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Toivakan kunnan talous kohtaa haasteita jälleen vuonna 2022, talouden 

tasapainottamisohjelmassa ei esitetä henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä eikä 

veronkorotuksia 

 

 

Toivakan kunnan talousarviota vuodelle 2022 laaditaan jälleen kerran 

haastavissa tunnelmissa. Vuoden 2022 talousarvio on viimeinen, joka 

laaditaan kuntien nykyisillä palvelurakenteilla ennen hyvinvointialueiden 

aloittamista vuoden 2023 alusta. Kunnanhallitus käsitteli 

talousarviotilannetta ja talouden tasapainotusohjelmaa 25.10.2021 

pidetyssä kokouksessaan. 

 Keskeisimpänä muutoksena vuoden 2022 talousarviossa ovat perusterveydenhuollon 

ja erikoissairaanhoidon merkittävästi kasvaneet menot. Myös erikoissairaanhoidon 

kustannukset kasvavat Toivakan osalta vuonna 2022 yli 13 prosenttia. Yhtenä 

selittävänä tekijänä on palveluiden käytön merkittävä kasvu, erityisesti erityisalojen 

palveluiden osalta.  

Vuoden 2021 talousarviosta kustannukset perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon osalta yhteensä kasvavat vuoden 2022 talousarviossa lähes 

miljoonalla eurolla, mikä edellyttää vaativia toimenpiteitä kunnan talouden 

tasapainottamiseen. Summassa varaudutaan 300.000 eurolla myös sairaanhoitopiirin 

alijäämän kattamiseen, joka hyvinvointialueuudistukseen liittyvän lainsäädännön 

vuoksi tulee kattaa jo vuonna 2022. 

Talouden tasapainotusohjelma 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelman 

tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen 

kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään 

neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 

Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen 

kertynyt alijäämä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä 

toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

Toivakan kunnalle laadittiin laaja talouden tasapainotusohjelma vuonna 2020. 

Ohjelmaa on sittemmin päivitetty vastaamaan muuttuvaa taloustilannetta ja toteutettuja 

toimenpiteitä. Päivitetyn tasapainotusohjelman ensimmäinen käsittely on 

kunnanhallituksen kokouksessa 25.10.2021. Tasapainotusohjelmaa esitetään 

kunnanvaltuustolle 8.11. Ohjelma sisältää toimenpiteitä reilun 2 miljoonan edestä 

vuosille 2022-2024. Ohjelma ei sisällä henkilöstövaikutuksia tai veronkorotuksia, 



vaan keskeiset toimenpiteet muodostuvat esimerkiksi kertaluonteisista eristä, 

kuten myyntituotoista.  

Kunnanhallitus myös esittää valtuustolle, että Toivakan kunta asettaa myyntiin 150 kpl 

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita siten, että niitä tarjotaan ensin muille 

omistajakunnille ja mikäli hyväksyttävää tarjousta ei saada, myös muilla tahoilla on 

mahdollisuus antaa tarjous. Hyväksyttävän hinnan tulee olla vähintään 8.000,00 

€/osake. Esityksestä äänestettiin kokouksessa äänin 4-3. Kunnanvaltuusto 

käsittelee asiaa 8.11.2021. 

Toivakan kunnan omassa taseessa kertynyttä alijäämää on tällä hetkellä -2.088 000 

euroa, joka tulee olla katettuna vuoden 2024 loppuun mennessä.  Merkittävin tekijä 

taseeseen kertyneelle alijäämälle on ollut Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n 

lainatakauksen realisoituminen.  

Toivakan kunnan investointiohjelma vuosille 2022-2026 rakennetaan maltilliselle 

pohjalle. Keskeisimmät investointitarpeet kohdistuvat vesihuoltoon ja tekniseen 

infraan. Määrärahoja varataan myös digitointiprojekteihin.  

Lautakunnat käsittelevät talousarviota loka-marraskuun aikana pidettävissä 

kokouksissaan. Kunnanhallitus käsittelee lopullista talousarviota 29.11.2021 ja 

kunnanvaltuusto 13.12.2021. 

 

Lisätietoja: 

kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen, 040 523 1633 

kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, 050 307 6114 

 

 
 


