirtovelat kunnille
25314 Lainat muilta kons.pankkitilivelat tytäryht.:ltä TK:n väh. 26310 Palkkajaksotus
25317 Lainat muilta kons.pankkitilivelat tytäryht.:ltä Siirrot erien v  26320 KuEL-maksut palkkaperusteinen
25410 Saadut ennakot jäsenkuntayhtymiltä 26330 KuEL-maksut eläkemenoperusteinen
25440 Saadut ennakot muilta 26340 KuEL-maksut Varhe-maksu
25441 Saadut ennakot muilta/hankkeet 26350 VEL-maksut työnantaja
25443 saadut ennakot, maankäyttösopimukset 26355 TyEL-maksut työnantaja (sijaismaksaja)
25445 Saadut ennakot myyntireskontra 26360 Työttömyysvak.maksu ta
25450 Ostovelat tytäryhteisöille 26370 Tapaturmavakuutusmaksu
25455 Ostovelat jäsenkuntayhtymille 26380 Ryhmähenkivakuutusmaksu
25460 Ostovelat osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöille 26550 Selvittelyt sentinpyöristykset
25470 Ostovelat muille 26552 Valuuttakurssierot
25471 Ostovelat vanhat 1 26670 Sosiaalitoimen välitystili 
25550 Muut velat muille 26701 Selvittelytili 1
25600 Myyntien arvonlisävero 27000 Muut siirtovelat muille
25605 Eu-myyntien arvonlisävero 29990 Liikelaitokset yhdystilin siirtovelka
25610 Arvonlisäverovelka 10 % 29992 Yhdystili 1 siirtovelka
25620 Arvonlisäverovelka 14 % 29993 Yhdystili 2 siirtovelka
25630 Arvonlisäverovelka 24 % 29996 Yhdystili 5 siirtovelka
25640 Tilitettävä arvonlisävero
25650 Ennakonpidätysvelka
25670 Sosiaaliturvamaksuvelka
25680 Konversiotilit Alv-velka
25690 Ay-jäsenmaksuvelka
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Tuloslaskelmatilit

30010 Vesi- ja jätevesimaksut 33340 Muut tuet ja avustukset kunnilta
30017 LL Sis. Kunnan vesi- ja jätevesimaksut 33370 Muut tuet ja avustukset muilta
30050 Vesihuollon perusmaksut 34000 Asuntojen vuokrat
30500 Jätteen kuljetuksen ja käsittelyn myyntituotot 34200 Muiden rakennusten vuokrat
30657 LL Sis. ateriapalvelujen myyntit. 34277 LL Sis. vuokrat muiden rakenn.
30658 Sisäiset myyntituotot, ateria 34278 Sisäiset vuokrat muiden rakenn.
30667 LL Sis. myyntituotto, puhtaus 34300 Maa- ja vesialueiden vuokrat
30668 Sisäiset myyntituotot, puhtaus 34500 Koneiden ja laitteiden vuokrat
30670 Muut liiketoiminnan tuotot 34507 LL Sis.koneiden ja laitt.vuokrat
30830 Lääkäreiden koulutuskorvaus 34508 Sisäiset koneiden ja laitt.vuokrat
30840 Varusmiesten, siviilipalvelusm. ja vankien sairaanh.kor 34600 Muut vuokratuotot
30850 Pakolaisten toimeentulokorvaukset 35010 Pysäköintivirhemaksut
30870 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset 35100 Käyttöomaisuuden myyntivoitot (tavanomaiset)
30880 Lomituspalvelukorvaukset 35320 Käyttöomaisuuden myynnit
30890 Asiakaskohtaisen velkaneuvonnan korvaukset 35340 Rahoitusosuudet inv.menoihin
30990 Muut korvaukset valtiolta 35349 Käyttöom.tuottojen aktivointi
31000 Kotikuntakorvaukset 35370 Muut tuotot
31020 Jäsenkunt. maksuos. ja korv. ky:lle 35377 LL Sis. muut tuotot
31030 Muut yhteistoimintakorvaukset 35378 Sisäiset muut tuotot
31038 Sisäiset muut yhteistoimintakorvaukset 37000 Valmistus omaan käyttöön
31090 Myyntituotot kunnilta 40000 Vakinaisten kk-palkat
31100 Myyntituotot kuntayhtymiltä 40020 Tilapäisten kk-palkat
31300 Työterveyshuollon maksut 40041 Sairauslomasijaisten palkat
31307 LL Sis. Työterveyshuollon maksut 40042 Äitiyslomasijaisten palkat
31308 Sis. Työterveyshuollon maksut 40051 Vuosilomasijaiset
31310 Täyskustannuskorvaukset pakollisista vakuutuksista 40052 Muut sijaiset
31330 Oppisopimuskoulutuskorvaukset 40060 Vakin. tunti- ja urakkapalkat
31560 Metsänmyyntituotot 40070 Opettajien palkat
31990 Muut myyntituotot 40150 Työllistämispalkat
31997 LL Sis. myyntituotot, muut 40250 Erilliskorvaukset
31998 Sisäiset myyntituotot, muut 40260 Varallaolokorvaukset
31999 Myyntituotot aktivointi 40400 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot
32000 Yleishallinnon maksut 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot
32100 Perusterveydenhuollon laitoshoidon asiakasmaksut 40430 Vuosipalkkiot ja ans.menet.korv.
32110 Terveyskeskusmaksut 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset
32200 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkäripalv.maksut 40520 Siviilipalvelusmiesten pvrahat
32300 Erikoissairaanhoidon laitoshoidon asiakasmaksut 40630 Ravintoetukorvaukset (meno)
32310 Avohoidon maksut 40690 Luontoisedut (tulo)
32490 Muut terveydenhuollon maksut 40700 Jaksotetut palkat ja palkkiot
32520 Muut kodinhoitoapumaksut 41000 KuEL palkkaperusteinen
32570 Hoitopäivämaksut 41020 KuEL eläkemenoperusteinen
32610 Muut sosiaalitoimen maksut 41040 KuEL varhe-maksu
32700 Lukukausi- ja kurssimaksut 41120 VaEL-maksut
32750 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 41160 Eläkkeet
32800 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut 41180 Muut työeläkemaksut
32850 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 41700 Jaksotetut eläkekulut
32860 Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
32870 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 42100 Työttömyysvakuutusmaksut
32900 Pysäköintimaksut 42200 Tapaturmavakuutusmaksut
32930 Lomituspalvelumaksut 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut
32970 Muut palvelumaksut 42700 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut
33000 Työllistämistuki valtiolta 42900 Sairausvakuutuskorvaukset
33100 Maakunnan kehittämisraha 42940 Tapaturmakorvaukset
33160 EU-tuki omiin kehittämisprojekteihin, suoraan EU:lta 42950 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset
33270 Valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta 42960 Muut henkilöstömenojen korjauserät
33300 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 43000 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta
33330 Muut tuet ja avustukset valtiolta 43010 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta
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43020 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhteisöiltä 45730 Vesi
43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta 45737 LL Sis. vesimaksut
43100 Asiakaspalveluiden ostot perhehoitajien palkkiot 45760 Kemikaalit
43150 Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kunnilta 45800 Kalusto
43160 Asiakaspalvelujen ostot kotikuntakorv. kuntayhtymiltä 45810 ICT, koneet ja laitteet
43288 Sis.asiakaspalveluiden ostot kunnilta 45830 Pienkalusto
43400 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 45860 Taidehankinnat
43405 Rahoitus- ja pankkipalvelut 45900 Rakennusmateriaali
43410 Asiantuntijapalvelut 45920 Työaineet
43420 Työvoiman vuokraus 46000 Muu materiaali
43440 Investointityöt, valm. om. käytt. 46007 LL Sis. muut aineet, tarvikkeet, tavarat
43490 ICT-palvelut 46008 Sisäiset muut aineet, tarvikkeet, tavarat
43500 Painatukset ja ilmoitukset 46020 Merkkipäivälahjat
43510 Painatukset ja kopiointi 46499 Aktivoidut aineet ja tarvikkeet
43610 Postimaksut 46077 LL sis. Varastolisät
43620 Puhelinmaksut 46078 Sisäiset varastolisät
43630 Matkapuhelinmaksut 46700 Varastojen muutos
43700 Vakuutukset 46720 Varasto-ottojen vastatili
43748 Sisäiset vakuutusmaksut 47000 Lasten kotihoidon tuki
43800 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 47020 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä
43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut 47050 Yksityisen hoidon tuki
43830 Jätevesimaksut 47070 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä
43837 LL Sis. jätevesimaksut 47100 Omaishoidon tuki
43867 LL Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut 47210 Perustoimeentulotuki
43868 Sisäiset puhtaanapito- ja pesulapalvelut 47215 Tarveharkintainen toimeentulotuki
43907 LL Sis. Rakennusten ja alueiden rakentaminen 47230 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki
43908 Sisäiset rakennusten ja alueiden rak. ja kp 47240 Kuntouttavan työtoiminnan toimintaraha
43910 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv 47250 Kuntouttavan työtoim. matkakorv. tt-tukea saavalle
43920 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv 47260 Kuntouttavan työtoim. matkakorv. tm-tukea saavalle
43947 LL Sis.kiinteistöpalvelut 47270 Vammaisille annetut avustukset
43948 Sisäiset kiinteistöpalvelut 47278 Sisäiset avustukset
44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp 47280 Koulumatkatuki
44100 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 47470 Muut avustukset kotitalouksille
44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 47500 Työmarkkinatuen kuntaosuus
44147 LL Sis. ravitsemispalvelut 47550 Muut avustukset yhteisöille
44148 Sisäiset ravitsemispalvelut 47580 Avustukset taseyksiköille
44300 Sosiaali- ja terveyspalvelut 47600 Avustukset liikelaitoksille
44317 LL Sis. Työterveyshuoltomaksut 48000 Maa- ja vesialueiden vuokrat
44318 Sisäiset työterveyshuoltomaksut 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat
44340 Työnohjauspalvelut 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. Ja huon.
44400 Opetus- ja kulttuuripalvelut 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat
44410 Koulutuspalvelut 48407 LL Sis.Koneiden ja laitt. vuokrat
44500 Osuus verotuskustannuksiin 48408 Sisäiset koneiden ja laitteiden vuokrat
44600 Muut yhteistoimintaosuudet 48410 ICT-laitteiden vuokrat
44700 Muut palvelut 48420 Leasing-vuokrat
44707 LL Sisäiset muut palvelut 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet
44708 Sisäiset muut palvelut 49000 Välilliset verot
44899 Aktivoidut palvelujen ostot 49001 Välittömät verot
45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 49040 Oman käytön vero
45110 Kirjallisuus 49100 Kiinteistövero
45200 Elintarvikkeet 49200 Pysyvien vastaavien myyntitappiot
45400 Vaatteisto 49210 Myyntisaamisten luottotappiot
45410 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 49400 Jäsenmaksut
45420 Lääkkeet 49430 Vahingonkorvaukset
45430 Hoitotarvikkeet 49450 Käyttöom. ostot (vain inv.menot)
45500 Siivous- ja puhdistusaineet 49470 Edustus ja yhteistoiminta
45600 Poltto- ja voiteluaineet 49490 Muut kulut
45710 Lämmitys 49499 Aktivoidut muut kulut
45720 Sähkö
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50000 Kunnan tulovero 71000 Poistot aineettomista oikeuksista
51000 Kiinteistövero 71100 Poistot tietokoneohjelmista
52000 Osuus yhteisöveron tuotosta 71200 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista
54000 Muut verot 71300 Poistot rakennuksista
55000 Peruspalveluiden valtionosuudet 71400 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista
55020 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 71500 Poistot koneista ja kalustoista
55030 Järjestelmämuutoksen tasaus 71600 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä
57000 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet 72000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot
58500 Muut valtionosuudet 72100 Muut lisäpoistot
60000 Korkotuotot antolainoista ulkopuolisille 72300 Arvonalentumiset (pysyvät vastaavat / käyttöom.
60100 Korkotuotot antolainoista liikelaitoksille 72400 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentum.
60120 Muun taseyksikön korkotuoto kunnalle 72500 Arvonalentumisten palautumiset
60200 Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista 80000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot
60300 Maksuliikennetilien korot 80100 Omistusosuuksien luovutukset
60400 Muut korkotuotot 80200 Vahingonkorvaukset, takauskorv., sopimussakot
61000 Osinkotuotot ja osuuspääomien korot 80300 Saadut akordit ja konserniavustukset
61100 Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 80400 Kirjauskäytännön muutoksesta aiheutuneet oikaisut
61140 Korvaus peruspääomasta muilta taseyksiköiltä 80500 Muut satunnaiset tuotot
61160 Korvaus jäännöspääomasta 81000 Käyttöomaisuuden myyntitappiot
61260 Verotilitysten korot ja korotukset 81100 Omistusosuuksien luovutukset
61300 Viivästyskorkotulot 81200 Vahingonkorvaukset
61400 Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 81300 Annetut akordit ja konserniavustukset
61450 Toimeksiantojen pääomakorot 81400 Kirjauskäytännön muutoksesta aiheutuneet oikaisut
61500 Kurssivoitot rahoituslainoista 81500 Muut satunnaiset kulut
61600 Arvopapereiden myyntivoitot 85000 Poistoeron lisäys (-)
61650 Sisäiset vakuutusmaksut 85500 Poistoeron vähennys (+)
61700 Muut rahoitustuotot 86000 Varausten lisäys (-)
61800 Arvonalentumisten palautumiset 86500 Varausten vähennys (+)
62100 Korkokulut lainoista ulkopuolisilta 87000 Rahastojen lisäys (-)
62300 Korkokulut lainoista liikelaitoksilta 87500 Rahastojen vähennys (+)
62350 Korkokulut lainoista muilta taseyksiköiltä 91100 Sisäiset palvelumaksutulot
62370 Muun taseyksikön korkokulut lainoista kunnalta 92100 Sisäiset palvelumaksut
62400 Maksuliikennetilien korkokulut
62500 Muut korkokulut
63000 Peruspääoman korot jäsenkunnille
63020 Liikelaitosten korvaus peruspääomasta (kunnalle)
63080 Muun taseyksikön korvaus peruspääomasta (kunnalle)
63100 Korvaus jäännöspääomasta (kunnalle)
63150 Verotilitysten korot
63200 Viivästyskorot ja korotukset
63300 Kurssitappiot rahoituslainoista
63500 Luottoprovisiot
63600 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusvaroista
63700 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksita
63800 Muut rahoituskulut
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HYVINKÄÄN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2020 ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
Hyvinkäällä 29. päivänä maaliskuuta 2021 
 
 
HYVINKÄÄN KAUPUNGINHALLITUS 
 
 
 
Annika Kokko   Tuija Linna-Pirinen 
 
 
 
Leena Meri   Aki Korpela 
 
 
 
Jussi Kukkola   Marja-Leena Laine 
 
 
 
Pekka Laine   Ari Mäkelä 
 
 
 
Antti Rantalainen  Pentti Halonen 
   vs. kaupunginjohtaja 
 
 
 
 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
Hyvinkäällä ____ päivänä ________________kuuta 2021. 
 
BDO Audiator Oy 
Tilintarkastusyhteisö 
 
 
 
Minna Ainasvuori 
JHT, HT  
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEET 
Hyvinkään kaupungin vastuusitoumukset 
24 turvallista tuntia, kooste toiminnasta
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HYVINKÄÄN KAUPUNGIN VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2020 Liitetieto 40.
Kv:n takauspäätös Lainan nro Vastuun määrä  Vastuun määrä  Vastuun määrä

- = ei vastavakuutta (nimellinen) 31.12.2019 31.12.2020
t = takausprovisio

Takaukset konserniyhteisöjen velkoihin
Hyvinkään Kaivopiha-säätiö Kv 10.3.2003, 26 § SHB FI85 3131 3007 5865 30 400 000 79 932 57 263
Hyvinkään Kaivopiha-säätiö Kv 16.11.2009, 107 § SHB FI95 3131 6000 2282 16 400 000 240 000 224 000
Hyvinkään Kaivopiha-säätiö Kv. 5.2.2018, 8 § t KUOp FI32 50620381 2599 63 480 000 467 369 442 105

Hyvinkään Palvelukotisäätiö Kv 20.5.2002, 50 § SHB FI46 3131 3007 4812 11 7 600 000 4 481 647 4 348 647
Hyvinkään Vanhustentalosäätiö Kv 20.5.2002, 48 § SHB FI02 3131 3007 4923 82 2 181 186 690 978 575 434
Hyvinkään Veteraanitalosäätiö Kv 16.12.2002, 112 § NOR 178120-44643 (ent. 102920-6163076) 1 778 000 1 215 121 1 168 577
K Oy Hyv. Wanha Villatehdas Kv 22.4.2002, 33 § t SHB FI33 3131 3007 4923 09 2 691 000 1 466 921 1 398 924
K Oy Hyv. Wanha Villatehdas Kv 27.1.2003, 12 § t SHB FI78 3131 3007 5543 55 2 150 000 1 351 635 1 311 635
K Oy Hyv. Wanha Villatehdas Kv 29.11.2004, 89 § t NOR 178120-44627 (ent. 102920-6190731) 3 200 000 1 883 215 1 814 215
K Oy Hyv. Wanha Villatehdas Kv 18.12.2006, 129 § NOR 178120-44635 (ent.174220-1534) 3 500 000 2 246 595 2 164 151
K Oy Hyv. Wanha Villatehdas Kv 31.5.2010, 45 § KUOp FI33 5062 0381 1994 17 9 000 000 7 532 705 7 172 705
K Oy Hyv. Wanha Villatehdas Kv 14.4.2014, 28 § Kura 17304/14 1 900 000 1 140 000 988 000
K Oy Hyv. Wanha Villatehdas Kv. 26.3.2018, 16 § t KUOp FI66 5062 0381 2628 43 2 505 600 2 303 536 2 101 471
K Oy Hyvinkään Sairaalanmäki Kv 7.12.2015, 81 § - Kura 18122/15 38 260 200 36 559 748 34 859 295
K Oy Hyvinkään Sairaalanmäki Kv 11.12.2017, 125 § t Kura 19040/18 1 200 000 1 020 000 900 000
K Oy Hyvinkään Sairaalanmäki Kv 27.8.2007, 78 § t NOR 178120-44619 (ent.174220-2235) 8 022 082 3 770 100 3 447 592
K Oy Hyvinkään Sairaalanmäki KV 16.12.2019 §106 t Kura 19844/20 3 000 000 2 884 616
Hyvinkään Lämpövoima Oy Kv 8.12.2014, 111 § t Kura 17733/15 4 800 000 3 360 000 3 040 000
K Oy Talvimartti Kv 15.10.2007, 94 § NOR 131320-63061 (ent.174220-2573) 160 000 13 912 11 593
Kiljavan Sairaala Oy Kv 27.8.2007, 79 § - Kura 12739/07 1 122 000 313 470 213 806
Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy Kv 8.12.2014, 110 § - Kura 17732/15 720 000 416 846 341 058
K Oy Hyvinkään Martinkaari Kv 22.3.2010, 20 § Kura 14579/10 2 404 600 1 476 702 1 421 176
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 25.9.1995, 124 § - DaBa FI16 8005 0402 1317 73 1 196 489 261 835 214 229
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 26.11.1997, 145 § - Kura 0459/98 1 009 128 70 639 47 093
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 26.11.1997, 145 § - Kura 0475/98 sis. edell. 37 338 24 892
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 20.12.2000, 156 § SHY FI50 3131 3007 3364 15 2 000 000 561 238 448 829
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 20.12.2000, 156 § SHY FI28 3131 3007 3364 23 2 600 000 213 322 41 363
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 20.5.2002, 43 § SHY FI27 3131 3007 4808 74 2 433 000 904 179 789 032
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 20.5.2002, 43 § SHB FI03 3131 3007 4922 67 3 281 683 420 725 252 437
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 20.5.2002, 43 § NOR 178120-44528 (ent.102920-06143946) 676 322 20 449 0
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 15.9.2003, 74 § NOR 178120-44544 (ent.102920-6163068) 20 100 000 3 810 401 2 428 933
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 27.10.2003, 95 § NOR 178120-44593 (ent.102920-06165477) 2 000 000 50 920 44 080
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 14.6.2004, 45 § NOR 178120-44569 (ent.102920-06184106) 2 500 000 1 295 696 1 212 678
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 29.5.2006, 54 § SEK 1100006597 5 500 000 2 135 591 1 800 476
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv. 17.4.2007 31 § NOR 178120-44585 (ent.174220-1807) 1 800 000 300 000 180 000
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 14.12.2009, 124 § Kura 14370/10 5 551 000 2 718 300 2 585 700
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 1.2.2010, 7 § Kura 14371/10 1 070 000 576 773 471 907
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 6.6.2011, 50 § t Kura 15357/11 5 000 000 1 000 000 500 000
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 10.11.2014, 93 § - KUOp 506203-86510345 3 962 000 3 894 646 3 868 497
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 10.11.2014, 94 § - SHB 313160-860562 9 000 000 9 000 000 9 000 000
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 3.4.2017, 36 § t KUOp FI16 5062 0381 2551 10 6 400 000 6 400 000 6 171 429
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 20.5.2002, 46 § SHB FI84 3131 3007 4881 90 904 096 186 744 133 356
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 25.3.2019 t SHB FI64 3131 6001 3062 50 3milj. 2 400 000 2 400 000
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv 21.10.2002, 80 § NOR 178120-44536 (ent.102920-6144977) 925 000 55 727 13 575
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy Kv. 23.4.2018, 33 § SHB 313160-1245797 3 600 000 3 600 000 3 523 404

Yhteensä
*) ei vielä nostettu v. 2019 aikana Yhteensä 181 383 385 109 544 954 107 038 175

Takaukset muiden velkoihin
Hyv. Metsästysampujat ry Kv 1.2.2016, 9 § - NOR 138520-19264 (ent. 182920-00034903) 222 000 106 500 71 700
K Oy Hyvinkään Nuorisoasunnot Kv 14.4.2003, 44 § NOR 135120-30899 (ent.133120-6028595, 17 2 000 000 1 370 483 1 345 483
Uudenmaan Vammaispalvelut Oy Kv 15.9.2003, 79 § NOR 173020-12626 1 800 000 1 045 941 1 008 982

Yhteensä 4 022 000 2 522 924 2 426 165
Takaukset yhteensä 185 405 385 112 067 878 109 464 340

Kuntien takauskeskus
Osuus takauskeskuksen takausvastuusta - 279 967 780 309 983 650
Vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta - 184 200 193 148
Osuus kattamattomista takausvastuista 0 0

Vastuusitoumukset yhteensä 201 342 692 112 067 878 109 464 340

202
LIITE: Kaupunginhallitus 29.3.2021 / 64 §



 

Hyvinkään kaupunki – Tilinpäätös 2020 

24 TURVALLISTA TUNTIA HYVINKÄÄLLÄ 
 
Hyvinkäällä arjen turvallisuustyötä tekevät kaupungin toi-
mialat sekä moniammatilliset työryhmät. Toimijoiden var-
sinaiseen työhön sisältyy näin ollen myös turvallisuuden 
edistäminen Hyvinkäällä. 
 
Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmä 
Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmässä muodostettiin 
ymmärrys tarvittavista turvallisuustyön linjauksista Hyvin-
kään kaupungin toimintaympäristöön perustuen. Työ-
ryhmä päivitti Hyvinkään kaupunkia koskevat turvallisuus-
tiedot alkuvuodesta 2020. 
 
24 TTH toiminnan ohjausryhmä 
24 TTH toiminnan ohjausryhmä ohjaa turvallisuussuunni-
telman vuosittaista ylläpitämistä ja päivittämistä. Ohjaus-
ryhmä on kokoontunut kerran. Kokouksessa käytiin läpi 
vuoden 2019 turvallisuustavoitteita, Laurean tekemä tur-
vallisuustutkimus sekä koronatilanteen vaikutuksia kau-
pungin toimintaan. 
 
Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä 
Lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä edistää lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen koordi-
nointia ja seurantaa sekä lasten ja nuorten palveluihin liit-
tyviä monialaisia hankkeita. Johtoryhmä on kokoontunut 
seitsemän (7) kerta. Kokouksissa on käsitelty osallistuvaa 
budjetointia, lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluita, 
hyvinvointiryhmän asioita, lasten- ja nuorten tilannetta ko-
touttamistyössä, palveluverkkoasioita, henkilöstöasioita, 
eri asteilla olevien nuorten kuntoa, koronan vaikutusta toi-
mintoihin, AP-/IP-toiminnan jatkuvuutta ja vuositavoitteita. 
 
Nuorten ohjaus ja palveluverkosto 
Nuorten ohjaus ja palveluverkosto (NOP) kerää tietoa nuor-
ten kasvu- ja elinoloista sekä arvioi niiden pohjalta nuorten 
tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tu-
eksi. Nuorten ohjaus ja palveluverkosto (NOP) on kokoon-
tunut kuusi (6) kertaa. Kokouksissa on käsitelty maahan-
muuttajien asioita, osallistuvaa budjetointia, toimijoiden 
organisaatiomuutoksia, lastensuojeluilmoituksia, hyvin-
voinnin asiakirjoja, tapahtumia, taloustilannetta, ankkuri-
toimintaa, asukkaiden jaksamista, opiskelijoiden tilannetta, 
päihdetilannetta, koronan vaikutuksia toimintaan, ruoka-
aputoimintaa, vähävaraisten maskitilannetta ja vuositavoit-
teita. 
 
Nupa-tiimi 
Nupa-tiimi on monialainen yhteistyöverkosto, joka toimii 
Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) alaisuudessa ja 
sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 12–18 -vuotiaat hy-
vinkääläiset nuoret ja heidän vanhempansa. Tiimi kokoon-
tui kuusi (6) kertaa. Kokouksissa on käsitelty päihdeoppi-
tunteja, nuorten elämänhallintataitoja, toimijoiden organi-
saatiomuutoksia, huostaanottoja, päihteiden käyttöä, nuo-
rille tarjottavaa koulun jälkeistä toimintaa, elämäntilanteen 
tukitoimintaa ja nuorten jaksamisen tilaa.  

HOPE-tiimi 
HOPE-tiimi on Hyvinkään monialainen yhteistyöverkosto, 
joka toimii Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) alai-
suudessa ja sen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 18–29 -
vuotiaat hyvinkääläiset nuoret ja nuoret aikuiset. Tiimi ko-
koontui kymmenen (10) kertaa. Kokouksissa on käsitelty tu-
levia tapahtumia, toimijoiden organisaatiomuutoksia, 
hankkeita, palveluiden käyttötilannetta, koronan vaiku-
tusta toimijoiden palveluihin, pajatoimintaa, kutsuntoja, 
asunnottomuutta, työllisyyttä, nuorten liikehdintää ka-
duilla, poliisin tilannekatsausta, opiskelijoiden tilannetta ja 
nuorten päihde-, mielenterveys- ja poissaolohaasteita. 
 
Lasten ja perheiden palveluverkosto 
Lasten ja perheiden palveluverkoston tehtävänä on koota 
ja välittää tietoja lasten ja perheiden kasvu- ja elinoloista, 
sekä edistää lapsille ja perheille suunnattujen palvelujen 
yhteensovittamista ja vaikuttavuutta. Lasten ja perheiden 
palveluverkosto ei ole kokoontunut kertaakaan vuoden 
2020 aikana. 
 
Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lä-
hisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn työryhmä 
Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lähisuhdevä-
kivallan työryhmän tehtävät yhdistettiin Hyvinvointiryh-
mään hyvinvointipäällikön tehtäviin. 
 
Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmä 
Ikääntyneiden koordinaatiotyöryhmän tavoitteena on 
ikäihmisten osallistaminen tiedottamisen ja tapahtumien 
kautta. Sotemuutoksen jälkeen, sote-vetoinen, työryhmä ei 
ole kokoontunut kertakaan. Ikääntyneiden asioiden edistä-
miseen on osoitettu kuitenkin täysipäiväisesti yksi henkilö-
resurssi (vapaaehtoistyön ohjaaja). 
 
Liikenneturvallisuustyöryhmä 
Liikenneturvallisuustyöryhmän tavoitteena on liikennetur-
vallisuuden parantaminen ja sen arvostuksen lisääminen 
Hyvinkäällä. Työryhmä on kokoontunut neljä (4) kertaa. Ko-
kouksissa on käsitelty edellisen vuoden toimintakerto-
musta, koulumatka- ja mopo-hankkeitta, tulevia tapahtu-
mia ja kampanjoita, uutta tieliikennelakia, Pysy Pystyssä -
hanketta, nopeusnäyttöjä ja tavoitteita.  
 
Maahanmuuttajien ja kotouttamistyön ohjaus-
ryhmä 
Maahanmuuttajien ja kotouttamistyön ohjausryhmä suun-
nittelee, seuraa ja kehittää kotouttamistyön palveluita, 
vastaa kotouttamisohjelman toteuttamisesta ja seu-
rannasta sekä vastaa kotouttamistyön palveluiden ja 
hankkeiden yhteensovittamisesta eri toimialojen kes-
ken. Ohjausryhmä on kokoontunut kaksi (2) kertaa. 
Kokouksissa on käsitelty koulutustilannetta, toiminnan 
muutoksia koronan takia, kiintiöpakolaisten vastaan-
ottoa ja hankkeita. 
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Kotouttamistyöryhmä 
Kotouttamistyöryhmä toimii moniammatillista asiakas-
työtä tekevänä yhteistyöryhmänä. Työryhmä on kokoontu-
nut neljä (4) kertaa. 
 
Rakennetun ympäristön turvallisuustyöryhmä 
Rakennetun ympäristön turvallisuus (RATU) – työryhmän 
tavoite on yhdistää asuminen ja rakentaminen sekä varmis-
taa alueella toiminnallisuus ja turvallisuus. Työryhmä on 
kokoontunut kolme (3) kertaa. Kokouksissa on käsitelty kär-
kihanketavoitteita, lautakuntatavoitteita, edellisen vuoden 
sairauspoissaoloja (Tekym), esteettömyyttä vähentäviä toi-
menpiteitä, palautteenantokanavia, alueellista turvallisuus-
kävelyä, julkisten alueiden penkkejä ja viestintätarpeita. 
 

Hyvinkään Ankkuri- tiimin 
Hyvinkään Ankkuri- tiimi on Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen 
vetämää toimintaa, jossa tarkoituksena on alaikäisten (alle 
15 v) rikollisen käyttäytymisen ehkäiseminen, lapsen tai 
nuoren kokonaisvaltaisen elämäntilanteen ja avun tarpeen 
selvittäminen sekä lapsen/nuoren ja perheen kanssa työs-
kentely.  
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