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Toimintaympäristö: 
kuntatalous, 
väestö, työllisyys ja 
rakentaminen



2020



Väestökehitys Laukaassa 2000-luvulla



Koko maan asukasluku 
kasvoi noin 11.000 
asukkaalla. Asukasluvun 
kasvu johtui 
maahanmuutosta. 
Maahanmuuttajia oli noin 
19.000 enemmän kuin 
maastamuuttajia.



Koko maan luonnollinen 
väestönkehitys oli vuonna 
2020 noin -8500, mikä on 
asukaslukuun 
suhteutettuna noin -0,2 %. 
Laukaan luonnollinen 
väestökehitys oli 
asukaslukuun 
suhteutettuna noin +0,1 
%.

Luonnollinen väestönlisäys









Korkea väestöllinen 
huoltosuhde on 
taloudellisesti haastava. 

Nuorekas ikärakenne luo 
kuitenkin perustaa ja 
edellytyksiä kunnan 
elinvoimaiselle 
kehitykselle.



Laukaan väestöllisen 
huoltosuhteen kehitys on 
ennusteen mukaan 
vakaata ja tasapainoista.

Huoltosuhteen lasku 
johtuu käytännössä 
syntyvyyden laskusta.

Vakaa kehitys helpottaa 
toiminnallista ja 
taloudellista ennakointia.



Omakotirakentaminen on 
säilynyt vakaalla tasolla 
2014 alkaen. Haja-
asutusalueiden 
omakotirakentaminen on 
vähentynyt. 

Kerrostalohankkeet 
nostavat yksittäisten 
vuosien lukemia. Vuoden 
2021 aikana Laukaaseen 
valmistuu ainakin yksi uusi 
kerrostalo ja vireillä on 
useita kerrostalohankkeita.



Lupamäärän kasvu 
ennakoi tulevien 
vuosien 
rakentamiseen 
positiivista virettä.



Koronakriisi näkyi 
voimakkaasti koko 
maan 
työllisyyskehityksessä.



Lähde: TEM, työnvälitystilasto

Työttömyysaste kunnittain 2020 (koko vuoden kk-keskiarvo), % 
Suluissa muutos edellisvuoteen, %-yks.

Laukaa on Keski-Suomen 
suurista kunnista selvästi 
parhaassa 
työllisyystilanteessa.

Laukaan työllisyystilanne 
heikkeni 1,1 %-yksikköä 
koko maan tilannetta 
vähemmän vuoden 2020 
aikana.



Keski-Suomen taloudellinen huoltosuhde 2019

Laukaan taloudellinen 
huoltosuhde on Jyväskylää 
heikompi vaikka 
työttömyysaste on Laukaassa 
huomattavasti pienempi. Tämä 
johtuu siitä, että Laukaassa 
huomattavasti pienempi osuus 
väestöstä on työikäisiä.



Laukaan 
talouden 
kehityspiirteitä





Manner-Suomen kuntien 
verorahoitus kasvoi 
yhteensä 10,4 %.



Manner-Suomen 
kuntien ja 
kuntayhtymien 
toimintakulut kasvoivat 
yhteensä 2,0 % vuonna 
2020.



Laukaan kunnan 
lainakanta on 4994 
euroa asukasta kohden.

Manner-Suomen 
kuntien lainakanta 
kasvoi vuonna 2020 
noin 3,7 % ja on noin 
3500 euroa asukasta 
kohden.



Laukaan kuntakonsernin 
lainat ja vastuut (vuokra- ja 
leasingvastuut) ovat 
yhteensä 9074 euroa 
asukasta kohden. 



Investointien 
tulorahoitusprosentti 
vuonna 2020 oli 81,2.

Vuosina 2012-2020 kunta 
investoi 115 miljoonaa 
eurolla. Investoinneista 
puolet on pystytty 
rahoittamaan 
tulorahoituksella.



2021-2023 
taloussuunnitelma on 
yhteensä 1,6 miljoonaa 
euroa alijäämäinen. 
Taloussuunnitelman 
toteutuessa olisi vuoden 
2023 päättyessä taseessa 
3,5 miljoonaa euroa 
ylijäämää.



Tilinpäätös 2020: 
keskeiset 
laskelmat, 
tunnusluvut ja 
poikkeamat





Verotulot 2020

• Verotulot toteutuivat 1,4 M€ muutettua talousarviota paremmin ja kasvoivat edellisestä vuodesta 4,2 M€.

• Verotulojen kehitys oli koronasta huolimatta valtakunnallisesti odotuksia parempi, kunnallisvero kasvoi 5,1 % vuoteen 
2019 verrattuna (Laukaassa 6,2 %)

• Hyvä kehitys johtui mm. odotettua paremmasta palkkasummasta, parantuneesta jako-osuudesta ja yritysten verojen 
maksujärjestelyistä. Myös verokorttiuudistuksen kertymävaje (350 M€) tasaantui kokonaisuudessaan.

• Verovuonna 2019 verotettavat ansiotulot kasvoivat Laukaassa 2,9 % (koko maassa 3,2 %)

• Yhteisöveron tilitykset kasvoivat 6,0 % (koko maassa 3,0 %) edelliseen vuoteen verrattuna.

• Kiinteistöveron tilityksistä osa siirtyi vuodelle 2021, mikä huomioitiin talousarviomuutoksissa.

VEROTULOT (1000 €)

TILIVUOSI TP 2019 TA 2020 TA/M 2020 TP 2020 € %

VEROLAJI

Kunnallisvero 60 024 63 450 62 495 63 721 1226 2,0 %

Yhteisövero 2 696 2 900 2 877 2 857 -20 -0,7 %

Kiinteistövero 4 860 5 650 4 991 5 178 187 3,7 %

VEROTULO 67 580 72 000 70 363 71 757 1394 2,0 %

muutos TA/M - TP



Ilman koronatukia 
kunnan tulos olisi ollut 
noin 2 miljoonaa 
euroa alijäämäinen





Manner-Suomen 
kunnat 3,1 %

Manner-Suomen 
kunnat 128,6 %

Tilikauden tulos oli vuonna 
2020 negatiivinen vain 27 
kunnassa, kun vuonna 
2019 tulos oli negatiivinen 
230 kunnassa.



Laukaan kunta käsittää noin 80 
% kuntakonsernista. Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin osuus 
on noin 10 % ja muiden 
konserniyhteisöjen yhteensä 
loput 10 %.

Konsernin ylijäämä 
noin 1,8 milj. euroa 

suurempi kuin 
kunnan



Rahavarojen 
muutos vähensi 
lainakantaa 3,7 

miljoonaa euroa





Kriisikuntakriteerien tarkastelu



Yksiköiden toimintakatteet



Yksiköiden toimintakatteet



Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset 
tavoitteet

36 %

46 %

18 %

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2020

Toteutui täysin

Toteutui osittain

Ei toteutunut33 kpl



Investoinnit





Henkilöstö



Tulevaisuuden 
näkymiä ja 
suunnitelmia

Kohti talousarvion 2021 valmistelua



Merkittävimmät hankkeet ja investoinnit

• Laukaa Areena

• Leppäveden liikuntapuisto

• Vuonteen alue

• Kirkonkylän koulunmäki

• Vihtavuoren koulu

• Uusi Kuntala

• Palveluverkkosuunnittelu  ?



Maankäyttö ja kaavoitus - tonttitarjonta

• Leppävesi – noin 70 omakotitalotonttia 
valmistuu rakennettavaksi vähittäin tulevina 
vuosina, ensimmäiset tontit luovutettu 2021 
alussa

• Kuhankoski – kaavoitus etenee ja 
ensimmäiset tonttien luovutukset 
tavoitteena 2021

• Lisäksi tontteja: Laajalahti, Lahnajärvi, 
Kuhamäki, Raita-aho

• Laukaanportin yritysalue uuden 4-tien 
kainalossa lentokentän naapurissa 8 ha –
myyntitoimet käynnissä

• Sorajyvän yritysalue Leppävedellä, 
vapaita tontteja noin 4 ha – yritysten 
sijoittuminen käynnistynyt

• Ysitien Sampo Lievestuoreella –
rakennusvalmiita tontteja 19 ha

• Lisäksi tontteja: Rokkakangas, Vihtavuori, 
Leppävesi

Asuminen Yritykset ja teollisuus



Hallinnon ja talouden tulevat vuodet

• Talouden tasapainottamissuunnitelma valmistuu toukokuussa 2021

• Valtuustokausi vaihtunee syksyllä 2021

• Uusi strategia valmistunee 2021-2022 taitteessa

• Hyvinvointialueuudistuksen eteneminen?

 Hallinnon uudistuminen ja talouden haasteet isossa roolissa tulevina vuosina



Lopuksi: koronakriisin hoito ja jälkihoito leimaavat 
kuluvan ja tulevien vuosien toimintaa ja taloutta



Kiitos
Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen 19 000 asukkaan
kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset
asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, 
korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä.

Pinta-ala:

825,45 km2

Rantaviivaa:

680 km

Asukasluku:

18 836
31.12.2020

Laukaan kunta

facebook.com/laukaankunta

@LaukaanKunta

laukaa.fi

Laukaan kunta, Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

014 267 5000


