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Myönteinen tilinpäätös, onnellisuutta lisää Juvalle 
 
Juvan kunnan vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa 750 000 euron ylijäämää. Positiivisen 
tilinpäätöksen kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 31.5.2021, joka samalla oli 
valtuuston viimeinen kokous tällä kaudella. Kunta teki myös periaatepäätöksen 
määräalan hinnoittelusta Onnellisten Kylälle.  
 
Juvan kunnanvaltuustolla oli myönteinen tehtävä, kun se hyväksyi vuoden 2020 tilin-
päätöksen. Tilinpäätös oli noin 750 000 euroa ylijäämäinen. Kunnan tulosta pienensi noin 
2,6 miljoonan euron alaskirjaukset, joita tehtiin Martti Talvela –kampuksen myötä tyhjil-
leen jääneistä kiinteistöistä.   
 
Voitokas haasteiden vuosi 
Juvalla toimintakulut laskivat 0,7 ja toimintatuotot kasvoivat 0,6 prosenttia. Verotuloja 
Juvalla saatiin 2 ja valtionosuuksia noin 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kunnan 
lainakanta kasvoi noin 855 000 euroa. Juvan kunnan lainakanta vuoden lopussa oli 
21,442 milj. euroa eli 3 708 euroa asukasta kohden. Kuntakonsernin lainakanta oli 34,757 
milj. euroa eli 5 859 euroa/asukas. 
 
Kunnan vastuita kasvattaa leasing-rahoituksella toteutettu Martti Talvela –kampus. 
Kampus otettiin käyttöön tammikuussa 2021. Kampuksen liikuntahalli on toteutettu 
kunnan taseeseen. 
 
Maaliskuussa korona yllätti. Niin kävi myös Juvalla, jossa kuitenkin organisaatio jousta-
vasti sopeutui muuttuviin tilanteisiin. - Talouden luvut näyttivät keväällä synkiltä. Poh-
dittiin, että miten saadaan kunnialla isot asiat vietyä eteenpäin. Uusi kampuskin oli 
valmistumassa ja sen myötä suuret velvoitteet.  Kaikista miinusmerkkisistä tunnelmista 
ja asioista huolimatta selvittiin hyvin, totesi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko 
Hänninen valtuuston kokouksessa.  
 
Myös valtuuston varapuheenjohtaja Ari Rautio korosti, että Salicosta ja koronasta 
huolimatta ei vuosi 2020 mennyt Juvalla hirveän huonosti. Hän muistutti, ettei korona ole 
vielä ohi.  Vaikka Juvan työttömyysprosentti on vielä kohtuullisella tasolla maakunnan ja 
valtakunnan lukuihin verrattuna, suuri huoli on Juvalla väkiluvun väheneminen. Vuosi 
2020 oli siltä osin synkkä: juvalaisia oli 184 vähemmän vuoden 2020 lopussa kuin sen 
alkaessa.  Rautio nosti esille onnistuneet markkinointitoimenpiteet, joita Juvalla on viime  
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aikoina tehty ja kannusti jatkamaan myönteistä rummuttamista edelleen. Erityisesti uusi 
Martti Talvela –kampus, johon kunnan luottamushenkilöt pääsivät tutustumaan ennen 
valtuuston kokousta, on vahvasti esillä kunnan markkinoinnissa. Turvalliset, terveelliset ja 
nykyaikaiset tilat ovat helpottaneet mm. henkilöstön rekrytointia.  
 
Onnellisten Kylä Juvalle 
Juvan kunnanvaltuusto linjasi hinnoittelut periaatteet tilan Tapiola-määräalasta. Noin 
23 hehtaarin alueelle on syntymässä Onnellisten Kylä. Kylään on muuttamassa ensi 
alkuun 5 perhettä. Kunnanvaltuusto linjasi alueen hinnoitteluperiaatteen. Sen periaat-
teen mukaisesti kunnanhallitus voi käsitellä kauppakirjat. Tavoitteena on, että kauppa-
kirjat voidaan hyväksyä kesäkuun hallituksissa.  
 
Valtuutettu Ville-Pekka Kuusiston mielestä Onnellisten Kylän olevan yksi esimerkki 
viimeistään koronan aiheuttamasta muutoksesta työkulttuurissa. – Nyt on meneillään 
työkulttuurissa muutos, jossa kaikilla Suomen maaseutukunnilla on iskun paikka 
houkutella uusia asukkaita. Etätyöt eivät ole etenkään tietotyöläiselle ongelma.  
 
Kuusisto alalla toimivana kertoi, että Juvalta voi hyvinkin tehdä töitä vaikka Espooseen. 
Ja työpäivän pääteeksi voi lähteä vaikka metsätöihin. – Se mikä meille on arkista, pitää 
tuoda esille ja mahdollistaa muuttajille päätösten tekeminen vaivattomasti, hän 
muistutti.   
 
Uusien asukkaiden saaminen kuntaan kirvoitti valtuutetuilta kommentteja. Kaikki 
kehuivat erityisesti Onnellisten Kylää ja kiittelivät sen saamaa julkisuutta jo tässä 
vaiheessa. Valtuutettu Esko Loikkanen vertasi Onnellisten Kylää reilun 40 vuoden 
takaiseen aikaan ja juvalaisten avarakatseisuuteen. – Tilinpäätökseen käytimme 14 
minuuttia ja tästä olemme keskustelleet jo yli puoli tuntia. Tämä on hieno juttu,  uusia 
avauksia tarvitaan aina.  
 
Onnellisten kylän väki seurasi valtuuston kokousta suorana Youtubesta tyytyväisenä. 
Erityisen ilahtuneita he olivat valtuutettujen innostuneista ja tosi lämpimistä puheen-
vuoroista liittyen kylään ja Onnellisten Kylän asukkaisiin. - Odotamme innolla kaiken-
laista yhteistyötä juvalaisten kanssa. Ja kiitos kaikille kunnan työntekijöille, luottamus-
henkilöille ja toimijoille, jotka ovat olleet puolen vuoden ajan rakentamassa tätä 
projektia, kiitteli hankkeen yhdyshenkilönä toimiva Kirsi Salo.  
 
Hanke on jo tässä vaiheessa saanut runsaasti myönteistä julkisuutta eri medioissa, 
erityisesti some-kanavissa.  Samalla myös kunta on saanut paljon huomiota eri 
kanavissa. Luontevaa on, että näkyvyyttä nyt ja jatkossakin hanke ja kunta saavat 
somessa, sillä Itse Onnellisten Kylä –ideakin kunnassa pongattiin somesta.  
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Menneeseen ei pidä jäädä 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen korosti juvalaisten päättäjien uskal-
lusta tehdä päätöksiä ja sitä, että asiat ovat menneet eteenpäin koko valtuustokauden 
ajan. - Tästä viimeisin hyvä esimerkki on Onnellisten Kylän asioiden ripeä eteneminen ja 
päätösten tekeminen tässä valtuustossa sekä hyvä pöhinä koko kunnassa. Asiat eivät 
tapahdu hetkessä ja niiden takana on pitkä taustatyö ennen kuin ne nousevat 
julkisuuteen.  
 

Elisa Hänninen korosti, että asioista saa ja pitää keskustella sekä olla eri mieltä mutta 
siten kun päätetään, niin ollaan kaikki niiden päätösten takana. Hänen mukaansa se on 
toiminut Juvalla. - Viimeisen valon sammuttajan pelkoa meillä ei vielä ole. Eikä pelotte-
lulla ja taivastelulla asioita viedä eteen päin. Ratkaisuilla ja päätöksillä se tehdään, hän 
muistutti. 

Lisätietoja: kunnanvaltuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen, puh.  0400 255 199, kunnan-
valtuuston vpj. Ari Rautio, puh. 040 527 1667, valtuuston jäsen Esko Loikkanen, puh. 0500 
256 268, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen, puh. 040 508 3783, 
kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202 ja hallintojohtaja Antti Kinnunen, puh. 
0400 121 261. Onnellisten Kylään liittyvät yhteydenotot Kirsi Salo, puh. 040 567 1767. 
 
Juvan kunnan tilinpäätös 2020 
 

 Tilinpäätös 
2019 

Talousarvio + 
Ta-muutokset 2020 

Tilinpäätös 
2020 

Asukasluku 6 116 6 116 5 932 

Veroprosentti 20,75 20,75 20,75 

Verotulot milj. € 19,813 20,250 20,217 

Valtionosuudet milj. € 21,196 22,590 24,634 

Vuosikate milj. € 1,035 2,576 5,312 

Vuosikate €/asukas 169,16 421,20 895,44 

Toimintakate milj. € - 40,546 - 40,621 - 40,224 

Investoinnit, netto milj. € -2,035 -5,059 -3,708 

Lainat vuoden lopussa €/asukas 3,363 3,751 3,615 

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä 
(-) 1000 € 

- 750 + 375 

 

+ 751 
 

Taseessa ylijäämää (+) / alijäämää 
(-) vuoden lopussa milj. € 

+ 4,330 + 4,705 + 5,080 
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Juvan kunnan konsernitilinpäätös 2020 
 

 Tilinpäätös 

2019 

Tilinpäätös 

2020 

Asukasluku 6 116 5 932 

Veroprosentti 20,75 20,75 

Verotulot milj. € 19,755 20,160 

Valtionosuudet milj. € 21,196 24,634 

Vuosikate milj. € 1,909 6,790 

Vuosikate €/asukas 312,17 1 144,65 

Toimintakate milj. € - 39,493 - 38,478 

Investoinnit, netto milj. € -4,296 -4,989 

Lainat vuoden lopussa €/asukas 5 622 5 859 

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä 

(-) 1000 € 

- 971 +844 

 

Taseessa ylijäämää (+) / alijäämää 

(-) vuoden lopussa milj. € 

+ 2,863 + 3,693 
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