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Talousarvio 2021

- Tuleva talousarvio vahvistaa taloutta uudistaminen keskiössä
Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus
15.10.2020
kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä,
rahoitusjohtaja Mika Itänen

Kaupunginjohtajan katsaus, talousarvo 2021,
Otteita TA2021-kirjasta:
Talousarviovuoden onnistuminen ja erityisesti tulevien vuosien talouden kestävyys vaativat hyvää
ja kehittävää johtamisotetta ja valmiutta uusiutua ja tehdä rakenteellisiakin muutoksia.
Vuoden 2021 talousarvion lähtökohtana on ollut tasapainoinen tulos. Kaupunginjohtajan
ehdotus on laadittu yhteistyössä toimialojen kanssa siten, että vuoden 2021 suunniteltu tulos on
positiivinen.
Tehtävä ei ole ollut helppo ja varsinainen työ tehdään toimialoilla, tulosalueilla ja -yksiköissä
vuoden 2021 aikana. Tässä meidän on kuitenkin yhdessä onnistuttava.

”Lähtökohtamme uudelle vuodelle 2021 ovat kuitenkin strategian ja toteutuneen kehityksen
johdosta hyvät. Yrittäjyys, kasvu, kaupungin elinvoimaisuus sekä hyvät kunnalliset ja yksityiset
palvelut ovat maan huippua. Yhdessä uudistumme ja käännämme talouden kehityksen
parempaan.”
- Jaakko Kiiskilä, kaupunginjohtaja

Yleinen talouskehitys ei riitä ratkaisemaan talouden kääntymistä
Poikkeuksellista epävarmuutta koronapandemian vuoksi.

- Rahamarkkinoiden poikkeuksellisen suuri epävarmuus, talouselämän ja työllisyyden negatiivinen kehitys tulee näkymään voimakkaasti
yhteiskunnassa, yritysten kannattavuudessa ja toisaalta korona näkyy myös kuntien verotulorahoituksen merkittävänä pienentymisenä.
Ollaan taantumassa. Elvytystoimet koronan vuoksi ovat olleet maailmassa, Euroopassa ja Suomessa poikkeuksellisen suuria.
Maailmantalous supistuu 6 % vuonna 2020 ja kasvaa 5,5 % vuonna 2021. Merkittävin riski on koronan toinen aalto ja sitä mahdollisesti
seuraava rajoittavien toimien palauttaminen. Ei voida arvioida kovin luotettavasti, kuinka syvälle maailman ja Suomen talous lopulta
sukeltaa ja kuinka pitkään sukellus kestää.
- Valtiovarainministeriö: Suomen talouden ennustetaan toipuvan asteittain vuoden 2020 loppupuolelta alkaen ja vuonna 2021
bruttokansantuotteen ennakoidaan Suomessa jälleen kasvavan. Riskinä on, ettei talous käänny vielä v. 2021. Se pakottaa
sopeutustoimiin, koska tulopohja murenee ja palvelutarve sote-palveluissa on ikäkehityksen myötä kasvussa.

2020
2021
2022
2023
2024

-4,5 %
2,6 %
1,7 %
1,6 %
1,6 %

Vihriälän taloustyöryhmä v. 2020: Armoton sopeuttamistarve on edessä julkisessa
taloudessa, -3–4% BKT:ta vastaava sopeutus joudutaan tekemään valtion taloudessa
akuutin koronavaiheen jälkeen lähivuosina. Velkaantumisen vähentäminen samalla. Soteuudistuksen onnistumisella ja työllisyysasteellakin on merkitystä. Suomella oli jo ennen
kriisiä tuntuva julkisen talouden kestävyysvaje, mm. väestön ikääntymisen vuoksi.
Kuntatalous on vaikeassa tilanteessa.

Seinäjoki: tasapainottamistarve ilman koronaakin on n. 10 milj. €, ja tilausta on rakenteellisille uudistuksille ja toimintatapauudistuksille.
Vuoden 2021 talousarviovalmistelussa:
- Nykyisiä toimintoja ei pidä laajentaa ellei rahoitusta saada muista toiminnoista saatavilla säästöillä.
- Palveluissa on tehtävä rakenteellisia muutoksia, hyödynnettävä mm. digitalisaatiota ja tiivistettävä palveluverkkoa.
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Tästä lähdetään liikkeelle: toimintakate-kehitys kertoo
huolestuttavasta menokehityksestä.

Toimintakate Seinäjoella kertoo, että on
panostettu palveluihin ja että tulot & menot
ovat epätasapainossa.

Tavoite, että toimintakate/asukas laskee kohti maan keskiarvoa.

TA2021-toimintakate on suunta parempaan: - 373,0 milj. €, kasvua
tilinpäätösennusteeseen ainoastaan +0,6 %. (Vrt. tp 2019 -363,6 milj. €,
Tp2020enn. -370,8 milj. €). Seinäjoen ennakoitu toimintakate v. 2021 on 5 748
€/ asukas. Jokainen -100 €/ as tekee reilut 6 milj. €. Jos toimintakate olisi
maan keskiarvoa, se tekisi +12 milj. euroa ylim./v verrattuna nykyiseen.
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HYVÄÄ: Taseessa on vielä ylijäämiä, konsernissa
paljonkin . Kaupunki myös kasvaa n. 0,75 -1 %:n vuosi,
8/2020: 64.001. On mahdollista saada talouden perusta
vahvaksi ja pitää kaupunki menestyjänä jatkossakin. 4

Talousarvio 2021. Strategialähtöisyys huomioitavaksi budjeteissa ja tavoiteasetannassa


Strateginen valinta ja strateginen tavoite
 Vuositavoitteet, mittarit (mitattavuus, vaikuttavuus) ja säännöllinen seuranta. Eurot tukemaan strategisten tavoitteiden toteutumista ml. talouden tasapaino
 Kestävä kehitys. (Seinäjoki on Hinku-kaupunki),
 digitalisaation systemaattinen hyödyntäminen tiedolla johtamisessa, prosesseissa ja palveluissa
 Pilotoidaan osallistavaa budjetointia v. 2021 elinvoimapalveluissa.

palveluissa

Tuloskortti:

Tuloslaskelma/TA2021: kurssia käännetään kestävämmälle pohjalle
• Tilikauden 2020 tulosennuste on alijäämäinen -6,5 Meur. Tavoite päästä mahd. lähelle 0-tulosta. Merkittävin syy tuloksen
alijäämäisyyteen on koronapandemia. Taloutta sopeutettu ja sopeutetaan v. 2020. Heikko käyttötalouden kehitys pidemmällä
tähtäimellä heikentää kaupungin taloutta ja johtaa velkaantumisen kasvuun.
• Vuoden 2021 talousarvio on kääntämässä kurssia. Kyseessä on kuitenkin vasta torjuntavoitto poikkeuksellisissa oloissa.
Läpimurtoon tähdätään v. 2022-2024. (Tasapainottamisohjelma.)
Vuosikate 22,7 milj. €/Poistot: 100,67 % (350 €/as)
•
Tilikauden tulos vuonna 2021 on ylijäämäinen +149 900 euroa.
Nettoinvestointien määrä (kaupunki ja liikelaitos) vuoden 2021 talousarviossa on ilman
myyntivoittoja 28,3 milj. euroa. Kaupungin osuus nettoinvestoinneista on 27,3 milj. euroa
ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen osuus 1,0 milj. euroa.

Strateginen taso: vuosikatetavoite
30 milj. €, samoin nettoinvestoinnit
enint. 30 milj. €
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Osana talousarviota hyväksytään talouden tasapainottamisohjelma
vuosille 2021- 2024, talousarviokirjan kappale 10.
Kuvio. Kolmen eri skenaarion kehityskulut 2019-2024 sekä parhaasta
lainakannan kehitys vuoteen 2024:

-

Vuotuinen +10 milj. euron tulos,
parempikin, jos tulot kehittyvät
hyvinä. Tämä pidentää
mahdollisuuksia lykätä
veronkorotuksia. Myös
velkaantuminen kääntyy laskuun ja
on alle 5000 €/asukas jo
taloussuunnitelmavuosien
loppupuolella. Emokaupungin
kumulatiivinen ylijäämä vahvistuu
vuoden 2024 loppuun mennessä
vähintään 30–40 miljoonaan euroon.
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Valtionosuudet 2021
Valtionosuudet 1000 €
Seinäjoki

2020
2020TPenn
112 334
121 220

TA2021
117 020

Vuonna 2020 kunnat saivat merkittävästi
kertaluonteista koronatukea.

Valtionosuusleikkaukset vuosina 2010-2019:

Valtionosuudet 2021 kehittyvät kohtuullisesti johtuen
koronatuesta (muutos on n. 4,2 % vrt. valtionosuuden
lähtötasoon v. 2020 ilman koronatarkistuksia).
Vuoden 2021 valtionosuusarviot sisältävät +2,4 %
indeksitarkistuksen.
Kunnille on luvattu laajeneviin tehtäviin 100%:n
valtionrahoitus:
- Uusia korvattavia tehtäviä ovat mm.
oppivelvollisuuden laajentaminen, hoivahenkilöstön
sitova vähimmäishenkilöstömitoitus, subjektiivinen
päivähoito-oikeus ja ryhmäkokojen pienentäminen
varhaiskasvatuksessa.
- Uudistusten vaikutus kuntien talouteen nousee
monissa tehtävissä asteittain.

Hyvä tietää:
Seinäjoki-Ilmajoki mukaan työllisyyden
valtakunnalliseen kuntakokeiluun 2022-2024.
- Kuntakokeilussa eivät valtionosuudet muutu,
koska resurssi joka on Ely:llä ja TE-palveluilla on
käytössä kunnilla kokeilussa.
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Verot 2021

Ei veronkorotuksia vuonna 2021.
1%-yksikkö tuloveroissa on n. 11 milj. €
0,10 % yleisessä kiinteistöveroprosentissa on n. 1 milj. €.
Yhteisöveroa 2021 arvioidaan saatavan 17,3 Meur.
Kunnille maksettavan yhteisöverotuottoprosentin muutos on väliaikaisesti vuonna 2020 yli
+10 %-yksikköä ja 2021 yli +12 %-yksikköä 44,3 prosenttiin, mikä tuo lisätuloja kunnille.

Toimintakulujen jakautuminen, TA2021

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA TA 2021
Uudet vakanssit
Vakinaistaminen
Rakenteelliset muutokset
Lakkautettavat rakenteellisen muutoksen yhteydessä
YHTEENSÄ

Vakanssit
38
16
28
82

Henkilötyövuosina (htv) kaupungin koko henkilöstömäärä
talousarvioehdotuksessa 2021 (vakinaiset, määräaikaiset,
tuntityöntekijät, ilman työllistettyjä) on 3 793.

Lainamäärä ja rahoituslaskelma

Rahavirrat tasapainotetaan velanotolla, vuonna 2021
nettovelkaantuminen on 2,3 milj. euroa.
Ennakoitu lainamäärä/asukas puolestaan laskee 14 euroa/asukas
vuonna 2021 ja on 5 299.
Kokonaislainamäärä on 343,9 milj. euroa.
Koko lainasalkusta on suojattu 49 %.
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Investoinnit 2021 (1)
Talousarviokirjan lopussa koko luettelo

Yhteensä 28,3 milj.€, josta EP Pelastuslaitoksen osuus 1,0 milj.€
Merkittävimmät investoinnit määrärahojen osalta vuonna 2021:
-

maa-alueiden hankintamäärärahoihin, noin 0,9 Meur
talonrakennuskohteisiin, noin 10,0 Meur
kadunrakentamiseen, noin 8,3 Meur
hulevesiviemäröinteihin, noin 1,2 Meur
koneisiin ja kalusteisiin (kaupunki ja pelastuslaitos), noin 4,9 Meur.

Investoinnit 2021 (2)
Talonrakennushankkeet

Suurimmat yksittäiset talonrakennushankkeet ovat

vuonna 2021:
- Seinäjoen yhteiskoulun Honkavaaran korvaavat tilat
ja uusi liikuntahalli, noin 3,0 Meur
Keskeiset vaikutukset:
Kaupunkiin syntyy uusi yli 900 m2 liikuntahalli, joka lisää ja monipuolistaa sekä
koulun että kaupungin eri liikuntaseurojen ja harrastajaryhmien
käyttömahdollisuuksia. Honkavaaran tilojen korvaajaksi saadaan uudet tai
peruskorjatut luokkatilat. Valtionavustus on 0,75 Meur.

- Kertunlaakson uuden koulun rakentaminen valmiiksi,
noin 2,2 Meur
Keskeiset vaikutukset:
Kaupungin kasvuun vastaaminen palveluverkon täydentämisellä. Uusi
koulu vähentää osaltaan painetta myös Nurmon alueen muiden
koulujen tilankäytössä ja opetusryhmien suuruuksissa.
15.10.2020

Investoinnit (3)

Kadun rakentaminen, asuntotontit ja muut merkittävät

Kadunrakentamisen ja kunnallistekniikan kokonaisbudjetti on noin 8,3 milj. euroa. Suurimmat määrärahat osoitetaan:
-

Sillat, mukana Björkenheimin silta, yhteensä noin 1,5 milj. €

-

kevyen liikenteen väyliin, yhteensä noin 900 000 €

-

Katujen kestopäällystämiseen yhteensä noin 800 000 €.

Muita/kadut ja kunnallistekniikkaa: Ruukintien jatke, noin 640 000 € ja Roves, noin 500 000 € sekä
Asuntotonttituotantona: Pajuluoman jatke (21 AO-tonttia, 3 AP-tonttia, 2 AR-tonttia), noin 190 000 €.

Muita merkittäviä hankkeita:
Asemanseudun kehittäminen ja suunnittelu, noin 950 000 € ja keskustan kehittäminen, noin 300 000 €
Skeittipuisto, noin 200 000 €
Atrian eritasoliittymä, kaupungin osuus, noin 200 000 €.

Lisäksi: puistot, noin 450 000 €.
Listaus kaikista investoinneista löytyy talousarviokirjan lopusta.
Todetaan, että Törnävän koulun korjaus- tai korvaamishanke valmistellaan vuoden 2021 aikana toteutettavaksi koulurakentamisen ja asumisen
kokonaiskonseptiksi vuokramallilla. Valmistelussa osallistetaan käyttäjiä ja kuntalaisia. Koulun valmistumisen tavoiteaikataulu on viimeistään
syksyn 2023 lukuvuoden alkuvuoden mennessä.

SUMMA SUMMARUM
Vuoden 2021 kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on tasapainossa siten, että tilikauden tulos on +149 900 €.
Seinäjoki (1000 €)
Asukasluku
Verotulot
Vuosikate
Nettoinvestoinnit
Poistot
Vuosikate poistoista, %
Valtionosuudet
Lainat €/ asukas

TP-2020enn
64 300
258 104 €
16 590 €
33 698 €
23 104 €
71,81
121 220 €
5 313 €

TAe2021

64 900
270 851 €
22 721 €
28 293 €
20 804 €
100,67
117 020 €
5 299 €

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus ei sisällä veronkorotuksia eikä lomautusten kautta haettavia säästöjä.
Kaupunkilaisten palveluihin käytetään vuonna 2021 enemmän rahaa (menojen kasvu +2,5 %) kuin vuonna 2020. Vuoden 2021
talousarvio on vasta torjuntavoitto poikkeuksellisissa oloissa. Tavoite on saada talous kestävälle pohjalle myös pidemmälle
ajalle. Mikäli hyvä kehitys kyetään pitämään suunnitelmavuosina 2022-2024, silloin kaupungin velkaantuminenkin saadaan
taittumaan ja kertyneet ylijäämät parhaiten turvattua.
Tällöin pystymme palvelemaan kaupunkilaisia ja yrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa.

Aikataulu:
Kaupunginjohtajan TA2021-esitys valmis 15.10. Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyt loka-marraskuussa:
19.10. Hallitus/ käyttötalousmenot ja investoinnit,
2.11. Hallitus/ Verot & taloussuunnitelma 2022-2024
Valtuustossa hyväksyttävänä TA2021, TS 2022-2024 & verot on 9.11.2020.
15.10.2020
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Jaakko Kiiskilä, kaupunginjohtaja, puh. 050 340 3401; jaakko.kiiskila@seinajoki.fi
Mika Itänen, rahoitusjohtaja, puh 040 566 1245; mika.itanen@seinajoki.fi

