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KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 
 

Toimintaympäristö 

 

Nousukausi jatkui saavuttaen huippunsa vuonna 2018. Talous kasvoi jo bkt:n kasvuvauhdilla 

mitaten yli 2,5 %:n vauhtia. Siikalatvan osalta viennin veto metallin osalta näkyi SSAB:n toi-

minnan vahvana kasvuna, kolmessa vuorossa töitä tehtiin koko vuosi ja se on poikinut alihank-

kijoihinkin uusia investointeja ja uusia työpaikkoja. Kunnan strategian yksi kärki on juuri me-

talliteollisuus. Työssäkäyntialueella rakentamisen vahva veto on tuonut paljon työpaikkoja, 

mutta loppuvuodesta oli jo näkyvissä suhdanteen heikkenemistä.  

 

Maatalouden kannattavuus on edelleen heikkoa ja maidon hinnat alhaalla.  

 

Lähiruokatrendin vahvistuminen ja kotimaisen ruoan suosiminen julkisissa suurkeittiöissä ei 

vielä ole vaikuttanut tuottajapäässä näkyvällä tavalla.  

 

Yleisen kustannustason nousu oli edelleen hidasta ja oli keskimäärin alle 1,0 %. Korkotaso pysyi 

edelleen historiallisen alhaisena, mutta ennusteiden mukaan korkotasossa on tulossa vähitellen 

nousua, mutta mittavammin vasta loppuvuonna 2019 ja siitä eteenpäin. Korkojen oletetaan säi-

lyvän edelleen verrattain alhaalla, lyhyet korot noussevat positiivisiksi ja pitkät korot 1-2 pro-

sentin vaiheille lähivuosina.  

 

Merkittävä alueuudistus alkoi 2018 vaikuttaa yhä epätodennäköisemmältä ja lopulta se kaatui. 

Maakuntahallinnon tavoiteaikataulu siirtyi ensin vuodella ja sitten vielä uudelleen vuodella eli 

maakuntahallinto soteuudistuksineen ja muiden hallinnon ja tehtävämuutosten kanssa tulisi voi-

maan 1.1.2021. Maakuntauudistuksessa oli sisäänrakennettuna riskinä se, että hallitus oli vas-

toin KHO:n ja Kuntaliiton tulkintaa katsonut, että uudistus voidaan viedä läpi ilman EU:n ko-

mission tulkintaa maakunnallisten laitosten tai yhtiöiden valtiontukikysymyksistä. Tätä kirjoi-

tettaessa perustuslakivaliokunta on käytännössä kaatanut esityksen ja on mahdollista, että koko 

sote-uudistus kaatuu nykymuodossaan lopullisesti. Uusi hallitus lähtee vaalien jälkeen uudel-

leen työhön.   

 

Kuntalain muutos astui pääosaltaan voimaan 1.6.2017. Muutosten vuoksi nykyisen valtuuston 

toimikausi alkoi 1.6.2017 ja se kestää toukokuun 2021 loppuun.   

 

 

Yleinen kehitys Siikalatvalla 

 

Siikalatvan kunnan verotulot vuonna 2018 toteutuivat 162.000 alle budjetin. Vuodelle 2019 en-

nustetaan kasvua, mutta ennuste seuraaville vuosille ei ole kuitenkaan kasvava johtuen osaksi 

väestön ja veronmaksajien vähenemisestä. Veroennusteen mukaan vuonna 2019 verotulot kas-

vavat n. 600.000 euroa.  

 

Siikalatvan kunnan osalta vuoden 2018 valtionosuus oli 158 tuhatta suurempi kuin budjetissa. 

Edelleen n. 400 tuhannen laskua odotetaan budjetissa vuodelle 2019. Kuntatalouden tiukkoihin 

aikoihin on varauduttu Siikalatvalla leikkaamalla mm. henkilöstökustannuksia ja sote-kustan-

nuksia. 

 

Väestön väheneminen jatkui edelleen 146 asukkaalla, nuoren opiskeluikäisen ikäluokan ollessa 

suurin poismuuttajaryhmä. Kuntalaisia kuoli 95 ja lapsia syntyi 27 ja muuttotappiota kertyi 78 

henkeä. Tilastokeskuksen mukaan Siikalatvan asukasluku 31.12.2018 oli 5.301.  

 

Työttömyysaste joulukuussa 2018 oli 10,1 % (12,4%), alle 25-vuotiaita 25 (26) ja yli vuoden 

työttömänä olleita 60 (80).  
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Kylmänen Food Oy:n tehtaan tulipalo 10.11.2017 oli ankara takaisku Siikalatvan kunnalle ja 

työpaikkakehitykselle. Katsausta kirjoitettaessa jatko on vieläkin epäselvä, mutta ilmeisesti toi-

minta jatkuu aikaisempaa selvästi pienimuotoisempana.  

Siikalatvan yrityksissä ei tapahtunut muita merkittäviä työpaikkojen vähentymisiä. Loppuvuo-

desta oli uusia investointeja lähdössä liikkeelle ilahduttavan paljon teollisuudessa. Kaupan alalla 

suurimpana uutisena oli elokuussa 2018 avannut uusi Pulkkilan ABC. Pulkkilan vanhan palo-

aseman vuokrasi autokorjaamokäyttöön Keskipisteen autohuolto syksyllä 2018. Kahdella vii-

memainitulla oli Pulkkilan keskustan ilmettä kohottava ja palveluja parantava vaikutus.  

 

Uusi kuntastrategia painottaa elinvoimaan ja yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen pa-

nostamista ja se onkin kunnan jäljellejäävistä tehtävistä tärkeimpiä. Talouden kohentuessa pa-

nostusta tulee voimakkaasti lisätä. Valtuuston 10.12.2018 hyväksymä uusi elinkeino-ohjelma 

tuo mahdollisuudet panostaa elinvoimaan.  

 

Talouden kehitys 

 

Toimintamenot (ulkoiset) olivat 43,8 (44,7) milj. €. Säästöä edelliseen vuoteen oli 2 % ja 0,9 

miljoonaa. Asiakaspalvelujen ostot olivat 23,6 (23,8) milj. € sisältäen sosiaali- ja terveyspalve-

lut, pelastuslaitoksen, kansalaisopiston palvelut ja kotikuntakorvaukset. Kulusäästöt saavutettiin 

pääosin henkilöstökuluista 0,7 miljoonaa, joista osa Kiky sopimuksen ansiosta ja osa henkilös-

tösopeutuksesta. 

 

Toimintatuotot olivat 6,4 (6,9) milj.€. Väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna johtui mm. 

lomituspalvelujen käytön vähenemisestä ja päivähoitomaksujen alenemisesta. Henkilöstökulut 

olivat 11,6 (12,4) milj. € eli vähennystä oli noin 5,5 %. 

 

Toimintakate oli 37,45 (37,8) milj.€. 

 

Verotulot olivat vuonna 2018 laskussa ja toteutuivat 162.000 budjetoitua huonommin. Verotulot 

pienenivät 2018 lievästi kaikissa veroryhmissä, mutta suurinta pudotus oli yhteisöveroissa. Ve-

rotuloja kertyi 16,0 miljoonaa, joka alitti budjetin 0,16 miljoonalla ja alitti edellisen vuoden 0,76 

miljoonalla. Tilikauden tulosta heikensi käytöstä poistetun lukion kiinteistön ylimääräinen 

poisto 0,1 miljoonaa. Käyttötalous oli positiivinen. 

 

Rahoituskustannukset olivat erittäin matalan korkotason ja pääosin vaihtuvakorkoisen lainasal-

kun ansiosta hyvin alhaiset. 

 

Kunnan talouden tasapainottaminen vaati lisäsäästöjen hakua myös henkilöstömenoista. 

Vuonna 2017 pidettyjen Yt-neuvottelujen lopputulemana 27 htv:n verran henkilöstöä väheni 

vuoden 2018 loppuun mennessä. Näillä toimenpiteillä tavoiteltiin 0,7 miljoonan euron vuotuisia 

säästöjä. 

 

Taloushallinnon palvelut päätettiin ulkoistaa 1.1.2018 alkaen Kuntien Hetapalvelut Oy:lle. Sote-

kokonaisulkoistussopimus Mehiläisen kanssa jatkui kiinteähintaisena edelleen 2018. Ulkoistuk-

set tehtiin säästösyistä sekä palvelujen ja niiden laadukkuuden turvaamiseksi. 

 

Investointimenot olivat 0,63 milj. €. Hankkeet pääosin olivat kiinteistöjen muutos- ja korjaus-

toimenpiteitä. 

 

Vuosikate oli 1.136 milj. €.  

 

Vuosipoistoihin sisältyy lisäpoistoja 97.023 euroa, jotka ovat aiheutuneet lukion rakennusten 

alaskirjauksista. 

 

Tilikauden alijäämä poistoeron korjauksen jälkeen on -65 808,53 €.  
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Omavaraisuusaste oli 48,75 % (47,06) % ja suhteellinen velkaantuneisuus 40,02 (41,91) %. 

 

Lainaa oli 2753,07 €/asukas (3001). Lainakanta on kuntien keskiarvoa.  

 

Lainakannan pieneneminen johtuu pääosin pienistä investoinneista v. 2018 aikana. Konsernin 

koko vieras pääoma aleni lievästi eli 1,7 miljoonaa euroa.  

 

Siikalatvan kunnan taseen kertyneeseen ylijäämään on viimeisen kymmenen vuoden aikana vai-

kuttanut positiivisesti mm. kaukolämpölaitosten ja verkoston sekä vuokratalojen myynti Siika-

latvan Lämpö Oy:lle sekä Siikalatvan Vuokratalot Oy:lle myyntivoittojen ollessa yhteensä 

1.701.151,98 euroa. Viimeinen kauppa toteutui v. 2015. Varausten ja rahastojen purku yhteensä 

1.565.866,95 eurolla v. 2016 ja 2017 lisäsivät myös ylijäämää. Kumulatiivinen vaikutus näillä 

järjestelyillä oli 3.267.018,93 euroa vuosina 2010-2016. Ilman näitä järjestelyjä kunnan tase 

olisi alijäämäinen.  

 

Viimeiset kaksi tilikautta kunta on pystynyt ilman merkittäviä pääomajärjestelyjä tekemään yli-

määräisiä poistoja käytöstä poistettuihin kiinteistöihin yhteensä n. 760.000 euron arvosta.  

 

 

Kuntakonserni 

 

Kuntakonsernin sisällä tarpeelliset yhtiöjärjestelyt alkavat olla tehty. Siikalatvan Vesihuolto 

Oy:llä oli 7. laajentuneen toiminnan vuosi ja Piippolan Vesi Oy fuusioitiin siihen 31.12.2018. 

Mahdolliset jatkofuusiot taikka yhtiöitten muunlaiset yhdistämiset ovat selvityksen alla. Tavoit-

teena on edelleen konsernirakenteen yksinkertaistaminen. 

 

Konsernin vuosikate oli 3,304 (4,181) milj. € eli 623 (768) €/as. ja ylijäämä 479 (45) tuhatta €. 

Konsernin lainakanta oli 5968 (6536) €/as. Konsernin omavaraisuus oli 32,06 (29,99) % ja suh-

teellinen velkaantuneisuus 56,84 (61,42) %. Kertynyt ylijäämä oli 739 (518) €/as. 

 

Konserniyhtiöissä haasteellisin on Siikalatvan Ruokapalvelut Oy, jolla on kannattavuusongel-

mia. Yhtiön osalta on tehty mittavat toiminnan uudelleen järjestelyt ja kulujen karsimiset v. 2018 

aikana ja budjetti vuodelle 2019 on ylijäämäinen.  Siikalatvan Vuokratalot Oy:n tilanne helpotti 

hieman v. 2018 aikana, mutta huono käyttöaste rasittaa yhtiötä jatkossakin.   

 

Keskeiset tunnusluvut ovat kehittyneet seuraavasti: 
 

 

Siikalatvan kunta TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Verotulot 16 206 15 843 16 432 17 713 16 435 16 776 16 013

Valtionosuudet 21 389 22 230 24 103 23 030 23 635 22 703 22 501

Investoinnit, brutto 590 976 2 072 2 513 1 607 1 661 627

Toimintakate -36 754 -38 387 -38 401 -38 878 -40 426 -37 811 -37 453

Vuosikate 835 -473 2 088 1 882 -271 1 795 1 136

Poistot -1 125 -1 195 -1 164 -1 248 -983 -1 892 -1 305

Tilikauden tulos -290 -1 668 924 634 -1 254 -97 -169

Tilikauden ylijäämä 

(alijäämä)
107 -1 559 1 035 747 -715 65 -66

Lainakanta 31.12., 10 904 11 698 13 957 14 035 14 256 16 351 14 594

Lainat €/as, 31.12., 1 822 1 995 2 401 2 472 2 553 3 002 2 753

Omavaraisuusaste, % 54,78 50,3 49,81 49,39 48,43 47,06 48,75

32,87 35,54 36,6 37,44 39,21 41,91 40,02

Asukasmäärä 5 985 5 864 5 814 5 679 5 584 5 447 5 301

Konsernin lainakanta 

31.12.,
25 242 26 084 28 749 31 310 35 052 35 601 31 634

Konsernin lainat, €/as., 4 218 4 448 4 945 5 513 6 277 6 536 5 968

Konsernin 

omavaraisuusaste, %
38,14 35,05 33,62 32,73 29,87 29,99 32,06

Suhteellinen 

velkaantuneisuus,  %
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Näkymät jatkossa 

 

Julkisten palvelujen, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on välttämätöntä. 

Väestön ikääntyessä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve ja kustannukset kasvavat. 

 

Mahdollinen tuleva Sote-ratkaisu muuttanee jollakin aikavälillä kuntien tehtäväkenttää merkit-

tävästi. Siikalatvalla tässä otettiin etunoja, kun valtuusto päätti ulkoistaa Sote-palvelut Mehiläi-

nen ryhmittymälle jo 1.1.2017 alkaen. Tavoitteena oli turvata palvelut ja samalla saada 1,5 - 2 

M€ vuotuiset säästöt. Vuoden 2017 -ja 2018 sekä ja tilikauden jälkeisten tapahtumien valossa 

voidaan todeta säästöjen toteutuneen suunnitellusti.  

 

Rahoituksessa suurimmat haasteet ovat siinä, että millaisen muodon sote-rahoitus lopulta tulee 

saamaan.  

 

Omien verotulojen kehityksessä ei ole kasvunäkymää. 

 

Kunnan omassa toiminnassa keskeistä on opetus- ja varhaiskasvatuspalveluja tehostavat järjes-

telyt sekä teknisten palvelujen uudistaminen. Opetustoimessa ikäluokkien pieneneminen ja siitä 

seuraava valtionrahoituksen supistuminen asettaa kovat haasteet perus- ja lukio-opetuksen jär-

jestelyille. Rakenteita on pakko uudistaa. Lukion kulurakennetta kevennetään siirtymällä yhtei-

siin tiloihin Jedun kanssa. Sisäilmaongelmat lisääntyvät vanhoissa koulurakennuksissa ja uus-

investointeja on pakko tehdä nopeasti erityisesti Pulkkilan koulujen osalta. Muutoin joudutaan 

kalliiden väistötilojen kierteeseen. Onneksi Pulkkilan alaluokkien, kirjaston ja liikuntatilojen 

osalta ollaan jo uuden suunnittelu-ja rakentamisvaiheessa. 

 

Palvelurakennetta fyysisestikin tiivistäviä ja kehittäviä ratkaisuja tarvitaan. Henkilöstön eläk-

keelle siirtyminen on hallinnossa muuttanut tilannetta. Taloushallinnon ulkoistaminen tulee 

osaltaan vähentämään hallinnossa työskentelevien määrää. Tämä on tehostanut toimintaa. Tar-

vitaan jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttämistä. Hoidet-

tavia asioita on myös priorisoitava. 

 

Uusi tehostettu talouden tasapainottamisohjelma painottuen henkilöstökuluihin ja rakenteisiin 

toteutettiin henkilöstön osalta päätöksinä jo v. 2017 aikana. Varsinaiset taloudelliset säästöt to-

teutuivat osaksi v. 2018 ja koko vaikutuksellaan vuodesta 2019 alkaen.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että haasteista ja mm. valtakunnalliseen sote-ratkaisuun liittyvistä 

yhä suuremmista epävarmuuksista huolimatta Siikalatvan kunnan näkymät tulevaisuuteen ovat 

paremmat kuin koko kunnan olemassaolon aikana ovat olleet. Suurin yksittäinen huoli on väes-

tön väheneminen.  

 

Lähivuosien suuri tehtävä on toteuttaa kunnan uutta strategiaa ja valtuuston vahvistamaa uutta 

elinkeino-ohjelmaa. Vuoden 2021 alusta piti tapahtua kunnan tehtävissä historiallisen iso muu-

tos, kun monien tehtävien tuli siirtyä pois kunnalta maakuntahallinnolle. Muutoksen läpimeno 

on epävarmaa ja mahdollista onkin, että palataan kunnan osalta entiseen tehtäväkokonaisuuteen. 

 

Kunnan päärooliksi tulee vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista ja kunnan elinvoimasta, mutta sote 

toisaalta säilynee edelleen pitkään merkittävästi suurimpana budjetin osana.  

 

 

Siikalatvalla, 22.2.2019 

 

Pauli Piilma 

kunnanjohtaja 
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          Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskeistä   

Taloudelliset sitoumukset 

 
Siikalatvan kunnan takausvastuut konserniyhtiöiden veloista ovat 11.450.046,05 (12.964.093,50 €). 

Muita takauksia on 446.835,05 (498.308,86) €. Tämän lisäksi osuus Kuntien takauskeskuksen takaus-

vastuista 31.12.2018 tilanteessa on 31.096.523 €. Yritystakauksia Vestia Oy ml. on 179.708,83 

(204.209,58) €. Konserniohje kieltää tytäryhtiöitä antamasta takauksia tai kiinnityksiä ilman kunnan 

suostumusta. 

 

Vesi- ja viemärilaitostoiminta tapahtuu nyt kaikki osakeyhtiömuodossa kahden yhtiön toimesta. Piippo-

lan Vesi Oy fuusioitiin 31.12.2018 Siikalatvan Vesihuolto Oy:n kanssa. Yhtiöiden taloudellinen seu-

ranta on nyt helpompaa ja yhtiöissä hyväksytty kunnan konserniohje ohjeistaa selkeästi tytäryhtiöiden 

ja kunnan taloudellista suhdetta ja tiedon vaihtoa. 

 

Vuokrataloyhtiön taloudellinen tilanne on edelleen heikko. Asuntojen käyttöaste on ollut alhainen eri-

tyisesti Pulkkilassa ja kolme rivitaloa on kylmillään odottamassa purkua. Valtiokonttorin lainojen ly-

hennysohjelmia ja korkotasoa on saatu muutettua edullisemmaksi yli kahden vuoden käsittelyajan jäl-

keen. Kunta on myöntänyt aiempaa edullisemman, mutta kuitenkin markkinahintaisen lainan yhtiölle. 

Laina nostettiin kesäkuussa 2018 ja sillä maksettiin pois vuokrataloyhtiön kalliskorkoisia ja osin jo 

erääntyneitä ja rästissä olleita luottoja ja laskuja. Tarkoituksena on yhtiön talouden tervehdyttäminen 

kuluja karsimalla ja hallintoa keventämällä. Vuokrataloyhtiön hallitus järjesti kahdet talkoot, joissa 

vuokralaiset ja hallintohenkilöt kunnostivat taloja ja tarkoitus oli myös lisätä yhteisöllisyyttä, jotta ta-

loista pidettäisiin parempaa huolta jatkossa. Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui tilikauden aikana. 

 

Kaukolämpötoiminta on edelleen ollut kannattavaa. Lämmön tuotantoa koskevat lämmöntoimitussopi-

mukset on saatu kilpailuttamalla edullisemmiksi ja sitä kautta yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on 

parantunut selvästi.  

 

Antolainoja konsernin ulkopuolelle oli 2.865.363,78 (3.356.187,52) €. Pääosa antolainoista koskee 

Osuuskunta Siikaverkon laajakaistan rakentamista, yhteensä 2.546.333,36 (3.036.888,81) €. Vakuu-

deksi on haettu yrityskiinnitys. Siikaverkko turvaa nopean yhteyden saavutettavuuden alueilla, joita 

markkinaehtoiset operaattorit eivät pidä riittävän kannattavina. Siten investoinnin takaisinmaksuaika 

muodostuu pitkäksi. Siikaverkon laajentamista koko kuntaan koskevat päätökset tehtiin v. 2015 ja ne 

merkitsevät kunnalle isoa rahoitusriskiä. Lisäksi on perustettu Siikalatvan kyläverkot Oy (kunta omistaa 

51 %) jonka lainoja kunta on taannut 1.667.648,00 (2.388.824,00) €. Tuohisentteri Oy:n lainoihin tehtiin 

100.000 euron uusi valtuuston takauspäätös 18.12.2017. Laina on nostettu joulukuussa 2018. 

 

Kunnan lainat ovat lähes kokonaan vaihtuvakorkoisia, ja niihin sisältyy riski koronnoususta. Kuntakon-

sernissa on vuonna 2016 ja siitä eteenpäin yhtiöitten uusien lainojen nostossa siirrytty kiinteäkorkoisiin 

pitkäaikaisiin lainoihin korkoriskin hallitsemiseksi.  

 

Siikalatvan kunnalla ei ole sellaisia yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä sopimuksia, jotka sisältäisi-

vät merkittävää taloudellista riskiä.   

 

Sote-kokonaisulkoistuksesta on allekirjoitettu taloudelliselta arvoltaan suuri sopimus Mehiläinen Ter-

veyspalvelut Oy – ryhmittymän kanssa. Sopimus on ulkopuolisten asiantuntijoitten kanssa huolellisesti 

laadittu ja riskit on pyritty minimoimaan. Sopimushinta laskee kahden kiinteän vuoden 2017-2018 jäl-

keen vuodeksi 2019 350.000 eurolla. 

Toiminnalliset riskit 

 

Kunnalla ei ole varsinaisia liikeriskejä. Toiminnallisia riskejä liittyy jossain määrin vesiyhtiön puhtaan 

veden toimituskykyyn putkirikko- yms. häiriötilanteissa, ollen kuitenkin lyhytaikaisia. Siikalatvan Ve-

sihuolto Oy on tehnyt toimitusvarmuutta parantavia investointeja. Veden laatuun liittyvää terveydellistä 
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riskiä on käsittelytekniikan kehittämisinvestoinnein pienennetty. Käyttöveden saastumisen riskiä ei va-

rotoimista huolimatta saada kokonaan poissuljettua. Pahimmassa tapauksessa niihin liittyy terveysriskin 

ja toimintojen keskeytymisriskin lisäksi myös maineriski. Toimintaa näissä tilanteissa harjoitellaan mm. 

valmiusharjoituksissa. Vesilaitosten yhdistäminen helpottaa toiminnan laadun ja toiminnallisten riskien 

hallintaa. 

 

Myrskyjen lisääntyminen on todellisuutta. Pitempiaikaisten sähkökatkosten vaikutukset kohdistuvat eri-

tyisesti viemärilaitoksen pumppuasemien toimintaan ja kiinteistöjen lämpöhuoltoon. Varavoimaval-

miutta rakennetaan ennen muuta hoitolaitoksiin niin, että kiinteistöt kykenevät ottamaan lämpöä kauko-

lämpöverkosta. Myös kunnan tietoliikenteen ja siten toiminnan johtamisen turvaaminen sähkökatkoti-

lanteissa vaatii kiinteää varavoimaa kunnantalolle. Kaukolämmön tuottajien varavoimavalmius pitkissä 

sähkökatkoksissa on tarkemman selvityksen alaisena. Vesiyhtiöiden kyky vedenjakeluun varavoiman 

avulla on suhteellisen hyvä. 

 

Kunnan palvelukiinteistöjen kuntoon liittyvät kosteusvauriomahdollisuudet aiheuttavat pahimmassa ta-

pauksessa suurenkin toiminnallisen riskin realisoitumisen. Tämä koskee lähinnä sote-ja opetuskiinteis-

töjä. Sisäilmaongelmien yleistyminen saattaa aiheuttaa isoja taloudellisia tappioita.  

 

Suurin toiminnallinen riski liittyy talouden kriisiytymiseen niin, että lakisääteistenkin palvelujen tuotta-

misen edellytykset ratkaisevasti vaikeutuvat. Kun peruspalvelurahoituksen parantamista valtion toi-

mesta ei ole nähtävissä, ovat toiminnan kustannukset avainasemassa. Valtionosuusuudistus heikensi Sii-

kalatvan valtionosuutta useana vuonna peräkkäin ja valtionosuuksien leikkaukset jatkuvat edelleen 

vuonna 2018. Tasapainottamisen tarve tässä tilanteessa on ollut yli 3 M€. Tasapainottamiseen on pyritty 

talouden tasapainottamisohjelmalla ja suurimpana yksittäisenä toimena sote-kokonaisulkoistuksella, 

jonka vaikutus on n.1,7 miljoonaa vuodessa. Vuonna 2017 syksyllä jouduttiin henkilöstösäästöihin yt-

menettelyn kautta ja henkilöstöä vähennettiin yhteensä 27 henkilötyövuodella. Vähennykset toteutuivat 

pääosin vuoden 2018 puolella ja toteutuva säästö on arviolta 700.000 euroa vuositasolla.  

 

Ympäristö- ja turvallisuusriskit 

 

Pohjaveden pilaantumisriskiä liittyy mm. kemikaalikuljetuksiin ja niissä mahdollisiin onnettomuuksiin 

pääteillä. Liikenteen aiheuttamien onnettomuuksien mahdollisuuteen on varauduttu kunnan valmius-

suunnitelmissa ja pelastuslaitoksen suunnitelmissa. 

 

Keskuspuhdistamo ja sen siirtoviemärit ovat parantaneet vesiensuojelua jokivarressa, samoin pohjave-

den suojelua.  

 

Kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa on laadittu 2012 aikana ja sen toimialakohtaiset valmiussuun-

nitelmat on myös silloin päivitetty. Vuoden 2018 aikana suunnitelmiin on päivitetty henkilömuutokset 

yhteystietoineen. Kunnanjohtaja on käynyt pelastuslaitoksen valmiussuunnittelun kurssit ja päivittää 

valmiussuunnitelman yleisen osan jatkossa ja vastaa varautumisesta.  

Omaisuusriskit 

 

Omaisuusriskit on rakennuskiinteistöjen osalta vakuutettu tavanomaisin vakuutusperiaattein. Vakuutus-

turva on uusittu ja riskit arvioitu ja päivitetty viimeksi syksyn 2017 aikana. 

 

Käyttöomaisuudesta lähinnä metsä- ja maaomaisuus on sellaista, jolla on todellinen markkina. Julkisten 

rakennuksien arvo on vain kunnallisten palvelujen tuottamisessa ja niiden realisointimahdollisuus siten 

vähäinen. Niissä on kuitenkin merkittävä menettämisriski ja toiminnallinenkin riski kosteusvaurioiden 

ilmetessä. Asianmukainen kunnossapito ja kiinteistön kunnon valvonta on siten erityisen tärkeää. 

 

Kunnan osakeomistus on luonteeltaan yleishyödyllistä ja palvelutuotantoon liittyvää eikä siihen liity 

merkittäviä riskejä. 
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Tietoturvallisuus 

 

Sisäisen valvonnan ohjeeseen sisältyy yleiset tietoturvaohjeet. Kunnanhallitus on v. 2017 hyväksynyt 

kunnan tietoturvapolitiikan ja ohjeet tietojen käsittelystä. Tietoturvallisuuteen on kiinnitetty lisääntyvää 

huomiota mm. tietovarantojen kahdenkertaisin varmistuksin, palomuurein ja salasanakäytännöin sekä 

asiakirjojen säilytyksessä ja hävittämisessä.  

 

SISÄINEN VALVONTA 

 

Kunnan toimintaa ohjaa joulukuussa 2016 hyväksytty kuntastrategia. Keskeinen tavoite on peruspalve-

lujen määrittely ja turvaaminen taloudellisesti kestävällä pohjalla. Elinvoiman vahvistaminen antaa tälle 

taloudellisen perustan pitemmällä aikavälillä.  

 

Toiminnan kehittämisen kannalta perusedellytys on toimintakustannuksia koskevan tiedon käytettä-

vyys. Suoritekustannusten vertailua on tehty vuonna 2016 ja päädytty joihinkin ulkoistamisiin parem-

man kustannustehokkuuden saavuttamiseksi. Pääosa näistä pantiin jo täytäntöön 2018 aikana. 

 

Sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty maaliskuussa 2011 ja se sisältää myös riskien hallinnan ohjeis-

tusta. Sisäistä tarkkailua on tehty esimiestyön ja viranhaltijapäätösten sekä lautakuntien päätösten seu-

rannan kautta. Kunnanhallitus on kuullut kunnanjohtajan katsauksia taloudesta ja toiminnasta. Sisäisen 

valvonnan ohjetta uudistetaan parhaillaan.  

 

Asioiden valmistelu on pääosin asianmukaisella tasolla. Erityistä huomiota on kuitenkin kiinnitettävä 

päätösten vaikutuksiin, ennen muuta talousvaikutuksiin, mutta myös hyvinvointi-, ympäristö- ja yritys-

vaikutuksiin. Ennakkovaikutusten arviointia ei ole säännöllisesti käytetty.  

 

Henkilöstöasioissa ei erillistä strategiaa ole laadittu, mutta kuntastrategia sisältää myös henkilöstöpoli-

tiikkaa koskevan osan. Henkilöstöstrategia on parhaillaan työn alla. Lähivuosina eläköitymisten myötä 

poistuu paljon kokemusta ja tietotaitoa, joka on korvattava hyvissä ajoin tehtävien suunnitelmien avulla. 

Erityisenä tavoitteena onkin järjestellä eläketilanteet mahdollisimman vähäisellä uusrekrytoinnilla 

mutta samalla huolehtien, että kunnalla on käytössä osaavat ja riittävät henkilöresurssit tehtäviensä hoi-

tamiseen. Erityisesti tekninen toimi on parhaillaan haasteellisessa tilanteessa. Vuonna 2018 valmistui 

kunnan ensimmäinen henkilöstökertomus vuodelta 2017.  

 

Kokoushallintasovellus Dynasty yhtenäistää päätöskäytäntöä ja helpottaa asiaseurantaa.  

 

Perinnässä käytetään perintäyrityksen palveluja.  

 

Kunnanhallitus on saanut osavuosikatsauksen kolmen kuukauden välein. Talousarvion seurantaa tulos-

alueilla on pääsääntöisesti sellaisessa tilassa, että ylitysoikeuspyynnöt tehdään tilivuoden kuluessa. Kou-

lutoimen budjettiylitys muodosti tästä poikkeuksen. Vuonna 2018 oman toiminnan kustannuskehitys 

suhteessa edellisvuoteen oli edelleen paraneva. Sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on ulkoistuksen ansi-

osta saatu hallintaan kiinteähintaisella sopimuksella sote-kokonaisulkoistuksesta.  

 

Konsernivalvonta 

 

Konserniohje on uudistettu ja se ollaan hyväksymässä heti alkuvuonna 2019. Ohje yhtenäistää konsernin 

sisäisiä käytäntöjä ja vahvistaa hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista. Vanhakin konserniohje on 

parantanut tiedon saantia tytäryhtiöiden kehityksestä. Konserniyhtiöitä valvotaan päätöksiä ja raportteja 

seuraamalla ja yhtiökokouksissa. Lisäksi kunnanhallituksella on kiinteä yhteys yhtiöiden hallituksiin ja 

keskeinen rooli hallitusten kokoonpanosta päätettäessä. 

 

Sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta on hallintosääntöön otettu Kuntalain edellyttämät periaat-

teet ja niiden mukaisesti jatkossa tullaan toimimaan. 
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Riskienhallinnan järjestelmät  

 

Vuoden 2018 aikana on laadittu Granite-riskienhallintajärjestelmän mukainen riskikartta kunnan ris-

keistä.  Järjestelmä on ollut syksyn 2017 aikana pilotointikäytössä. Järjestelmä seuraa 46 eri riskin muo-

dostamaa kokonaisuutta siten, että riskin todennäköisyys ja riskin toteutumisen seuraus muodostavat 

kokonaisarvion kunnan riskeistä. Riskienhallintajärjestelmä ei otettu operatiiviseen käyttöön vielä 2018 

vuoden aikana.  

 

 

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista (Kirjanpitolain 3 a 2§:n mukainen selvitys)  

 

1) ympäristöasiat  

 

Pohjaveden pilaantumisriskiä liittyy mm. kemikaalikuljetuksiin ja niissä mahdollisiin onnettomuuksiin 

pääteillä.  

 

Teollinen ja mahdollinen muu pohjavesiä pilaava toiminta on pyritty kaavoituksellisin toimin sijoitta-

maan pois pohjavesialueilta. Lakkautettujen kaatopaikkojen tilannetta seurataan.  

 

Keskuspuhdistamo ja sen siirtoviemärit ovat parantaneet vesiensuojelua jokivarressa, samoin pohjave-

den suojelua.  

 

Muuta vesiä mahdollisesti pilaavaa toimintaa valvotaan kunnan ympäristötarkastajan toimesta.  

  

Periaatteet: 

 

Ympäristön pilaantuminen pyritään estämään ennaltaehkäisevin keinoin sekä valvonnalla ja varautumi-

sella. Riskit pystytään näille keinoilla hallitsemaan ja rajaamaan siedettäviksi.  

 

Uusia ympäristövahinkoja ei 2018 aikana ole tullut tietoon.  Varautumissuunnitelmat ja riskienhallinnan 

kuvaukset ovat päivitettävänä vuonna 2019.  Ympäristöriskejä kuvataan myös uudessa Granite-riskien-

hallintajärjestelmässä.  

   

2) sosiaaliset asiat ja henkilöstöasiat  

 

Henkilöstömäärä väheni keskimäärin 33 hengellä lähinnä eläköitymisten ja irtisanomisten seurauksena 

vuonna 2018. Toimintakertomuksessa liitetiedoissa erillinen liite eri toimialojen henkilöstökehityksestä. 

 

Talouden tasapainottamiseksi jouduttiin käymään yt-neuvottelut 13.9-1.11.2017. Lopputuloksena hen-

kilöstön määrä väheni edelleen 27 htv:llä. Irtisanomisia jouduttiin tekemään 9 hengen osalta. Muilta 

osin löytyi eläköitymis-, osa-aikaistus tai muu vapaaehtoinen ratkaisu. Nämä vähennykset tulivat voi-

maan vasta vuoden 2018 aikana. 

 

Henkilöstötyytyväisyyttä mitattiin ensimmäisen kerran kyselyllä v. 2017 aikana. Vuonna 2018 ei suori-

tettu kyselyä.  

 

Periaatteet:  

 

Kuntastrategiassa on lyhyt henkilöstöpolitiikkaa koskeva kirjaus. Kaikille työntekijöille päivitetään ke-

hityskeskustelujen yhteydessä henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Henkilöstökyselyillä pyritään 

selvittämään työtyytyväisyyden tilaa.  

 

Kyselyjen mukaan vaihtelu on suurta työtyytyväisyydessä. Keskimäärin hyvällä tasolla, mutta yksittäi-

siä ongelmia, joiden korjaamiseksi tehtiin toimia 2018 aikana. Sairaspoissaolot eivät merkittävästi muut-

tuneet. Yt-neuvottelut eivät romahduttaneet työtyytyväisyyttä, vaikka tilanne oli vaikea ja uusi. 

 



Siikalatvan kunta 

Tilinpäätös 2018 

 

9 

Riskinä kunnassa on osaavan työvoiman saatavuus erityisesti erityisosaamista vaativiin virkoihin.  

 

Henkilöstöstrategia on laadinnan alla ja sillä on tarkoitus saattaa henkilöstön tilanne selkeämmin hallit-

tavaksi ja läpinäkyvämmäksi.  Ohjeistukset kunnassa myös laajasti uusittu tai parhaillaan uusinnan alla. 

 

3) ihmisoikeuksien kunnioittaminen 

 

Ihmisoikeudet ovat jakamattomat ja samat kaikille ja ne on turvattu perustuslaissa. Kunnan toimintape-

riaatteet ja kaikki toiminta lähtevät siitä, että ihmisoikeudet turvataan ja niitä kunnioitetaan kaikissa 

olosuhteissa.  

 

Valvonnalla pyritään turvaamaan myös laitoksissa asuvien ihmisoikeudet ja hyvä elämä. Tämä koskee 

sekä vanhuksia että vammaisia.  

 

Ongelmia ei havaittu v.2018 aikana.  

 

4) korruption ja lahjonnan torjunta  

 

Siikalatvan kunnan toiminta lähtee siitä, että korruptio ja lahjonta ovat kiellettyjä eikä niitä sallita mis-

sään muodossa.  

 

Valvontaa suorittavat kaikki esimiehet ja tarkastustehtävissä toimivat.  

 

Tapauksia ei tullut esille vuoden 2018 aikana.  

 

 

 Siikalatvalla, 22.2.2019 

 

 

Pauli Piilma 

kunnanjohtaja 
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TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 

ulkoinen 2018 2017

1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 6 371 6 903

Toimintakulut 43 824 44 714

Toimintakate -37 453 -37 811

Verotulot 16 013 16 776

Valtionosuudet 22 501 22 703

Rahoitustuotot ja -kulut

  Korkotuotot 54 115

  Muut rahoitustuotot 57 45

  Korkokulut -21 -19

  Muut rahoituskulut -15 -14

Vuosikate 1 136 1 795

Poistot ja arvonalentumiset -1 305 -1 892

Tilikauden tulos -169 -97

Tilinpäätössiirrot 103 162

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -66 65

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 

Toimintatuotot/Toimintakulut % 14,54 15,44

 - maksurahoituksen osuus toiminnan kuluista

 =toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) %

Vuosikate/Poistot % 87,05 94,87

 - tulorahoituksen riittävyys poistoihin ja arvonalentumisiin

 = vuosikate/poistot ja arvonalentumiset %

Vuosikate, euroa/asukas 214,30 329,54

 - tulorahoituksen riittävyys

Asukasmäärä 31.12. 5301 5447
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RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2018 2017

1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta

  Vuosikate 1 136 1 795

  Tulorahoituksen korjauserät 41 -104

Investointien rahavirta

  Investointimenot -627 -1 661

  Rahoitusosuudet investointeihin 0 11

  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 51 141

Toiminnan ja investointien rahavirta 601 182

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

  Antolainasaamisten lisäykset -600 -1 150

  Antolainasaamisten vähennykset 50 50

Lainakannan muutokset

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 061 3 116

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 817 -1 021

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset 1 275 -794

Rahoituksen rahavirta -1 031 201

Rahavarojen muutos -430 383

Rahavarat 31.12. 14 444

Rahavarat 1.1. 444 61

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2018 2017

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 € 2 561 € 512 €

 - investointien omarahoituksen toteutuminen

Investointien tulorahoitus % 181,18 108,79

 - tulorahoituksella rahoitettu investointien omahankintameno

 =vuosikate/investointien omahankintameno %

Lainanhoitokate 0,41 1,74

- tulorahoituksen riittävyys vieraan pääoman korkojen ja lainojen

  maksuun

= (vuosikate+korkokulut)/(kokrkokulut+lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys, pv 0,11 3,34

- maksuvalmius päivässä

= 365*rahavarat 31.12./kassastamaksut

Asukasmäärä 31.12. 5301 5447
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Siikalatvan kunta

TASE JA SEN TUNNUSLUVUT 

VASTAAVAA 2018 2017 VASTATTAVAA 2018 2017

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

A PYSYVÄT VASTAAVAT 31 589 31 810 A OMA PÄÄOMA 16 242 16 308

I Aineettomat hyödykkeet 611 719 I   Peruspääoma 15 113 15 113

  1. Tietokoneohjelmistot 11 31 III Muut omat rahastot

  1. Muut pitkävaikutteiset menot 600 688 IV Edell.tilikausien yli-/alijäämä 1 195 1 130

V  Tilikauden yli- /alijäämä -66 65

II Aineelliset hyödykkeet 19 001 20 041

  1.Maa- ja vesialueet 2 905 2 893 B POISTOERO JA VAPAA- 953 1 057

  2. Rakennukset 14 647 15 513    EHTOISET VARAUKSET

  3.Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 212 1 376    1.Poistoero 953 1 057

  4.Koneet ja kalusto 113 173    2.Vapaaehtoiset varaukset

  5.Muut aineelliset hyödykkeet 12 12

  6.Ennakkomaksut ja keskener.hank. 112 74 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 114 95

   2.Lahjoitusrahastojen pääomat 75 74

III Sijoitukset 11 977 11 050    3.Muut toimeksiantojen pääomat 39 21

  1.Osakkeet ja osuudet 9 565 9 188

  3.Muut lainasaamiset 2 380 1 830 E VIERAS PÄÄOMA 17 975 19 457

  4.Muut saamiset 32 32 I  Pitkäaikainen 4 573 6 130

    2.Lainat rah.-ja vak.laitoksilta 4 573 6 130

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 77 63 II Lyhytaikainen 13 402 13 327

  2.Lahjoitusrahastojen erityiskatt. 41 42     1.Joukkovelkakirjalainat 9 000 9 000

  3.Muut toimeksiantojen varat 36 21     2.Lainat rah.-ja vak.laitoksilta 1 021 1 221

    5.Saadut ennakot 13 19

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 618 5 044     6.Ostovelat 854 890

II Saamiset 3 605 4 600     7.Liittymismaksut ja muut velat 161 449

   Pitkäaikaiset saamiset 2 547 2 795     8.Siirtovelat 2 353 1 748

    2.Lainasaamiset 2 467 2 715

    4.Siirtosaamiset 80 80 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 35 284 36 917

   Lyhytaikaiset saamiset 1 058 1 805

    1.Myyntisaamiset 467 513

    2.Lainasaamiset 166 369 TASEEN TUNNUSLUVUT

    3.Muut saamiset 294 624 Omavaraisuusaste, % 48,75 47,06

    4.Siirtosaamiset 131 299 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 40,02 41,91

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 1 129 1 195

III Rahoitusarvopaperit Kertynyt yli-/alijäämä,  €/asukas 212,98 219,39

   1.Osakkeet ja osuudet 1 Lainakanta 31.12., 1000 € 14 594 16 351

Lainakanta 31.12.,  €/asukas 2753,07 3001,84

IV Rahat ja Pankkisaamiset 12 444 Lainasaamiset, 1000 € 2 380 1 830

Velat ja vastuut/käyttötalous % 42,62 43,20

VASTAAVAA YHTEENSÄ 35 284 36 917 Asukasmäärä 5301 5447

Omavaraisuusaste %

 - mittaa kunnan omavaraisuutta, alijäämän sietokykyä , kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä

= (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot) %

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

 - tunnusluku kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman maksamiseen

= (vieras pääoma - saadut ennakot /käyttötulot %

Kertynyt ylijäämä/alijäämä

 - luku osoittaa kuink paljon on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana

= edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijämä (alijäämä)

Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas

 - asukaskohtainen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrä

= edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijämä (alijäämä) / asukasmäärä

Lainakanta 31.12.

 - korollinen vieras pääoma

= vieraspääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat)

Lainakanta 31.12.,  €/asukas

 - asukaskohtainen lainamäärä

= vieraspääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) / asukasmäärä

Lainasaamiset 31.12.

 - kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen

= sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Velat ja vastuut prosentteina käyttötuloista

 - kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, silloin kun

   vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut

 =((vieras pääoma-saadut ennakot+vuokravastuut)/käyttötulot)%



Siikalatvan kunta 

Tilinpäätös 2018 

 

13 

TASEEN TUNNUSLUVUT VUOSINA 2015 – 2018 (31.12.) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Siikalatvan kunta 

Tilinpäätös 2018 

 

14 

 
 

 

 
 

 

 
 



Siikalatvan kunta 

Tilinpäätös 2018 

 

15 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siikalatvan kunta 

Tilinpäätös 2018 

 

16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siikalatvan kunta

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2018

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma on laadittu tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta,

jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat.

TULOT 1 000 € % MENOT 1 000 € %

Toiminta Toiminta

 Toimintatuotot 6371 13,79  Toimintakulut 43824 91,48

Verotulot 16014 34,66     - Valmistus omaan käyttöön

Valtionosuudet 22501 48,70 Korkokulut 21 0,04

Korkotuotot 54 0,12 Muut rahoituskulut 15 0,03

Muut rahoitustuotot 57 0,12 Satunnaiset kulut

Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät

Tulorahoituksen korjauserät    Pakollisten varausten muutos

   - Pysyvien vastaavien    -Pakollisten varausten lis.(+),väh.(-)

     hyödykkeiden luovutusvoitot 41 0,09    -Pysyvien vastaavien

Investoinnit     hyödykkeiden luovutustappiot

Rahoitusosuudet investointimenoihin Investoinnit

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden Investointimenot 627 1,31

luovutustulot 51 0,11

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset 50 0,11 Antolainasaamisten lisäykset 600 1,25

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1061 2,30 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 2819 5,88

Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys

Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset

Kokonaistulot yhteensä 46200 100,00 Kokonaismenot yhteensä 47906 100,00

 

Täsmäytys:

Kokonaistulot 46200,00

Kokonaismenot 47906,00

Erotus -1706,00

Muut maksuvalmiuden muutokset 1276,00
Rahavarojen muutos -430,00

Erotus -1706,00
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YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ 

   

  Yhdistely konsernitilinpäätökseen 

  Yhdistetty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) 

Tytäryhteisöt     

      Yhtiöt     

          Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 2   

          Kunnallista liiketoimintaa     

          harjoittavat yhtiöt 4   

          Muut yhtiöt 2   

      

          Osuuskunnat    

      

          Yhdistykset     

          Säätiöt     

            

Kuntayhtymät 4   

Osakkuusyhteisöt 5   

      

Muut omistusyhteysyhteisöt    

      

Yhteensä 17  
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KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2018 2017

1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 31 384 31 429

Toimintakulut -68 747 -68 966

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 4 3

Toimintakate -37 359 -37 534

Verotulot 15 953 16 776

Valtionosuudet 24 791 24 994

Rahoitustutot ja -kulut

  Korkotuotot 69 141

  Muut rahoitustuotot 73 55

  Korkokulut -191 -201

  Muut rahoituskulut -32 -50

Vuosikate 3 304 4 181

Poistot ja arvonalentumiset -3 299 -4 043

  Suunnitelman mukaiset poistot -3 248 -4 043

  Omistuksen eliminointierot 69

  Arvonalentumiset -120

Satunnaiset erät 586

Tilikauden tulos 591 138

Tilinpäätössiirrot -18 -4

Tilikauden verot -45 -42

Laskennalliset verot -26 -44

Vähemmistöosuudet -5 -3

Tilikauden ylijäämä 497 45

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 45,65 45,57

= 100 x Toimintatuotot/(Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön)

Vuosikate/Poistot, %

= 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset 100,15 103,41

Vuosikate, euroa/asukas 623 768

Asukasmäärä 31.12. 5301 5447
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2018 2017

1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta

  Vuosikate 3 304 4 181

  Satunnaiset erät 585

  Tilikauden verot -45 -42

  Tulorahoituksen korjauserät -578 -73

Investointien rahavirta

  Investointimenot -2 858 -3 724

  Rahoitusosuudet investointeihin 4 131

  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 131 382

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 543 855

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

  Antolainasaamisten lisäys

  Antolainasaamisten vähennys 40 39

Lainakannan muutokset

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 881 4 052

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 149 -2 829

  Lyhytaikaisten lainojen muutos -626 -680

Oman pääoman muutokset 76

Muut maksuvalmiuden muutokset

  Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 -5

  Vaihto-omaisuuden muutos 3 -18

  Saamisten muutos 1 335 1 215

  Korottomien velkojen muutos 191 -1360

Rahoituksen rahavirta -2 321 490

Rahavarojen muutos -778 1 345

Rahavarojen muutos

  Rahavarat 31.12. 5 140 6 213

  Rahavarat 1.1. 5 918 4 868

-778 1 345

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € 128 -2 418

Investointien tulorahoitus,  % 115,77 116,37

= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno

Lainanhoitokate 0,65 1,45

Kassan riittävyys, pv

= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 24 30

Asukasmäärä 31.12. 5301 5447
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KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA 2018 2017 VASTATTAVAA 2018 2017

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

PYSYVÄT VASTAAVAT 49 260 50 583 OMA PÄÄOMA 19 602 19 335

Aineettomat hyödykkeet 1 065 1 031 Peruspääoma 15 113 15 113

    Aineettomat oikeudet 152 194 Säätiöiden ja yhdist. Peruspääomat 5 5

    Muut pitkävaikutteiset menot 802 759 Arvonkorotusrahasto 250

    Ennakkomaksut 111 78 Muut omat rahastot 564 1 147

Edell.tilikausien yli-/alijäämä 3 423 2 775

Aineelliset hyödykkeet 47 251 48 548 Tilikauden yli- /alijäämä 497 45

    Maa- ja vesialueet 3 654 3 592

    Rakennukset 29 698 30 948 VÄHEMMISTÖOSUUDET 425 521

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 253 8 907

    Koneet ja kalusto 2 519 2 621 PAKOLLISET VARAUKSET 1 084 1 057

    Muut aineelliset hyödykkeet 1 111 1 126 Muut pakolliset varaukset 1 084 1 057

    Ennakkomaksut ja keskener.hank. 1 016 1 354

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 363 342

Sijoitukset 944 1 004

    Osakkuusyhteisöosuudet 432 428 VIERAS PÄÄOMA 41 019 44 993

    Muut osakkeet ja osuudet 241 243 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 20 107 23 556

    Muut lainasaamiset 215 279 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 1 207 1 232

    Muut saamiset 56 54 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 11 527 12 045

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 8 178 8 160

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 325 308 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 62 493 66 248

VAIHTUVAT VASTAAVAT 12 908 15 357 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Vaihto-omaisuus 362 364

Omavaraisuusaste, % 32,06 29,99

Saamiset 7 406 8 780 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 56,84 61,42

Pitkäaikaiset saamiset 2 777 3 052 Velat ja vastuut % käyttötuloista 59,14 63,41

Lyhytaikaiset saamiset 4 629 5 728 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 3 920 2 820

Kertynyt yli-/alijäämä,  €/asukas 739 518

Rahoitusomaisuusarvopaperit 215 187 Lainakanta 31.12., 1000 € 31 634 35 601

Lainakanta 31.12.,  €/asukas 5968 6536

Rahat ja Pankkisaamiset 4 925 6 026 Lainasaamiset, 1000 € 215 279

Asukasmäärä 5301 5447

VASTAAVAA YHTEENSÄ 62 493 66 248

Omavaraisuusaste, %

= 100*(Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset /

(Koko pääoma - Saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

= 100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

Velat ja vastuut % käyttötuloista

=100*(Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) / Käyttötulot

Kertynyt ylijäämä (alijäämä)

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) / Asukasmäärä

Konsernin lainakanta 31.12.

= Vieraspääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Konsernin lainat 31.12.,  €/asukas

= Vieraspääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) / Asukasmäärä

Konsernin lainasaamiset 31.12.

= Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset
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KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT VUOSINA 2015–2018 (31.12.) 
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TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 
(KuntaL 115 § 3. mom.) 

 
Tuloslaskelmaan sisältyy arvonalentuminen 97 023,42 euroa, joka on aiheutunut koulurakennuksen alaskirjauksesta. 

Tilikauden alijäämä poistoerokirjausten ja alaskirjauksen jälkeen on -65.808,53 €.  

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tilikauden alijäämä 65.808,53 € kirjataan taseen ylijäämä-/ alijäämätilille. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TOTEUTUMISVERTAILU 
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KUNNANVALTUUSTO 

 

100, 130  KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS  

  
 Toiminta-ajatus, kuntastrategian mukaan: 

 

1) Siikalatva Suomen keskipisteessä on yrittäjäystävällinen, tunnettu ja vireä maaseutukunta vilkkaan 

nelostien varrella – elinkeinoelämältään monipuolinen ja kehittyvä.  

2) Kunnan taloutta laitetaan tiukasti tasapainoon ja palvelut toimivat. 

3) Kuntalaiset ovat aktiivisia ja kiinnostuneita kotikunnastaan – kunnassa on avoin ja positiivinen ilma-

piiri.  

4) Siikalatvalla panostetaan lähiruokaan ja lähienergiaan. 

 

TAVOITTEET 2018 TOTEUTUMINEN 2018 

 

1) Kunnan tunnettuus paranee – uusi slogan: Siikalatva – 

Suomen keskipiste 

2) Talous tasapainotetaan v.2018 - henkilöstövähennykset 

ja säästöt YT:n myötä toteutuvat 2018 aikana 

3) Kunnan palvelut ovat kustannustehokkaat ja toimivat: 

lähipalvelut jokaisella kirkonkylällä (päivähoito, ala-

luokat, kirjasto, perusliikunta) 

4) Kunnan tietojärjestelmiä uudistetaan ja hyödynnetään 

parantunut tehokkuus toiminnan ja talouden johtami-

sessa – Heta apuna 

5) Uutta strategiaa lähdetään jalkauttamaan 

Hallinnon keskittäminen yhteen kunnanvirastoon vakiinnute-

taan ja yhden yhtenäisen kunnan mallia edistetään päätöksente-

ossa. Tiiviimpi johtaminen parantaa toiminnan tehokkuutta ja 

palvelujen laatua – asiakastyytyväisyys paranee. 

 

Taloushallinnon parantuvaa raportointia ja tehokkuutta hyödyn-

netään kunnan toiminnan seurannassa ja päätöksenteossa. 

 

1) Kunnan tunnettuutta saatiin parannettua mm. uu-

distetun nettisivuston sekä some-näkyvyyden li-

säyksen sekä lukion tiedotusvälineissä näkymi-

sen avulla.  

2) Käyttötalous pysyi heikosta verotulojen kehityk-

sestä huolimatta positiivisena. Yt-säästöt eivät 

olleet odotetun suuruiset johtuen ulkoistussopi-

musten kalleudesta.  

3) Omat lähipalvelut toimivat sovitusti, mutta eri-

tyisesti koulutoimi ylitti budjettinsa ja toiminta 

ei ollut kustannustehokasta kaikilta osiltaan. 

Kouluverkosta tehtiin päätös 12.11.2018 valtuus-

tossa.  

4) Heta ja tietojärjestelmien uudistukset toimivat yli 

odotusten ja lisäsivät tehokkuutta.  

5) Uutta strategiaa täsmennettiin vuoden aikana uu-

della elinkeino-ohjelmalla, joka hyväksyttiin 

valtuuston budjettikokouksessa loppuvuonna. 

 

Hallinto toimi keskitetysti ja hyvin Pulkkilan 

kunnantalolla. Parantuva raportointi toimi koulu-

toimea lukuun ottamatta hyvin.  

 

Valtuusto vahvisti kesäkuussa uudet arvot ja 

vision: Siikalatva on rohkea edelläkävijä. Ar-

vojamme ovat: Yhteen hiileen, Oppimisen ilo, 

Hullut ideat ja Teot ratkaisevat.  

 

 

Suoritetietoja:  

 

 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 
 

110 TARKASTUSTOIMI 
 
Toiminta-ajatus: 

 

Tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta ja palvella kun-

nan eri toimialoja raportoimalla niille tekemistään havainnoista. Keskeinen toimielin on tarkastuslauta 

kunta. 
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TAVOITTEET 2018 TOTEUTUMINEN 2018 

 

Toiminnalliset tavoitteet 

 

Tarkastuslautakunta 

1. Valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tar- 

    kastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien ta- 

    voitteiden toteutumista. 

2. Tukee eri hallintokuntien tavoiteasettelua siten, että ne voisi- 

    vat arviointikertomuksessaan entistä täsmällisemmin arvioida 

    valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista niin laadulli- 

    sesti, määrällisesti kuin myös määrärahojen riittävyyden suh- 

    teen. 

3. Huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voima- 

    varat. 

 

 

4. Kokoontuu tarkastusvuoden aikana vähintään 6 kertaa. 

5. Suorittaa tarkastuskäyntejä kunnan eri toimipisteissä 

    1 tarkastus/v. 

6. Tilintarkastajan valinnan kilpailuttaminen 

 

 

Asiantuntijapalvelut                                                                                                                                        

JHTT-palvelujen osto: 9 tarkastuspäivää. 

 

 

 

 

 

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 painopistealueina 

ovat olleet teknisen toimen kilpailutukset ja niiden to-

teutuminen, työllistämispalvelut sekä Sote -palveluso-

pimus, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy 

Vuoden 2018 arviointikertomuksen laadintaa varten 

lautakunta on kokouksissaan suorittanut valtuuston 

asettamien toiminnallisten tavoitteiden seurantaa tu-

tustumalla kunnan keskeisiin toimintoihin kuulemalla 

ja haastattelemalla kunnan johtoa ja eri vastuualuei-

den esimiehiä. 

Tarkastuksen tulos on esitetty yksityiskohtaisemmin 

arviointikertomuksessa. 

Lautakunta on kokoontunut v. 2018 6 kertaa. 

Vuonna 2018 ei suoritettu tarkastuskäyntejä. 

 

JHTT-yhteisöksi vuosille 2018-2021 on valittu  

TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy. 

 

PwC Julkistarkastus Oy suoritti tarkastuskäyntejä 

keväällä 2018 yht. 5,5 päivää (tilintarkastusta 3,5 pv 

ja lautakuntatyöskentelyä 2 pv). 

TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy suoritti tarkas-

tuskäyntejä syksyllä 2018 2 päivää.  
 

 
Suoritetietoja: 

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

 

120 VAALIT 
 

Toiminta-ajatus: 

 

Vaalien tulosalueen tehtävänä on järjestää valtiolliset ja kunnalliset vaalit vaalilain (714/1998) ja oikeus-

ministeriön antamien vaaliohjeiden edellyttämällä tavalla. 

 

TAVOITTEET 2018 TOTEUTUMINEN 2018 

 

Vuonna 2018 tammikuussa ovat vuorossa joka neljäs vuosi 

järjestettävä presidentinvaali. 

 

Tavoitteena on hoitaa vaalit ilman vaalien tulokseen vaikutta-

via virheitä. Vaalien ennakkoäänestys hoidetaan kunnantoi-

miston henkilökunnalla ja tarvittaessa lisätyövoimaa palkkaa-

malla.   

 

 

Siikalatvan kunnan äänestysaktiivisuus presidentinvaalissa 

oli 64,1 %. Ennakkoon äänestäneitä koko kunnan äänes-

tysalueet yhteensä laskettuna oli 37,7 % ja varsinaisena 

vaalipäivänä äänestäneitä 26,5 %.  

 

 

 
Suoritetietoja: 

 
Siikalatvan kunnassa on äänioikeutettuja noin 4 700. Valtiollisissa vaaleissa Oikeusministeriö maksaa 

kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin kunnassa asuvaa äänioikeutettua 
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kohden. Korvausta vaalien toimittamisesta maksetaan n. 2,10 euroa/äänioikeutettu. Jos presidentinvaalin 

toinen vaali toimitetaan, korvaus suoritetaan kaksinkertaisena.  

 

KUNNANHALLITUS 

 

131 KONSERNIJOHTO 

 
Toiminta-ajatus, kuntastrategian mukaan:  

 

1) Siikalatva Suomen keskipisteessä on yrittäjäystävällinen, tunnettu ja vireä maaseutukunta vilkkaan 

nelostien varrella – elinkeinoelämältään monipuolinen ja kehittyvä.  

2) Kunnan taloutta laitetaan tiukasti tasapainoon ja palvelut toimivat. 

3) Kuntalaiset ovat aktiivisia ja kiinnostuneita kotikunnastaan – kunnassa on avoin ja positiivinen ilma-

piiri.  

4) Siikalatvalla panostetaan lähiruokaan ja lähienergiaan. 

 

Valtuusto vahvisti 4.6.2018 uuden vision ja arvot strategian täydennykseksi: 

 

Visio: Siikalatva on rohkea edelläkävijä 

 

Arvot: Yhteen hiileen, oppimisen ilo, Hullut ideat ja teot ratkaisevat  

 

Konsernijohto: 

Konsernijohtoon kuuluvat hallintosäännön mukaan kunnanhallitus sekä virkamiehistä kunnanjohtaja, hal-

linto- ja talousjohtaja sekä tekninen johtaja. Jatkossa kunnanhallitus uuden konserniohjeen mukaisesti 

nimeää edustajansa konsernijohtoon.  

 

Konsernijohto vastaa kuntakonsernin johtamisesta kuntastrategian ja talous- ja toimintasuunnitelmien 

mukaisesti sekä valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. 

 

Konsernijohtajana toimii kunnanjohtaja.  

 

Kehitystoimen hallinto ja kuntamarkkinointi: 

 

Vuoden 2018 loppuvuoden aikana valmisteltiin uusi elinkeino-ohjelma, kunnanjohtajan aloit-

teesta mutta lopussa lähinnä valitun elinkeinojohtajan toimesta. 

 

Elinkeino-ohjelma vahvistettiin 10.12.2018 valtuustossa. Elinkeinotoimikunta päätettiin lakkaut-

taa ja tilalle perustettiin elinvoimatyöryhmä, joka työskentelee yhdessä elinkeinojohtajan kanssa 

ja tämän tukena.  

 

Kehitystoimen hallinto sisälsi elinkeinotoimikunnan hallinnon sekä kuntamarkkinoinnin. 

Elinkeinotoimintaan kuuluivat lisäksi elinkeinopalvelut ja hanketoiminta (Haapavesi-Siikalatvan 

kehittämiskeskus, LEADER-toimintaryhmä sekä kunnan mahdolliset erillisprojektit).  

 

Elinkeinotoimen hallinto ja siihen liittyvä kuntamarkkinointi siirtyivät elinkeinojohtajan ja 

elinvoimatyöryhmän tehtäviksi uudessa elinkeino-ohjelmassa. 

 

Kunnanhallituksen nimeämä elinkeinotoimikunta kokoontui 2 kertaa vuodessa käsittelemään 

ajankohtaisia elinkeinojen kehittämiseen liittyviä asioita. Kokoustensa yhteydessä toimikunta ei vuoden 

aikana tehnyt yritysvierailuja.  

 

Erityinen tehtävä kehitystoimen hallinnolla oli etsiä uusia ideoita kunnan kehittämiseen. 

 

Hallinnon ja markkinoinnin hoitamiseksi vuonna 2018 oli seuraavat henkilöresurssit: 

 

- Noin 10 % kunnanjohtajan työpanoksesta 

- Toimistosihteeripalveluita noin 1/10 henkilötyövuoden verran. 
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Markkinoinnin osalta toimintaa on supistettu ja keskityttiin lähinnä tiedotusvälineiden, internetin ja 

sosiaalisen median kautta tapahtuvaan positiiviseen tiedottamiseen. Vuoden 2018 aikana Siikalatvan 

kunnan uusi slogan Siikalatva -Suomen keskipiste -tehtiin näkyväksi mm. 4 tien varren autoilijoille.  

 

Markkinointi jakautuu kahteen osaan: kuntakuvan luomiseen, joka tapahtuu kehitystoimen hallinnon 

kautta sekä tonttimarkkinointiin, joka tapahtuu maa- ja metsätilojen kustannuspaikalla. 

 

Vuoden 2018 aikana päätettiin valtuuston päätöksellä aloittaa euron tonttikampanja ja 10 euron 

yritystonttikampanja.  

 

Markkinointia tehdään myös osallistumalla kunnassa järjestettäviin tapahtumiin kuten pitäjäpäiviin. 

 

Elinkeinopalvelut: 

 

Elinkeinopalvelut siirtyivät uudessa elinkeino-ohjelmassa elinkeinojohtajan ja 

elinvoimatyöryhmän vastuulle. 

 

Elinkeinopalveluilla tässä yhteydessä tarkoitetaan suoraan yritystoimintaan kohdistuvia palveluita. 

 

Siikalatvan kunnassa on noin 400 muuta yritystä ja yrittäjää kuin maatilayrittäjät (maatilayrittäjiä on noin 

330). Kunnan työpaikkaomavaraisuus on n.92 prosenttia. Kunnasta löytyy metalli-, puu- ja elintarvikete-

ollisuutta, kattavat yksityiset palvelut, matkailupalveluita, kuljetuspalveluita, maanrakennusyrittäjiä jne.  

Kunnan yritystoiminta on varsin monipuolista. Yritykset ovat kuitenkin pieniä, pääosin 1-5 hengen yri-

tyksiä. 

 

Kunnan ja yrittäjien yhteistyön lisäämiseksi jatkoi vuonna 2018 kunnan ja yrittäjien yhteistyöryhmä, joka 

aloitti jo v. 2015 ja jonka toimintaa edelleen kehitetään. Ryhmä kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja 

suoritti yritysvierailuja kokoustensa yhteydessä.  

 

Elinkeinopalveluiden vastuulla oli yrittäjien ja yritysten neuvontapalveluiden tuottaminen niin yritystoi-

mintaa suunnitteleville, aloittaville kuin jo toimiville yrityksille. Painopiste on jo toimivissa yrityksissä, 

mutta kunnassa panostetaan myös uusyrityshankintaan, alkaviin yrityksiin ja kuntamarkkinoin-

tiin.   

 

Haaste on, miten oman kunnan yritykset saadaan mukaan tarjoamaan palveluitaan ja tuotteitaan kuntaan. 

Erityinen haaste on lähiruoan saanti kunnan ruokahuoltoon. Molempien osalta kuntaorganisaation han-

kintaosaamista ja tietämystä tulee lisätä samoin yrittäjien tarjoamisosaamista. Asiaa helpottaa myös ajan 

tasalla oleva informatiivinen yritysluettelo, josta selviää mitä palveluita ja tuotteita kukin yritys tuottaa ja 

luettelon ottaminen aktiiviseen käyttöön kunnassa hankintoja tekeville. Yritysluettelo on Haapaveden-

Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskuksen internet-sivuilla. Kehittämiskeskuksen sivuille on avattu 

myös yrityspörssi, josta voi etsiä esim. myytäviä yrityksiä ja myytäviä tai vuokrattavia yritystiloja. 

 

Elinkeinopalveluita tuotettiin seuraavilla resursseilla: 

 

- Päävastuu palveluista oli kunnanjohtajalla, jonka henkilöresurssista tähän käytetään 

noin 10 %. 

- Yritysasiamiespalvelut Kehittämiskeskuksesta (70 - 80 % yritysasiamiehen resurssista) - yritysasia-

miehen palvelut ovat aktivoituneet ja saatavuus parantunut henkilövaihdoksen myötä.  

- Toimistosihteeripalvelua noin 1/10 henkilötyövuotta. 

- Erilaiset kehittämishankkeet ja niiden työntekijät (pääasiassa seudulliset). 

- Mm. TE-keskuksen yrittäjille tuottamat selvitys- ja kehittämispalvelut. 

Kunnan omistama kiinteistöyhtiö Tuohisentteri Oy, joka auttaa yrityksiä ratkaisemaan toimitila 

kysymyksiä rakentamalla ja vuokraamalla yritysten tarvitsemia toimitiloja. 

 

Hanketoiminta: 

Tämä tulosalue sisältää Haapaveden-Siikalatvan seudun kehittämiskeskuksen toiminnan Siikalatvan kun-

nan osalta sekä LEADER-toimintaryhmän kuntarahoituksen sekä mahdolliset erillishankkeet. Lisäksi 

osallistutaan kehittämiskeskuksen kautta yhteistyöhön mm. Haapaveden teknologiakylän kanssa. 

 

Kehittämiskeskus tuottaa kehittämishankkeiden hallinnoinnin, yritysasiamiespalveluita, yhteistä markki-

nointia mm. messuosallistumisten kautta sekä elinkeinotoimeen ja kehittämiseen liittyvää edunvalvontaa. 
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Siikalatvan kunta kuuluu Keskipiste LEADER ohjelmaan.  

 

Haapaveden Siikalatvan kehittämiskeskus on valmistellut kuluvaan ohjelmakauteen hankkeita, joihin on 

jo tullut rahoituspäätöksiä. Vahvasti Siikalatvan kuntaan kohdistuva hanke on Siikalatva kutsuu -hanke, 

jolla pyritään houkuttelemaan paluumuuttajia kuntaan. Hanke hyödyntää aiemmassa Kylillä kelpaa-hank-

keessa tehdyn poismuuttaneille kuntalaisille tehdyn kuntalaiskyselyn tuloksia. Hanke päättyy 3/2019. 

 

Hankkeista enemmän tietoa kehittämiskeskuksen internet sivuilla osoite: http://www.haapavesi-siika-

latva.fi/sivu/fi/. 

 

Lisäksi kehittämiskeskus on mukana hankkeissa, joita hallinnoi joku muuta taho, mutta jotka koskevat 

myös Siikalatvan kuntaa. 

 
TAVOITTEET 2018 TOTEUTUMINEN 2018 

 

Konsernijohto: 

Kunnan talous terveytetään siten, että v.2018 toteutuu yli budjetin 

ylijäämäisenä  

 

Lakisääteiset palvelut toimivat kunnassa säästöistä huolimatta 

 

Ulkoistettujen palvelujen toiminnan vakiinnuttaminen ja valvonta  

 

 

 

1) Ilman ylimääräisiä lukiorakennuksen 

poistoja talous toteutui ylijäämäisenä 

2) Lakisääteiset palvelut toimivat kaikilla 

kirkonkylillä strategian mukaisesti. 

3) Sote, taloushallinto sekä osa teknisen toi-

men töistä toimii ulkoistettuna. Valvon-

nassa ja toiminnan vakiinnuttamisessa on 

vielä tehtävää. 

 

 

Kehitystoimen hallinto ja kuntamarkkinointi: 

Tunnettuuden parantaminen, uuden sloganin vakiinnuttaminen 

 

Yrityskäyntejä vähintään 5 elinkeinotoimikunnan kanssa  

 

Yrittäjien aamukahvit kussakin kirkonkylässä vähintään kerran 

vuodessa  

 

SOME -NÄKYVYYDEN HUOMATTAVA LISÄYS!  

 

 

1) Tunnettuus parani ja slogan tuli tutuksi 

2) Elinkeinotoimikunta ei tehnyt yritys-

käyntejä vaan ne teki yrittäjien ja kunnan 

yhteistyöryhmä. Elinkeinotoimikunta 

lakkautettiin valtuuston päätöksellä 

10.12.2018. 

3) Aamu- tai iltakahvit pidettiin kaikilla kir-

konkylillä 

4) SOME-näkyvyys lisääntyi selvästi, mm. 

kunnanjohtaja aktivoitui Twitterissa, lin-

kedinissä ja facebookissa. Kunnalle pe-

rustettiin Twitter ja Instagram tilit.  

 

 

Elinkeinopalvelut: 

Yritysten nettolisäys 10 kpl  

 

 

1) Yrityksiä perustettiin 20 ja lakkautettiin 

20. Nettolisäystä ei tullut. 

 

Hanketoiminta: 

Siikalatvan elinvoiman ja tunnettuuden lisääminen  

 

Hankkeet, joissa hakijana kunnassa toimiva yritys 5 kpl  

 

Kunnan omat hankkeet 2 kpl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tunnettuus lisääntyi (Siikalatva kutsuu)  

2) Isoimmat Elyn investointituet Teräsmaja 

ja Terästyö Nikula sekä joitakin Leader-

tukia. Yritysryhmähankkeita ei ollut.  

3) Siikalatva kutsuu hanke jatkui v. 2018, 

Kyvyt käyttöön -työllisyyshanke alkoi 

syksyllä 2018, haettiin Virikevieraat -ja 

kylätalkkarit hanketta(ei vielä rahoitus-

päätöstä 2018)  
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Eläkemenoperusteiset maksut: 

Yhtiöitettyjen palveluiden eläkeperusteiset maksut, jätehuolto, Sii-

kalatvan Keskuspuhdistamo Oy, Siikalatvan Vesihuolto Oy, Siika-

latvan lämpö Oy sekä Siikalatvan Ruokapalvelut Oy:n yhtiöittämis-

ten yhteydessä kunnan vastattavaksi jääneet kuntaeläkkeet. Mak-

suista huolehtiminen eläketurva säilyttäen.  

 

 

 

Toteutettiin, maksut maksettiin ja eläketurva säi-

lytettiin.  

 

Suoritetietoja: 

 

 

140 KONSERNIPALVELUT 
  

Toiminta-ajatus: 

 

Konsernipalvelujen tehtävänä on kehittää ja tuottaa henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, tietohallinnon 

ja hallinnon palveluja. 

- palvelussuhdeasiat, työterveyshuolto, työsuojelu ja työhyvinvointi 

- raportointi päätöksenteon tueksi 

- tietohallintopalvelut, IT-palvelut ja asiakirjapalvelut 

- keskitetyt yhteispalvelut ja yleishallinnon tehtävät 

Konsernipalvelut muodostaa oman palvelualueen hallinto-, henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalve-

luista. Konsernipalvelujen johtajana toimii hallinto- ja talousjohtaja. 

 

Konsernipalvelut kehittää vastuualueensa toimintoja. Keskeisiä ja merkittäviä kehittämisalueita suunnit-

telukaudella tulevat olemaan;  

 

1. Talouden ja toiminnan tehostaminen; raportoinnin kehittäminen päätöksenteon tueksi. 

2. Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyön kehittäminen ja tukeminen. 

3. Tuottavuuden ja kustannustehokkuuden sekä laadun parantaminen toimintojen sähköistämi-

sellä ja automatisoinnilla. 

Kunnan uuden strategian mukaisten tavoitteiden vieminen käytäntöön niiltä osin, kun ne ovat 

konsernipalvelujen vastuualueella. Yhteistyöllä varmistetaan yhtenäiset käytännöt ja pelisäännöt 

henkilöstöjohtamisessa ja esimiestyössä. 

 

Siikalatvan kunnan henkilöstökysely 2017 

Siikalatvan kunnan henkilöstökyselyssä kartoitettiin työn psykososiaaliset riskit yhteistyössä Mehiläinen 

työelämän palvelut kanssa. Kyselyyn vastasi 138 ja vastausprosentti oli 70 %. Lomituspalvelujen kysely 

toteutettiin erikseen. Kyselyyn vastasi 23 ja vastausprosentti oli 49 %. 

 

Palvelualueiden johtajat ja esimiehet ovat käyneet läpi kyselyjen tulokset henkilöstönsä kanssa ja määri-

telleet vahvuudet ja kehittämiskohteet ja asettaneet tavoitteita kehittämiskohteille. 

Kysely toteutetaan samankaltaisena kahden vuoden kuluttua, jolloin arvioidaan tehtyjen toimenpiteiden 

vaikutusta. 

Siikalatvan kunnan kyselyn tuloksista nousi seuraavia vahvuuksia ja kehittämiskohteita. 
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Vahvuudet Kehittämiskohteet 

Työmäärän tasainen jakautuminen ja työn haas-

teellisuus. 

Työn tekemisen joustavuus ja oman työn suunnit-

telu sekä osallistuminen oman työn kannalta tär-

keisiin päätöksiin 

Työtoverien tuki, arvostus ja hyvä vuorovaikutus 

työyhteisössä 

Esimiehen tuki ja kuulluksi tuleminen, esimies ar-

vostaa alaisiaan 

Tavoitteiden asettaminen ja vastuut 

Itseohjautuvuus ja aloitteellisuus -> osallistumi-

nen: miten töitä voisi tehdä paremmin 

Kannustava, tukeva ja mukava työilmapiiri 

Työstä suoriutuminen ja työn hallinta 

Tasa-arvo (nuorempien ja vanhempien työntekijöi-

den kohtelussa) 

Luottamus tulevaisuuteen 

Tavoitteiden asettaminen ja vastuiden selkeyttämi-

nen 

Vuorovaikutus – esimiehen kannustus mielipitei-

den sanomiseen 

Tiedottamisen ja tiedon kulun parantaminen 

Kannustaminen: palauteen anto 

Työntekijöistä huolehtiminen, henkilöstön tervey-

destä ja hyvinvoinnista huolehtiminen -> hyvä joh-

taminen 

Arvojen selkeyttäminen - me henki, hyvä työ-

paikka, innostavuus 

Työkyky: Henkisen ja fyysisen työkyvyn paranta-

minen 

 

 

Henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi työpaikallasi viimeisen puolen vuoden aikana oli 

kokenut joutuneensa 14 % vastanneista (kysely toteutettiin 4/ 2017). 

 

Henkilöstökysely toteutettiin syksyllä 2018.Kyselyyn vastasi 51 henkilöä. Kyselyssä kysyttiin miten vuonna 2017 kyselyssä 

valitut vahvuudet ja kehittämiskohteet ovat kehittyneet. Laajempi Mehiläisen kanssa toteutettava kysely toteutetaan keväällä 

2019. 

Vahvuudet ovat pysyneet samalla tasolla/pa-

rantuneet, tai niistä on tullut kyselyn jälkeen 

vahvuuksia omassa työssäni 

Täysin eri mieltä 6,32 % 

Jonkin verran eri mieltä 13,07 % 

En osaa sanoa 13,94 % 

Jonkin verran samaa mieltä 41,83 % 

Täysin samaa mieltä 24,84 % 

 

  

Valittujen kohteiden kehittyminen  

Kehitystä ei ole tapahtunut yhtään 27,21 % 

Kehitystä on tapahtunut jonkin verran 31,62 % 

En osaa sanoa 17,16 % 

Kehitystä on tapahtunut melko paljon 16,91 % 

Kehitystä on tapahtunut todella paljon 7,11 % 
 

 

Konsernipalvelut     
HTV/Henkilöstöpalvelut 1.1.2016 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

palkkasihteeri 1,4 1,4 1,4  
Henkilöstösihteeri   

 1 

HTV/Yleishallinto   
  

Toimistosihteeri 1 1 1 0,8 

Hallintosihteeri  1 1 1 1 

HTV/Tietohallinto   
  

ATK-päällikkö 1 1 1  
HTV/Taloushallintopalvelut   

  
Pääkirjanpitäjä 1 1 0,6 0,6 

Kirjanpitäjä 2,9 2,2 2,2 0,6 

Palvelupäällikkö (palvelujen myynti)   1    
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Yhteensä 8,3 7,6 7,2 5,0 
 

 
KONSERNIPALVELUT 

TAVOITTEET 2018 TOTEUTUMINEN 2018 

 

Henkilöstöhallintopalvelut 

1. Siirrytään Kuntien Heta-Palvelujen asiakkaaksi 1.1.2018: 

Henkilöstöhallinto: Otetaan käyttöön sähköiset lomakkeet.  

palvelusuhdetietojen ja palkanlaskentatietojen käsittelyssä, 

otetaan käyttöön verkkopalkka ja henkilöstöraportointi. 

Kehitetään henkilöstöraportointia ja tuotetaan henkilöstö-

kertomus vuodelta 2017. 

2. Yhteistyötoimikunnan yhteistyön parantaminen 

3. Kehitetään henkilöstöviestintää, intran uudistaminen 

4. Henkilöstökyselyn tavoitteet ja niiden toteutumisen seu-

ranta. 

 

 

 

 

 

 

 

Työsuojelutoiminta 

- Taataan turvalliset ja terveelliset työolot, tuetaan työnteki-

jöiden työkyvyn ylläpitämistä tarkkailemalla työympäris-

tön tilaa, ennakoimalla muutosten vaikutuksia ja korjaa-

malla epäkohdat (käytössä seurantaohjelma Riski – Arvi) 

- Kannustetaan henkilöstöä oman terveyden ja henkilökoh-

taisen hyvinvoinnin edistämiseen työterveystarkastusten 

yhteydessä sekä järjestämällä henkilöstölle tiedotustilai-

suuksia terveellisistä elintavoista ja niiden vaikutuksista 

elämänlaadun osatekijöinä 

- Työpaikkaselvitykset työterveyshuollon toimintasuunnitel-

man mukaisesti 
- Kunnassa käytössä olevaa työsuojelun toimintaohjelmaa 

seurataan ja tehdään korjaavia ja parantavia päivitysehdo-

tuksia tarpeen mukaan 

- Työolojen tilannetta seurataan sairauspoissaolo-, työtapa-

turma-, läheltä piti tilanteet- ja väkivallan uhkatilanteet ti-

lastojen sekä työilmapiirikartoituksien avulla ja tehdään 

tarvittaessa toimenpide-esityksiä.  

 

 

 

 

 

Työterveyshuolto 

Toteutetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa ja päivitetään 

tarpeita vastaavaksi. 

 

 

1. Toteutunut.  

Ensimmäinen henkilöstökertomus tehty 

2018. 

 

2. Toteutettu kesäkuussa yhteistyön paranta-

miseksi kehittämispäivä ja toteutettu ke-

väällä yhteisiä kunnan kehittämispäiviä (2 

kpl) 

3. Henkilöstöviestintä: whatsApp käytössä, 

henkilöstötiedote SIHTI toimitettiin 2 kpl. 

Intran uusiminen siirtyi vuodelle 2019. 

Käynnistettiin kunnanjohtajan henkilös-

töinfot, kokeiltiin infojen videointia ja jaka-

mista yksiköille. 

 

4. Toteutettiin henkilöstökysely. Kyselyyn 

vastasi 51 henkilöä. 

 

 

Riskien arviointia on toteutettu lähiesimiesten joh-

dolla. RiskiArvi -ohjelman käyttö on ollut heikon-

laista. Näin ollen myös raporttien saatavuus ohjel-

masta ei toimi tällä hetkellä toivotusti.  

Henkilöstöä on kannustettu oman hyvinvoinnin edis-

tämiseen mm. tarjoamalla taukoliikuntaa ja virkis-

tystä eri työpisteissä. Myös työyhteisövalmennusta 

on tarjottu ja järjestettykin. 

Työpaikkaselvityksiin panostettiin loppuvuodesta ja 

tehtiin suunnitelmaa ja aikataulua työterveyshuollon 

kanssa niiden etenemisestä. 

Työsuojelutoimikunnassa päivitettiin työsuojelun 

toimintaohjelma ja aloitettiin työstämään työhyvin-

vointiohjelmaa. Näiden suunnitelmien avulla pyri-

tään kehittämään työsuojelua monipuolisesti ja sel-

kiyttämään lähiesimiesten roolia työsuojelun osalta 

siten, että tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin 

niin työolojen kehittämisessä, riskien arvioinnissa 

että terveyden omaehtoisessa edistämisessä. 

Tilastoja on seurattu ja niiden pohjalta on myös työ-

hyvinsuunnitelmaan kirjattu toimenpiteitä edistä-

mään tilannetta parempaan suuntaan. 

 

Työterveyshuolto 

Päivitettiin toimintasuunnitelma. Otettiin käyttöön 

korvaavan työn malli ja työkykytutka. Päivitettiin v. 

2019 työterveyshuollon sopimus. Vuoden 2019 so-

pimukseen otettiin uutena palveluna digiklinikka ja 

etälääkäripalvelu. Kahden vuoden välein tehtävä 

henkilöstökysely sisällytettiin osaksi työterveys-

huollon toimintasuunnitelmaa. 

Sairauslomapäivät 2018 vähentyneet 513 päivää ed. 

vuoteen verrattuna.  
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Taloushallintopalvelut 

Siirrytään Kuntien Heta-Palvelujen asiakkaaksi 1.1.2018: Talous-

hallinto: Otetaan käyttöön sähköinen ostolaskujen käsittely ja verk-

kolaskutus 1.1.2018. Kehitetään talousraportointia palvelukeskuk-

sen työkaluilla. 

 

 

 

 

 

Toteutui.  

Raportoinnin kehittämistä vietiin eteenpäin yhdessä 

Hetan kanssa. Vuonna 2018 Heta hankki johdon ra-

portointityökalun, joka otetaan käyttöön 2019. 

 

Tietohallintopalvelut 

 

1. Tietohallinnon kehittämissuunnitelman toteuttaminen  

2. Yhtenäistetään IT-hankintoja 

 

 

 

 

3. Sähköisillä järjestelmillä lisätään tuottavuutta ja kustan-

nustehokkuutta, vähennetään paperinkulutusta ja nopeute-

taan prosesseja. 

4. Otetaan mahdollisuuksien mukaan käyttöön sähköiset ko-

kouskäytännöt. 

5. Asiakirjojen toiminnanohjaussuunnitelman laatimisen 

(TOS) käynnistäminen, kirjaamotoimintojen sähköistämi-

nen ja päätöksenteon asiakirjojen sähköinen arkistointi.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Vietiin tietohallinnon kehittämistä eteenpäin 

yhteistyössä Tietolatvan kanssa. Tietohallinnon 

sopimukset ja konekanta kartoitettiin.  

2. Toteutettiin useita tietohallintoon liittyviä kil-

pailutuksia. Merkittävänä hankintana toteutet-

tiin koko kunnan toimialojen tietokoneiden kil-

pailuttaminen ja hankinta leasing-sopimuksella. 

3. Otettiin käyttöön lainasalkkuohjelma, Uusittiin 

monitoimilaitteiden leasingsopimuksia. Otettiin 

viestinnässä käyttöön uusia somekanavia. Han-

kittiin valmiudet valtuuston kokouksien vide-

ointiin. Valtuuston ja hallituksen esityslistat jae-

taan sähköpostilla. 

4. Käynnistettiin päätöksentekoprosessin toimin-

nanohjaussuunnitelman laatiminen ja toimin-

nanohjausjärjestelmän käyttöönotto (TOS/TOJ). 

Projekti kestää koko 2019 vuoden, jonka jäl-

keen valmistellaan sähköisen arkistoinnin käyt-

töönotto. Loppuvuodesta valmisteltiin sähköi-

nen kirjaamotoiminnon (asiahallinta) käyttö-

otto, aloitus 1.1.2019. 

 

Kuntalaispalvelut 

Kuntalaispalveluja tuotetaan Pulkkilan kunnantalolla, Rantsilan, 

Kestilän ja Piippolan kirjastoissa. Kunnan lomakkeiden lisäksi pal-

velupisteiden lomakepalvelut laajennetaan koskemaan kysynnän 

mukaisesti myös valtion lomakkeita. Muita lähipalvelujen tarpeita 

selvitetään. 

 

 

 

Vuoden aikana valmisteltiin yhteispalvelupisteitä 

suunnitelman mukaisesti. Yhteispalvelupisteet ava-

taan 4/2019. 

 

 

150 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 

  
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto: 

Siikalatvan kunnan talouden tasapainottamisohjelman suurin yksittäinen operaatio on Sosiaali-ja terveys-

toimen kokonaisulkoistus Mehiläinen ryhmittymälle. Aiemmin palvelut tuotti sosiaali-ja terveyspiiri 

Helmi ja kunta vastasi kustannuksista aiheuttamisperiaatteella yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Uu-

dessa tilanteessa Mehiläinen yksityisenä palveluntarjoajana tuli Helmen tilalle 1.1.2017 alkaen. Sopimus 

on 10-vuotinen ja hinta kiinteä 2017-2018 vuodet. Kunta on onnistunut saamaan mittavan taloudellisen 

säästön jo v. 2017 aikana ja sama tilanne jatkui vuoden 2018.  Vuoden 2019 alusta hinta tarkistetaan 

ensimmäisen kerran ja silloin se laskee 350.000 vuositasolla.  

Kunnan virkamiehet valvovat, että kuntalaiset saavat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä, vaikuttavia ja 

palvelusopimuksen edellyttämiä aiempaa laadukkaampia ja samalla lähellä tuotettuja palveluja. 
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Siikalatvan kunnan sosiaali - ja terveystoimen hallinnon muodostavat kunnanjohtajan alaisuudessa toimi-

vat johtava kansanterveystyön lääkäri sekä johtava sosiaalityöntekijä ja hänen avukseen rekrytoitu toinen 

sosiaalityöntekijä. Vuoden lopulla Avin valvonnassa antaman ohjeistuksen perusteella perustettiin vielä 

sosionomin pätevyydellä oleva sosiaaliohjaajan virka.  Nämä viranhaltijat huolehtivat kuntalaisen edusta, 

kun tarvitaan virkavastuulla tehtäviä viranomaispäätöksiä, joita päätöksiä ja niiden valmistelua yksityisen 

palveluntarjoajan palveluksessa olevat henkilöt eivät voi lain mukaan tehdä. Sosiaalityöntekijät toimivat 

myös lastensuojelutehtävissä lain edellyttämissä virkavastuulla hoidettavissa tehtävissä. Laissa tarkoitet-

tuna oikaisuvaatimukset käsittelevänä monijäsenisenä toimielimenä toimii kunnanhallituksen perusturva-

jaosto. Jaosto myös valvoo yksityisen palveluntarjoajan toimintaa Avin ja Valviran ohella. 

 

Terveystoimi: 

Kunta seuraa ja valvoo Mehiläinen Terveyspalvelut Oy/ryhmittymän palvelujen tuotantoa kokonaisul-

koistuksen kattaessa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palvelut.  

Kunta seuraa sairastavuutta ja erikoissairaanhoidon palvelujen käyttöä ja pyrkii hyvinvointia edistävillä 

ennaltaehkäisevillä toimillaan vaikuttamaan siihen, että korkea käyttö tasaantuisi ja normalisoituisi. 

Kunta seuraa hoitotakuun toteutumista ja palvelun laatua ja saatavuutta sopimuksen mukaisen palvelulu-

pauksen edellyttämällä tavalla. Poikkeamiin puututaan yhteisessä johtoryhmässä ja virkamiesten valvon-

tana päivittäisessä arjessa.  

 

Sosiaalitoimi: 

Kunta seuraa ja valvoo että, Mehiläinen terveyspalvelut Oy/ryhmittymä tuottaa kuntalaisille lakimääräiset 

sosiaalipalvelut ja vanhustenhuollon palvelut säädösten ja ulkoistussopimuksen mukaisesti laadukkaasti 

ja tarkoituksenmukaisesti. Tältä osin valvontaa ja yllätystarkastuksia lisätään. 

 

TAVOITTEET 2018 TOTEUTUMINEN 2018 

 

Hallinto: 

Sote -kokonaisulkoistuksen palvelujen toiminnan vakiinnuttami-

nen ja kehittäminen yhdessä palveluntarjoajan Mehiläisen kanssa. 

 

Viranomaispäätösten teon ja tilaajaorganisaation toiminnan va-

kiinnuttaminen. 

 

Palveluntarjoajan toiminnan valvonta. 

 

Hyvinvointikertomuksen laatiminen johtavan sosiaalityöntekijän 

johdolla. 

 

 

 

1) Palvelujen vakiinnuttaminen onnistui, 

mutta kanteluiden ja muistutusten määrä 

vuoden aikana oli liian suuri. Ongelmia 

aiheutui vuodeosaston siirrosta sekä Me-

hiläisen lääkärien vaihtuvuudesta, mm. 

johtava lääkäri vaihtui. 

2) Tilaajaorganisaatiota jouduttu vahvista-

maan Avin valvonnassa antamien ohjei-

den perusteella, mm. uusi sosiaalityönte-

kijä ja sosiaaliohjaajan virka perustettu ja 

täytetty. Valvontaa myös em. viroin te-

hostettu. Valvontaa vielä lisättävä. 

3) Hyvinvointikertomus on laadittu ajoissa 

ja oikeassa muodossa.   

 

 

Terveystoimi: 

Perusterveydenhuollon palvelujen saatavuus ja laatu paranevat. 

 

 

 

Erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus ja laatu ovat myös so-

pimuksen edellyttämällä hyvällä tasolla. 

 

 

 

Kustannussäästöt toteutuvat sovitulla tasolla. 

 

 

 

1) Lääkärikäyntejä toteutui yli 7000 ja saata-

vuus oli hyvä. Lääkärien vaihtuvuus hei-

kensi laatua. Hoitajakäyntejä oli lähes 

12.000 ja palveluajoissa pysyttiin tältäkin 

osin. Oulun Mehiläisen iltapäivystyksen 

käyttö paransi laatua ja sai hyvää pa-

lautetta. 

2) Erikoissairaanhoito toimi hyvin ja Mehi-

läisen palveluitten käyttö lisääntyi.  

3) Kustannussäästöt toteutuivat sovitulla ta-

valla. 

 

 

Sosiaalitoimi: 

Sosiaalipalvelujen kokonaisuus toimii ulkoistettuna Mehiläisen 

toimesta ja kunnan johtavan sosiaalityöntekijän valvomana. 

 

 

 

1) Kokonaisulkoistus toimii ulkoistettuna, 

mutta vaati Avin valvonnan ja ohjeistuk-
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Monialainen ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen toi-

mivat ulkoistettuna. 

 

Kunta on mukana verkostojen luojana järjestöjen kanssa tehtä-

vässä ennaltaehkäisevässä työssä edistäen kuntalaisten hyvin-

vointia. 

 

Sovitut kustannussäästöt saavutetaan 

 

sen vuoksi lisää omaa virkakuntaa viran-

haltijapäätösten tekoon, valmisteluun ja 

palveluntuottajan valvontaan. Tämä syö 

säästöjä. Eniten kanteluita ja ongelmia so-

siaalitoimessa, vanhusten osalta Pihlajis-

tossa. 

2) Ennaltaehkäisevä työ liian vähäistä. 

3)  Hyte- työ kunnassa jäänyt liian vähälle ja 

siihen tullaan jatkossa panostamaan.  

4) Säästöt saavutettiin budjetoidusti.  

 

 

Suoritetietoja: 

 

Hallinnon palkkakulut on budjetoitu kolmen henkilön mukaan varovaisuuden periaatteen mukaan. Muissa kuluissa on 

varauduttu ostopalveluna tarvittavien asiantuntijapalvelujen ostoon sekä lisäksi kahden sosiaalipuolen monialaisen 

hankkeen kuntarahaosuuksiin (Lape = Lapset ja perhe sekä Take -hanke). 
 

155 YMPÄRISTÖPALVELUT 
 

Toiminta-ajatus: 

 

Kunta seuraa ja valvoo, että kuntalaiset ja maatalousyritykset saavat asianmukaiset ja kustannustehokkaat 

ympäristöpalvelut yhteistoiminta-alueelta Ympäristöpalvelut Helmestä. 

 

Suoritetietoja: 

Ympäristöpalvelut pysyi hyvin budjetissaan edellisten vuosien lailla. Rahaa jopa säästyi. Asiakaspa-

laute on ollut hyvää erityisesti eläinlääkäripalveluitten osalta. Palveluiden saatavuus on ollut hyvä. 

 

 

181 LOMITUSTOIMI 

 
Toiminta-ajatus: 

 

Siikalatvan lomituspalveluiden paikallisyksikkö järjestää maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukai-

set lomituspalvelut vuosilomalomitukset, sijaisapulomitukset ja työvoiman saatavuudesta riippuen myös 

maksulliset lomituspalvelut Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuk-

sen mukaisesti n. 270 maatalousyrittäjälle Siikalatvan, Pyhännän ja Vaalan kuntien sekä Kajaanin Vuoli-

joen alueella. 

 

Siikalatvan lomituspalveluiden paikallisyksikkö toteuttaa maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukai-

set lomituspalvelut laadukkaasti ja joustavasti kiinteää yhteistyötä tehden maatalousyrittäjien kanssa.  

 

Lomituspalvelut edistävät maatalousyritysten jatkamismahdollisuuksia ja elinvoimaisuutta tulevaisuu-

dessa paikallisyksikön toiminta-alueella. Tavoitteena on, että asiakkaat kokevat lomitustoiminnan luotet-

tavana ja helposti tavoitettavana ja että lomituspalveluiden tuottamisessa mukana olevat ovat työssään 

huolellisia, yhteistyökykyisiä, joustavia ja ammattitaitoisia.  

 

Lomituspalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ja tasapuolisesti maatalousyrittäjien tarpeista lähtien. Maa-

talousyrittäjille tiedotetaan avoimesti lomituspalveluista ja toiminnan periaatteista. Tavoitteena on että 

kalenterivuodelle myönnetyt maatalousyrittäjien vuosilomapäivät järjestetään ja pidetään saman kalente-

rivuoden aikana. Toteutetaan myönnetyt sijaisapupäivät, joihin sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittä-

jällä on lomituspalvelulain mukainen peruste ja tarve. Tuettua maksullista lomitusta järjestetään keski-

määrin enemmän kuin edellisenä kalenterivuonna.  

 

Lomituspalveluhenkilöstön osaamista, ammattitaitoa ja yhteishenkeä kehitetään ja huolehditaan henki-

löstön fyysisestä ja henkisestä työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. 

  

TAVOITTEET 2018 TOTEUTUMINEN 2018 
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Lomituspäiviä järjestetään yhteensä vähintään 12000 päivää: 

  - Vuosilomapäiviä 7000 päivää. 

  - Sijaisapupäiviä 3800 päivää. 

  - Maksullisen lomituksen lomitustunteja     

    7400 h, eli vähintään 1200 päivää. 

 

Asetettujen laatutavoitteiden toteutuminen kartoitetaan asiakastyy-

tyväisyyskyselyllä. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn kaikkien vastausten keskiarvo as-

teikolla 1-5 on vähintään 4. 

 

Työntekijöiden sairauspoissaoloprosentti on enintään 7 % vakinais-

ten työntekijöiden kokonaisvuosityöajasta ja keskimäärin enintään 

24 pv/vakituinen työntekijä. 

 

Maatalouslomittajille järjestetään vähintään 3 työkokousta tai 

muuta yhteistä kokoontumista. 

 

Lomituspalveluiden Siikalatvan paikallisyksikössä on 

vuoden 2018 aikana ollut toteutuneita lomituspäiviä 

278 päivää vähemmän kuin vuoden 2017 aikana. 

Vuonna 2018 oli yhteensä 286 vuosilomaan oikeutet-

tua maatalousyrittäjää 170 maatilalta.  

 

Vuonna 2018 lomitetut päivät: 

vuosilomapäiviä 7306, sijaisapupäiviä 4634, tuetun 

maksullisen lomittaja-avun päiviä 1348, täysin mak-

sullisen lomittaja-avun päiviä 10, kaikki päivät yh-

teensä 13298 päivää. 

 

Asiakastyytyväisyyskysely 2018 lähetettiin vuosilo-

maan oikeutetuille maatiloille (170), kyselyyn vastasi 

11 maatilaa. Vastausprosentti oli 6,47 % 

 

Työntekijöiden sairauspoissaolopäiviä oli vuonna 

2018 yhteensä 1531 kalenteripäivää, näistä työtapatur-

man vuoksi yhteensä 513 päivää. Työntekijöiden sai-

rauspoissaoloja on siten vuonna 2018 ollut 4,19 henki-

lötyövuotta, keskimäärin 34 kalenteripv/henkilö/vuosi 

ja yhteensä 9,32 % vakinaisen lomitushenkilöstön ko-

konaisvuosityöajasta (kun vakinaisen lomitushenkilös-

tön määrä on ollut vuonna 2018 keskimäärin 45 henki-

löä)  

Työtapaturmia/työmatka-tapaturmia maatalouslomitta-

jille sattui vuonna 2018 yhteensä 18 kertaa. 

 

Vakinainen henkilöstömäärä 31.12.2018 oli 44 henki-

löä: 

1 lomituspalvelujohtaja, 2 lomituspalveluohjaajaa ja 

41 vakinaista maatalouslomittajaa 

 

 

Suoritetietoja: 
 

 

185 MAASEUTUTOIMI 

 
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tehtävänä on huolehtia maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä 

säädettyjen lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti Haapaveden kaupungissa sekä Pyhännän, Siikalat-

van ja Vaalan kunnissa. Edelleen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue vastaa omalta osaltaan maaseu-

dun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä toiminta-alueellaan. 

 

Tehtäviensä hoitamiseksi maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on seuraavat henkilöresurssit: 

- Maaseutujohtaja (1 htv) 

- 3 maaseutuasiamiestä (3 htv) 

 

 

Toiminnan laajuustiedot: 

 

- Yhteistoiminta-alueella toimivia maatiloja noin 670 kpl, joista kotieläintiloja 280 kpl. 

- Viljelyksessä oleva pelto pinta-ala Yhteistoiminta-alueella on noin 40 500 ha  

- Nautaeläimiä Yhteistoiminta-alueella on noin 25 000 kpl. 

- Käsiteltäviä tukihakemuksia yhteistoiminta-alueella 4300 kpl. 

- Yhteistoiminta-alueen, kuntien alueelle maksama tukisumma oli noin 33 miljoonaa euroa. 
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Talousarviovuotta 2018 leimasi maakuntahallinnon valmistelu, nykyisen EU:n ohjelmakauden välitar-

kastelu ja uuden ohjelmakauden suunnittelun aloittaminen.  

Tietojärjestelmien uudistaminen jatkui toimintavuoden aikana, mistä johtuen käytettiin rinnan sekä uutta, 

että vanhaa tietojärjestelmää. 

Maaseutuvirasto suoritti tarkastuksen yhteistoiminta-alueen toiminnan vaatimusten mukaisuuden totea-

miseksi. Tarkastuksen lopputuloksen todettiin, että yhteistoiminta-alueen asioita on hoidettu vaatimusten 

mukaisesti. 

Resurssien riittävyyden turvaamiseksi sekä vaatimusten mukaisen tehtävien organisoinnin helpotta-

miseksi yhteistoiminta-alue solmi yhteistyösopimuksen Tyrnävän yhteistoiminta-alueen kanssa. Yhteis-

työsopimuksen pohjalta yhteistoiminta-alueet voivat vaihtaa tehtäviä keskenään sekä toimia sijaisena ja 

varahenkilönä toiselle alueelle. Yhteistoimintasopimus osaltaan antaa mahdollisuuden tehtävien tehok-

kaaseen ja ajallisesti oikea-aikaiseen hoitaminen sekä tukien maksuaikataulutavoitteiden toteuttamiseen.  

Maatalouden kehitysnäkymät 2019 - 2021 

 

Yhteistoiminta-alueen maatalouden kehityksessä ei arvioida tulevan erityisen suuria muutoksia lähivuo-

sien aikana. Yleisellä taloustilanteella sekä sen kehityksellä tullee olemaan heijastusvaikutuksia myös 

maatalouden kehitykseen. Erityisesti epävakaat sääolosuhteet ja laskeneet tuottajahinnat, sekä yleinen ta-

louden epävarmuus aiheuttavat paineita erilaisiin toimiin ja kriittiseen kustannustarkasteluun, etenkin tär-

keimmillä maito- ja lihasektoreilla. Yleinen taloustilanteen mahdollinen heikkeneminen vaikuttanee ne-

gatiivisesti maatalouden kehitykseen, erityisesti käynnistymässä oleviin suurempiin investointeihin.  

 

Toisaalta tilojen toiminnan tehokkuuteen ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimet tulevat avaa-

maan yrittämisen mahdollisuuksia pienemmille tiloille ja urakoitsijoille sekä muiden tukipalveluiden tuot-

tajille, tilojen ulkoistaessa enenevissä määrin osatoimintojaan.  

 

Maatilojen määrän arvioidaan jatkavan hienoista laskuaan, nähtävissä on myös tuotantomäärien tasaan-

tuminen ja kääntyminen jopa hienoiseen laskusuuntaan, vaikka yksikkökoon arvioidaan edelleen hieman 

kasvavan. Kokonaisviljelypinta-alassa ei kovin suurta kasvua arvioida tapahtuvan, koska olemassa oleva 

peltopinta-ala on lähes täysin viljelyksessä. Mahdollinen viljelyalan kasvu aiheutuu täten lähinnä pellon 

raivauksen tai turvetuotannosta vapautuvien alojen kautta, mitä kuitenkin hillitsee kyseisten alueiden tu-

kikelvottomuus. 

 

Maakunta uudistus tulee aiheuttamaan muutoksia maaseutupalveluiden organisoitumiseen. Maakunta uu-

distuksen vaikutuksia asiakkaisiin ja palvelurakenteeseen on vaikea toistaiseksi ennakoida, koska asian 

eteneminen on ollut hieman takkuista toimintavuoden aikana ja epävarmuus uudistuksen toteutumisen 

ympärillä on lisääntynyt huomattavasti. 

 

 

Tavoite Toimintasuunnitelma 2018 Mittari 

Maksetaan viljelijätuet kahden vii-

kon sisällä maksuluvan avautumi-

sesta. 

Hakemukset käsitellään siten, että 

kukin tukimuoto voidaan hyväksyä 

maksuun kahden viikon sisällä mak-

suluvan avautumisesta, mikäli val-

vonnat tai muut YTA:sta riippumat-

tomat syyt eivät estä yksittäisen tilan 

tuen maksamista 

Tukimaksut on kyetty maksamaan 

alle kahden viikon sisällä maksulu-

van avautumisesta tai maksatuses-

teen poistumisesta. 

Tuottaa Siikalatvan maaseutuhallin-

non yhteistoiminta-alueen palvelut 

joustavasti ja taloudellisesti, kuiten-

kin riittävät resurssit turvaten. 

Turvataan kaikille asiakkaille palve-

luiden saatavuus kustannuksiltaan 

kilpailukykyisesti, kuitenkin täyttäen 

tukien käsittelyvaatimukset. 

Palvelut on kyetty tuottamaan ta-

lousarvion puitteissa. 

Tarjotaan maaseutuhallinnon palve-

lut ajallisesti ja alueellisesti jousta-

vasti ja tarkoituksenmukaisesti, koko 

Siikalatvan yhteistoiminta-alueen 

kuntien alueella. 

Tarjotaan palvelut koko alueella fyy-

sisissä toimipisteissä tarpeen mu-

kaan. Lisäksi palveluita tarjotaan 

sähköisesti eri välineiden kautta. 

Toimistopäivät ovat toteutuneet var-

sin pitkälti tarpeen mukaisesti, saa-

dun palautteen mukaan palveluiden 

tuottaminen on onnistunut asiakkai-

den tarpeisiin nähden hyvin. 
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200 TEKNINEN TOIMI 

 
Toiminta-ajatus: 

 

Palo - ja pelastustoimen hoitaa Jokilaaksojen pelastuslaitos. Siikalatvan kunnan alueella on kolme palo-

asemaa; Kestilässä, Pulkkilassa ja Rantsilassa.  

 

Vuonna 2015 ilmeni Pulkkilan paloasemalla vakava sisäilmaongelma, jonka vuoksi aseman toiminta siir-

tyi keväällä 2016 väistötiloihin Laanilan teollisuusalueelle. Pysyvä ratkaisu etsitään vuoden 2017 aikana. 

Ratkaisussa on huomioitava pelastustoimeen tuleva suuri muutos maakuntahallinnon ja sote-uudistuksen 

yhteydessä vuoden 2020 alusta lukien. Pelastustoimi siirtyy pois kuntien vastuulta. 

 

Siikalatvan kunnalla on yksi edustaja ja hänellä henkilökohtainen varajäsen pelastuslaitoksen johtokun-

nassa. 

 

Palo - ja pelastustoimen lisäksi tähän tulosalueeseen kuuluu varautuminen (ent. väestönsuojelu). Va-

rautumisen suunnitelmat uudelle Siikalatvan kunnalle valmistuivat 2012 ja niitä testattiin valmiusharjoi-

tuksessa lokakuussa 2012. Pääosin suunnitelmat ovat toimivia. Muutoksia pitää tehdä lähinnä SOTE-pal-

veluiden ulkoistuksen ja henkilöstövaihdosten vuoksi.  

 

Teknisen toimen hallinto: 

Teknisen toimen palvelut sisältävät 

- Eri hallintokuntien toiminnan tarvitsemien tilojen suunnittelu-, rakennuttamis- ja ylläpitotehtävät 

sekä kunnan omatoimisen rakentamisen 

- Kuntalaisten ja elinkeinoelämän tarvitsemien liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden ja lii-

kunta-alueiden rakennuttamis- ja ylläpitotehtävät 

Investointiraja on 10.000 euroa ja sitä pienemmät hankkeet kirjataan käyttötalouden menoksi.  

 

Kunnan omistamien kiinteistöjen sisäilmasto- ongelmien ratkaisemisessa toimii moniammatillinen si-

säilmatyöryhmä, jonka toiminnan koordinointi kuuluu teknisen toimen hallinnolle. 

 

Kaavoitus ja maankäyttö: 

Kaavoitus ja maankäyttö ovat merkittävä osa kunnan pitkäjänteistä kehittämistä kunnallisten palveluiden, 

ja myös elinkeinoelämän kannalta katsottuna. Tämän vuoksi kaavoitus on suoraan kunnanhallituksen 

alaista toimintaa. 
 

Siikalatvan kunnan kaavoittajana toimii kehitys- ja tekninen johtaja. Kaavoittajan tehtävänä on mm. oh-

jata kaavoitusprosesseja sekä laatia vuosittain MRL:n mukainen kaavoituskatsaus. Varsinaisen kaavoi-

tustyön tekevät konsultit, jotka voidaan valita kuhunkin hankkeeseen erikseen tai tehdä jonkin toimiston 

kanssa määräaikainen puitesopimus sopimuksen voimassaoloaikana esiin tulevista kaavoitushankkeista. 

 

Vuonna 2016 MRL:iin tuli uudistus, joka antaa kunnalle lisää oikeuksia kaavoitukseen ja rakennuslupa-

käytäntöön liittyen. Mm. rantarakentamisen poikkeamisluvat ratkaisee nyt kunta. 

 

Kunnanhallitus voi nimetä erillisen kaavoitustoimikunnan ohjaamaan kaavoitusta. 
 

Kaavoituksen ja maankäytön palveluihin sekä pieniin kaavamuutoksiin on varattu käyttötalousmenoihin 

noin15.000 euroa (ilman sisäisiä menoja ja tuloja sekä poistoja) vuodelle 2018. Kehitys- ja teknisen joh-

tajan työpanoksesta kaavoitukseen ja maankäyttöön käytetään noin 10-15 %. Lisäksi on tarvetta toimis-

tosihteeriresurssille.  

 

Investointeihin on varattu suunnitelmakauden 2018-2021 jokaiselle vuodelle 30 000 euroa asemakaavojen 

ja osayleiskaavojen laatimiseen sekä laajempien kaavatarkistusksiin. 

 

Vuonna 2017 käynnistettiin Kestilän kk osayleiskaavan tarkistaminen ja oikeusvaikutteiseksi saattami-

nen. Tämä työ valmistuu 2018-19. Lisäksi käynnissä on Kestilän Kokkonevan tuulivoimapuiston 

osayleiskaavan laatiminen. Myös Alikosken asemakaavan laatiminen on käynnissä. Tämä on kokeilu-

luonteinen kaava, jonka toteuttamiseksi tehdään vielä markkinatutkimus sen selvittämiseksi, onko sen 

mahdollistamalle eläinharrastuksen (esim. hevoset) ja asumisen yhdistämiselle. 
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Karttapalvelut: 

Kaavoituksen lisäksi kaavoitukseen ja maankäyttöön kuuluu myös karttapalvelut. Tähän kuuluvat erilai-

set kartta- ja paikannuspalvelut, kuten internetissä toimiva karttapalvelu, jonka kautta päästään mm. kun-

nan osoitekarttoihin. Lisäksi karttapalvelut sisältävät erilaiset opastukset mm. tienvarsilla. 
 

Karttapalveluissa ylläpidetään kunnan ajantasaista kaavaa ja sen yhteydessä kunnan omistamien tonttien 

tonttipörssiä. Tämän toteutus uusitaan syksyllä 2017 toimivammaksi. 

 

Työllistäminen: 

Työllisyyden edistämiseksi tavoitteemme on etsiä ratkaisuja pitkään työttömänä olleiden henkilöiden 

työllistymiseen. Luomme mahdollisuuksia heidän elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien edistämi-

seen etsimällä pitkäaikaistyöttömille palkkatukityöpaikkoja, työkokeilupaikkoja ja kuntouttavaa työtoi-

mintaa kunnan eri hallinnonaloille, kunnan työpajatoimintaan tai kolmannen sektorin toimintaan. Pai-

kallisten yritysten kanssa tehdään yhteistyötä työkokeilu- ja palkkatukityöpaikkojen saamiseksi myös 

yrityksistä. 

 

Liikenneväylät: 

Liikenneväylät sisältävät kaavatiet ja yksityistiet sekä erikseen kirjattavan teiden valaistuksen. 

Teiden – ja puistoalueiden kunnossapitosopimukset on kilpailutettu kesällä 2018 ja uudet sopimukset 

ovat astuneet voimaan 1.10.2018. Uusitussa teiden ja puistojen hoitosopimuksessa sekä talvi- että kesä-

hoitotyöt on ulkoistettu. Ainoastaan katuvalot ja niiden kunnossa pito säilyy kunnan toimintona.  

 

Yksityistiet 

Yksityisteiden osalta on 1.5.2010 alkaen siirrytty uuteen yksityisteiden avustusjärjestelmään. Avustusjär-

jestelmän mukaan yksityisteitä tuetaan kunnossapidon osalta yli 200 metrin matkalta. Joidenkin teiden 

osalta kunta vastaa edelleenkin niiden kunnossapidosta (ovat yleisessä käytössä esim. läpikulkuteinä tie-

laitoksen hoitamien teiden välillä). Avustukset maksetaan hakemusten perusteella. Kunnallistekniikan in-

sinööri on asettanut avustukset hakuun ja on vahvistanut avustuksen suuruuden vuosittain valtuuston 

myöntämien määrärahojen puitteissa. 

 

Yksityisteitä Siikalatvan kunnan alueella on noin 250 km. Näistä kunnan hoidettavaksi on hyväksytty 

noin 16 kpl yhteispituudeltaan noin 43,5 km. Kunnan hoitamat yksityistiet kuuluvat avustusluokkaan 1.  

Hoidettavien teiden hoitoon kuuluvia toimenpiteitä ovat: höyläys/lanaus, pölynsidonta, auraus, polanteen 

poisto liukkauden torjunta ja sorastus tarpeen ja määrärahojen puitteissa.  Esimerkiksi tienvarsien niitto 

ja aurausviittojen asennus kuuluvat edelleen tienhoitokunnalle. Hoitotoimet vaihtelevat hieman teittäin, 

eikä kaikkia toimia suoriteta jokaiselle tielle kaikkina vuosina. 

 

Yksityisteitä pyritään tukemaan neuvonnalla ja kouluttamalla sekä ohjaamalla tiekuntia lainmukaiseen 

toimintaan.  

 

Kaavatiet 

Kaavateitä Siikalatvan kunnalla on tällä hetkellä neljällä asemakaava-alueella yhteensä noin 41 km.  

Lisäksi kunnossapidetään Leskelän puutarhakylän kaavateitä n.0,6km tarpeen mukaan. 

Kesähoitoon kuuluvia toimenpiteitä ovat sorapintaisten kaavateiden höyläykset, lanaukset, murskeenajot 

ja pölysidonta. Päällystetyillä teillä kesähoitoon kuuluu päällystepaikkaukset ja keväisin hiekoitushiekan 

harjaukset. Tiealueiden hoitotöihin sisältyy lisäksi tien kuivatusrakenteiden (ojat, rummut, pintave-

siviemäröinnit yms.) kunnossapito. Talvihoitoon kuuluvat auraus, höyläys, polanteen poistot, liukkau-

den torjunta ja lumen käsittely (siirrot lumenkaatopaikalle). 

 

Liikenteenohjaukseen liittyviä tehtäviä ovat liikennemerkkien huollot ja ajoratamerkinnät. 

 

Kaava-alueilla päällystämättömiä sorapintaisia kaavateitä on yhteensä noin 19 km. Sorapintaiset tiet 

höylätään pääsääntöisesti 2 kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin, jolloin myös lisätään pintamursketta 

tarpeen mukaan. 

 

Teiden valaistuksen kunnossapidossa on vanhimpia elohopeahöyrylampuin toteutettuja tienosia uusittu 

led-valaisimin.  
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Puistot ja yleiset alueet: 

Puistojen kunnossapito määräytyy hoitotasoluokituksen mukaisesti. Tasapainottamisohjelman mukai-

sesti kunnossapidettäviä leikkikenttiä on tulevaisuudessa vain 1kpl/kirkonkylä ja ne toimivat pääsääntöi-

sesti lähiliikuntapaikan yhteydessä.  

 

Tällä hetkellä käytössä olleet leikkikentät on luetteloitu alla kylittäin. 

KESTILÄ   PIIPPOLA 

Koulun lähiliikuntapaikka  Koulun lähiliikuntapaikka   

PULKKILA   RANTSILA  

 Koulujen lähiliikuntapaikka  Aleksanterin koulun lähiliikuntapaikka 

 Niittytien leikkikenttä  Maauimalan leikkikenttä 

 Kangasojan leikkikenttä  Keinokankaan leikkikenttä 

 

Tehtävänä on edistää viihtyisän, terveellisen ja turvallisen sekä luontoon hyvin sopeutuvan ympäristön 

kehittymistä ja säilymistä, jossa asukkaiden on miellyttävä asua ja elää. Puistojen ja yleisten alueiden 

hoidossa on pyritty viihtyisään ja siistiin yleisilmeeseen. 

 

Liikunta- ja ulkoilualueet: 

Suorituspaikat, -rakenteet ja rakennukset on pidetty tarkoituksensa mukaisessa kunnossa edelleen kehit-

täen.  

Tekninen toimi on kilpailuttanut liikunta-alueiden hoitourakat, joiden palvelukuvauksessa on otettu huo-

mioon laajuudet ja tasot, jotka on määritelty yhdessä liikuntatoimen kanssa. 

Kustannukset viime kädessä maksaa vapaa-aikatoimi. Liikunta-alueiden hoitotyöt on ulkoistettu koko-

naisuudessaan 1.7.2018 alkaen, siten että kuntoratojen ja jääkiekkokaukaloiden valaistuksesta huolehtii 

kunta omana työnään. 

 
Kuntoradat:  
Otetaan tulevaisuudessa määrääväksi tekijäksi käyttöaste ylläpidon mitoituksessa. 

Hiihtolatujen teko ja kuntoratojen valaistus vain seuraavissa kohteissa: 

- Lehtomäki    Pulkkila 

- Piippolan kuntorata   Piippola 

- Keinonkangas    Rantsila 

- Maksinharju    Kestilä 

- Savaloja    Rantsila 

Laakkolan ja Mankilan kylien kuntoratojen sähkön maksaa kunta, mutta kaikesta radan ja sähköistyksen 

kunnossapidosta vastaa kyläyhdistykset. 

 

Hiihtomajat ja leirikeskukset 

Hiihtomajoja Siikalatvan kunnalla on Pulkkilassa ja Kestilässä sekä Piippolassa pieni hirsirakennus 

ja kylmänä pidettävä isompi kokoontumistila. Leirikeskuksia kunnalla on Kangasjärven leirikeskus ja 

Ristironkkelin leirikeskus. 

 

Uimapaikat 

Uimapaikosta kunnan ylläpitäminä yleisinä uimapaikkoina ovat seuraavat: 

Paskokangas 

Haapavuori 

Kangasjärvi 

Rantsilan maauimala 

Pikkula 

Avantouinti paikkoina toimivat: 

Maauimala (Rantsila) 

Paskokangas (Piippola) 

 

Luistelukentät 

Luistelukenttiä kunnassa on kirkonkylillä 4kpl sekä Savalojalla ja Laakkolassa. Savalojalla on tarkoituk-

senmukaista ylläpitää luistelukenttää niin kauan kuin koulu toimii. Kyläyhdistys huolehtii Laakkolassa 

luistelukentän kunnossapidosta. 

 
Ulkoilualueet 

Tulevaisuudessa kunnallinen kunnossapito koskee vain Kurunevan ja Haapavuori-Uljua alueita. Ulkoi-

lualueita hoidetaan kunnan omana työnä. Moottorikelkka reittien rakentamisesta ja kunnossapidosta 
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vastaa moottorikelkkaseura. Hiihtomajojen ja leirikeskusten osalta on vuonna 2014 siirrytty sähköiseen 

ajanvaraukseen maaliskuussa 2014. Vuonna 2018 on kunnostettu Vornan ja Lehonrannan veneenlasku-

paikkojen luiskat investointimäärärahoista. 

 

Maa- ja metsäalueet: 

Kunnan omistamia maa- ja metsätiloja hoidetaan suunnitelmallisesti ja taloudellisesti kestävän kehityk-

sen, metsätalouden tavoitteiden ja lakien mukaisesti. Metsien hoidossa huomioidaan myös muut kuin pe-

rinteisen metsätalouden vaatimukset mm. erilaiset virkistyskäyttömuodot. 

 

Metsätilat 

Siikalatvan kunnan omistuksessa on metsämaata yhteensä noin 5 000 ha. Luokiteltua metsämaata em. 

määrästä on yhteensä noin 4.000 ha. 

 

Vuodelle 2018 myyntituloja on arvioitu saatavan 350.000 euroa. Tulevina vuosina metsänmyyntitulot 

tulevat alenemaan, kun hakkuujäämät on otettu kiinni. 

 

Erilaisiin metsähoitotoimiin (hallinnointi, suunnittelut, kunnostusojitukset, taimikon hoidot, osuudet met-

säautoteihin jne.) on suunniteltu käytettävän vuonna 2018 noin 105 000 euroa. Vuonna 2013 aloitettiin 

kunnan metsien metsäsuunnitelmien uusiminen ja tätä jatkettu vuosittain noin 1000 ha vuosivauhdilla, 

kunnes kaikki metsätaloussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja sähköisessä muodossa. Nyt ne alkavat olla 

valmiit. Samalla on käynnistetty metsien suunnitelmien mukainen käsittely. Kustannuksia viimevuosina 

ovat aiheuttaneet useat metsäautoteiden perusparannushankkeet, joiden vaikutusalueella on paljon kunnan 

omistamia metsiä. Metsien hoitotyöt ovat myöskin lisääntyneet hakkuiden lisääntymisen vuoksi ja hoito-

töiden rästiintymisten vuoksi. Ennen muuta mm. taimikonhoitoja ja kunnostusojituksia on lisätty metsä-

taloussuunnitelmien uudistamisen myötä. 

 

Suunnitelmien ajantasaistaminen helpottaa myös koko metsien hoidon ulkoistamista. Nyt metsien hoito 

on vienyt kehitys- ja teknisen johtajan työpanosta 10-15 %. Tulevaisuudessa palvelun tuottaja tekisi vuo-

sittain esityksen seuraavan vuoden puun myynnistä ja tehtävistä töistä ja toteuttaisi hyväksytyn suunni-

telman mukaisesti puun myynnin ja tehtävät hoitotyöt. 

 

Kunta on myös kartoittanut METSO-ohjelman mukaiset suojelukohteet metsistään. 
 

Tontit 

Kunta omistaa asemakaava-alueilla kaikilla kirkonkylillä sekä asuintontteja, että teollisuustontteja. Oma-

kotitalotontteja on yhteensä yli 100 kpl. Tämän lisäksi on rivitalotontteja. Asuintontteja on nykyisellä 

rakentamisvauhdilla asemakaava-alueilla yli 20 vuoden tarpeisiin. Rivitalotonttien kysyntä on sen verran 

matala, että olemassa olevat tontit riittävät myös ainakin 20 vuodeksi. Koska on kysyntää myös sellaisille 

tonteille, joilla voidaan pitää myös kotieläimiä kuten hevosia, niin kartoitetaan mahdollisuudet osoittaa 

ko. rakennuspaikkoja kunnan maille. Maankäyttöstrategian laatimisen yhteydessä selvitettiin myös ranta-

rakentamiseen soveltuvat ja saatavat alueet (Uljuan altaan rannat, jokivarret). Rakentajamessuilla on tehty 

myös kysely siitä, mitä ihmiset arvostavat, jos ovat valitsemassa asuinpaikkaa. Vastauksista selvisi sel-

laisia seikkoja, jotka ovat Siikalatvan kunnalla tarjolla kuten luonnossa liikkuminen ja harrastus (marjas-

tus, sienestys, metsästys, kalastus). Näitä asioita tulee hyödyntää jatkossa kuntamarkkinoinnissa. 

 

Yleensä taloustilanteen vuoksi omakotitalotonttien kysyntä on hiipunut myös Oulun seudulla ja tämä vai-

kuttaa myös Siikalatvan kunnan alueella. 
 

Teollisuustontteja löytyy myös kaikilta kirkonkyliltä ja ne riittävät kattamaan näkyvissä olevan kysynnän 

pitkälle tulevaisuuteen. Laanilan ja Tuohimaan teollisuusalueilla on valmis kunnallistekniikka. Piippo-

lassa  

 

Muut maa-alueet 

Kunta on myös vuokrannut jonkin verran maa-alueita turvetuottajille turvetuotantoa varten sekä peltoa 

maanviljelijöille. 
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Kunnossapitokalusto: 

Jokaisella kylällä on kiinteistöjen ja ympäristön hoidon vaatima kalusto.  Lisäksi rakennusmiehillä on 

kiinteistöjen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvää kalustoa. Ulkoistuksen jälkeen kaluston käyttö-

tarve on pienentynyt ja osa kalustosta tulee myyntiin vuoden 2019 aikana. 

 

Rakennukset: 

Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, teknisestä kunnossapidosta ja sii-

vouksesta. Investoinneissa on keskitytty kuivatusjärjestelmien ja vesikatteiden uusimiseen ja korjauk-

seen. Sisäpuolisissa töissä tullaan kiinnittämään huomiota käyttövesijärjestelmien, ilmastoinnin ja auto-

maation kuntoon ja toimivuuteen. Paloilmoitin järjestelmiä uusitaan osoitteelliseksi, ottaen huomioon 

rakennuksen käyttötarkoitus ja ilmoitinjärjestelmän ikä. 

Tärkeää että tulevaisuudessa kunnossapito- ja hoitotoimet on suunnattu oikein kiinteistöjen käyttö tule-

vaisuudessa huomioiden. 

Laitosmiestyöt on mitoitettu kesän 2017 aikana. 

Kunnan rakennusten kunnossapidosta huolehtivat laitosmiehet ja rakennusmiehet tekevät suuremmat 

korjaustyöt ja pienehköt investointimäärärahoista tehtävät työt. Lisäksi kirvesmiespalveluita on ulkois-

tettu, koska kunnan omien kirvesmiesten määrää on vähennetty. Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito on 

ulkoistettu. Isommat investoinnit on kilpailutettu.  

  

Asuinrakennukset: 

Asuntotoimen tehtävänä on ylläpitää riittävää kunnallista vuokra-asuntokantaa tyydyttämään vuokra-

asuntojen kysyntä Siikalatvan kunnan alueella. 

 

Asuntotoimen pitää kyetä vastaamaan myös nopeisiin asunnon tarpeisiin. 

 

Asuntojen vuokrat tulee määritellä siten, että poistot ja korot huomioiden asuntotoimi vastaa omista kus-

tannuksistaan. 

 

Puhdistuspalvelut: 

Puhdistuspalvelut tarjoaa eri hallintokuntien tarvitsemat ylläpito- ja perussiivoustehtävät tehokkaasti ja 

laadukkaasti mitoituksen ja sovitun laadun mukaisesti.  

Ylläpitosiivous on säännöllisesti päivittäin tai viikoittain tapahtuvaa siivousta, jonka tavoitteena on säi-

lyttää tilojen sovittu puhtaustaso. Perussiivous on harvemmin tapahtuvaa siivousta, jolla poistetaan pint-

tynyt ja kiinnittynyt lika, jota ei ylläpitosiivouksella saada enää poistettua. Perussiivouksen avulla saadaan 

palautettua tilaan sovittu puhtaustaso. 

Tavoitteena on tilojen siisteys, viihtyisyys, hygieenisyys ja turvallisuus. Siivouksella pyritään säilyttä-

mään tilat ja pintamateriaalit mahdollisimman pitkään hyvässä kunnossa. 

 

Jätehuolto: 

Kuntien yhteinen yhtiö Vestia Oy vastaa Siikalatvan kunnan jätehuollosta. 

 

Kunnan alueella on neljä lakkautettua kaatopaikkaa Pulkkilassa, Rantsilassa, Kestilässä ja Piippolassa. 

Velvoitetarkkailut lakkautetuilla kaatopaikoilla ovat käynnissä. ELY on tehnyt vuoden 2018 aikana 

määräaikaistarkastukset Pulkkilan ja Piippolan kaatopaikoille. 

 

TAVOITTEET 2018 TOTEUTUMINEN 2018 

 

Pelastustoimi: 

Syksyllä 2017 ratkaistaan Pulkkilan paloaseman korjaaminen, 

minkä jälkeen ratkaistu toteutetaan vuoden 2018 aikana. 

 

 

 

Pulkkilan paloasema ja ensihoito toimii väestötiloissa 

Laanilassa. Vuoden 2018 loppupuolella aloitettiin 

suunnittelut uuden paloaseman rakentamisesta Laani-

laan. 

 

 

Teknisen toimen hallinto: 

Kunnanvaltuuston vuodelle 2018 hyväksymän investointiohjelman 

toteuttaminen laadukkaasti ja taloudellisesti (sisältäen suunnittelun, 

kilpailutuksen ja rakennuttamisen) 

 

Sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisessa otetaan käyttöön vuonna 

2017 laadittu Sisäilmaohjeistus. 

 

 

Investoinneista suuri osa jäi toteuttamatta ja ne siirtyi-

vät vuodelle 2019.  

Sisäilmaohjeistus on käytössä ja ensimmäinen kohde, 

oli Pikkupihlaja Kestilässä, jossa ohjeistuksen mukaan 

edettiin. 
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Kaavoitus ja maankäyttö: 

Kokkonevan tuulivoimapuiston osayleiskaava lainvoimaiseksi. 

 

Kestilän kk. osayleiskaava ehdotuksena valtuustoon syksyllä 2018. 

 

Alikosken asemakaava ehdotusvaiheeseen markkinatutkimuksen 

jälkeen. 

 

 

 

Kokkonevan tuulipuiston osayleiskaava on tullut voi-

maan 2018  

 

Kestilän kirkonkylän osayleiskaavan tarkastaminen ja 

saattaminen oikeusvaikutteiseksi on käynnistynyt.  

Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 19.2.-

21.3.2018, ja yleisötilaisuus 13.3.2018. Virallinen eh-

dotuksen nähtävilläolo järjestetään alkuvuodesta 2019, 

jolloin hyväksymisvaiheeseen päästään kesällä  

 

 

Työllistäminen: 

Eri-ikäisille pitkään työttömänä olleille järjestetään työ- ja yksilö-

valmennusta Rantsilan ja Pulkkilan työpajoilla huomioimalla toi-

menpiteisiin osallistuvien toiveet toiminnan järjestämisessä. 

- Palkkatukityöpaikkoihin pyritään saamaan n. 30 hlö/ vuosi 

- Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään n. 50 hlö / vuosi 

- Työkokeilupaikkoja n. 5 hlö /vuosi 

5.10.2015 aloitettua kolmivuotista työllisyyspoliittista hanketta, 

Sompa II:sta, jatketaan kesäkuun 2018 loppuun saakka. Hankkeen 

painopistealueena on pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavalmiuk-

sien parantaminen ja osaamisen kehittämisen tukeminen. 

 

 

 

Palkkatuella kunnan yksiköissä 15 hlöä 

Työkokeilussa kunnassa 1 henkilö 

Kuntouttavassa työtoiminnassa 58 henkilöä, lisäksi so-

siaalisen kuntoutuksen statuksella 5 henkilöä. 

 

Liikenneväylät: 

Erityisesti panostetaan tienhoidossa ja tievalaistuksen uusimisessa 

kokoojakatuihin ja kevyen liikenteen väyliin. 

Liikennemerkkien uusimistarve ja huoltotyöt kartoitetaan. 

 

Päällystettäviä teitä vuoden 2018 aikana ovat Kunnantie ja Länsitie. 

 

 

 

Valaistuksen uusimista on tehty erityisesti kokooja tei-

hin. 

Liikennemerkkien kunto on kartoitettu ja niitä uusittu 

tarpeen mukaan. 

Päällystyöt ovat siirtyneet seuraavalle vuodelle. 

 

Puistot ja yleiset alueet: 

Taajamien puistoalueilla ja tienvarsilla olevat puuryhmät ja pensais-

tot siistitään. 

Kyläkuvia parannetaan yhteistyössä esim. kyläyhdistysten kanssa. 

 

Lähiliikuntapaikkojen välineistön kunnossapidossa ja uusimisessa 

huomioidaan eri-ikäisten käyttäjäryhmien tarpeet. 

 

 

Lähiliikuntapaikkojen välineistöä tarkistetaan ja uusitaan tarpeen 

mukaan. Gananderin koulun pihalle suunnitellaan ja toteutetaan pe-

liareena. 

 

 

 

Puistoalueita on siistitty tukityöllistetyn tilapäisen 

työvoiman avulla. 

Yhteistyö kyläyhdistysten kanssa on ollut vielä tässä 

vaiheessa vähäistä. 

On edistetty lähiliikunta-alueiden rakentamishankkeita 

esim. Kestilässä. (Valaistuksen rakentaminen lähilii-

kuntapaikalle) 

 

Koulu- ja liikuntatoimi ovat tehneet Gananderin kou-

lun lähiliikuntapaikkaa koskevat suunnitelmat ja hake-

neet valtiolta lähiliikuntapaikka-avustusta. 

 

Liikunta ja ulkoilualueet: 

Liikuntapaikkojen hoidon tasossa noudatetaan yhdessä liikuntapuo-

len kanssa laadittua ohjeistusta. 

Liikuntapaikoille hankitaan opastetaulut ja kuntoratojen viitoitusta 

parannetaan. 

Rantsilan urheilukentälle hankitaan huoltorakennus. 

 

 

 

Ohjeistus on ulkoistuksen yhteydessä selkeytynyt. 

 

Opastetaulujen ja viitoituksen teko jatkuu seuraavalle 

vuodelle. 

Huoltorakennus hanke on siirtynyt vuodelle 2019, 

koska investointiin vuodelle 2018 määräraha todettiin 

riittämättömäksi. 

 

Maa- ja metsäalueet: 

1. Puuta myydään 350.000 euron edestä 

2. Metsien hoito tehdään metsätaloussuunnitelmien mukaan 

3. Metsien hoito kilpailutetaan. 

 

Puukauppaa toteutui 329089,63 euron edestä. 
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 Metsänviljelyä, taimikonhoitoa, lannoitusta, kunnos-

tusojitusta ja metsäteiden rakentamista tehtiin metsäta-

loussuunnitelmien mukaisesti. Kustannuksia niistä ai-

heutui 87791,00 euroa. 

 

 

Kunnossapitokalusto: 

Kunnossapitokalustoa uusitaan ottaen huomioon toimintaympäris-

tössä tapahtuvat muutokset. 

 

 

 

Ulkoistuksen seurauksena kunnossapitokaluston han-

kintaan käytettävä määräraha vähenee ja olemassa ole-

vasta kalustosta osa myydään pois. 

 

 

Rakennukset: 

Käytöstä poistettavista rakennuksista on tehty myynti -ja purkusuun-

nitelma. Tavoitteena on suunnitelman täytäntöönpano. Käyttöme-

noista kiinteistöjen sisäpuolista maalausta on sosiaalipuolen kiinteis-

töissä kuten Pihlajisto Kestilässä, Terveyskeskus Pulkkilassa, Koi-

vulehto Pulkkilassa, Kotipiha Rantsilassa ja Vaarintalo Piippolassa. 

1Kyläraittien ilmeen kohottaminen tapahtuu tekemällä maalauskor-

jausta raittien varrella oleviin kunnan kiinteistöihin. 

 

Kiinteistöjen kunnossapitohenkilöstölle annetaan koulutusta raken-

nuksen korjaustarpeiden havainnoinnista. 

 

Tavoitteena on kiinteistöhallintaohjelmiston (facility) entistä aktiivi-

sempi käyttö korjauskohteiden esille tuomiseksi, jotta kunnossapito 

ja vuosikorjaukset tulevat oikea-aikaiseksi. 

 

Asuinrakennukset: 

Kunnan omistamien asuntojen hyvä käyttöaste; 95 %. 

Asuntojen kunnon ja käyttökelpoisuuden säilyttäminen. 

Varautuminen asuntojen korjauksiin asukkaiden vaihtuessa. 

Tiinanmäen vuokratalon poistaminen käytöstä 

 

Puhdistuspalvelut: 

Vuonna 2017 tehtyjen mitoitusten käyttöönotto. 

Siivoustyönlaadun jatkuvan seurannan kehittäminen ja käyttöönotto 

 

 

 

Sisäpuolisia kunnostuksia on tehty erityisesti Kotipi-

han kiinteistössä Rantsilassa. Päiväkotikäyttöön on 

muunnettu tiloja Vaarintalolla Piippolassa ja Kestilän 

peruskoululla. Lisäksi maalaus- kunnostustöitä viime 

vuonna tehtiin ainakin Ryhmäpp. 

koti Pikkupihlajassa, Pentti Haanpään koululla, Pulk-

kilan terveyskeskuksessa ja Aleksanterin koululla. 

 

Järjestettiin yhteistoimintapäivä, jossa pyrittiin edes-

auttamaan havainnointia. 

 

Facility-ohjelman käyttö parantunut, mutta kiinteistön 

käyttäjien taholta halutaan yhä säilyttää paperilappu 

systeemiä. 

 

 

Käyttöaste vuonna 2018 oli 72,92%. Asuntoja remon-

toitiin Klaarantiellä, Keskustiellä sekä Mäkeläntiellä. 

Tiinanmäen rivitalo sekä lukion asunnot poistettiin 

käytöstä. 

 

 

Mitoitukset on otettu käyttöön. 

Siivoustyönlaadun seurantaa kehitetään edelleen. 

 

Jätehuolto: 

Kaatopaikkojen tarkkailuohjelmia on tarkoitus keventää. Ehdotus 

kaatopaikkojen uusista kevennetyistä tarkkailuohjelmista on lähe-

tetty ELY:lle 16.6.2016. (Kustannussäästö, kun vähempi tarkkai-

lua). Kevenettyjen tarkkailuohjelmien käsittely ja mahdollinen hy-

väksyminen siirtyy vuoden 2018 puolelle. 

 

 

 

Kaatopaikkojen uudet tarkkailuohjelmat on otettu 

käyttöön. Osassa kaatopaikkoja hävinnyt tarkkailuput-

kia, jotka joudutaan poraamaan uudelleen maahan. 

 

Suoritetietoja 

 

Teknisen toimen hallinto: 

Resurssit: Kunnaninsinööri, kunnallistekniikan insinööri ja 1,7 toimistosihteeriä. 

 

Työllistäminen: 

Resurssit: Työllistämisvastaava, 1 projektityöntekijä, 2 pajaohjaajaa 

 

Asuinrakennukset: 

Vuokra-asuntokäytössä vuonna 2018 on 64 vuokra-asuntoa ja Piippolassa kaksi oppilasasuntolaa. 

Vuokra-asunnoista 15 sijaitsee asunto-osakeyhtiöissä. 

 Kestilä 20 (1.7.2018 alkaen 12) asuntoa, joista 6 osaketta 

 Piippola 17 asuntoa, asunnoista yksi ollut päivähoidon käytössä 31.8.2018 saakka. 
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 Pulkkila 10 (1.9.2018 alkaen 7) asuntoa, asunnoista kaksi on koulutoimen käytössä 

 Rantsila 17 asuntoa, joista 9 osaketta 

Vuokrat kunnan omistamissa asunnoissa vaihtelevat välillä 5,81-7,94 €/m2. 

Vuokrat kunnan omistamissa osakkeissa vaihtelevat välillä 3,39-8,54 €/m2 
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SIVISTYSLAUTAKUNTA 

 

500 KOULUTOIMI 
 

 

Toiminta-ajatus: 

 

Koulutoimen hallinto: 

Tavoitteena on sivistyksellisten perusoikeuksien turvaaminen jokaiselle lapselle, oppilaalle ja opiskeli-

jalle hänen kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaan. Esi- ja perusopetuksen lähtökohtina ovat laadu-

kas ja turvallinen lähikoulu sekä yhtenäinen perusopetus. 

 

Joukkoliikenne: 

Takseilla ajettavan asiointiliikenteen ja ostettavien linja-autovuorojen avulla mahdollistetaan kunnan 

kaikkien asukkaiden asiointi kirkonkylillä ja kuntakeskuksessa. Linja-autoliikenteen reittien ostolla pai-

kataan ostoliikenteen ja ns. itsekannattavien vuorojen väheneminen alueella. 

 

Peruskoulut: 

Peruskouluissa tarjotaan kaikille peruskouluikäisille kattavat ja laadukkaat perusopetuspalvelut. Taataan 

lapsen oikeus turvalliseen ja tasavertaiset edellytykset antavaan opetukseen siten, että kaikki oppilaat saa-

vuttavat jatko-opintojen edellyttämät valmiudet. 

 

Kerhotoiminta: 

Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain (628/1998) 47 §:ssä ja perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) määriteltyä perusopetuksen yhteydessä oppilaille järjestettä-

vää kerhotoimintaa. 

 

Lukio: 

Siikalatvan lukion tavoitteena on antaa monipuolinen ja tasokas pohja sekä ylioppilaskirjoituksissa me-

nestymiseen että jatko-opintoihin. 

 

Oppilas- ja opiskelijahuolto: 

Oppilas- ja opiskeluhuoltolain 9 § mukaan oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluhuollon psykologi- 

ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä alueellaan sijaitsevien esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta ja am-

matillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminta: 

Perusopetuslain 48 a § mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasva-

tustyötä sekä edistää kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. 

Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. 

 

Esiopetus: 

Siikalatvan Hovin koululla järjestettävässä esiopetuksessa tuetaan lapsen kouluvalmiuksien saavuttamista 

ennen perusopetuksen alkamista tutustumalla lapsen omaan elinympäristöön menetelminä leikki, tutki-

minen ja havainnointi. 

 

TAVOITTEET 2018 TOTEUTUMINEN 2018 

 

Hallinto: 

Perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelmatyön jatkaminen 

vuosiluokkien 7.-9. osalta. Riittävien resurssien varaaminen opetus-

suunnitelmatyöhön mm. koulutukseen osallistumista mahdollista-

malla. 

 

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 

1.8.2018 alkaen. myös 8. vuosiluokalta. Vuosiluokkien 8. osalta uu-

det suunnitelmat tulee olla käyttöön otettavissa 1.8.2018, ja 1.8.2019 

on uusi perusopetuksen OPS oltava käytössä kaikilla peruskoulujen 

vuosiluokilla 1.-9. 

 

 

 

Hallinto: 
Perusopetuksen kuntakohtaista opetussuunnitelma-

työtä on jatkettu vuosiluokkien 7.-9. osalta.  

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat on otettu 

käyttöön 1.8.2018 alkaen. myös 8. vuosiluokalta.  

 

Koulutoimen hallinto on vastannut kehittämishankkei-

den hallinnoinnista. Vuonna 2018 on jatkettu hank-

keita koskien tutor-opettajien kouluttamista ja toimin-

taa koulujen digitalisaation edistämiseen. Aiemmin ra-

hoitusta saaneista hankkeista ovat jatkaneet koulujen 

kerhotoiminta, Liikkuva koulu sekä esi- ja perusope-

tuksen toimintakulttuurin kehittäminen. 
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Koulutoimen hallinto vastaa kehittämishankkeiden hallinnoinnista. 

Vuonna 2018 käynnistymässä ovat hankkeet koskien tutor-opettajien 

palkkaamista koulujen digitalisaation kehittämiseen ja varhaiskasva-

tuksen kuntakohtaisen suunnitelman laadintaa. Aiemmin rahoitusta 

saaneista hankkeista jatkavat mm. koulujen kerhotoiminta, Liikkuva 

koulu sekä esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen. 

 

Koulutoimen hallinnon henkilöresursseja on pienen-

netty vuonna 2018 toteutettujen yt-neuvotteluiden yh-

teydessä.  

 

 

Joukkoliikenne: 

Kunta vastaa itse Ely-keskuksen hankintojen ulkopuolelle jäävästä 

kunnan sisäisestä linja-autoliikenteestä sekä asiointiliikenteestä. 

Julkisen liikenteen vuorojen vähentyessä lisääntyy kunnan ostamien 

asiointivuorojen käyttö. Asiointiliikenteitä käyttävät erityisesti 

ikääntyneemmät kuntalaiset. 

 

Koulutuslautakunnan hyväksymät joukkoliikenteen ostosopimukset  

ja joukkoliikennesuunnitelma uusittiin vuonna 2015. Ostosopimuk-

set tehtiin kolmeksi vuodeksi siten, että niitä voidaan tarkistaa 1. 

vuoden jälkeen tulevana kahtena sopimusvuonna. Ajokausi / sopi-

musvuosi 2017-2018 on ns. toinen optiovuosi kunnan ostamille asi-

ointi- ja koululaisliikenteen vuoroille. Vuonna 2018 suoritetaan seu-

raava em-. liikenteiden kilpailutus ja tarkistetaan joukkoliikenne-

suunnitelma tuleville vuosille syksystä 2018 alkaen. 

 

 

 

Sivistyslautakunnan hyväksymät joukkoliikenteen os-

tosopimukset ja joukkoliikennesuunnitelma uusittiin 

vuonna 2018. Ostosopimukset tehtiin kolmeksi vuo-

deksi siten, että niitä voidaan tarkistaa 1. vuoden jäl-

keen tulevana kahtena sopimusvuonna. Ajokausi / so-

pimusvuosi 2018-2019 on uuden sopimuskauden en-

simmäinen kunnan ostamille asiointi- ja koululaislii-

kenteen vuoroille.  

Joukkoliikennesuunnitelma tarkistettiin ajan tasalle al-

kukesällä 2018. 

Ely-keskukselta saatiin 50 % avustusta kilpailuttami-

sesta aiheutuneisiin asiantuntijan (Ramboll Oy) kustan-

nuksiin. 

 

Peruskoulut: 

Laaditaan paikalliset opetussuunnitelmat uuden Valtioneuvoston 

vahvistaman tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti 

edelleen vuosiluokille 7.-9. 

 

Vuosiluokat 1-7 ovat uudistetun opetussuunnitelman piirissä vuonna 

2017, vuosiluokat 1-8 vuonna 2018 ja kaikki perusopetuksen vuosi-

luokat 1-9 ottavat uudet perusteet käyttöön vuonna 2019. 

 

Peruskoulut ovat mukana seuraavissa erillistä rahoitusta saaneissa 

hankkeissa. 

 

1. Koulujen kerhotoiminta 

2. Liikkuva koulu 

3. Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, erityisopetuksen laadun 

kehittäminen ja koulunkäyntiavustajien palkkaaminen 

(avustusta saatu koulutuksiin ja koulunkäyntiavustajien 

palkkaamiseen) 

4. Osaava-hankkeet yhteistyössä Haapaveden ja Pyhännän 

kanssa - sisällöt mm. (mm. koodausta ja verkko-opetusta) 

5. Tutor-opettajien kouluttaminen ja toiminta (avustusta hae-

taan, päätökset vuoden vaihteessa) 

 

Oppimistapoja laajennetaan hallitusohjelmaan kirjatun mukaisesti 

ottamalla käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä. Koulujen tieto-

konelaitteistoja uusitaan tämän johdosta hankkimalla perinteisten 

pöytäkoneiden sijasta kannettavia ja tablettitietokoneita. 

 

Investointeihin esitetään Pulkkilan peruskoulun ja Gananderin kou-

lun ulkoliikuntapaikkojen rakentamista ja uusimista. 

 

Peruskoulut: 
Vuosiluokat 1.-8. ovat olleet uudistetun opetus- 

suunnitelman piirissä 1.8 2018 alkaen.  

 

Koulujen hanketoimintaa on toteutettu valtion erillis-

ten rahoitusavustusten turvin. Ne ovat rikastaneet kou-

lujen toimintaa sisällöllisesti ja mm. kerhotoiminnan 

voidaan katsoa ehkäisevän syrjäytymistä. Sen avulla 

luodaan myös harrastusmahdollisuuksia kaikkien ky-

lien kouluikäisille lapsille.  

Muita hankkeita ovat olleet Konserttikeskuksen Kon-

sertti Joka Kouluun –hanke ja 8- luokkalaisille suun-

nattu Taidetestaajat –hanke. 

 

Peruskoulut ovat olleet mukana seuraavissa erillistä ra-

hoitusta saaneissa hankkeissa. 

 

1. Koulujen kerhotoiminta 

2. Liikkuva koulu 

3. Tasa-arvoa edistävät toimenpiteet, erityisope-

tuksen laadun kehittäminen ja koulunkäyn-

tiavustajien palkkaaminen (avustusta saatu 

koulutuksiin ja koulunkäyntiavustajien palk-

kaamiseen) 

4. Tutor-opettajien kouluttaminen ja toiminta-

hankkeessa koulutettu kuntaan 2 tutor-opetta-

jaa, jotka opastavat muuta opetushenkilöstöä. 

Hankkeelle on saatu jatkorahoitus. 

5. Nordplus Junior- kansainvälisyyshanke Kes-

tilän peruskoululla 

 

Pulkkilan peruskoulun ja Gananderin koulujen ulkolii-

kuntapaikkojen rakentaminen ei toteutunut vuonna 

2018, mutta suunnitelmat ja rahoitushakemus valmis-

tuivat. 
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Pulkkilan peruskoulun teknisen työn opetus siirtyi 

JEDU Piippolan tiloihin syysloman jälkeen lokakuussa 

2018. Tämä lisäsi osaltaan kuljetuskustannuksia, jotka 

ylittyivät mm Pulkkilan osalta. 

 

Kerhotoiminta: 

Koulun kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista harrastus- toimin-

taa. Kerhotoiminnan järjestämisen periaatteet kirjataan paikalliseen 

opetussuunnitelmaan ja koulun vuosittaiseen lukuvuosisuunnitel-

maan. 

 

Kerhotoiminnalla pyritään kokonaisvaltaisesti tukemaan oppilaiden 

kasvua ja kehitystä ja parannetaan kouluviihtyvyyttä. 

 

Koulujen oppilaat/oppilaskunnat sekä koulukuraattorit ja oppilas-

huoltoryhmät osallistuvat kerhotoiminnan kehittämiseen ja esittävät 

toiveita sisällöstä. 

 

Kerhotoiminta on vakiintunut osaksi peruskoulujen toimintaa. Ker-

hotoimintaa on Siikalatvan kunnassa kaikilla neljällä kylällä (Kes-

tilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila). Opetushallitukselta on haettu ja 

saatu rahoitusta hyväksyttyihin kokonaiskustannuksiin 70 %. 

 

 

 

Kerhotoiminta on vakiintunut osaksi peruskoulujen toi-

mintaa. Kerhotoimintaa on Siikalatvan kunnassa kai-

killa neljällä kylällä (Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rant-

sila). Opetushallitukselta on haettu ja saatu rahoitusta 

hyväksyttyihin kokonaiskustannuksiin 70 %. 

 

Kerhoja on toteutettu mm kotitaloudessa, liikunnassa ja 

yrittäjyydessä. Kerhoja on ohjannut koulutoimen oma 

henkilöstö. 

 

Lukio: 
Uudistuneen opetussuunnitelman jalkauttaminen arkeen, sähköisty-

vän lukio-opiskelun ja ylioppilaskirjoitusten paikallinen toimeen-

pano onnistuneesti sekä hyvän maineen ylläpitäminen jatko-opintoi-

hin ja lukiokoulutuksesta suoriutumisen suhteen sekä oppimisympä-

ristöjen kehittäminen niin laite- kuin kiinteistötasolla. 

 

 

Lukio: 
Siikalatvan lukio siirtyi 1.8.2018 alkaen Koulutuskun-

tayhtymä JEDUn Piippolan yksiköltä vuokrattuihin ti-

loihin. Siikalatvan lukiolla ja JEDU Piippolan yksi-

köllä on yhteinen koulukuraattori, koulusihteeri ja 

opinto-ohjaaja.  

Lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin oppilas-

määrä on lisääntynyt lukion siirryttyä parempiin tiloi-

hin. 

Oulun seudun eLukion kursseille on osallistunut opis-

kelijoita sekä keväällä ja syksyllä 2018. 

Yhteistyötä on tehty Oulun ammattikorkeakoulun ja 

Oulun yliopiston kanssa ns. LUNO -hankkeessa (Lu-

kiolaisista nostetta ohjelmistoalalle). 

 

 

Oppilas- ja opiskelijahuolto: 

Kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien oppilaitosten 

opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opiskelu-huol-

lonpsykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut 

kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilai-

toksen ylläpitäjästä. 

Siikalatvalla tämä tarkoittaa sitä, että kunta vastaa myös Piippolan 

ammatti- ja kulttuuriopiston (PIO) kuraattoripalveluista. 

Muissa kunnissa kirjoilla olevien opiskelijoiden käyttämät opiskeli-

jahuollon palvelut laskutetaan kotikunnilta. 

Lakisääteisten määräaikojen täyttäminen vaikuttaa kunnan henki-

löstömitoitukseen. 

Kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuus 

päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon 

psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä 

koulun tai oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun oppilas tai 

opiskelija on sitä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus 

keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. 

Koulupsykologin palveluja ostetaan Mehiläisen kasvatusneuvola-

palveluista vastaavalta Ristiina Akatemialta. 

Vastaavana kuraattorina toimii kunnan sosiaalityöntekijä. 

 

Oppilas- ja opiskelijahuolto: 
Vuonna 2018 Siikalatvan kunnan palveluksessa oli 

kaksi omaa koulukuraattoria, kun. 1.1.2017 alkaen 

myös JEDUn Piippolan yksikön kuraattori siirtyi Sii-

kalatvan kunnan palvelukseen.  

 

Vastaavana kuraattorina on toiminut kunnan johtava so-

siaalityöntekijä. 

 

 

 

Koulupsykologin palveluja on ostettu 30.9.2018 saakka 

Ristiina Akatemialta ja 1.10.2018 alkaen yksityiseltä 

palveluntuottajalta. 
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Aamu- ja iltapäivätoiminta: 

Toiminta järjestetään kunnan omana toimintana perusopetuslain mu-

kaisesti 1.-2. luokkien oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saa-

neille oppilaille luokilla 3.-9. 

 

Päivittäinen toiminta-aika on koulupäivinä klo 8.00-16.00. Kesti-

lässä ja Piippolassa toiminta järjestetään perusopetuksen toimesta. 

 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa otetaan huomioon kou-

lupäivän kulku ja toimintaa suunnitellaan lapsilähtöisesti. Toiminnan 

sisällöissä kiinnitetään erityistä huomiota leikkiin, luovaan toimin-

taan ja myönteisiin elämyksiin riittäviä lepohetkiä unohtamatta. Ta-

voitteena on tukea lapsen itsetunnon kehitystä ja vahvistaa vuorovai-

kutustaitoja. 

 

 

 

Perusopetuslain 48 a § mukaista koululaisten aamu- ja 

iltapäivätoimintaa on järjestetty Kestilän peruskoululla 

ja Pentti Haanpään koululla Piippolassa. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta kouluilla ovat vastanneet 

koulunkäyntiavustaja/aamu-ja iltapäivätoiminnan oh-

jaajat sekä tarvittaessa oppilaiden henkilökohtaiset 

avustajat. 

Iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille on tarjottu 

maksuun sisältyvä välipala. 

 

Esiopetus: 
Esiopetusta järjestetään koulutoimessa Hovin koululla. 

 

Siikalatvan kunnan uusi esiopetussuunnitelma otettiin käyttöön elo-

kuussa 2016. Tarvittaessa esioppilaille tehdään yleisen, tehostetun tai 

erityisen tuen suunnitelma sekä henkilökohtainen oppimissuunni-

telma HOJKS. Tukea suunnitelmien tekoon ja toteuttamiseen saa-

daan koulun erityisopettajalta. 

 

Kunnan oppilashuoltosuunnitelma tukee esiopetuksen kokonaisval-

taista hyvinvointia ja edistää moniammatillista yhteistyötä. 

 

 

 

Hovin koulun toiminnan jatkuessa kunnanvaltuuston 

päätöksen mukaisesti myös esiopetusta on koululla jat-

kettu alkuopetuksen yhdysluokassa 0.-2. 

 

Suoritetietoja: 

 

Hallinto: 

Oppilasmäärät laskentapäivänä 20.9.2017: (Lukuvuosi 2017-2018) 

 

Kestilän peruskoulu  118 (sis. 10 Jopo-luokan opp.) 

Pentti Haanpään koulu    53  

Pulkkilan peruskoulu  153 

Hovin koulu     35 (sis. 4 esiopetuksen oppilasta) 

Aleksanterin koulu  104 

Gananderin koulu  101 

Yhteensä 564 (ilman esiopetusta 560) 

 
 Siikalatvan lukio 

 20.1.2018 

 - nuorten oppimäärä  42 

 - aikuisten oppimäärä    2 

 20.9.2018 

 - nuorten oppimäärä  51 

 - aikuisten oppimäärä    0 

 

Joukkoliikenne: 

Tarjouskilpailussa vuosille 2018-2021 kilpailutettuja sopimuskohteita / reittejä kunnan asiointi- ja koulukuljetuksissa 

yhteensä on 31. 

 

Peruskoulut: 

Oppilasmäärät laskentapäivänä 20.9.2018: 

 

Kestilän peruskoulu  111 (sis. 6 Jopo-luokan opp.) 

Pentti Haanpään koulu    53  

Pulkkilan peruskoulu  155 
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Hovin koulu     32 (sis. 4 esiopetuksen oppilasta) 

Aleksanterin koulu  103 

Gananderin koulu  101 

Yhteensä 555 (ilman esiopetusta 551) 

 

 

Oppilasmäärät laskentapäivänä 20.9.2019 (arvio): 
 

Kestilän peruskoulu  111 (sis. 5 Jopo-luokan varmaa opp., ) 

Pentti Haanpään koulu    54 

Pulkkilan peruskoulu  147 

Hovin koulu     32 (sis. 3 esiopetuksen oppilasta) 

Aleksanterin koulu    95 

Gananderin koulu    97 

 Yhteensä 536 (ilman esiopetusta 533) 

 

 

560 VARHAISKASVATUSPALVELUT 
 

Toiminta-ajatus: 

 

Siikalatvan kunnassa tarjotaan tarpeenmukaiset, joustavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut kunta-

laisille. Esiopetuksessa tuetaan lapsen kouluvalmiuksien saavuttamista tutustumalla lapsen omaan 

elinympäristöön menetelminä leikki, tutkiminen ja havainnointi. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-

nassa tarjotaan mielekästä toimintaa ja aikuisen läsnäolo pienille koululaisille lisäten lasten turvallisuuden 

tunnetta. Lähtökohtana toiminnoissa on lapsen tasapainoisen kehityksen sekä perheen kasvatustyön tuke-

minen. 

 

TAVOITTEET 2018 TOTEUTUMINEN 2018 

Toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet 

1. Varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen alle kouluikäisille 

lapsille lähipalveluna kaikilla kirkonkylillä  

- yllättävä tarve -> 2 vkoa, ennalta tiedetty tarve -> 4 kk 

Palvelujen tarjoaminen kouluikäisille päätösten mukaisesti 

2. Vuorohoidon tarjoaminen kolmessa yksikössä 

3. Erityislastentarhanopettajan palveluiden ostaminen yksityi-

seltä palveluntuottajalta tarvetta vastaavasti. Oman viran 

perustamisen mahdollisuuksien arvioiminen 

4. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen maksaminen 

alle kolmivuotiaiden lasten perheille, jotka eivät säännölli-

sesti käytä kunnallisen varhaiskasvatuksen palveluja 

5. Kustannusten vähentäminen (ks. hoitopäivän hinta) 

- vaihtoehtoisia ratkaisuja ulkopuolisten sijaisten käy-

tölle, kustannukset < 74 032 €/tp 2016 

- valtakunnallisten asiakasmaksujen tulorajojen muutok-

set alkaen 1.1.2018 eivät ole vielä tiedossa -> tulee vä-

hentämään tulokertymää 

6. Sähköisten palveluiden lisääminen; hakemukset, hoitoaiko-

jen seuranta, e-laskut 

- käyttöönotto viimeistään tammikuussa 2018 

Laadulliset tavoitteet 

1. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) myötä 

monialaisen yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kesken 

luomalla toimivia menetelmiä ennaltaehkäisevään työhön ja 

varhaiseen tukeen Siikalatvan kunnassa 

- johtoryhmän kokousten määrä 

- muut tilaisuudet ja niiden määrä 

- oppis-ryhmien palaverit (oppilashuolto) 

 

1. Varhaiskasvatuspaikat on järjestetty lainmukai-

sissa määräajoissa. 

2. Vuorohoitoa tarjoavien päiväkotien määrän rajoit-

tamisesta luovuttiin. Paikkapäätös tehdään kullekin 

lapselle päiväkodinjohtajien harkinnan perusteella . 

Päätöksessä painotetaan lapsen etua. 

3. Erityislastentarhanopettajan palveluita ostettiin 

yksityiseltä palveluntuottajalta hintaan 385 €/pv,     

4 pv/kk.  Palvelun toimivuuden, saatavuuden ja ke-

hittämismahdollisuuksien vuoksi oman viran perus-

tamisesityksestä luovuttiin. 

4. Lasten kotihoidontuki/ks. taulukko 

5. Henkilöstötilanne osoittautui haasteelliseksi eikä 

sijaisrinkiä päästy kokeilemaan. Lisäksi kiertävät lä-

hihoitajat kiinnitettiin pitkäaikaisiin sijaisuuksiin ja 

toimistotöihin. Sijaiskustannukset vähenivät  tästä 

huolimatta ollen  vuositasolla 69 362 €.  

Asiakasmaksutulot vähenivät 27 500 € vuodesta 

2017 vuoteen 2018,  vaikka lasten määrä nousi (16). 

6.Sähköiset järjestelmät otettiin varhaiskasvatuk- 

sessa käyttöön ja niiden toimivuudesta järjestettiin 

kysely. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo oli 3,73. 

Lisäksi sähköinen työajan seuranta käynnistettiin. 

 

1.Lape –johtoryhmän kokouksia oli 5 ja toimijoiden 

kokouksia 3. Jälkimmäisen toimesta käynnistettiin 

moniammatillisena yhteistyönä palveluohjaus Siika-

latvan kuntaan. 
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2. Lapset Puheeksi –menetelmän kouluttajien täydennyskou-

lutuksesta huolehtiminen. Lapset puheeksi -toimintamallin 

mukaisten keskustelujen tarjoaminen varhaiskasvatuksessa 

3- ja 6-vuotiaiden lasten vanhemmille ja muille tarpeen mu-

kaan 

- käytyjen keskustelujen määrä 

- koulutettujen määrä kasvatusvastuussa olevasta hlö-

kunnasta 

3. Lasten ja perheiden oikea-aikaisesta tuen piiriin pääsemi-

sestä huolehtiminen päivähoidosta käsin 

- neuvonpitojen määrä, jossa aloitteen tekijänä päivä-

hoito 

4. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman vieminen käytäntöön  

- Vanhempien osallisuudesta ja vaikuttamisen mahdolli-

suudesta huolehtiminen -> asiakaskysely 

- arvioinnin kehittäminen 

5. Työntekijöiden ammattitaidon ja hyvinvoinnin tukeminen. 

Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssi. Kannustavan, roh-

kaisevan ja innostavan ilmapiirin lisääminen. 

- koulutus/valmennuspäivät 3pv/vuosi/hlö 

- käytyjen kehityskeskustelujen määrä 

- työnohjauksen määrä 

- työhyvinvointikysely 

Oppilashuollon päiväkotikohtaiset yhteisölliset ryh-

mät kokoontuivat suunnittelun – ja arvioinnin mer-

keissä  kertaa. 

2. Lapset Puheeksi –keskusteluja tarjottiin 61 ja käy-

tiin 10. 

Varhaiskasvatuksen koulutettujen määrä pysyi en-

nallaan, n. 90 % kasvatus- ja hoitohenkilöstöstä. 

3. Neuvonpitoja käytiin varhaiskasvatuksen aloit-

teesta 2. 

4. Asiakaskysely toteutettiin ja sen tuloksena kehite-

tään edelleen sähköisten palveluiden toimivuutta 

sekä varhaiskasvatustiimin työnjakoa. 

Suopeikon päiväkodissa on toteutettu Hyvinvoiva  

kasvuyhteisö (HYKY) –projektia, jossa on pyritty 

löytämään osallisuuden keinoja. 

 

5.Koulutuspäiviä toteutui 2,3/vuosi/hlö. 

Kehityskeskustelut käytiin kattavasti. Työnohjausta 

järjestettiin tukemaan työntekijöiden jaksamista sekä 

ryhmätyönohjauksena että yksilötasolla. Tulokset 

ovat olleet hyviä. 

Työhyvinvointikyselyä ei toteutettu, vaan kehitys-

keskusteluissa käytiin  läpi työkykyarvio. Lisäksi 

työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä tuotiin 

esiin yksiköiden hyvinvoinnin tilaa. 

 
Tunnusluvut 

     korj. tp2017 

Kustannustehokkuus tp 2015 tp 2016 tp 2017 tp 2018 

Lasten toimintapäivien 

määrä (sis.varatut päivät) 

26 700 25 724 

 

25932 26 266 

Ostopalvelupäivät/vuosi 82 301 337 10 

Hoitopäivänhinta €/pv 82,44 86,59 79,77 78,23 

Toiminnan laajuus     

0-5 –vuotiaat päivähoi-

dossa 31.12. 

133 123 123 146 

- Kestilä 19 18 17 28 

- Piippola 31 27 32 28 

- Pulkkila 36 33 45 50 

- Rantsila 47 45 29 40 

Esiopetusoppilaat 20.9.     

- pelkkä esiopetus 19 36 38 23 

- esiopetus +päivähoito 23 23 22 19 

- Kestilä 7 8 7 9 

- Piippola 7 9 10 9 

- Pulkkila 11 14 20 14 

- Rantsila 17 28 23 10 

Päiväkotien esiopp. yht. 42 59 60 42 

Koululaiset päivähoi-

dossa/vuosi 31.12. 

7 0 3 3 

Koululaiset ap-ip-toimin-

nassa päiväkodeissa  

20.9. 

23 18 16 20 

- Pulkkila 12 6 6 5 

- Rantsila 11 12 10 15 

Lapsia palvelun piirissä 

yhteensä 

198 200 199 208 

Henkilöstömäärä 31.12. 55,7 52 45 44,85 

- esimiehet 3,5 3,5 3,5 3,35 
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- lastentarhanopettajat 8,5 11,5 10,5 10 

- lastenhoitajat 23 20 18 20,5 

- ryhmäperhepäivähoit. 7,5 1 1 0 

- perhepäivähoitajat 6 5 4 2 

- avustava hlökunta 7,2 11 8 9 

Suhdeluku: lapset/hoitaja 4,4 5,3 5,9 6,4* 

Ostopalvelun asiak-

kaat/vuosi 

1 5 5 2 

Lastenkotihoidontuen 

piirissä lapsia 
ka./kk/vuosi 

120 116 105 95 

* Suhdeluvun nousuun on vaikuttanut perhepäivähoidon väheneminen ja toimintojen siirtäminen kylittäin fyysi-

sesti samaan yksikköön.                   

Alle kouluikäisten lasten kokonaismäärä Siikalatvalla    31.12. 2016 -> 368 lasta; 31.12.2017-> 353 lasta 

Siikalatvan syntyneet 31.12.2016 -> 42; 31.12.2017-> 49                                                Lähde: Sotkanet.fi 

 

 

580 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI 
 

Toiminta-ajatus: 

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen hallinto: 

Siikalatvan kunnan yleisten sivistyspalveluiden ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen siten, että ne pys-

tytään tarjoamaan kuntalaisille laadukkaina. 

 

Nuorisotoimi: 

Tukea lasten ja nuorten tasapainoista kasvua, harrastamista ja toimintaa luomalla heille turvallinen ja 

virikkeellinen elinympäristö. Edistää osallisuutta ja parantaa vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja 

edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.  Järjestää nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja. 

 

Liikuntatoimi: 

Liikuntatoimi luo edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä ter-

veyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa 

lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. 

 

Kirjastotoimi: 

Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdolli-

suuksia sivistykseen ja kulttuuriin. Kirjastopalvelujen tehtävä on edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, 

lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen 

kehittämiseen, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen toteuttamisessa lähtö-

kohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. 

 

Kulttuuri- ja museotoiminta: 

Luoda edellytykset kunnan monipuoliselle kulttuurille. Kannustaa kuntalaisia, yhdistyksiä ja yhteisöjä 

osallistumaan kulttuurin tuottamiseen sekä järjestää yhteistyössä kulttuuritoimintaa kaiken ikäisille. Tun-

nistaa kulttuurin vaikutus kuntalaisen hyvinvointiin. 

 

Kansalaisopisto: 

Tarjota mahdollisuuksia aktiiviseen itsensä kehittämiseen ja oppimiseen. Laadukas tietojen, taitojen ja 

oppimismahdollisuuksien tarjoaminen, luovuuden korostaminen, henkisen kehityksen edistäminen, kult-

tuuriperinteen vaaliminen ja elinikäisen oppimisen mahdollistaminen. Kansalaisopiston palvelut ovat laa-

dukkaita, edullisia ja helposti saatavilla. Kansalaisopisto on kuntalaisille hyvinvointia tuottavaa toimintaa. 

 
TAVOITTEET 2018 TOTEUTUMINEN 2018 

 

Hallinto: 

Luodaan talousarvion puitteissa edellytykset liikunta- ja nuorisotoi-

men, kulttuuritoimen, kirjastotoimen sekä kansalaisopistotoimen to-

teuttamiseen ja kehittämiseen. 

 

Vapaa-aikapalvelut ovat tuottaneet resurssien 

puitteissa toimintavuonna kuntalaisille laaduk-

kaita ja monipuolisia palveluja, jotka ovat edistä-

neet kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. 

Vapaa-aikapalvelut ovat tarjonneet kuntalaisille 
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Vapaa-aikapalvelujen avulla ylläpidetään ja lisätään kuntalaisten 

fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Luodaan kuntalaisille edellytyksiä 

tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. 

Vapaa-aikapalvelujen henkilöstön kanssa pidetään säännöllisesti yh-

teisiä palavereja, jossa suunnitellaan yhdessä tulevan vuoden tapah-

tumia. 

 

mahdollisuuden myös tietojen, taitojen ja kansa-

laisvalmiuksien kehittämiseen esim. kansalais-

opisto- ja kirjastopalvelujen kautta.  

Vapaa-aikapalvelujen henkilöstön kanssa yhteiset 

palaverit ovat lisääntyneet ja niitä on tarkoitus jat-

kaa säännöllisesti mahdollisuuksien ja tarpeen 

mukaan.  

 

Nuorisotoimi: 

Edistää nuorten hyvinvointia sekä antaa heille mahdollisuuksia ja tu-

kea omaan elämänhallintaan.  Tukea ja aktivoida nuorten omaeh-

toista toimintaa ja vaikuttamista mm. nuorisovaltuuston avulla sekä 

www. nuortenideat.fi kautta. Järjestää nuorille suunnattuja tapahtu-

mia, tilaisuuksia ja retkiä yhdessä eri toimijoiden kanssa. 

Ylläpitää ja kehittää nuorisotilatoimintaa siten että jokaisessa enti-

sessä kuntakeskuksessa on toimiva nuorisotila. 

Toteuttaa etsivän nuorisotyön toimintaa suunnitelmien mukaisesti.   

Järjestää nuorten työpajatoimintaa Starttipajatoimintana yhteistyössä 

nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kanssa. Tukea nuorisoyhdistysten 

ja muiden yhdistysten nuorisotoimintaa avustuksilla. 

 

 

 

Järjestettiin lapsille ja nuorille retkiä, tapahtumia 

ja kesäleirit yhdessä eri toimijoiden kanssa. 

Avointen ovien toimintaa järjestettiin Kestilässä ja 

Rantsilassa noin 10 tuntia viikossa yhdeksänä 

kuukautena. Pulkkilassa järjestettiin avointa toi-

mintaa tammi-maaliskuun aikana. Nuorisotilat 

menivät tämän jälkeen remontoitavaksi. Nuoriso-

toimen vastuulla oli nuorten kesätyöllistäminen ja 

tähän liittyvät toimet. Kesätöitä haki 48 nuorta, 

joista pystyttiin työllistämään 35. Kesätyösetelillä 

palkattiin yrityksiin ja yhdistyksiin 6 nuorta. Nuo-

risovaltuusto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. 

Haettiin valtionavustusta etsivän nuorisotyön 

työntekijän palkkaamiseksi vuoden 2019 aikana. 

Siikalatvan 4H-yhdistysta avustettiin 24 000 eu-

rolla. 

 

 

Liikuntatoimi: 

Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla 

Järjestää kaksi kertaa vuodessa kehonkoostumismittaukset. 

Ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja ja alueita yhdessä teknisen toi-

men kanssa. Edistää ja aktivoida eri toimijoiden kanssa kuntalaisten 

liikuntaharrastuksia mm. järjestämällä liikuntatapahtumia. Tuottaa 

ostopalveluna mm. tuolijumppaa, kuntosalijumppaa, allasjumppaa. 

Tiivistää hallintokuntien välistä yhteistyötä. 

Tukea urheiluseurojen ja muiden yhdistysten järjestämää liikuntatoi-

mintaa. 

 

 

 

Järjestettiin yksin sekä yhteistyössä seurojen ja 

muiden toimijoiden kanssa erilaisia liikuntatapah-

tumia ja kilpailuja mm. yu:n Siikalatvacup ja Sii-

kajokilaakson hiihtocup, kesän kestävä kä-

vely/juoksusuunnistus Kestilässä, Piippolassa, 

Pulkkilassa ja Rantsilassa. Marraskuussa järjestet-

tiin useiden eri toimijoiden kanssa hyvinvointi-

viikko. Ostopalveluna tuotettiin mm. allasjump-

paa sekä ohjattua kuntosali- ja tuolijumppaa. In-

Body-kehonkoostumusmittauksia tehtiin joka ky-

lällä yhteensä 270 henkilölle. Tehtiin kouluyhteis-

työtä ja annettiin ohjausapua mm. uinnin opetuk-

sessa, koulukisoissa ja retkillä. Tuettiin urheilu-

seuroja jakamalla avustuksia 9945,00 €. 

 

 

Kirjastotoimi: 

tarjota laadukkaat ja tasa-arvoiset kirjastopalvelut eri asiakasryh-

mille 

Monipuolinen ja ajan tasalla oleva kirjastoaineisto 

yhteistyö eri hallintokuntien, oppilaitosten, kirjastojen ja muiden 

yhteistyökumppanien kanssa 

henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen 

kirjastojen kehittäminen ns. monipalvelupisteiksi 

 

 

 

 

Kuntalaisille on tarjottu laadukkaat ja tasa-arvoi-

set kirjastopalvelut. Kirjasto on tarjonnut kuntalai-

sille monipuolisen ja ajan tasalla olevan kirjasto-

aineiston. Siikalatvan kunta on liittynyt laajaan 

eKirjasto ja ePalvelut tietokantaan, joka on paran-

tanut huomattavasti eKokoelman laajuutta. Yh-

teistyötä eri toimijoiden kanssa on tehty ja kirjas-

tonhenkilökunta on pitänyt ajan tasalla ammatti-

taitoaan kouluttautumalla esim. eAineistojen käyt-

töön ja opastukseen 

 

. 
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Kulttuuri- ja museotoiminta: 

Järjestää ja tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.  

Tiedottaa kulttuuritapahtumista ja toimia yhteistyössä eri tahojen 

kanssa monipuolisen kulttuuritoiminnan järjestämiseksi.  

Museotoiminnan tukeminen kunnan alueella sekä museotoiminnan 

järjestäminen kunnan omistamassa museokohteessa. 

Veteraanipäivän järjestelyyn osallistuminen  

Pitäjäpäivien organisointi yhdessä yhteisöjen ja yksityisten kunta-

laisten kanssa kaikilla neljällä kirkonkylällä 

Kotiseutujuhlan järjestämiseen osallistuminen 

Itsenäisyyspäivä järjestämiseen osallistuminen 

Taidenäyttelyt kirjastoissa 

Musiikkiesitykset 

teatteriesitykset 

muut kulttuuritapahtumat 

 

 

 

Kulttuuritoimi on järjestänyt ja tukenut kulttuuri-

toimintaa kunnassa. Yhteistyötä on tehty Oulun 

läänin alueteatterin, Pohjois-Pohjanmaan museon, 

Oulun aluetaidemuseon, Suomen kotiseutuliiton, 

ProAgria Oulun, Siikalatva kutsuu-hankkeen, pai-

kallisten oppilaitosten, yhdistysten ja yksityisten 

kanssa.  

Vuosittaisten pitäjäpäivien, veteraanipäivän, itse-

näisyyspäivän ja joulutapahtumien lisäksi kulttuu-

ritoimi on ollut järjestänyt useita taidenäyttelyitä, 

teatteriesityksiä ja – retken, musiikkiesityksiä pal-

velutaloille, taikuriesityksiä päiväkodeille, kansal-

lispukutapahtuman, musiikkitapahtumia. Museo-

toimintaan on kuulunut kesätyöntekijöiden palk-

kaus jokaiselle kirkonkylälle, Viitainahon museon 

kokoelmanhoito ja tapahtumat. 

 

 

Kansalaisopisto: 

Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja monipuolisten kurssien tar-

joaminen kuntalaisille sekä alueellisen tasa-arvon toteuttaminen 

kurssien järjestämisessä eri puolilla kuntaa. 

 - monipuolinen liikuntakurssien tarjonta 

   kuntalaisten hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi 

 - asiakaslähtöinen palvelu 

 - lasten ja nuorten sosiaalistumisen vahvistaminen 

 - ikäihmisten aktivoiminen elinikäiseen oppimiseen 

 - yhteistyö muiden kunnan hallintokuntien sekä 

   järjestöjen kanssa 

 

 

 

Kurssitarjonta tukee kuntalaisten terveyttä ja hy-

vinvointia. Kansalaisopiston kurssien painopiste-

alue oli liikuntakurssit, joita järjestettiin usealle 

ikäryhmälle kaikilla Siikalatvan kunnan kylillä. 

Tarjolla oli sekä uusia, ajankohtaisia että jo pit-

kään suosiossa olleita kädentaito- ja musiikkikurs-

seja. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille 

ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toi-

selle etenevää opetusta. Taiteen perusopetusta 

(musiikki ja kuvataide) lapsille järjestettiin Piip-

polassa, Pulkkilassa ja Rantsilassa. Uusia, kunta-

laisten tarpeita vastaavia kursseja pystyttiin järjes-

tämään ketterästi ja joustavasti. Kertomusvuonna 

käytössä oli OPM:n opintoseteleitä, joita myön-

nettiin työttömille, maahanmuuttajille ja eläkeläi-

sille. Opintoseteleillä voidaan tukea syrjäytymistä 

ja aktivoidaan kaikkia kuntalaisryhmiä elinikäi-

seen oppimiseen ja harrastustoimintaan. 

 

 

Suoritetietoja 2018: 

 

Kansalaisopisto: 

* opiskelijoiden määrä, kertaalleen laskettuna (vapaa sivistystyö): 1099 

* opiskelijoiden määrä (taiteen perusopetus): 50 

* kurssilaisten määrä (vapaa sivistystyö): 2365 

* kurssilaisten määrä (taiteen perusopetus): 80 

* opetustunteja:3817, joista taiteen perusopetuksen tunteja: 192  
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RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 

 

600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖT 
 

Hallinto: 

Siikalatvan kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii viisijäseninen rakennus- ja 

ympäristölautakunta. Lautakunnan esittelijöinä toimivat rakennustarkastajat, tekninen johtaja tai 

tieasioita hoitava viranhaltija hallintosäännön mukaisesti.  

Tarvittaessa lautakunta voi nimetä keskuudestaan 3-jäsenisen katselmustoimikunnan, jonka esittelijänä 

toimii se viranhaltija, jonka toimialaan kulloinenkin tarkastuskohde kuuluu. 

 

Tehtävien hoitamiseen henkilöresurssina on kaksi rakennustarkastajaa sekä toimistosihteeripalveluja. 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät ja päätösvalta on määritetty hallintosäännössä, samoin 

rakennustarkastajien ja muiden viranhaltijoiden tehtävät. 

 

Rakennusvalvonta: 

Rakennustarkastajan tehtäviin kuuluu mm. rakennus-, toimenpide- ja purkulupien käsittely, toimenpi-

deilmoitusten käsittely ja poikkeamislupien valmistelu. Lisäksi tehtäviin kuuluu ohjata ja neuvoa raken-

tajia, valvoa kaavojen ja rakentamisen ja muita toimenpiteitä koskevien lupien noudattamista sekä osal-

taan valvoa rakennetun ympäristön/rakennusten kunnossapitoa. 

 

Toiminnan laajuustietoja: 

Rakennuslupahakemuksia käsitellään n. 70 kpl/vuosi. 

Toimenpideluvat/ilmoitukset n. 70 kpl/vuosi. 

 

Muut viranomaistehtävät: 

Vastata maa-ainesten oton valvonnasta ja ohjauksesta sekä päättää muista viranomaislausunnoista. Kor-

jaus- ja muu rakentaminen, avustukset ARA:n ohjeistuksen mukaan. 

 

Ympäristönsuojelutehtävät: ympäristöluvat, ympäristön valvonta ja lausunnot. 

 

Toiminnan laajuus: 

Uusia tai uusittavia maa-aineslupia käsitellään n. 5 kpl/vuosi. 

 

Voimassa olevia maa-aineslupia 31 kpl.  

Ympäristölupia käsitellään n. 5 kpl/vuosi. 

Patterointi-ilmoituksia n. 20 kpl/vuosi. 

Poikkeamispäätöksiä n. 5 kpl/vuosi. 

 

ARA:n alaisia erilaisia tarkastuksia n.15 kpl/vuosi. 

 

TAVOITTEET 2018 TOTEUTUMINEN 2018 

 

1. Hallintoon liittyvien tehtävien hoitaminen. 

2. Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokoukset ja katsel-

mukset, poikkeamisluvat yms. 

3. Maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen mukaiset hallin-

toon liittyvät valvontatehtävät. 

 

 

- Lautakunnan kokouksia pidetty 5kpl. 

Asioina ollut mm. rakennusjärjestyksen 

päivitys, poikkeamislupien käsittelyt. 

- Kehittämiskeskustelu ELYn kanssa 

22.11.2018 

 

1. Rakennuslupien ja maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 

mukaisten muiden lupien myöntäminen, valvonnat ja tar-

kastukset. 

2. Luvat käsitellään ja päätös annetaan 2-3 viikossa. 

3. Poikkeamislupien valmistelu päätettäväksi 1.4.2016 al-

kaen. 

4. Taksat korotetaan vuoden 2018 aikana. 

 

1. Rakennusvalvontaan tulleet lupahake-

mukset 63 kpl ja ilmoitukset 25 kpl on 

käsitelty ja pyydetyt katselmukset on 

tehty. 

2. Luvat käsitelty pääsääntöisesti suunni-

tellussa 2-3 viikossa. 

3. Poikkeamisluvat 2 kpl valmisteltu. 

4. Uusi maksutaksa tuli voimaan 1.1.2018. 

Rakennusjärjestyksen päivitystyö on ol-

lut käynnissä koko vuoden 2018 ajan. 
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5. Maa-ainesten ottoon tarvittavien lupien valmistelu ja val-

vonta. 

6. Lupien käsittely vie sijainnista riippuen 2-3 kk. 

7. Korjaus- ja energia-avustusten käsittely ja toteutumisen 

valvonta ja lausunnot. 

8. Valvontaohjelma ympäristönsuojeluun sekä taksojen uu-

siminen. 

9. Ympäristölupien ja ilmoitusten käsittely ja myöntäminen 

sekä valvonta. 

 

5. Maa-aineslupia myönnetty 2kpl. 

 

6. Lupakäsittelyn ajat pysyneet pääosin 

suunnitelussa aikataulussa. 

 

7. korjausavustukset siirtyneet ARA.lle 

 

8. Valvontaohjelman ja taksojen päivitykset 

jatkuvat lainmuutosten johdosta. 

 

9. ympäristölupia myönnetty 2kpl, patte-

rointi ilmoituksia käsitelty 12 kpl, van-

hoja kaatopaikkoja selvitetty 2kpl. val-

vontaa tehty mahdollisuuksien mukaan. 

 

 

Suoritetietoja: 
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Siikalatvan kunta

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA 2018

Ulkoiset+sisäiset+poistot

Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama Käyttö-

talousarvio muutokset muutoksen 2018 %

jälkeen 01-12

Kunnanvaltuusto

Toimintatulot

Toimintakulut -43 579,00 -43 579,00 -46 357,24 2 778,24 106,4 %

Toimintakate -43 579,00 -43 579,00 -46 357,24 2 778,24 106,4 %

Poistot ja arvonalentumiset -100,00 -100,00 100,00 0,0 %

Tarkastuslautakunta

Toimintatuotot

Toimintakulut -18 298,00 -18 298,00 -12 067,30 -6 230,70 65,9 %

Toimintakate -18 298,00 -18 298,00 -12 067,30 -6 230,70 65,9 %

Keskusvaalilautakunta

Toimintatuotot 19 800,00 19 800,00 9 671,20 10 128,80 48,8 %

Toimintakulut -36 909,00 -36 909,00 -16 005,70 -20 903,30 43,4 %

Toimintakate -17 109,00 -17 109,00 -6 334,50 -10 774,50 37,0 %

Kunnanhallitus

Toimintatuotot 9 963 162,00 9 963 162,00 9 643 646,98 319 515,02 96,8 %

Valmistus omaan käyttöön 63,57 -63,57 0,0 %

Toimintakulut -36 912 391,00 -36 912 391,00 -36 007 820,59 -904 570,41 97,5 %

Toimintakate -26 949 229,00 -26 949 229,00 -26 364 110,04 -585 118,96 97,8 %

Poistot ja arvonalentumiset -1 219 920,00 -1 219 920,00 -1 305 178,65 85 258,65 107,0 %

Sivistyslautakunta

Toimintatuotot 772 100,00 772 100,00 773 751,46 -1 651,46 100,2 %

Toimintakulut -11 462 588,00 -11 462 588,00 -11 770 337,44 307 749,44 102,7 %

Toimintakate -10 690 488,00 -10 690 488,00 -10 996 585,98 306 097,98 102,9 %

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toimintatuotot 65 350,00 65 350,00 117 653,59 -52 303,59 180,0 %

Toimintakulut -144 269,00 -144 269,00 -145 691,08 1 422,08 101,0 %

Toimintakate -78 919,00 -78 919,00 -28 037,49 -50 881,51 35,5 %

Käyttötalous yhteensä

Toimintatuotot 10 820 412,00 10 820 412,00 10 544 723,23 275 688,77 97,5 %

Valmistus omaan käyttöön 63,57 -63,57 0,0 %

Toimintakulut -48 618 034,00 -48 618 034,00 -47 998 279,35 -619 754,65 98,7 %

Toimintakate -37 797 622,00 -37 797 622,00 -37 453 492,55 -344 129,45 99,1 %

Poistot ja arvonalentumiset -1 220 020,00 -1 220 020,00 -1 305 178,65 85 158,65 107,0 %

Netto -39 017 642,00 -39 017 642,00 -38 758 671,20 -258 970,80 99,3 %

Rahoitus

Verotulot 16 175 000,00 16 175 000,00 16 013 526,04 161 473,96 99,0 %

Valtionosuudet 22 343 361,00 22 343 361,00 22 501 282,00 -157 921,00 100,7 %

Rahoitustuotot ja -kulut 106 300,00 106 300,00 74 531,12 31 768,88 70,1 %

Vuosikate 827 039,00 827 039,00 1 135 846,61 -308 807,61 137,3 %

Tilikauden tulos -392 981,00 -392 981,00 -169 332,04 -223 648,96 43,1 %

Varausten muutos 113 780,00 113 780,00 103 523,51 10 256,49 91,0 %

Tilikauden yli-/alijäämä -279 201,00 -279 201,00 -65 808,53 -213 392,47 23,6 %
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VUOSIKATE VUOSINA 2015-2018

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018

Vuosikate 1 882 103 -271 555 1 794 903 1 135 847

SIIKALATVAN KUNTA

KÄYTTÖTALOUDEN TOIMINTAKATE TOIMIALOITTAIN

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018

€ % € % € % € %

Hallinto- ja kehittämispalvelut1 559 944 3,9 1 592 921 3,9 1 423 326 3,8 1 205 187 3,2

Sosiaali- ja terveystoimi 26 208 332 66,3 26 689 032 66,0 24 571 226 65,0 24 103 594 64,4

Sivistystoimi 11 024 116 27,9 11 103 363 27,5 11 042 951 29,2 10 996 586 29,4

Tekninentoimi 743 486 1,9 1 041 070 2,6 773 084 2,0 1 148 125 3,1

YHTEENSÄ 39 535 878 100 40 426 386 100,0 37 810 587 100,0 37 453 492 100

  -  sisältää hallinnonalojen väliset sisäiset palveluostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat.

  -  EI SISÄLLÄ PYS.VAST.MYYNTIVOITTOA 658 118  €, TP 2015
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VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VUOSINA 2013-2018, €

Luvut eivät sisällä valtionosuuden vähenemisen korvauksia vuodelta 2013

TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018

Verotulot 15 843 434 16 432 090 17 713 380 16 435 499 16 775 557 16 013 526

Valtionosuudet 22 230 016 24 103 011 23 029 710 23 635 298 22 703 247 22 501 282

Verorahoitus yhteensä, € 38 073 450 40 535 101 40 743 090 40 070 797 39 478 804 38 514 808

Kunnallisvero-% 21,75 21,75 22,25 22,25 22,00 22,00

VALTIONOSUUKSIEN JAKAANTUMINEN TEHTÄVÄKOHTAISESTI, €

TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018

Yleinen valtionosuus

Sos.-ja terv.huollon valtionosuus

Peruspalvelujen valtionosuus 18 666 986 19 002 180 17 988 888 18 667 117 17 408 484 17 349 924

Opetus- ja kultt.toimen valt.os. -1 363 570 -1 320 853 -922 758 -786 431 -671 541 -598 826

Verotulotasaus 5 092 908 5 767 980 5 963 580 5 754 612 5 966 304 5 750 184

Järjestelmämuutoksen tasaus -166 308 -166 296

Harkinn.var.rah.avustus 820 000

Yhteensä, € 22 230 016 24 103 011 23 029 710 23 635 298 22 703 247 22 501 282

VEROTULOJEN JAKAUTUMINEN VEROLAJEILLE, €

TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2017 TP2018

Kunnan tulovero 13 993 658 14 203 706 15 223 796 13 983 397 14 171 765 13 525 560

Kiinteistövero 1 054 156 1 308 363 1 362 906 1 387 454 1 336 990 1 340 487

Osuus yhteisöveron tuotosta 795 620 920 021 1 126 678 1 064 648 1 266 802 1 147 479

Yhteensä, € 15 843 434 16 432 090 17 713 380 16 435 499 16 775 557 16 013 526
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TULORAHOITUS, TP 2018

€ %

Valtionosuudet 22 501 282 50,0

Verotulot 16 013 526 35,6

Toimintatuotot (ulk.) 6 370 729 14,2

Rahoitustuotot 111 091 0,2

YHTEENSÄ 44 996 628 100
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Siikalatvan kunta

Tuloslaskelmaosan toteutuminen

2018 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

Ulkoiset + sisäiset + poistot talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Toimintatuotot 10 820 412,00 10 820 412,00 10 544 723,23 275 688,77

  Myyntituotot 5 705 426,00 5 705 426,00 5 398 447,58 306 978,42

  Maksutuotot 580 650,00 580 650,00 662 147,24 -81 497,24

  Tuet ja avustukset 459 400,00 459 400,00 286 381,07 173 018,93

  Muut toimintatuotot 4 074 936,00 4 074 936,00 4 197 747,34 -122 811,34

  Valmistus omaan käyttöön 63,57 -63,57

Toimintakulut -48 618 034,00 -48 618 034,00 -47 998 279,35 -619 754,65

  Henkilöstökulut -12 272 683,00 -12 272 683,00 -11 638 507,65 -634 175,35

  Palvelujen ostot -30 586 565,00 -30 586 565,00 -30 964 706,83 378 141,83

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 246 477,00 -2 246 477,00 -2 103 800,39 -142 676,61

  Avustukset -700 500,00 -700 500,00 -601 670,40 -98 829,60

  Muut toimintakulut -2 811 809,00 -2 811 809,00 -2 689 594,08 -122 214,92

Toimintakate -37 797 622,00 -37 797 622,00 -37 453 492,55 -344 129,45

Verotulot 16 175 000,00 16 175 000,00 16 013 526,04 161 473,96

Valtionosuudet 22 343 361,00 22 343 361,00 22 501 282,00 -157 921,00

Rahoitustuotot ja kulut 106 300,00 106 300,00 74 531,12 31 768,88

  Korkotuotot 126 000,00 126 000,00 54 244,12 71 755,88

  Muut rahoitustuotot 18 000,00 18 000,00 56 846,95 -38 846,95

  Korkokulut -25 000,00 -25 000,00 -21 149,24 -3 850,76

  Muut rahoituskulut -12 700,00 -12 700,00 -15 410,71 2 710,71

Vuosikate 827 039,00 827 039,00 1 135 846,61 -308 807,61

Poistot ja arvonalentumiset -1 220 020,00 -1 220 020,00 -1 305 178,65 85 158,65

  Suunnitelman mukaiset poistot -1 220 020,00 -1 220 020,00 -1 208 155,23 -11 864,77

  Arvonalentumiset -97 023,42 97 023,42

Tilikauden tulos -392 981,00 -392 981,00 -169 332,04 -223 648,96

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 113 780,00 113 780,00 103 523,51 10 256,49

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -279 201,00 -279 201,00 -65 808,53 -213 392,47

Verotulojen erittely Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

  Kunnan tulovero 13 527 000,00 13 527 000,00 13 525 559,74 1 440,26

  Osuus yhteisöveron tuotosta 1 276 000,00 1 276 000,00 1 147 479,56 128 520,44

  Kiinteistövero 1 372 000,00 1 372 000,00 1 340 486,74 31 513,26

yht. 16 175 000,00 16 175 000,00 16 013 526,04 161 473,96

Verotettava tulo Tulovero- Verotettava tulo Muutos

prosentti milj. euroa

2013 21,75 70,00 -0,6

2014 21,75 71,44 -2,0

2015 22,25 70,14 -1,8

2016 22,25 70,80 0,9

2017 22,00 69,8 -1,4

2018 22,00 70,3 0,8

Kiinteistöveroprosentit 2018

Yleinen kiinteistövero 0,95

Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,65

Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,25

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00

Rakentamattoman tontin kiinteistövero 4,00

Voimalaitosrakennuksen kiinteistövero 3,10
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Valtionosuuksien erittely Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

  Sosiaali- ja terv.huollon valt.os. 22 343 361,00 22 343 361,00 22 343 361,00

  Kunnan peruspalvelujen valt.os. ml. 

    tasaukset 23 100 108,00 -23 100 108,00

  Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt. os. -598 826,00 598 826,00

yht. 22 343 361,00 22 343 361,00 22 501 282,00 -157 921,00

TOIMINTAKULUT MENOLAJEITTAIN

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018

€ % € % € % € %

Henkilöstökulut 14 059 340 27,9 13 599 260 26,5 12 414 919 25,7 11 638 508 24,2

Palvelujen ostot 31 527 440 62,7 32 217 960 62,8 29 980 489 62,0 30 964 707 64,5

Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 249 248 4,5 2 378 618 4,6 2 252 077 4,7 2 103 800 4,4

Avustukset 410 902 0,8 477 774 0,9 699 342 1,4 601 670 1,3

Muut toimintakulut 2 072 460 4,1 2 608 062 5,1 3 025 284 6,3 2 689 594 5,6

YHTEENSÄ 50 319 390 100 51 281 673 100 48 372 111 100 47 998 279 100

 -  sisältää hallinnonalojen väliset sisäiset palveluostot ja -myynnit sekä sisäiset vuokrat
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INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

2018 Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutoksen

jälkeen

8200 Kunnanhallitus

200 Osakkeet ja osuudet

Menot -376 815,00 376 815,00

Tulot

Nettomeno -376 815,00 376 815,00

8800 Tekninen lautakunta

Liikenneväylät

850 Kaavatiet

Menot -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00

Tulot

Nettomeno -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00

852 Teiden/yl.alueiden valaistus

Menot -65 000,00 -65 000,00 -11 747,68 -53 252,32

Tulot

Nettomeno -65 000,00 -65 000,00 -11 747,68 -53 252,32

853 Liikenneturvallisuuden vaatimat

toimenpiteet

Menot -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Tulot

Nettomeno -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

854 E75 risteysjärjestelyt

Menot -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

Tulot

Nettomeno -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

Liikenneväylät yht.

Menot -340 000,00 -340 000,00 -11 747,68 -328 252,32

Tulot

Nettomenot -340 000,00 -340 000,00 -11 747,68 -328 252,32

Puistot ja yleiset alueet

810 Vornan ja Lehtorannan venesa-

tamat

Menot -20 000,00 -20 000,00 -19 159,31 -840,69

Tulot

Nettomeno -20 000,00 -20 000,00 -19 159,31 -840,69

811 As.kaava alueiden kuivatusjärj.

Menot -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Tulot

Nettomeno -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Puistot ja yleiset alueet yht.

Menot -45 000,00 -45 000,00 -19 159,31 -25 840,69

Tulo

Nettomenot -45 000,00 -45 000,00 -19 159,31 -25 840,69

800 Kaavoitus

Menot -30 000,00 -30 000,00 -31 250,81 1 250,81

Tulot

Nettomeno -30 000,00 -30 000,00 -31 250,81 1 250,81

Liikunta-alueet

840 Ra, Urh.kentän huoltorakennus

Menot -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Tulot

Nettomeno -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

856 Lähiliikuntapaikat

Menot -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

Tulot

Nettomeno -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00
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Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutoksen

jälkeen

857 Uimapaikat

Menot -13 503,26 13 503,26

Tulot

Nettomeno -13 503,26 13 503,26

Liikunta-alueet yht.

Menot -125 000,00 -125 000,00 -13 503,26 -111 496,74

Tulot

Nettomeno -125 000,00 -125 000,00 -13 503,26 -111 496,74

Tilapalvelut

841 Toimitilat

Menot -150 000,00 -150 000,00 -75 057,92 -74 942,08

Tulot

Nettomeno -150 000,00 -150 000,00 -75 057,92 -74 942,08

843 Koivulehto

Menot -20 000,00 -20 000,00 -18 916,88 -1 083,12

Tulot

Nettomeno -20 000,00 -20 000,00 -18 916,88 -1 083,12

844 Kotipiha

Menot -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00

Tulot

Nettomeno -250 000,00 -250 000,00 -250 000,00

845 Aleksanterin koulu

Menot -17 000,00 -17 000,00 -17 000,00

Tulot

Nettomeno -17 000,00 -17 000,00 -17 000,00

846 Kestilän koulu

Menot -50 000,00 -50 000,00 -12 233,82 -37 766,18

Tulot

Nettomeno -50 000,00 -50 000,00 -12 233,82 -37 766,18

847 Pulkkilan koulu

Menot -100 000,00 -100 000,00 -6 606,73 -93 393,27

Tulot

Nettomeno -100 000,00 -100 000,00 -6 606,73 -93 393,27

848 Pulkkilan paloasema

Menot -50 000,00 -50 000,00 -54,00 -49 946,00

Tulot

Nettomeno -50 000,00 -50 000,00 -54,00 -49 946,00

849 Paloilmoitinlaitteiden uusiminen

Menot -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

Tulot

Nettomeno -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

Tilapalvelut yt.

Menot -687 000,00 -687 000,00 -112 869,35 -574 130,65

Tulo 0,00

Nettomenot -687 000,00 -687 000,00 -112 869,35 -574 130,65

Asuntotoimi

842 Asuinrakennukset

Menot -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

Tulot

Nettomeno -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00

855 Kortteisen paloveden turvaam.

Menot -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

Tulot

Nettomeno -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00
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Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutoksen

jälkeen

801 Maa-alueiden osto ja myynti

Menot -100 000,00 -100 000,00 -61 836,00 -38 164,00

Tulot 92 383,49 -92 383,49

Nettomeno -100 000,00 -100 000,00 30 547,49 -130 547,49

Investoinnit yhteensä

Menot -1 302 000,00 -100 000,00 -1 402 000,00 -627 181,41 -774 818,59

Tulot 92 383,49 -92 383,49

Nettomeno -1 302 000,00 -100 000,00 -1 402 000,00 -534 797,92 -867 202,08

INVESTOINTIMENOT, BRUTTO JA NETTO, VUOSINA 2015-2018

TP2015 TP2016 TP2017 TP2018

Investoinnit brutto 2 513 377 1 607 654 1 660 856 627 181

Investoinnit netto -261 014 1 511 769 1 613 289 534 798
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Siikalatvan kunta

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

2018 Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta

   Vuosikate 827 039,00 827 039,00 1 135 846,61 -308 807,61

   Tulorahoituksen korjauserät 41 467,99 -41 467,99

Investointien rahavirta

   Investointimenot -1 302 000,00 -100 000,00 -1 402 000,00 -627 181,41 -774 818,59

   luovutustulot 50 915,50 -50 915,50

Toiminta ja investoinnit, netto -474 961,00 -100 000,00 -574 961,00 601 048,69 -1 176 009,69

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset 125 000,00 125 000,00 -550 187,40 675 187,40

    Antolainojen lisäykset -600 000,00 600 000,00

   Antolainasaamisten vähennykset muilta 125 000,00 125 000,00 49 812,60 75 187,40

Lainakannan muutokset 349 961,00 349 961,00 -1 757 087,67 2 107 048,67

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 060 721,68 -1 060 721,68

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 221 000,00 -1 221 000,00 -2 817 809,35 1 596 809,35

   Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 570 961,00 1 570 961,00 0,00 1 570 961,00

Muut maksuvalmiuden muutokset 0,00 0,00 0,00 1 275 969,38 -1 275 969,38

Vaikutus maksuvalmiuteen 0,00 -100 000,00 -100 000,00 -430 257,00 330 257,00
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3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
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Tilinpäätöslaskelmat

TULOSLASKELMA  

ulkoinen

2018 2017

Toimintatuotot 6 370 729,29 6 903 313,66

    Myyntituotot                                          3 421 473,11 3 915 164,52

    Maksutuotot 662 147,24 636 423,90

    Tuet ja avustukset 286 381,07 417 277,81

    Muut toimintatuotot 2 000 727,87 1 934 447,43

Valmistus omaan käyttöön 63,57

Toimintakulut -43 824 285,41 -44 713 900,28

    Henkilöstökulut -11 577 178,60 -12 414 918,69

       Palkat ja palkkiot -8 713 753,06 -9 163 567,15

       Henkilösivukulut -2 863 425,54 -3 251 351,54

              Eläkekulut -2 515 802,60 -2 775 555,09

              Muut henkilösivukulut -347 622,94 -475 796,45

     Palvelujen ostot -28 994 417,80 -28 837 962,10

     Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 097 114,95 -2 245 231,56

     Avustukset -601 670,40 -699 342,15

    Muut toimintakulut -553 903,66 -516 445,78

Toimintakate -37 453 492,55 -37 810 586,62

Verotulot                        16 013 526,04 16 775 557,26

Valtionosuudet                 22 501 282,00 22 703 247,00

Rahoitustuotot ja -kulut 74 531,12 126 685,67

    Korkotuotot                                                54 244,12 115 220,67

    Muut rahoitustuotot                                     56 846,95 45 330,59

    Korkokulut                                              -21 149,24 -19 802,63

    Muut rahoituskulut                                   -15 410,71 -14 062,96

Vuosikate 1 135 846,61 1 794 903,31

Poistot ja arvonalentumiset -1 305 178,65 -1 892 437,76

    Suunnitelman mukaiset poistot -1 208 155,23 -1 892 437,76

     Arvonalentumiset -97 023,42

Tilikauden tulos -169 332,04 -97 534,45

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 103 523,51 162 196,84

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -65 808,53 64 662,39
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RAHOITUSLASKELMA 

2018 2017

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate                1 135 846,61 1 794 903,31

    Tulorahoituksen korjauserät 41 467,99 -104 405,04

Investointien rahavirta

    Investointimenot      -627 181,41 -1 660 856,47

    Rahoitusosuudet investointeihin 0,00 10 800,00

    Käyttötalouden myyntivoitot 104 405,04

    Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot  50 915,50 36 767,46

Toiminnan ja investointien rahavirta 601 048,69 181 614,30

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

     Antolainasaamisten lisäys       -600 000,00 -1 150 000,00

     Antolainasaamisten vähennys       49 812,60 49 812,60

Lainakannan muutokset

    Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 060 721,68 3 116 442,85

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys   -2 817 809,35 -1 020 971,54

    Lyhytaikaisten lainojen muutos    

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

    Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 462,64 -4 900,00

    Saamisten muutos 996 435,13 356 455,94

    Korottomien velkojen muutos 275 071,61 -1 145 696,74

Rahoituksen rahavirta -1 031 305,69 201 143,11

Rahavarojen muutos -430 257,00 382 757,41

Rahavarojen muutos

    Rahavarat 31.12. 13 605,94 443 862,94

    Rahavarat 1.1. 443 862,94 61 105,53

Rahavarojen muutos -430 257,00 382 757,41
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Siikalatvan kunta

TASE  

VASTAAVAA 2018 2017 VASTATTAVAA 2018 2017

A PYSYVÄT VASTAAVAT 31 589 842,15 31 810 035,48 A OMA PÄÄOMA 16 242 094,85 16 307 903,38

I Aineettomat hyödykkeet 611 277,66 718 978,92 I   Peruspääoma 15 113 059,33 15 113 059,33

  1. Tietoliikenneohjelmat 10 962,61 30 847,81 III Muut omat rahastot

  2. Muut pitkävaikutteiset menot 600 315,05 688 131,11 IV Ed. tilikausien yli-/ alijäämä 1 194 844,05 1 130 181,66

II Aineelliset hyödykkeet 19 001 586,01 20 041 080,48 V  Tilikauden yli-/alijäämä -65 808,53 64 662,39

  1.Maa- ja vesialueet 2 905 084,16 2 893 512,24

  2. Rakennukset 14 647 370,67 15 513 302,03 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 953 505,74 1 057 029,25

  3.Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 212 104,47 1 375 786,56     VARAUKSET

  4.Koneet ja kalusto 113 588,41 172 952,89   1. Poistoero 953 505,74 1 057 029,25

  5.Muut aineelliset hyödykkeet 11 613,78 11 613,78

  6.Ennakkomaksut ja keskener.hank. 111 824,52 73 912,98 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 113 710,55 95 135,21

III Sijoitukset 11 976 978,48 11 049 976,08   2. Lahjoistusrahastojen pääomat 74 656,42 74 417,11

  1.Osakkeet ja osuudet 9 565 221,51 9 188 406,51   3. Muut toimeksiantojen pääomat 39 054,13 20 718,10

  3.Muut lainasaamiset 2 380 226,97 1 830 039,57

  4.Muut saamiset 31 530,00 31 530,00 E VIERAS PÄÄOMA 17 974 831,80 19 456 847,86

I  Pitkäaikainen 4 572 649,14 6 130 502,97

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 77 012,40 62 899,70     2.Lainat rah.-ja vak.laitoksilta 4 572 649,14 6 130 502,97

  2.Lahjoitusrahastojen erityiskatt. 41 394,58 42 224,76 2. Lyhytaikainen 13 402 182,66 13 326 344,89

  3.Muut toimeksiantojen varat 35 617,82 20 674,94     1.Joukkovelkakirjat 9 000 000,00 9 000 000,00

    2.Lainat rah.-ja vak.laitoksilta 1 021 349,07 1 220 582,91

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 617 288,39 5 043 980,52     5.Saadut ennakot 13 076,10 19 240,08

II Saamiset 3 603 682,45 4 600 117,58     6.Ostovelat 853 905,93 889 503,27

   Pitkäaikaiset saamiset 2 546 631,67 2 794 815,62     7.Liittymismaksut ja muut velat 160 677,06 448 875,21

    2.Lainasaamiset 2 466 760,39 2 714 944,34     8.Siirtovelat 2 353 174,50 1 748 143,42

    4.Siirtosaamiset 79 871,28 79 871,28

   Lyhytaikaiset saamiset 1 057 050,78 1 805 301,96 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 35 284 142,94 36 916 915,70

    1.Myyntisaamiset 466 841,04 513 700,89

    2.Lainasaamiset 165 727,98 369 555,00

    3.Muut saamiset 293 938,87 623 538,62

    4.Siirtosaamiset 130 542,89 298 507,45

III Rahoitusarvopaperit 1 223,40

    1. Osakkeet ja osuudet 1 223,40

IV Rahat ja Pankkisaamiset 12 382,54 443 862,94

VASTAAVAA YHTEENSÄ 35 284 142,94 36 916 915,70
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 KONSERNITULOSLASKELMA            

2018 2017

Toimintatuotot 31 383 748,48 31 428 739,69

Toimintakulut -68 746 548,58 -68 966 074,91

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 3 884,37 2 803,22

Toimintakate -37 358 915,74 -37 534 532,00

Verotulot                        15 952 528,98 16 775 557,26

Valtionosuudet                 24 791 470,22 24 993 736,53

Rahoitustuotot ja -kulut

    Korkotuotot                                                68 839,97 141 210,48

    Muut rahoitustuotot                                     73 559,55 54 778,00

    Korkokulut                                              -191 019,67 -200 608,29

    Muut rahoituskulut                                   -32 094,94 -49 360,27

Vuosikate 3 304 368,38 4 180 781,71

Poistot ja arvonalentumiset -3 299 107,92 -4 042 882,76

    Suunnitelman mukaiset poistot -3 248 244,78 -4 042 882,76

    Omistuksen eliminointierot 69 125,37

    Arvonalentumiset -119 988,51

Satunnaiset erät 585 943,32

Tilikauden tulos 591 203,77 137 898,95

Tilinpäätössiirrot -17 652,11 -3 753,52

Tilikauden verot -45 189,44 -41 909,70

Laskennalliset verot -26 124,07 -44 300,44

Vähemmistöosuudet -5 203,24 -2 573,17

Tilikauden ylijäämä 497 034,91 45 362,12
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

2018 2017

Toiminnan rahavirta

    Vuosikate                3 304 368,38 4 180 781,71

    Satunnaiset erät             585 943,32

    Tilikauden verot -45 189,44 -41 909,70

    Tulorahoituksen korjauserät -578 224,07 -72 790,07

Investointien rahavirta

    Investointimenot      -2 858 367,84 -3 724 484,28

    Rahoitusosuudet investointimenoihin      4 308,96 131 244,22

    Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot  1 130 524,12 382 287,01

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 543 363,43 855 128,89

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

     Antolainasaamisten lisäys       0,00 0,00

     Antolainasaamisten vähennys       40 220,61 38 812,60

Lainakannan muutokset

    Pitkäaikaisten lainojen lisäys   1 880 721,68 4 052 317,03

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys   -5 149 633,25 -2 829 117,29

    Lyhytaikaisten lainojen muutos    -625 960,21 -679 734,83

Oman pääoman muutokset 75 561,93

Muut maksuvalmiuden muutokset

    Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 404,78 -4 892,58

    Vaihto-omaisuuden muutos 2 601,49 -18 180,27

    Saamisten muutos 1 334 625,10 1 215 410,48

    Korottomien velkojen muutokset 191 330,42 -1 360 492,32

Rahoituksen rahavirta -2 321 689,38 489 684,75

Rahavarojen muutos -778 325,95 1 344 813,64

Rahavarojen muutos

    Rahavarat 31.12. 5 140 274,62 6 212 596,26

    Rahavarat 1.1. 5 918 600,57 4 867 782,62

Rahavarojen muutos -778 325,95 1 344 813,64
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KONSERNITASE 

VASTAAVAA 2018 2017 VASTATTAVAA 2018 2017

PYSYVÄT VASTAAVAT 49 259 808,92 50 582 942,54 OMA PÄÄOMA 19 602 080,37 19 335 004,09

Aineettomat hyödykkeet 1 064 859,36 1 031 861,48 Peruspääoma 15 113 059,33 15 113 059,33

    Aineettomat oikeudet 151 569,08 194 380,96 Säätiöiden ja yhdist. peruspääomat 5 012,00 5 012,00

    Muut pitkävaikutteiset menot 802 566,10 759 016,54 Arvonkorotusrahasto 249 840,75

    Ennakkomaksut 110 724,18 78 463,98 Muut omat rahastot 564 439,00 1 146 567,92

Edell.tilikausien yli-/alijäämä 3 422 535,13 2 775 161,98

Aineelliset hyödykkeet 47 251 050,11 48 547 345,01 Tilikauden yli- /alijäämä 497 034,91 45 362,11

    Maa- ja vesialueet 3 654 424,63 3 591 517,60

    Rakennukset 29 697 797,46 30 947 605,64 VÄHEMMISTÖOSUUDET 425 304,78 521 280,98

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 9 252 468,12 8 907 161,83

    Koneet ja kalusto 2 519 285,62 2 621 025,09 PAKOLLISET VARAUKSET 1 083 562,54 1 056 605,08

    Muut aineelliset hyödykkeet 1 111 370,36 1 125 738,20 Muut pakolliset varaukset 1 083 562,54 1 056 605,08

    Ennakkomaksut ja keskener.hank. 1 015 703,91 1 354 296,65

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 362 819,90 341 535,60

Sijoitukset 943 899,45 1 003 736,05

    Osakkuusyhteisöosuudet 431 883,61 427 999,25 VIERAS PÄÄOMA 41 019 466,11 44 993 549,18

    Muut osakkeet ja osuudet 240 822,05 243 164,00 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 20 107 250,14 23 556 327,05

    Muut lainasaamiset 214 793,38 278 623,48 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 1 207 409,05 1 232 147,24

    Muut saamiset 56 400,41 53 949,32 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 11 527 188,84 12 044 916,44

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 8 177 618,08 8 160 158,45

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 325 067,64 308 188,11

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 62 493 233,69 66 247 974,93

VAIHTUVAT VASTAAVAT 12 908 357,13 15 356 844,28

Vaihto-omaisuus 361 581,17 364 182,67

Saamiset 7 406 501,34 8 780 065,35

Pitkäaikaiset saamiset 2 777 434,84 3 052 352,26

Lyhytaikaiset saamiset 4 629 066,50 5 727 713,09

Rahoitusomaisuusarvopaperit 215 481,09 186 527,83

Rahat ja Pankkisaamiset 4 924 793,53 6 026 068,43

VASTAAVAA YHTEENSÄ 62 493 233,69 66 247 974,93
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TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Kunnan tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Myös verotulot kirjattiin suoriteperusteisesti.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunni-

telman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on

laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. 

Poistosuunnitelman mukaiset laskentaperiaatteet on esitelty tuloslaskelman liitetiedoissa Suunnnitelman mukaisten

poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset ja sijoitusluonteiset menot on merkitty taseessa hankintamenoon.

Vaihto-omaisuus

Siikalatvan kunnan taseessa ei ole vaihto-omaisuutta.

Rahoitusomaisuus

Siikalatvan kunnalla on taseen rahoitusarvopapereissa 1 223,40 € (DB säilytystili)

Avustukset

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao.hyödykkeen hankinta-

menon vähennykseksi.

2. Perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu edellisestä tilikaudesta tai kirjanpitolautakunnan 

kuntajaoston antamista ohjeista poikkeavaksi, sekä muutoksen vaikutukset

Taseen esittämistapaa ei ole muutettu.

3. Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Siikalatvan kunta ei ole tehnyt oikaisuja edellisen tilikauden tietoihin.

4. Selvitys, jos edelliseltä tilikaudelta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa

Siikalatvan kunta möi v. 2017 alussa ruokapalvelut perustetulle tytäryhtiölle Siikalatvan Ruokapalvelut Oy:lle.

Myynti näkyy  v. 2017 tuloslaskelman myyntituloissa ja tarvikeostoissa.

Myynnin seurauksena kunnan taseessa lisääntyivät osakket ja osuudet 220 000,00 €.

Siikalatvan kunta ulkoisti sosiaali- ja terveystoimen v. 2017 alussa Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:lle.

Muutos näkyy asiakaspalvelujen ostoissa.

Siikalatvan kunta purki muut omat rahastot, 1 140 745,03 €. Kirjaus tehtiin edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

(k.valt. 20.3.2017 § 17)

V. 2018 Siikalatvan kunta ulkoisti henkilöstö- ja taloushallinnon sekä alueiden kunnossapitopalvelut.

Muutos näkyy tuloslaskelman palkoissa sekä palveluiden ostoissa.

Siikalatvan kunta teki alaskirjauksen/lisäpoiston 97 023,42 € Siikalatvan lukiosta, mikä näkyy tuloslaskelmassa arvon-

alentumisena.

Liitetietohin korjattu arvonlisäveropalautuksen vastuusumman v 2017 vertailutietoa. Uusi v 2017 luku 118 411,40

5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

Siikalatvan kunnalla ei mainittavaa
 

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä sekä osakkuusyhteisöt.



Siikalatvan kunta 

Tilinpäätös 2018 

 

77 

 

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen  ja kunnan

omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia 

lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Edellisvuosista poiketen

kiinteistöverot on eliminoitu.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja veroperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen pääomaan ja laskennalli-

seen varovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä

osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen ja kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt 

ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pää-

omasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistö Oy Rantsilan Kauppiastavaratalon  rakennuspoisto on oikaistu suunnitelman mukaiseksi, koska yhtiö ei ole tehnyt

omassa tilinpäätöksessään poistoa.

Muiden konserniyhteisöjen suunnitelman mukaisia poistoja ei ole yhdenmukaistettu konsernitilinpäätökseen, koska kukin

yhteisö on tehnyt omassa tilinpäätöksessään poistot.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. 

Osakkuusyhteisöjen tilinpäätöstietoja (poistot) ei ole muutettu Siikalatvan kunnan tilinpäätösperusteiden mukaiseksi niiden

epäolennaisuuden vuoksi.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Siikalatvan kunnalla ei mainittavaa

Poikkeavat tilikaudet

Siikalatvan kunnalla ei ole mainittavaa

Edellisen tilikauden vertailukelpoisuus

Kunnan omistusosuus ( asukaslukujen suhteen) Haapaveden-Siikalatvan seudun ky:stä pieneni 39,19 %:sta 38,92 %:iin.

Kunnan omistusosuus Piippolan Vesi Oy:stä kasvoi 54 %:sta 69,5 %:iin, koska kunta osti Siikalatvan seurakunnan ja

Oulun Osuuspankin osakkeita yht. 155 osaketta. 

Siikalatvan Vesihuolto Oy ja Piippolan Vesi Oy fuusioituivat 31.12.2018, jolloin kunnan omistusosuus  Siikalatvan Vesihuolto 

Oy:stä pieneni 96 %:sta 92,2 %:iin.

Fuusiosta johtuen konsernin rahoituslaskelman rahavarat eivät täsmää 31.12.2017 tilannetta verrattaessa 1.1. 2018 rahavaroihin, 

sillä Piippolan Vesi Oy:n rahavarat sisältyvät 31.12.2017 rahavaroihin, mutta puuttuvat 1.1.2018 rahavaroista. Varat sisältyvät

kuitenkin konsernin 31.12.2018 rahavaroihin.

Vesiyhtiöiden fuusiosta aiheutui myös tulosvaikutteisia omistuksen eliminointieroja. Tämä 69 125,37 € eliminointiero parantaa tulosta.

Satunnaisissa erissä on mukana 26 163,72 €, joka on Piippolan Vesi Oy:n vuoden 2018 voitto.

Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n, Siikalatvan Vesihuolto Oy:n sekä Tuohisentteri Oy:n tilinpäätöstiedot v 2017 muuttuivat

kunnan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Muutokset huomioitu v 2018 konserniin.

Liitetiedoissa arvonlisäveron palautusvastuun v 2017 vertailutieto muuttunut. Muutokseen vaikutti kunnan muutos  sekä

JEDUN vastuusummien lukujen muutos. Vertailutieto v 2017 muuttui summasta 491015,52 summaan 245544,97.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6. Toimintatuotot tehtäväalueittain                       konserni                          kunta

2018 2017 2018 2017

Tarkastuslautakunta 0,00 0,00 0,00 0,00

Keskusvaalilautakunta 9 671,20 0,00 9 671,20 0,00

Kunnanvaltuusto ja -hallitus 30 201 541,96 30 081 397,59 5 531 204,61 5 968 825,82

Sivistyslautakunta 1 054 881,73 1 267 815,89 712 199,89 854 961,63

Rakennus- ja ympäristölautakunta 117 653,59 79 526,21 117 653,59 79 526,21

Toimintatuotot  yhteensä (ulkoiset) 31 383 748,48 31 428 739,69 6 370 729,29 6 903 313,66



Siikalatvan kunta 

Tilinpäätös 2018 

 

78 

 

7. Verotulojen erittely                          kunta

2018 2017

Kunnan tulovero 13 525 559,74 14 171 765,16

Kiinteistövero 1 340 486,74 1 336 990,53

Osuus yhteisöveron tuotosta 1 147 479,56 1 266 801,57

Verotulot yhteensä 16 013 526,04 16 775 557,26

8. Valtionosuuksien erittely                          konserni                          kunta

2018 2017 2 018 2 017

Kunnan peruspalvelujen valt.os. (ilman tasauksia) 17 349 924,00 17 408 484,00 17 349 924,00 17 408 484,00

 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 5 750 184,00 5 966 304,00 5 750 184,00 5 966 304,00

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -598 826,00 -671 541,00 -598 826,00 -671 541,00

Yksikköhintarahoitus (Jokilaaksojen koulutus ky) 2 290 188,22 2 290 489,53

Valtionosuudet yhteensä 24 791 470,22 24 993 736,53 22 501 282,00 22 703 247,00

9. Palvelujen ostojen erittely                          kunta

2018 2017

Asiakaspalvelujen ostot 23 635 204,90 23 788 821,47

Muiden palvelujen ostot 5 359 212,87 5 049 140,63

Kunnan palvelujen ostot yhteensä 28 994 417,77 28 837 962,10

10. Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin

Siikalatvan kunta ei ole myöntänyt toiminta-avustuksia valtuustoryhmille.

11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä 

Kunnanvaltuusto 21.12.2009 § 92

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista.

Uusissa investoinneissa käytetään poistoajan alarajaa.

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000,00 euroa, on kirjattu vuosikuluksi.

Arvioidut poistoajat  ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:

Poistomenetelmä poistoaika

Aineettomat hyödykkeet

   Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 2-10 vuotta

erityisestä syystä voi olla enin-

tään 20 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

    Maa- ja vesialueet ei poistoa

    Rakennukset ja rakennelmat

      Hallinto- ja laitosrakennukset tasapoisto 20-50 vuotta

      Tehdas- ja tuotantorakennukset tasapoisto 20-30 vuotta

      Talousrakennukset tasapoisto 10-20 vuotta

      Vapaa-ajan rakennukset tasapoisto 20-30 vuotta

      Asuinrakennukset tasapoisto 30-50 vuotta

    Kiinteät rakenteet ja laitteet

      Kadut, tiet, torit ja puistot tasapoisto 15-20 vuotta

      Muut maa- ja vesirakenteet tasapoisto 15-30 vuotta

      Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet tasapoisto 10-15 vuotta

    Koneet ja kalusto

      Muut liikkuvat työkoneet tasapoisto 5-10 vuotta

      Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3-5 vuotta

    Muut aineelliset hyödykkeet 

      Arvo- ja taide-esineet ei poistoa

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoa

    Pysyvien vastaavien sijoitukset

      Osakkeet ja osuudet ei poistoa
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12. Pakollisten varausten muutokset                        konserni                           kunta

2018 2017 2018 2017

Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1 (ky) 1 056 605,08 1 002 326,52

Lisäykset tilikaudella 114 134,00 54 278,56

Vähennykset tilikaudella -87 176,53

Saldo 31.12. 1 083 562,55 1 056 605,08

13. Pysyvien vast. hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot                         konserni                           kunta

2018 2017 2018 2017

Muut toimintatuotot

    Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot 4 777,50 128 725,55 4 777,50 90 118,47

    Irtaimen omaisuuden luovutusvoitot 15 114,93 15 114,93

    Muut luovutusvoitot 79,54 79,54

yhteensä 4 777,50 143 920,02 4 777,50 105 312,94
Muut toimintamenot

     Rakennusten luovutustappiot 28 512,00 9,12 28 512,00

     Maa-alueiden luovutustappiot 17 733,49 907,90 17 733,49 907,90

yhteensä 46 245,49 917,02 46 245,49 907,90

14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät                         konserni                           kunta

2018 2017 2018 2017

Satunnaiset tuotot

    Piippolan Vesi Oy.n ja Siikalatvan Vesihuolto Oy:n fuusio 26 163,72

    Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot (PPSHP) 645 043,77

yhteensä 671 207,49 0,00 0,00 0,00
Satunnaiset kulut

    Oulun Medikiinteistöt Oy:n osakkeiden luovutustappio 

     (PPSHP) 85 264,17

yhteensä 85 264,17 0,00 0,00 0,00

15. Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot osuuksista muissa yhtiöissä

Siikalatvan kunnan saamat tuotot osuuksista muissa yhtiöissä eivät ole olennaisia.

16. Erittely poistoerojen muutoksista                          kunta

2018 2017

Invetointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos 103 523,51 162 196,84

Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuspoisto-

jen erotus 0,00 0,00

Poistoeron muutokset yhteensä 103 523,51 162 196,84

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17. Lainan liikenteeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Siikalatvan kunnalla ei ole ko.kuluja

18. Arvonkorotukset                         konserni                           kunta

2018 2017 2018 2017

Arvonkorotusrahasto 0,00 249 840,75

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä



Siikalatvan kunta 

Tilinpäätös 2018 

 

80 

 



Siikalatvan kunta 

Tilinpäätös 2018 

 

81 

 



Siikalatvan kunta 

Tilinpäätös 2018 

 

82 

 

 

 

23. Saamisten erittely 2018 2017

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 66 200,46 77 025,24

Lainasaamiset

Muut saamiset 22 410,00 26 584,38 22 410,00

Siirtosaamiset 2 058,33

Yhteensä 22410,00 92 784,84 22 410,00 79 083,57

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä

Myyntisaamiset 1071,38 146,32

Lainasaamiset

Muut saamiset 

Siirtosaamiset 79 871,28 79 871,28

Yhteensä 79 871,28 1 071,38 79 871,28 146,32

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhtei-

söiltä

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Muut saamiset 

Siirtosaamiset

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

Saamiset yhteensä 102 281,28 93 856,22 102 281,28 79 229,89

24. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät                         konserni                         kunta

2018 2017 2018 2017

Pitkäaikaiset siirtosaamiset

      Haapaveden-Siikalatvan seudun ky 79 871,28 79 871,28

      Siikalatvan Keskuspuhdistamon sähkö- ja valokuitu-

       liittymismaksut 256 834,38

Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 256 834,38 79 871,28 79 871,28

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

      Kela/Työterveyshuolto 91 389,59 97 314,45 44 894,03 55 708,78

      Eu-tuet ja avustukset 29 601,76 59 799,07

      Työt.vak.maksu, tapat.vak.maksut 33 454,30 55 554,68 33 454,30 55 554,68

      Työt.vak.rahasto/koulutuskorvaus 3 010,45 4 535,00 3 010,45 4 535,00

      Terv.palv. Mehiläinen Oy, työterv.huol.tasaus 37 677,00 37 677,00

      Haapaveden kaup./Ympäristöpalvelut 14 856,45 14 856,45

      Oulun kaupunki/etälukio 5 279,52 5 279,52

      Kuntarahoitus/leasingvuokra 7 955,67 7 955,67

     Junnikkala Oy/metsänmyynti 20 729,19 103 921,29 20 729,19 103 921,29

     Muut siirtosaamiset 400 667,39 389 495,61 363,28 41 052,37

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 606 944,32 748 297,10 130 542,89 298 449,12
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25. Oman pääoman erittely                        konserni                           kunta

2018 2017 2018 2017

Peruspääoma 1.1. 15 113 059,33 15 113 059,33 15 113 059,33 15 113 059,33

     Lisäykset

     Vähennykset

Peruspääoma 31.12. 15 113 059,33 15 113 059,33 15 113 059,33 15 113 059,33

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 1.1. 5 012,00 5 012,00

     Lisäykset

     Vähennykset

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 31.12. 5 012,00 5 012,00

Arvonkorotukset 1.1. 249 840,75 300 814,17

     Lisäykset

     Vähennykset -249 840,75 -50 973,42

Arvonkorotukset 31.12. 0,00 249 840,75

Muut omat rahastot 1.1. 1 146 567,92

     Elinkeinorahasto (Ra) 58 865,77 58 865,77

     Muut omat rahastot (Pi) 1 081 879,26 1 081 879,26

     Muut omat rahastot 1 136 213,48 1 140 745,03

     Lisäykset 41 638,18 240 547,67

     Vähennykset -623 767,10 -1 370 938,26 -1 140 745,03

Muut omat rahastot 31.12. 564 439,00 1 146 567,92 0,00

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1. 2 820 524,09 1 194 844,05 -10 563,37

     Omien rahastojen purku 602 011,04 1 140 745,03

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 31.12. 3 422 535,13 2 775 161,98 1 130 181,66

Tilikauden yli/alijäämä 31.12. 497 034,91 45 362,11 -65 808,53 64 662,39

Oma pääoma yhteensä 19 602 080,37 19 335 004,09 16 242 094,85 16 307 903,38

26. Erittely poistoerosta 2018 2017

Investoitivaraukseen liittyvä poistoero 953 505,74 1 057 029,25

Verotuspoistoihin liittyvä poistoero 0,00 0,00

Poistoero yhteensä 953 505,74 1 057 029,25

27. Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin                           kunta

viiden vuoden kuluttua 2018 2017

Joukkovelkakirjalainat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 330 085,00 1 726 671,00

Lainat julkisyhteisöiltä

Lainat muilta luotonantajilta

    Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 330 085,00 1 726 671,00

28. Joukkovelkakirjalainat/ kuntatodistukset 2018 2017

Op Yrityspankki Oyj/KT1259015, 20.12.2017-20.3.2018 5 000 000,00

     - korko -0,01 %

Op Yrityspankki Oyj/KT132600, 20.12.2018-20.3.2019 5 000 000,00

     - korko 0,01 %

Danske Bank Oyj/171102002714, 1.11.2017-1.2.2018 4 000 000,00

     - korko -0,00 %

Danske Bank Oyj/,181108002434, 1.11.2018-1.2.2019 4 000 000,00

    -tuotto -0,05 %

Joukkovelkakirjalaina/kuntatodistukset yhteensä 9 000 000,00 9 000 000,00

29. Pakolliset varaukset                         konserni                           kunta

2018 2017 2018 2017

Muut pakolliset varaukset

   PPSHP:n potilasvahinkovakuutus 969 428,54 1 056 605,08

   Muut pakolliset varaukset 114 134,00

Pakolliset varaukset yhteensä 1 083 562,54 1 056 605,08
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30. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhty- 2018 2017

mille sekä osakkuus- ja muille omistysyhteisöille Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Velat tytäryhteisöille

Saadut ennakot

Ostovelat 302 468,59 220 363,70

Muut velat

Siirtovelat

Yhteensä 302 468,59 220 363,70

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

Saadut ennakot

Ostovelat 26 364,76 17 250,43

Muut velat

Siirtovelat 35 572,37

Yhteensä 61 937,13 17 250,43

Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Yhteensä 0,00 0,00

Vieras pääoma yhteensä 364 405,72 237 614,13

31. Luottolimiitti                           kunta

Luottolimiittisopimus 3 000 000,00 2018 2017

Käytetty luottolimiitti 31.12. 1 060 721,68 1 597 226,44

32. Muiden velkojen erittely                        konserni                           kunta

2018 2017 2018 2017

Muut velat Liittymismaksut 1 104 462,11 129 816,74

                 Muut velat 772 223,83 923 765,13 160 677,06 448 875,21

Muut velat yhteensä 1 876 685,94 1 053 581,87 160 677,06 448 875,21

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät                          konserni                           kunta

2018 2017 2018 2017

Lyhytaikaiset siirtovelat

     Tuloennakot 316 116,79 191 288,37 81 546,05 59 582,18

     Siirtovelat Verovelat 12/2018 443 012,75 443 012,75

Palkkojen ja henkilöstösivukulujen

jaksotukset 3 028 916,81 3 177 543,19 1 152 799,44 1 290 996,54

Palkkojen sivukulut joulukuulta 194 648,96

 ( Kuel, Vael, tal.tuki, tapat.) 338 914,09 385 439,21 67 005,67

Palkkojen kertaerä v. 2018 67 605,14 67 605,14

Eläkemenoperusteinen maksu 143 102,81 93 634,73 109 351,78 75 810,32

Korkojaksotukset 27 094,56 24 479,55 8 261,32

Haapaveden- siikalatvan seutuk. Ky 35 572,37

Mela 300 854,00 300 854,20

Op. Ja kult.min./perusopetus 83 512,00 116 005,00 83 512,00 116 005,00

Muut siirtovelat 537 171,41 659 345,47 3 653,78 11 100,42

Siirtovelat yhteensä 5 286 300,36 4 647 735,52 2 353 174,50 1 748 143,42

Korottomaan vieraaseen pääomaan sisältyvät                        konserni

laskennalliset verovelat 2018 2 017

Lyhytaikainen koroton vieraspääoma 99 030,27 87 019,40

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

34. Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä                          konserni                           kunta

kiinteistöihin 2018 2017 2018 2017

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 7 924 515,38

   Vakuudeksi annetut kiinnitykset 7 077 929,68 808 808,32
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35. Vakuudet, jotka kunta on antanut muiden omien                          konserni                           kunta

sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi 2018 2017 2018 2017

 Vakuus vanhan kaatopaikan (Piippola) ympäristölu-

 van velvoitteiden kattamiseksi 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00

 Vakuus vanhan kaatopaikan (Piippola) ympäristölu-

 van velvoitteiden kattamiseksi 57 134,12 57 134,12

PPSHP pantatut tonttien vuokraoikeudet 33 499,10

Yhteensä 120 134,12 96 499,10 120 134,12 63 000,00

36. Vakuudet, jotka kunta on antanut samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Siikalatvan kunnalla ei mainittavaa

37. Yhteenlaskettu arvo kunnan muista vakuuksista lajeittain ryhmiteltynä 

Siikalatvan kunnalla ei mainittavaa

38. Vuokravastuut                          konserni                           kunta

2018 2017 2018 2017

   Vuokravastuut yhteensä 1 258 024,47 1 172 262,59 860 341,59 315 834,91

   - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 401 636,64 364 746,72 475 098,39 257 327,29

   - sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet

   Leasingvastuut yhteensä 398 748,80 393 172,12 309 942,59 284 961,64

   - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 110 416,49 99 148,00 88 922,12 71 506,74

   - siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut 47 734,05 47 734,00 47 734,05 47 734,05

yhteensä 1 656 773,27 1 565 434,71 1 170 284,18 600 796,55

Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuista.

Vuokravastuiden yhteissummaan ei ole laskettu seuraavien kiinteistöjen vuokravastuita v. 2020 alkaen, koska kiinteistöt

39. Vastuusitoumukset                          konserni                           kunta

40. 2018 2017 2018 2017

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen 

puolesta Alkuperäinen pääoma 15 888 686,46 15 454 086,46

Jäljellä oleva pääoma 11 450 046,05 12 964 093,50

Takaukset muiden puolesta

Alkuperäinen pääoma 1 244 046,38 1 330 466,38 966 906,38 966 906,38

Jäljellä oleva pääoma 636 668,32 776 814,09 446 835,05 498 308,86

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 2018 2017

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 31 096 523,00 31 254 527,00

Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12. 19 978,08 20 656,57

on vuokrattu toistaiseksi voimassaolevilla sopimuksilla: Laanilan väistötila, paloasema, liikuntasali ja lukio (Jedu). 

Pulkkilan koulun vuokra on laskettu v. 2020 loppuun (uusi koulu).
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41. Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt                          konserni                           kunta

2018 2017 2018 2017

PPSHP:

Koronvaihtosopimus Kuntarahoitus Oyj

Sopimus erääntyy 10.10.2021

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 298 000,00 298 000,00

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -9 286,69 -10 624,36

Koronvaihtosopimus Handelsbanken

Sopimus erääntyy 15.7.2019

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 23 281,25 46 562,50

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -124,36 -681,29

Korkokattosopimus SEB

Sopimus erääntyy 15.7.2019

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 46 562,50 93 125,00

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 1 192,72 400,24

Koronvaihtosopimus Danske Bank

Sopimus erääntyy 31.12.2019

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 476 800,00 476 800,00

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -2 948,26 -5 101,73

Koron- ja valuutanvaihtosopimus Nordea

Sopimus erääntyy 16.10.2020

Lainapääomaa vastaava nimellisarvo yhteensä 0,00 70 652,82

Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 0,00 -8 504,53

Potilasvakuutuksen vastuuvelka, vammaispalvelulain

mukaisen tuleva tuetun asumisen vastuu 335 116,82 335 771,32

JEDU:

Hankkeiden omavastuu 12 169,92 57 921,90

Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä 350 428,02 245 544,97 100 237,84 118 411,40

Arvonlisäveron palautusvastuu: Siikalatvan kunnalle syntyi arvonlisäveron palautusvastuu, kun sos- ja terv.toimen

rakennukset, joiden investointikustannuksista on saatu alv-palautus tai -vähennys, vuokrattiin 1.1.2017 Mehiläinen Terveys-

palvelut Oy:lle. Arvonlisäveron palautusvastuun ensimmäinen erä maksettiin joulukuun 2017 tilityksessä.

Palautettavien verojen yhteismäärä on 136 584,96 €.

Investoinneista otetaan mukaan vain uudisrakentamiseen verrattavat kohteet vuodesta 2009 alkaen.
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HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.

2018 2017

Kunnanvaltuusto

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalitautakunta

Kunnanhallitus 98,4 117,2

Sivistyslautakunta 132,6 134,3

Rakennus- ja ympäristölautakunta 2 2

yhteensä 233,0 253,5

43. Henkilöstökulut 2018 2017

Henkilöstökulut tuloslaskelman

    mukaan 11 577 178,60 12 414 918,69

Henkilöstökuluja aktivoitu aineet-

   tomiin ja aineellisiin hyödykkei-

   siin 9 540,05 102 952,33

Henkilöstökulut yhteensä 11 586 718,65 12 517 871,02

44. Luottamishenkilön palkoista perityt ja puolueella tai tukiyhdistykselle 

tilitetyt luottamushenkilömaksut

2018 2017

Siikalatvan keskustan kun.järj. 2 961,87 3 486,87

Siikalatvan perussuomalaiset 75,20

Tilitetyt luottamushenk.maksut yht. 2 961,87 3 562,07

45. Tilintarkastajan palkkiot 2018 2017

PwC Julkistarkastus Oy

Tilintarkastuspalkkiot 2 600,00 5 845,15

Tilintarkastajan lausunnot 200,00 400,00

Tarkastuslautakunnan avustaminen 966,40 867,30

Muut palkkiot 242,00

Talvea Julkishallinon Palvelut Oy

Tilintarkastuspalkkiot 1 248,00

Tarkastuslautakunnan avustaminen 325,00

Palkkiot yhteensä 5 339,40 7 354,45

46. Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti, 28.12.2016 § 339, kunta on antanut Siikalatvan Vuokratalot Oy:llle

avustuksena hallintoon kohdistuvia palveluita yht. 36 663,95 € .

Maa-alueiden vuokria ei ole peritty kaikista maa-alueista.

Kunnanjohtajasopimus

Kunnanjohtajan kanssa on 21.3.2016 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu kuuden

kuukauden palkkaa vastaavasta erokorvauksesta. Sopimus on tullut voimaan 1.6.2016.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ALLEKIRJOITUKSET JA 

MERKINNÄT 

LUETTELOT JA SELVITYKSET 
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LUETTELOT JA SELVITYKSET

KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT v. 2018

TASEKIRJA

PÄIVÄKIRJA

PÄÄKIRJA

MYYNTIRESKONTRA

LASKUPÄIVÄKIRJA

SUORITUSPÄIVÄKIRJA

OSTORESKONTRA

OSTOLASKUPÄIVÄKIRJA

SUORITUSPÄIVÄKIRJA

PALKKAKIRJANPITO

PALKKALUETTELOT

PALKKAKORTISTO

TASE-ERITTELY

TASE-ERITTELYT

LIITTEET

TOSITELAJIT

  1 Tiliotteet Basware 15 Luottotappiot 32 Tekninen Yleislaskutus

  5 Pro Consona-Sos. Tositteet 16 Poistot 40 Päivähoitolaskutus

  9 Palkkatositteet 20 Ostolaskujen maksut 50 Lomituslaskutus

10 KP Laskennalliset 21 Ostolaskut WF 86 Hyvitysten kohdistus MYRE

11 KP Automaattikirjaukset 22 Ostolaskut ostoreskontra 87 Korkolaskut

12 SL Laskennalliset 23 Ostolaskut Approval 88 Sopimuslaskutus

13 SL Automaattikirjaukset 30 Myyntireskontran suoritukset 89 Sisäinen laskutus

14 Vyörytykset 31 Yleislaskut 90 Sisäiset / muistiotositteet

96 Kirjanpidon tulos

SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTYKSESTÄ

Kirjanpitoaineisto Säilytysaika Säilytystapa

Tasekirja pysyvästi kirjaksi sidottuna

Päiväkirja 10 v kahdella muistitikulla

Pääkirja 10 v kahdella muistitikulla

Myyntireskontra

Laskupäiväkirja 10 v arkistokansio

Suorituspäiväkirja 10 v arkistokansio

Ostoreskontra

Ostopäiväkirja 10 v arkistokansio

Suorituspäiväkirja 10 v arkistokansio

Palkkakirjanpito

Palkkaluettelot 50 v arkistokansio

Palkkakortisto 50 v arkistokansio

Tase-erittely

Tase-erittelyt 10 v arkistokansio

Liitteet 10 v arkistokansio

Tositteet 15 v arkistokansio

Pysyvästi ja yli 10 v säilytettävien asiakirjojen valmistamisessa noudatetaan arkistolaitoksen

päätöstä arkistokelpoisista materiaaleista ja menetelmistä.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MUUT LIITTEET
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Henkilöstöluettelo/-selvitys jaksolta 2015 - 2018   

 TP TP TP TP Henkilöstöluettelon 

VIRAT/TOIMET, KPL     mukaiset muutokset 

 2015 2016 2017 2018 2015 - 2018 

Konsernijohto      

   Kunnanjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0  

   Tekninen johtaja 1,0 1,0 1,0 1,0  

   Talousjohtaja 1,0     

   Hallinto- ja talousjohtaja  1,0 1,0 1,0  

KONSERNIJOHTO YHTEENSÄ 3,0 3,0 3,0 3,0 0 

      

Yleiset hallintopalvelut      

   Toimistosihteeri 2,0 1,0 1,0 1,0  

   Hallintosihteeri 1,0 1,0 1,0 1,0  

      

Henkilöstöpalvelut      

   Palkkasihteeri 2,5 1,9 1,9 1,0  

      

Taloushallintopalvelut      

   Palvelupäällikkö    1,0  

   Pääkirjanpitäjä 1,0 1,0 0,6 0,6  

   Kirjanpitäjä 2,6 2,6 2,2 0,6  

      

Tietohallintopalvelut      

   ATK-päällikkö 1,0 1,0 1,0   

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ 10,1 8,5 7,7 5,2 -4,9 
      

Sosiaalitoimi      

   Johtava sosiaalityöntekijä  1,0 1,0 1,0  

   Sosiaalityöntekijä   1,0 1,0  

   Johtava lääkäri  1,0 0,2 0,2  

   Toimistosihteeri  1,0 1,0 0,5  

SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ  1,0 3,2 2,7 2,7 

      

Lomituspalvelut      

   Lomituspalvelujohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0  

   Lomituspalveluohjaaja 3,0 3,0 3,0 2,0  

   Maatalouslomittaja 55,0 48,0 46,0 41,0  

LOMITUSPALVELUT YHTEENSÄ 59,0 52,0 50,0 44,0 -15,0 
      

Maaseututoimi      

   Maaseutujohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0  

   Maaseutuasiamies 3,0 3,0 3,0 3,0  

MAASEUTUTOIMI YHTEENSÄ 4,0 4,0 4,0 4,0 0 
      

KOULUTUS- JA VAPAA-AIKAPALVELUT   

Koulutoimen hallinto      

   Koulutoimenjohtaja 1,0 1,0 1,0 0,8  

   Toimistosihteeri 0,5 0,5 0,5 0,4  

Yhteensä 1,5 1,5 1,5 1,2 -0,3 

      

Peruskoulut      

   Rehtori 2,5 2,5 1,85 1,83  

   Lehtori (aineenopettaja) 13,0 13,0 11,0 12,68  

   Perusk. ja lukion yht. lehtorit/aineenop. 3,0 1,7 1,46 1,37  
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 TP TP TP TP Henkilöstöluettelon 

VIRAT/TOIMET, KPL     mukaiset muutokset 

 2015 2016 2017 2018 2015 - 2018 

   Luokanopettaja  21,7 20,8 20,92 21,71  

   Erityisopettaja/erityisluokanopettaja 5,8 6,7 7,56 6,76  

   Päätoiminen tuntiopettaja 9,2 7,0 6,82 6,33  

   Sivutoiminen tuntiopettaja 0,1 0,2 0,56 0,64  

   Perusk. ja lukion yht. tuntiopettaja 0,8 0,3 0,5   

   Opinto-ohjaaja 1,0  0,71   

   Koulukuraattori 1,0 2,0 2,0 1,04  

   Koulunkäynnin ohjaaja 2,0 2,0 1,0 2,51  

   Koul.käyntiav./aamu- ja iltapvtoim.ohj. 2,0 1,0 1,0 2,0  

   Koulunkäyntiavustaja 9,0 9,5 9,0 6,29  

   Henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja 4,0 3,0 7,5 6,99  

   Koulusihteeri 1,5 1,5 1,5 1,0  

   Toimistosihteeri    0,6  

Yhteensä 76,6 71,2 73,4 71,8 -4,8 

      

Lukio      

   Rehtori 0,5 0,5 0,15 0,17  

   Lehtori 5,0 5,0 4,74 5  

   Päätoiminen tuntiopettaja   0,8   

   Sivutoiminen tuntiopettaja   0,25 0,17  

   Opinto-ohjaaja    0,5  

   Koulukuraattori    0,13  

   Koulusihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5  

Yhteensä 6,0 6,0 6,4 6,5 0,5 
      

Ruokahuoltopalvelut      

   Ruokahuoltopäällikkö  1,0    

   Ravitsemispäällikkö 1,0 1,0    

   Emäntä 4,0 4,0    

   Emäntä-ruokataloustyöntekijä      

   Keittäjä 4,0 4,0    

   Ruokataloustyöntekijä      

   Ruokataloustyöntekijä-siivooja      

   Ravisemistyöntekijä 5,0 5,0    

   Toimitilahuoltaja (keittiötyö) 0,3 0,3    

   Vahtimestari 0,4 0,4    

Yhteensä 14,7 15,7   -14,7 
      

Varhaiskasvatuspalvelut      

   Varhaiskasvatusjohtaja  1,0 1,0 0,8  

   Päivähoidon johtaja 1,0     

   Päiväkodinjohtaja     1,0 3,0 3,0 2,75  

   Päivähoidonohjaaja 2,0     

   Lastentarhanopettaja 8,0 11,0 10,0 10,0  

   Lastenhoitaja 21,0 18,0 17,0 19,5  

   Kiertävä lähihoitaja 2,0 2,0 1,0 1,0  

   Ryhmäperhepäivähoitaja 7,5 1,0 1,0   

   Perhepäivähoitaja 6,0 5,0 4,0 2,0  

   Erityisavustaja  1,0 1,0 1,0  

   Erityisavustaja-perhepäivähoitaja 1,0     

   Ryhmäavustaja 285 5,0 4,0 5,0  

   Päiväkotityöntekijä 3,0 4,0 3,0 3,0  

   Henk.koht.avustaja 0,4 1,0    

Yhteensä 55,7 52,0 45,0 45,1 -10,6 
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VIRAT/TOIMET, KPL 

 

TP 

 

2015 

TP 

 

2016 

TP 

 

2017 

TP 

 

2018 

Henkilöstöluettelon 

mukaiset muutokset 

2015 - 2018 

Kirjasto- ja vapaa-aikapalvelut      

   Kirjastotoimenjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0  

   Kirjastovirkailija  3,0 3,5 3,5 3,5  

   Vapaa-aikasihteeri 1,0 1,0 1,0 1,0  

   Liikuntasihteeri 1,0 1,0 1,0 1,0  

   Kansalaisopiston osastonjohtaja 1,0 1,0 1,0 1,0  

   Kulttuurisihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5  

   Nuorten yksilövalmentaja  1,0    

Yhteensä 7,5 9,0 8,0 8,0 0,5 

KOULUTUS- JA VAPAA-AIKA-      

PALVELUT YHTEENSÄ 162,0 155,4 134,3 132,6 -29,4 

      

TEKNISET PALVELUT      

      

Tekninen toimi      

   Kunnaninsinööri 1,0 1,0 1,0   

   Tilapalveluinsinööri 0,6 0,6 0,6   

   Kunnallistekniikan insinööri 1,0 1,0 1,0 1,0  

   Rakennustarkastaja 2,0 2,0 1,0 2,0  

   Työllisyysvastaava  1,0 1,0 1,0  

   Toimistosihteeri 3,0 3,0 3,0 2,0  

Yhteensä 7,6 8,6 7,6 6,0 -1,6 

      

Tilapalvelut      

   Laitosmies 10,0 10,0 10,0 6,0  

   Rakennusmies 4,0 4,0 4,0 2,0  

   Siivouspalveluesimies 1,0 1,0 1,0 1,0  

   Toimitilahuoltaja 13,7 13,7 12,7 10,5  

   Vahtimestari 0,6 0,6    

Yhteensä 29,3 29,3 27,7 19,5 -9,8 

TEKNISET PALVELUT      

YHTEENSÄ 36,9 37,9 35,3 25,5 -11,4 

      

      

TOIMIALAT YHTEENSÄ 275,0 263,8 237,58 217,0 -58,0 

      

MUUT      

      

   Työllisyyden hoito 14,0 14,4 15,0 15,0  

Projektit :      

    Kyvyt käyttöön ja Etsivä nuorisotyö 3,0 2,0 1,0 1,0  

      

KAIKKI YHTEENSÄ 290,0 280,2 253,5 233,0 -57,0 

      

 

Siikalatvan kunta laatii erillisen henkilöstökertomuksen vuodelta 2018. 

 

 
31.12.2018 / SM 
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ARVIOINTIKERTOMUS 
2018

Valtuuston asettamien taloudellisten ja 
toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1



TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA
Tehtävät, toiminnan tarkoitus ja tavoitteet

Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

• valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;

• arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

• arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan 
taseessa on kattamatonta alijäämää;

• huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

• valvoa Kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle 
tiedoksi;

• valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen 
talousarvioksi.

Siikalatvan kunnan hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnan on:

• seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja 
tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi;

• huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen 
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa

• tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta 
mahdollisimman tarkoituksen mukaisella tavalla.

Lisäksi tarkastuslautakunta valmistelee kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden myöntämiseen liittyvät asiat.

§

2



Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toimintamuodot

Valtuusto on valinnut toimikaudeksi 2017 - 2021 tarkastuslautakunnan, joka on arviointivuoden ajan toiminut seuraavassa kokoonpanossa:

Seppo Kallio pj. Hanne Hurskainen vj.
Jukka Koskela vpj. Tero Väisänen vj.
Kaarina Männikkö j. Kyösti Penttilä vj.
Nina Louet-Kylmänen j. Susanna Jarva vj. 
Markus Saastamoinen j. Miika Ranto vj.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Lautakunnan sihteerinä ja 
pöytäkirjanpitäjänä on toiminut hallintosihteeri Anneli Riikola. Päätökset lautakunnassa on tehty puheenjohtajan esittelystä.

Arviointityössä on huomioitu tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet. Jos jäsen on ollut esteellinen, hän ei ole osallistunut siltä osin 
arviointityöhön. 

Tarkastuslautakunnan toimikausi alkoi 1.6.2017, kun kuntalain uudistus tuli voimaan. 

Vuonna 2018 arvioinnin painopistealueena ovat olleet teknisen toimen kilpailutukset ja niiden toteutuminen, työllistämispalvelut, sekä Sote-
palvelusopimus, Mehiläinen Terveyspalvelut Oy.

Vuoden 2018 toteutumista esittelivät toimialoiltaan kunnanjohtaja Pauli Piilma, hallinto- ja talousjohtaja Seija Mäenpää, tekninen johtaja 
Hannu Komu, johtava sosiaalityöntekijä Marja Sundqvist, koulutoimenjohtaja Päivi Myllylä, varhaiskasvatusjohtaja Ulla-Maija Hepo-oja ja 
kirjastotoimenjohtaja Riitta Tranberg.

Uutena elinkeinojohtajana (ostopalveluna 1.1.2019 alkaen) Ismo Mäkeläinen esitteli kunnan yritystoimintaa ja uutta elinkeino-ohjelmaa 
vuosille 2019-2022.

3



Tilintarkastaja

Siikalatvan kunnanvaltuusto päätti 13.11.2017/98 § valita tilintarkastajaksi vuosille 2018 – 2021 TALVEA Julkishallinnon 
Palvelut Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHT,KHT Marko Paasovaara.

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on tarkastettava:

• onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

• antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja 
määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, 
rahoituksesta ja toiminnasta;

• ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita; sekä

• onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Vuoden 2018 tilintarkastus on sisältänyt 7,5 tarkastuspäivää. Tilintarkastaja JHT,KHT Marko Paasovaara on osallistunut 
arviointia koskeviin kokouksiin. Tilintarkastuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti tilintarkastaja on raportoinut lautakunnalle 
tilintarkastusohjelman toteutumisesta ja keskeisimmistä tarkastushavainnoista.

4



VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY

Valtuusto käsitteli vuoden 2017 arviointikertomuksen 
04.06.2018/58 §.  Tarkastuslautakunta esitti, että 
kunnanvaltuusto edellyttää kunnanhallituksen ja 
lautakuntien antavan selonteon arviointikertomuksessa 
esitetyistä havainnoista. Selvitykset on käsitelty 
kunnanvaltuustossa 29.10.2018/87 §. 
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STRATEGISET TAVOITTEET

Siikalatvan kunnan strategia on laadittu vuoden 2016 aikana ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.12.2016/111 §. 

Siikalatvan kunnan visiona on:

• Siikalatva Suomen keskipisteessä on yrittäjäystävällinen, tunnettu ja vireä maaseutukunta vilkkaan nelostien varrella 
– elinkeinoelämältään monipuolinen ja kehittyvä

• Kunnan talous on tasapainossa ja palvelut toimivat

• Kuntalaiset ovat aktiivisia ja kiinnostuneita kotikunnastaan – kunnassa on avoin ja positiivinen ilmapiiri

• Siikalatvalla panostetaan lähiruokaan ja lähienergiaan.

Strategian peruslinjaukset ovat: 

• asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen laadukkailla ja laeissa säädetyt tavoitteet täyttävillä kuntapalveluilla; 

• kunta luo asukkaittensa hyvinvoinnille edellytyksiä yhteistyöverkoston kokoajana ja erityisesti kannustaa ihmisiä 
omatoimiseen hyvinvointiin ja liikuntaan; 

• kaikille kirkonkylille turvataan toimivat peruspalvelut: päivähoito, alaluokat, kirjasto ja perusliikuntapaikat sekä 

• muita palveluita kuten yläluokat ja lukio voidaan tuottaa keskitetysti. 

Strategiassa tarkastellaan lisäksi omistajapolitiikkaa ja henkilöstöpolitiikkaa.
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TOIMINNALLISET TAVOITTEET               
Hallinto ja johtaminen

Kunnan tunnettuus paranee

Siikalatvan kunta on ollut esillä julkisuudessa eri yhteyksissä. Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan omilla toimilla on 
aktiivisesti edistetty positiivista julkisuuskuvaa erityisesti sosiaalisissa medioissa.

Talous pidetään tasapainossa

Talouden tasapainottamiseksi on tehty toimia vuonna 2018. Painopisteenä on ollut henkilöstökulujen vähentäminen ja 
rakenteet. Varsinaiset taloudelliset säästöt toteutuivat osaksi vuonna 2018 ja koko vaikutukseltaan vuodesta 2019 alkaen. 
Talouden kehitys on kääntynyt oikeaan suuntaan, mutta tasapaino edellyttää tarkkaa taloudenpitoa tulevaisuudessakin.

Hallinnon keskittäminen

Hallinnon keskittäminen paransi työtehokkuutta ja yhteisöllisyyttä. 
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Elinkeinopalvelut ja hanketoiminta

Uusi kuntastrategia painottaa elinvoimaan ja yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen panostamista. Elinkeino-ohjelma 
vahvistettiin 10.12.2018 valtuustossa. Erityisenä tehtävänä  kehitystoimen hallinnolla on etsiä uusia ideoita kunnan 
kehittämiseen.

Uutena kunnanhallituksen nimeämä elinvoimaryhmä 1.1.2019 alkaen, kvalt 10.12.2018 § 111. 

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma sisältyy uuteen elinkeino-ohjelmaan, kvalt 10.12.2018 § 110.

Palautekysely yrittäjille tehdään joka toinen vuosi, viimeksi v. 2018. 

Lähtevät tarjouspyynnöt kulkevat teknisen johtajan kautta.

Siikalatvan kuntaan kohdistuvat hankkeet esim. Siikalatva kutsuu –hanke jatkui v. 2018 aikana. Lisäksi Siikalatvan kunta on 
mukana 15 muussa alueen hankkeessa.
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Konsernipalvelut

Kuntakonsernissa osalla yhtiöistä menee taloudellisesti paremmin kuin toisilla, riippuen toiminnan luonteesta.  

Yhtiöiden optimaalista rakennetta ja vaikutuksia tulisi arvioida esim. mahdollisten fuusioiden  kautta.

Henkilöstökertomus v. 2018 on valmistunut ja on historiassaan toinen Siikalatvan kunnalle. V. 2017 kertomus on esitetty 
valtuustolle 12.11.2018 § 98. Vertailussa 2017-2018 sairaslomien määrä on vähentynyt noin 400 päivää.
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Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen ulkoistettiin vuoden 2017 alusta yksityiselle palvelun tarjoalle.

Sosiaalipalvelujen ennaltaehkäisevän työn osalta on parannusta tapahtunut yhteistoiminnassa ja verkostojen rakentamisessa.

Esim. perhetyön resursseja on lisätty, Kestilään avattu Helmiina -kuntoutusyksikkö.

Taloudellisesti ulkoistamissopimus näyttää onnistuneen.

Hinnantarkistusneuvottelut osoittautuivat vaikeiksi. Palvelusopi-

muksen sisällön tulkinnoissa oli eroavaisuuksia. Neuvottelut

kestivät v. 2019 puolelle ja ratkaisu oli kompromissi. 

Hinnanalennus oli 350.000 € /vuosi kahdeksi vuodeksi.
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Sosiaali- ja terveystoimi

AVI on havainnut toiminnassa lainvastaisuuksia, joista kunnalle on annettu huomautus. 

Vuoden 2019 osalta jää arvioitavaksi ovatko tehdyt toimenpiteet riittäviä. 

Omavalvontasuunnitelmat ajantasalla ja kunnan nettisivuilla.

Terveyspalvelut toimivat hyvin.  Sosiaalipalveluissa on kehitettävää. 

Ennaltaehkäisevä työ on  vammais – ja  vanhustyössä liian vähäistä.

Perhetyön puolella on tehty parannuksia. 

Kotihoidon resurssien riittävyyden seurantaan tulee kiinnittää 

huomiota.
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TEKNINEN TOIMI
Teknisen toimen hallinto, puistot ja yleiset alueet, liikunta-alueet

Siikalatvan kunnan  SOMPA II –hanke päättyi kesällä 2018 ja uutena hankkeena elokuun alusta 2018 alkoi Kyvyt käyttöön          
-hanke. Hankkeet työllistävät merkittävän määrän henkilöitä. Siitä huolimatta Siikalatvan kunta on maksanut ns. Kelan 
sakkomaksua vuonna 2017 yhteensä 229 t€ ja vuonna 2018 yhteensä 238 t€.

Hankintaosaamiseen tulee kiinnittää huomiota. Tarjouspyyntöjen laatimiseen, laadullisiin kriteereihin ja sopimusvalvontaan 
pitää kiinnittää huomiota. Hyvä hankintaosaaminen tukee parhaimmillaan myös kunnan elinvoimaisuutta. 

Lähiliikuntapaikat ovat tärkeitä ennaltaehkäisevässä toiminnassa joka kylällä. 

Lähiliikuntapaikkojen hoitamisessa  on havaittu puutteita ympäri vuoden.

Lähiliikuntapaikkojen säännölliseen kunnossapitoon tulee kiinnittää huomiota.

Kiinteistöjen ja teiden korjausvelkaa on paljon.

Henkilöstön vähyys on uhka tehtävien hoidolle. 

Investoinneista suurin osa jäi toteuttamatta ja ne siirtyivät vuodelle 2019. 
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Sivistyslautakunnan tulosalueet
Peruskoulu ja lukio, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi sekä 
Varhaiskasvatus

Peruskoulussa on menossa useita hankkeita erillisrahoituksella. Hankkeilla luodaan harrastusmahdollisuuksia 
kaikkien kylien kouluikäisille lapsille.

Lukio on kasvattanut kunnan vetovoimaa ja opiskelijamäärä on kasvanut merkittävästi. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi tuottaa tapahtumia ja palveluja kuntalaisille pienillä resursseilla.

Etsivä-nuorisotyöhön on haettu avustusta. 

Koulutoimi on ylittänyt talousarvion 435 t€. Talousarvio 2018 oli 321 t€

pienempi kuin tilinpäätöksen toteuma 2017. Koulutoimen talouden seuranta

on ollut puutteellinen. Asiaan olisi tullut reagoida vuoden 2018 aikana.  

Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen keskinäistä kommunikointia on kehitettävä.
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TALOUDELLISET TAVOITTEET

Siikalatvan kunnan strategiassa on visiona: ”kunnan talous on tasapainossa”.  Kunnan tilikauden alijäämäksi  muodostui -65 t€. Vuosikate  riitti 
suunnitelman mukaisiin poistoihin, lisäksi tilinpäätöksessä tehtiin lisäpoistoja 100 t€. 
Talousarvio 2018 oli laadittu alijäämäiseksi -279 t€. Toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden yht. 620 t€, henkilöstökulut alittuivat 634 t€ ja 
muut toimintakulut alittuivat 122 t€. Kunnan lainamäärä/asukas ja suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluvut ovat  keskiarvoihin verrattuna 
hyvällä tasolla. Kunnan tilikauden kertynyt ylijäämä on 31.12.2018 yhteensä 1129 t€. 

Manner-

Suomi

Manner-

Suomi

Ennakko-

tieto

Ennakko-

tieto

Toiminta

kate €/as -5186 -5185 -6845 -5196 -5277 -7240 -5146 -5254 -6941 -5302 -5465 -7065

Vuosikat

e €/as 347 403 331 492 365 -49 150 150 329 384 227 214

Lainat 

€/as 2841 3298 2472 2939 3460 2553 2921 3496 3002 3052 3660 2753

Pohjois-

Pohjanm

aa 

Ennakko-

tieto Siikalatva

2018

Pohjois-

Pohjanm

aa 

Ennakko-

tieto Siikalatva

2015 2016 2017

Manner-

Suomi

Pohjois-

Pohjanm

aa Siikalatva

Manner-

Suomi

Pohjois-

Pohjanm

aa Siikalatva
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TALOUDELLISET TAVOITTEET

Verotulot kehittyivät hieman alle talousarvion, jääden talousarviosta noin 161 t€. Valtionosuudet puolestaan ylittivät 
talousarvion lähes vastaavalla summalla, 158 t€. Verorahoitus on edelleen keskimääräistä korkeampi verrattuna Pohjois-
Pohjanmaan ja Manner-Suomen kuntiin.

Manner-

Suomi

Manner-

Suomi

Ennakko-

tieto

Ennakko-

tieto

Verotulot 

€/asukas 3969 3475 3119 4017 3474 2943 4096 3532 3080 4071 3536 3020

Valtionos

uudet 

€/as 1502 2020 4055 1606 2152 4233 1553 2150 4168 1542 2148 4244

Yhteensä 5471 5495 7174 5623 5626 7176 5649 5682 7248 5613 5684 7264

2017
Pohjois-

Pohjanm

aa 

Ennakko-

tieto Siikalatva

2018
Pohjois-

Pohjanm

aa 

Ennakko-

tieto Siikalatva

2015 2016

Manner-

Suomi

Pohjois-

Pohjanm

aa Siikalatva

Manner-

Suomi

Pohjois-

Pohjanm

aa Siikalatva
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TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 
2015-2018

Siikalatvan kunnanvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman 14.9.2015.  Talouden tasapainottamisohjelman 
toteutumisesta EI OLE raportoitu kunnanvaltuustolle 2018. 

Kuntalain uudistamisen yhteydessä erillisestä tasapainottamisohjelmasta on luovuttu ja alijäämän kattaminen tulee tehdä 
enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee 
taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan. 
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KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN 
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Siikalatvan kunnan konserniin kuuluu tytäryhteisönä Siikalatvan Vesihuolto Oy (96,0 %), Siikalatvan Vuokratalot Oy (100 %), 
Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy (79,0 %), Kiinteistö Oy Rantsilan Kauppiastavaratalo (63,8 %), Piippolan Vesi Oy (54,0 %) ja 
Tuohisentteri Oy (100 %). Vuonna 2015 konserniin tulivat Siikalatvan Lämpö Oy (100 %) ja Siikalatvan Kyläverkot Oy (51 %) ja 
vuonna 2016 Siikalatvan Ruokapalvelut Oy (100 %).

Piippolan Vesi Oy on fuusioitunut Siikalatvan Vesihuolto Oy:n 31.12.2018. 

Talousarviossa 2018 on asetettu toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita konserniyhtiöille. Tavoitteiden toteutumista ei ole 
raportoitu toimintakertomuksessa.

Kuntakonsernin taloudellisten tunnuslukujen merkitys korostuu tulevaisuudessa, kun kriisikuntakriteereissä huomioidaan 
kuntakonsernin tiedot. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että konserniyhtiöiden talous olisi tasapainossa eikä kunnan 
tarvitsisi tehdä uusia pääomasijoituksia.

Siikalatvan kunnan konserniin kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Jokilaaksojen 
koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Haapaveden - Siikalatvan seudun kuntayhtymä.
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YHTEENVETO

Tarkastuslautakunta toivoo, että tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan konserniohjeen mukaisesti.                              
Muiden hallinnon alojen ajanmukaiseen raportointiin tulee kiinnittää jatkossa huomiota. Hyvä raportointi tukee 
päätöksentekoa ja asioiden valmistelua. 

Sisäisen valvonnan ohje tulee päivittää ajan tasalle.

Sote-palvelusopimuksen kaltaiset ongelmat tulee jatkossa pystyä ehkäisemään paremmalla valmistelulla ja sopimusten 
noudattamisen valvonnalla. 

Tarkastuslautakunta esittää kunnanhallituksen ja lautakuntien antavan selonteon arviointikertomuksessa esitetyistä havain-
noista valtuustolle 31.10.2019 mennessä.
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Allekirjoitukset
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