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1. Johdanto 

Kankaanpään kaupungin taloustilanne heikkeni voimakkaasti vuonna 2018 ja tilikauden alijäämä 
painui -3,2 miljoonaan euroon. Vuoden 2019 aikana talousarvio on toteutunut ennakoitua 
heikommin. Verotulojen kertymä on jäänyt ennakoidusta ja lisäksi Pohjois-Satakunnan 
peruspalvelukuntayhtymän menokehitys on ollut reipasta. Kankaanpään kaupunki on päättänyt 
laatia sopeutusohjelman, jolla talouskehitys oikaistaan ja näin vältetään kriisikuntien 
arviointimenettelyyn joutuminen.   

 

 

2. Väestökehitys Kankaanpäässä 

Kankaanpään asukasluku on viime vuosina vähentynyt. Vuodesta 2009 vuoteen 2019 asukasluvun 
vähenemä on ollut noin 800 henkeä. Päivähoitoikäisten, alakoululaisten, yläkoululaisten ja 
lukiossa sekä ammattikoulussa opiskelevien määrät ovat laskeneet. Yli 65-vuotiaiden lukumäärä 
on kasvanut noin seitsemällä sadalla. 

 

 
 

Vuodesta 2018 vuoteen 2025 Kankaanpään asukasluvun ennakoidaan vähenevän lähes 700 
hengellä. Vuoteen 2030 ulottuvan väestöennusteen mukaan päivähoitoikäisten, ala- ja 
yläkoululaisten ja 47 – 73 -vuotiaiden määrä vähenisi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yli 73 
-vuotiaiden määrä kasvaa lähes kolmellasadalla.  



 
 

Yllä olevasta kuvasta näkyy ennustettu (2030 E) kehitys (violetti viiva) ja nykyinen tilanne 

(punainen viiva). Vuoteen 2009 verrattuna väkimäärä on tällä hetkellä vähäisempi lähes kaikissa 

alle 63-vuotiaiden ikäryhmissä. 
 

 

 
Vuosina 2023 ja 2014 yli 75-vuotiaiden vuotuinen lisäys on suurimmillaan. Kymmenen vuoden 
aikana 2020 – 2029 yli 75-vuotiaiden määrä lisääntyy lähes kuudella sadalla. 
 
Kankaanpään kaupunki on Pohjois-Satakunnan seutukeskus, mikä näkyy siinä, että lähikunnista 
muutetaan Kankaanpäähän. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kankaanpäähän on muutettu 



lukumääräisesti eniten Porista, Tampereelta, Jämijärveltä ja Honkajoelta. Kuntienvälistä 
muuttovoittoa Kankaanpää on saanut kuitenkin eniten Honkajoelta, Jämijärveltä, Karviasta ja 
Siikaisista.  
 
 
3. Palveluntarpeen muutos 

Väestön määrän ja rakenteen muutos vaikuttavat eniten kuntapalveluiden tarpeen muutokseen. 
Palvelutarpeen muutos haastaa niukkojen taloudellisten resurssien olosuhteissa kunnat 
muuttamaan omia palvelurakenteitaan ja palvelutuotannon toimintatapojaan. Väestömäärän ja -
rakenteen muutokset tarjoavat mahdollisuuden - ja pakottavat - kunnat muuttamaan 
palvelurakenteitaan ja -verkkojaan.  
 
Ikäihmisten palveluihin ja perusterveydenhuoltoon tulisi kyetä siirtämään resursseja. Oletuksena 
on, että lähivuosina kansantalouteen ja julkiseen talouteen ei ole tulossa merkittävästi lisää 
liikkumavaraa. Jotta tämä välttämätön resurssien siirtäminen olisi mahdollista, tulee resursseja 
kyetä irrottamaan sieltä, missä palvelutarve (esim. päivähoitolasten määrä, oppilaiden määrä) 
tulee väistämättä laskemaan.  
 

 
 
 
4. Kankaanpään taloustilanne 

Tuloslaskelma vuodelta 2018 osoittaa alijäämää 3,2 miljoonaa euroa, joka toimintamenoihin 
suhteutettuna on 4,2 prosenttia. Vuosikate on ollut 1,4 miljoonaa euroa positiivinen, eli 
toimintamenot on tulorahoituksella kuitenkin pystytty kattamaan. Investointeja ja niiden 
investointihyödykkeiden kulumista kuvaavia poistoja ei tulorahoituksella ole pystytty kattamaan. 
Tilikaudella 2018 syntynyt alijäämä on ”syönyt” edellisinä vuosina taseeseen kertyneen ylijäämän, 
joten kaupungin taseeseen on muodostunut vähäinen alijäämä, joka vuonna 2019 kasvaa 
merkittävästi.    
 
Toimintakate, eli verotuloilla, valtionosuuksilla ja mahdollisilla satunnaisilla tuloilla rahoitettava 
summa, on kasvanut selvästi vuonna 2018. Tähän voi vaikuttaa kaksikin asiaa. Joko toiminnan 



kustannukset ovat nousseet tai sitten esimerkiksi asiakasmaksut ja muut toimintatulot ovat 
jääneet jälkeen ja niiden osuus on pienentynyt.  

 

 
 
Alla olevassa kuvassa on verrattu kunnan kaikkien palveluiden asukaskohtaisten 
nettokustannusten kehitystä Kankaanpäässä, verrokkikunnissa (viiteryhmä) ja koko maassa 
vuosina 2012-2018. Kunnan palveluiden asukaskohtaisiin kustannuksiin vaikuttavat hyvin monet 
tekijät, kuten ikärakenne, palvelutarpeet, olosuhteet, kilpailutusmahdollisuudet, asukkaiden 
tulotaso jne. Kankaanpään asukaskohtaiset palvelukustannukset ovat alle maan keskiarvon, 
mutta verrokkikuntien keskiarvoon verrattuna rahankulutus on ollut 2,9 miljoonaa euroa 
suurempaa vuonna 2018. Tästä on pääteltävissä, että kaupungin talouden 
sopeuttamismahdollisuudet ovat varsin hyvät.  
  

 
 



Kankaanpään kaupungin ikäryhmittäiset nettomenot euroa/asukas vuonna 2017 ilmenevät alla 
olevasta taulukosta. Luonnollisesti pääosin 25 – 64 -vuotiaiden työssäkäyvä ikäryhmä rahoittaa 
kunnan palvelut.  
 

 
 

Yllä olevasta taulukosta voi päätellä, että alle 6-vuotiaiden palvelurakenne on Kankaanpäässä 
varsin edullinen, mutta 6-vuotiaiden palvelut (esikoulu) ovat suhteessa kalliimmat verrattuna 
maan keskiarvoon. Samoin alakoulun nettomenot ovat korkeahkot ja yläkoulun taas 
matalammat. Kun otetaan huomioon koko palvelurakenne, teoreettista sopeutusvaraa on n. 3,9 
miljoonaa euroa. 
 
Verovara kuvaa sitä liikkumavaraa, mikä Kankaanpään kaupungilla olisi tällä hetkellä 
päätettävissään olevissa veroprosenteissa. Verovara olisi nolla, mikäli kaupunki nostaisi kaikki 
veroprosentit korkeimpiin Suomen kunnissa käytössä oleviin veroprosentteihin. Kankaanpään 
kaupungin verovara on hieman noussut vuonna 2019, kun Suomen kuntien keskimääräiset 
veroprosentit ovat nousseet. Kankaanpään valtuusto on tämän jälkeen päättänyt 
tuloveroprosentin nostosta 21,50 prosentista 21,75:een vuodelle 2020. Tämä taas heikentää 
Kankaanpään verovaraa. 
 



 
 
 

 
 

Kankaanpään valtionosuusriippuvuus on viime vuosina hieman noussut. Valtionosuuksien 
kokonaismäärä vastaa 17,38 tuloveroprosenttiyksikön tuottoa. 
 
Rahoituslaskelma osoittaa, miten vuosikate on riittänyt investointien rahoittamiseen ja paljonko 
investoinneista on pitänyt kattaa lainarahoituksella. Kuuden vuoden tarkastelujaksolla 2013 – 
2018 ainoastaan vuonna 2014 vuosikate on ollut hieman suurempi kuin nettoinvestoinnit. Tämä 
on johtanut kaupungin lainakannan kasvuun.   
 



 
 

Kankaanpään kaupungin investointitaso vuosina 2009 – 2018 on ollut kokonaisuutena lähellä 
maan keskimääräistä kuntien investointitasoa. Käyttöomaisuuden poistot ovat verraten hyvällä 
tasolla. Vuosikate – nettoinvestoinnit (kumulatiivinen) -luku on kuuden vuoden aikana – 21,9 
miljoonaa euroa, mikä osoittaa, että Kankaanpään kaupunki on investoinut tulorahoitukseen 
nähden paljon tarkastelujaksolla. 
 

 



 
Poistojen taso on kaupungissa hyvä. Käyttöomaisuuden arvo euroa/asukas on pienempi kuin 
maassa keskimäärin, mutta poistot prosenttia käyttöomaisuudesta -tunnusluku on korkeampi 
kuin maassa keskimäärin. Poistojen riittävän korkea taso merkitsee sitä, että tuloslaskelma antaa 
oikean kuvan kaupungin taloudellisesta asemasta. 
 
 
5. Tase 

Kankaanpään kaupungin konsernivelka on kaksinkertaistunut vuodesta 2009 vuoteen 2018. Niin 
kaupungin kuin kaupunkikonserninkin velkaantumisen kehitys on ollut koko maata nopeampaa. 
Vuonna 2019 konsernivelan määrä tulee kasvamaan entisestään, koska vuosikate ei riitä 
toteutettaviin investointeihin.  
 

 
 

 
 

Kankaanpäässä kaupungin lainasalkun hoito on ollut taitavaa. Kaupungin lainojen korkomenot 
ovat olleet koko tarkastelujakson alemmat kuin maassa keskimäärin. Korkotason alenemisen 
takia vuotuiset korkomenot ovat laskeneet v. 2009 reilusta 0,5 miljoonasta eurosta alle 0,2 
miljoonaan euroon. 



 
 
 
6. Talouden sopeutuminen 

Toimintakate on menneinä vuosina sopeutunut (sopeutettu) tulojen kasvun vähenemistä 
vastaavaksi vain osittain. Aikavälillä 2015 – 2018 toimintakatteen kasvu on pystytty painamaan 
0,51 prosenttiin, kun koko maassa vastaava kasvu on ollut 0,91 prosenttia. 
 

 
 

Kankaanpään kaupungin sopeutuksen tarve on arvioitu n. 3-5 miljoonaksi euroksi vuositasolla. 
Vuoden 2018 tilinpäätös oli alijäämäinen ja vuosi 2019 muodostuu myös alijäämäiseksi. Ellei 
tarvittavia talouden sopeutustoimia tehdä, Kankaanpään taseen alijäämä kasvaa ja vuonna 2022 
täyttyy Kuntalain mukaisen kriisikunnan arviointimenettelyn kriteeri, kun alijäämää on ollut 
neljänä peräkkäisenä vuonna. Ilman sopeutusta vuoden 2020 lopulla taseen alijäämän arvioidaan 
olevan 4,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2021 lopulla 7,5 miljoonaa euroa.  
 
 
 
 



7. Sopeutusprosessi ja -keinot 

Pohjana talouden sopeuttamiselle toimi kaupungin omana työnä laadittu Terve talousohjelma -
raportti, jonka sisältämiä keinoja hyödynnettiin työssä. Perlacon Oy:n laatima toiminta- ja 
talousanalyysi sekä Kankaanpään kaupungilta saadut tiedot muodostivat keskeisen tietoperustan. 
Kaupungin johtoryhmän jäseniä ja muita kaupungin avainhenkilöitä haastateltiin Kankaanpäässä 
ja puhelimitse. Yhdessä johtoryhmän kanssa valmisteltiin keinovalikoimaa työkokouksissa 5. ja 
13.11.2019. Sopeutustyötä johti Kankaanpään luottamushenkilöistä koostunut ohjausryhmä, joka 
käsitteli keinoja ja toimenpiteitä 29.10, 14.11. ja 21.11.2019. Valtuustoseminaari sopeutustyöstä 
pidettiin 30.10.2019. 
 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymässä tehtiin samanaikaisesti talouden 
sopeutusohjelmaa. Posan sopeutusvaikutuksesta Kankaanpään kaupunkiin kohdistuu n. 70 
prosenttia, joten kuntayhtymän merkitys kaupungille on suuri. 
 
Kankaanpään kaupungin talouden koko voidaan määrittää monella tavalla. Suuruusluokka 
hahmottuu melko hyvin, kun lasketaan esimerkiksi yhteen vuoden toimintamenot ja 
investointimenot. Toimintamenot olivat 76,5 milj. euroa ja investointimenot 7,2 milj. euroa, mikä 
tekee yhteensä 83,7 milj. euroa. Menojen vähentäminen yhdellä prosentilla tarkoittaa siis 
837.000 euron leikkausta budjettiin. 
 
Suomalainen kaupunki ja kunta on monialakonserni, jonka tehtävät ja vastuut ovat hyvin laaja-
alaiset. Yli 500 lakia määrittelee kunnan tehtäviä. Talouden sopeuttamisessa on otettava 
keskeisesti huomioon, että lakisääteiset palvelut on tuotettava tai järjestettävä. Toki 
laatukysymykset ovat jossain määrin kunnan itsensä päätettävissä, mikä antaa hieman 
liikkumavaraa.  
 
Kankaanpään kaupungin talouden sopeuttamistyössä tavoitteena oli käyttää laajaa 
keinovalikoimaa niin meno- kuin tulotekijöiden osalta. Lähtökohtaisesti mitään keinoja ei rajattu 
pois, mutta toki ohjausryhmä rajaavia ratkaisuja esityksiin teki ja näin tehtävänsä mukaisesti 
ohjasi työn lopputulosta. Ohjausryhmä sai työnsä valmiiksi kokouksessaan 21.11.2019, jolloin 
hyväksytyksi tuli listaus yksilöidyistä toimenpiteistä ja keinoista talouden sopeuttamiseksi ja 
tasapainon saavuttamiseksi. 
 
Kuntien toiminta ja palvelut ovat suurelta osin henkilöstövaltaisia, mikä tarkoittaa sitä, että 
ihmisen tekemää työtä on erittäin vaikea korvata koneilla tms. Talouden sopeuttamisen kannalta 
ikävä piirre on siinä, että silloin henkilöstömenoihin tulee vääjäämättä saada vähennystä. 
Sopeutuspaketti pitää sisällään 7-8 henkilötyövuoden vähentämisen vuosina 2020-2022. Tähän 
liittyy keskeisesti toimintatapojen muutos siirtymällä keskitettyihin toimistopalveluihin. 
Henkilöstövähennykset on tarkoitus toteuttaa eläköitymisten yms. pehmeiden keinojen kautta. 
Muina henkilöstömenoja vähentävinä keinoina ovat sijaisten käytön vähentäminen, työnantajan 
edun mukainen lomasuunnittelu, työterveyshuollon kattavuuden pienentäminen ja henkilöstön 
muistamissäännön tarkistus.  
 
Maksuja ja taksoja tarkistetaan ylöspäin kautta linjan, mutta jokainen korotus kuitenkin yksitellen 
harkiten, jotta korotuksella saavutetaan tavoiteltu lisätulo. Kaupunkisuunnittelukeskuksen 
taksoja nostetaan 15 % ja veden ja jäteveden perus- ja kulutusmaksuja n. 5 prosenttia. 



Vesimaksujen maltillisella korotuksella varaudutaan myös tuleviin investointeihin ja korjataan 
vanhaa verkostoa, jotta putkirikkoja ja -vuotoja saataisiin vähennettyä.  
 
Rakenteellisena muutoksena sopeutusohjelmassa on Niinisalon päiväkodin toiminnan siirtäminen 
muihin yksiköihin. Osa päivähoitolapsista siirtyy perhepäivähoitajille. Niinisalon päiväkodin 
lakkauttamisen vaikutus on 180.000 euroa menoja vähentävä vuodessa.   
 
Palvelukeskuksittain sopeuttamispaketin toimintakatevaikutukset vuosina 2020 – 2022 ovat 
(paketti liitteenä): 
 

euroa
Hallinto- ja talouskeskus 245 000
Kaupunkisuunnittelukeskus 110 000
Tekninen keskus 301 000
Sivistyskeskus 590 000
Koko kaupunkiin kohdistuvat 295 000
Pohjois-Satakunnan ppky (Posa) 2 246 000
Yhteensä 3 787 000  
 
Tämän lisäksi vuosikatetta (ja tilikausien tulosta) parantavana on mahdollinen 
kiinteistöveroselvitys vuodelle 2021 + 200.000 euroa. Näiden lisäksi vuoden 2020 tilikauden 
tulokseen vaikuttavana satunnaisena, kertaluonteisena eränä on Valaistuksen myynti 
Vatajankosken Sähkö Oy:lle, josta tulee myyntivoittoa + 1.195.000 euroa. Valaistuksen myynnillä 
on lisäksi vaikutus käyttötalouteen ja toiminnallisuuteen. Kun lasketaan vuosilta 2020 – 2022 
yhteen toimintakatevaikutus, vuosikatteen paraneminen ja tulosvaikutteinen erä, saadaan koko 
paketin yhteissummaksi 5.182.000 euroa.  
 
8. Puuttuvat keinot  

Keinoja, joita ei suostuttu käyttämään, mutta jotka ovat edelleen käytettävissä, ovat 
kouluverkkoon liittyvät kysymykset. Lasten määrä vähenee Kankaanpäässäkin hyvin 
merkittävästi. Vuonna 2019 syntyvä ikäluokka (n. 80 lasta) aloittaa esikoulussa vuonna 2025. 
Kankaanpäässä on alakouluja syntyviin ikäluokkiin verrattuna liikaa. Moni pieni alakoulu on 
korjauksen tarpeessa. Mahdollisten korjausten jälkeenkin on epävarmaa, saadaanko tiloista 
terveellisiä. Nykyaikaisiin vaatimuksiin ja tarpeisiin vastaavia vanhoista koulutiloista ei saada. 
Kankaanpäässä etäisyydet ovat kilometreissä ja ajallisesti mitaten verraten lyhyet. 
Koulukuljetuksissa vietetty aika ei muodostu pitkäksi.  
 
Kankaanpään kaupungin peruskouluverkossa on noin 1,0 miljoonan euron (vuositasolla) 
sopeutuspotentiaali niin, että kuntalaisten palvelut eivät heikkene lainkaan. Suurin vaikutus tulee 
siitä, että opetusta keskittämällä voidaan muodostaa järkevän kokoisia opetusryhmiä, jolloin 
opetushenkilöstöä tarvitaan huomattavan paljon vähemmän kuin nykyisellä mallilla toimittaessa. 
Vaikka kouluverkkolaskelmassa on huomioitu keskittämisen seurauksena kuljetuskustannusten 
nousuna 310.000 euroa vuodessa, menovähennys nykyiseen toimintaan verrattuna on yli 1,0 
miljoonaa euroa vuodessa.  



 
Yksityisteiden hoidossa kaupungin olisi mahdollista vähentää menojaan ja siirtyä tiehoitokuntien 
avustamiseen. 
 
 
9. Sopeutuskeinojen riittävyys  

Mikäli sopeutuspaketti hyväksytään ja toimeenpannaan, trendin 2015 – 2019 mukaan laskettu 
painelaskelma osoittaa, että kaupungin talous nousee kolmeksi vuodeksi ylijäämälle, mutta 
vuonna 2023 painutaan uudestaan niukasti alijäämäiseksi. Taseen alijäämä saadaan kuitenkin 
hetkeksi poistettua ja kriisikunta-arviointimenettelyyn päätymisen uhka siirrettyä vuoteen 2028.  
 

 
 

Kuntataloutta on kohtuullisen vaikea ennustaa tarkasti pitkälle tulevaisuuteen, koska mm. valtion 
toimet vuosittaisine budjettipäätöksineen vaikuttavat paljon kuntien talouteen. Merkittävin 
kuntien tulevaisuuteen vaikuttava asia on tietenkin mahdollinen Sote-uudistus toteutuessaan. 
Sote-palveluiden järjestämisvastuun siirto pois kunnilta lähtökohtaisesti keventää kuntien 
velvoitteita, mutta talousvaikutukset riippuvat täysin uuden järjestelmän rahoitusmallista ja -
kokonaisuudesta.  
 
Tämän sopeutuspaketin toimenpiteiden ja keinojen toteuttaminen oikaisee Kankaanpään 
kaupungin taloutta merkittävästi. Ja tässä vaiheessa jää edelleen käyttämättä realistisia, 
toteuttamiskelpoisia keinoja, jos tarvetta talouden lisäoikaisuun lähivuosina on. Keinovalikoima 
pysyi työn loppuun asti kohtuullisen laajana ja tulosvaikutuksiltaan kattavana. Keinoissa on melko 
paljon sellaisia keinoja, joiden toteutuminen vaatii määrätietoista johtamista.  


