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1. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 2020 
 

Vuoden 2020 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 on valmisteltu ilman suuria 

muutoksia kunnan toimintaan. Talousarvioehdotusta voidaan kuvata myös pelinavaukseksi 

kunnan elinvoima- ja hanketyön edistämiseksi mutta samaan aikaan nykyiset palvelut 

säilyttäväksi. Kunnan veroprosentti säilyy nykyisellä 22,00 % tasolla samaan aikaan kun useat 

kunnat maakunnassa ovat joutuneet nostamaan veroprosenttiaan. Hajurako Suomen 

korkeimpaan veroprosenttiin venähtää 1,50 prosenttiyksikköön. Kokonaisverokertymän 

arvioidaan olevan 5,87 miljoonaa euroa, joka on noin 0,25 miljoonaa euroa enemmän kuin 

ennuste kuluvan vuoden toteumaksi. Valtionosuuksia arvioidaan ensi vuonna kertyvän 8,23 

miljoonaa euroa, missä on kasvua kuluvaan vuoteen noin 0,27 miljoonaa euroa.  

Ensi vuonna kunnan nettoinvestointitaso säilyy maltillisena 0,82 miljoonassa eurossa. Merkittävin 

yksittäinen investointi on jo päätetty eli ns. Palolan kiinteistön uudisrakennus, johon tulee 

sijoittumaan vuokralaiseksi sosiaalipalveluja tuottava yritys. Tämäkin on yksi esimerkki kunnan 

työstä elinkeinoelämän mahdollisuuksien parantamiseksi. Investointisuunnitelma tuleville 

vuosille 2021–2022 on kuitenkin merkittävästi rahamääräisesti korkeampi, jos kunta tekee 

investointipäätöksen suunnitellusta Rautaharjun kerrostalon peruskorjauksesta ja osittaisesta 

käyttötarpeen muutoksesta hoivapalvelujen tuottamiseen soveltuvaksi tilaksi. 

Investointisuunnitelma on vahvasti tulevaisuuden palvelutarpeisiin panostava ja elinkeinoelämän 

tarpeita tukeva. 

Pitkäaikaisten lainojen saldon vuoden 2020 lopussa ennakoidaan olevan 10,65 miljoonaa euroa, 

jossa on yhä laskua 0,63 miljoonaa euroa vuodesta 2019. Kuitenkin myös lyhytaikaiset lainat 

huomioiden kunnan kokonaislainamäärä kääntyy 0,37 miljoonan euron kasvuun vuonna 2020. 

Lainamäärä vuonna 2019 asukasta kohti laskettuna on 6732 €/asukas Pohjois-Savon keskiarvon 

ollessa 2949 €/asukas. Kunnan velkataakka on siis merkittävä. 

Kunnan elinvoima- ja hanketyön edistämiseksi on talousarvioehdotuksessa panostettu. Kuntaan 

on lähiaikoina palkattu sekä hanke- ja elinkeinokoordinaattori että työkoordinaattori hoitamaan 

kunnan elinvoimapalveluja yhdessä elinvoimajohtajan ja kunnanjohtajan kanssa. Tällä 

panostuksella haetaan kuntastrategian mukaista elinvoiman kasvua, joka osaltaan tuo positiivisia 

kerrannaisvaikutuksia niin ikään kuntastrategiassa mainittuihin talouteen ja kuntalaisten 

palveluihin. Satsaamalla elinkeinoelämän mahdollisuuksien parantamiseen, kunnan 

elinkeinorakenteen toivotaan monipuolistuvan ja vahvistuvan sekä perinteisillä teollisilla aloilla 

että palveluissa. Kuntastrategian mukaisesti myös johtamiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen 

kiinnitetään erityisesti huomiota. 

Kunnan työllisyystilanne on kehittynyt viime aikoina selkeästi parempaan suuntaan ja jo tehdyt 

satsaukset kantavat hedelmää. Viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukaan (lokakuu 2019) 

Rautavaaran työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 8,8 %, kun keskiarvo Pohjois-

Savossa on 9,2 %. Muutos vuodentakaiseen työttömien määrään on -32 %, mikä on Pohjois-Savon 

suurin parannus. Tämä kertoo sekä seudun työllistävien yritysten erinomaisesta vireestä että 

kunnan tukityöllistämisen keinovalikoiman ja toimenpiteiden onnistumisesta.  

Kaikesta hyvästä huolimatta vuoden 2020 talousarvioehdotus on alijäämäinen. Talousarvio ja -

suunnitelma on laadittu nykyisten rakenteiden ja realististen tietojen pohjalta. Suunnittelukauden 

alijäämä osoittaa, että kaikkien nykyisten rakenteiden ja palvelujen säilyttäminen ei ole 

välttämättä mahdollista jatkossa. Joudumme harkitsemaan tarkkaan millä palveluilla tulee 
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olemaan eniten kysyntää tulevaisuudessa. Avain tulevaisuuden palvelutarpeiden täyttämiseksi on 

kuitenkin kunnan terve talouspohja. 

 
Henri Ruotsalainen 

kunnanjohtaja 

 

2. Talousarvion yleisperustelut 
 

Talousarvion ja -suunnitelman yleisperusteluissa esitetään suunnitelmien yleiset perusteet, joita 

tarkastellaan kansantalouden, kuntatalouden sekä alueellisen ja oman kunnan kehityksen 

näkökulmista. Mainittujen asioiden lisäksi yleisperusteluissa esitetään muutokset ja 

kehittämistarpeet kuntien yhteistoiminnassa, kunnan ja kuntakonsernin hallinnossa ja 

organisaatiossa sekä henkilöstöpolitiikassa. 

Talousarvion tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuutta ja muuta talousarvion 

laadintaa ja täytäntöönpanoa koskeva ohjeistus on myös sijoitettu yleisperusteluihin. 

2.1. Kuntastrategia 
Kuntastrategialla valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. 

Kuntaa johdetaan kuntastrategian mukaisesti, se tarkistetaan vähintään kerran valtuuston 

toimikaudessa (KuntaL 37 ja 38 §). Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne 

toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KuntaL  110 

§). 

Kuntastrategian, sitä toteuttavien ohjelmien, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion 

tavoitteiden tulee muodostaa yhtenäinen ja johdonmukainen kokonaisuus, joka tulee käsitellä 

kunnan palvelualueiden, erillisten taseyksiköiden ja tytäryhtiöiden kanssa. Kuntakonsernin 

strateginen johtaminen konkretisoituu kuntastrategiassa, toteuttamisohjelmissa sekä 

talousarviossa ja -suunnitelmassa määriteltyihin selkeisiin päämääriin, tavoitteisiin, toteutettaviin 

toimenpiteisiin sekä niiden seurantaan ja tuloksellisuuden arviointiin.     

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 

2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, 

3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, 

4. omistajapolitiikka, 

5. henkilöstöpolitiikka, 

6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, 

7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 

Rautavaaran kunta on päivittänyt kuntastrategiaansa valtuustokauden vaihtuessa vuosina 2017-

2018. Kuntastrategian mukaan Rautavaaran kunnan perustehtävä on: 

 edistää kuntalaistensa terveyttä ja hyvinvointia 

 kehittää alueen elinvoimaa 
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 huolehtia itsehallinnon toteutumisesta ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien 

turvaamisesta 

 tuottaa palveluita taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla 

Toteuttaakseen tätä perustehtävää, kunta asetti visiokseen tunnuslauseen ”maalaisjärjellä 

yhdessä tulevaisuuteen”. Strategiatyössä kunnan arvoiksi valikoituivat: 

 avoimuus 

 joustavuus 

 oikeudenmukaisuus 

 turvallisuus 

 yhteisöllisyys 

Jotta kunta voi toteuttaa visiotaan ja valitsemiaan arvoja, kohdistetaan toimenpiteet kunnan 

strategiatyössä: 

1. elinvoimaan 

2. talouteen ja yhteistyöhön 

3. palveluihin ja kuntalaisiin 

4. johtamiseen ja henkilöstöön 

Hyväksytty Kuntastrategia-asiakirja on pohjana koko valtuustokautta koskevia tavoitteita ja 

vuosittain talousarvioon otettavia toiminnallisia tavoitteita laadittaessa. Tulosalueet kohdistavat 

tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja tavoitetasot sekä vastuutahon strategiatyön mukaisiin 

asiakokonaisuuksiin: Elinvoima, Talous- ja yhteistyö, Palvelut ja kuntalaiset sekä Johtaminen ja 

henkilöstö. 

Kunnan toiminnalle asetettavien tavoitteiden on hyvä olla konkreettisia ja kuvata kunnan 

aikaansaannoskykyä ja positiivisia vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin sekä kunnan 

elinvoimaisuuteen.  Hyvinvointihyödyillä tarkoitetaan kunnan toimenpiteillä aikaansaatuja 

positiivisia vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin.  Tavoitteisiin kuuluvat myös kunnan 

taloudellista tilaa, investointeja, taseeseen kertynyttä yli-/alijäämää, velkaantumista, verotuksen 

tasoa ja rahoituksen riittävyyttä kuvaavat mittarit. Tavoitteiden ja niiden saavuttamisen 

edellyttämien toimenpiteiden määrittelyn tulee olla vuorovaikutteinen prosessi ja siinä tulee 

hyödyntää henkilöstön asiantuntemusta. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi määritellään toteutettavat toimenpiteet, joiden tuloksellisuutta 

hallituksen sekä lautakuntien tulee seurata ja arvioida luotettavaan tietoon perustuen riittävän 

ajantasaisesti. 

Tulevaisuuden muutoksiin vastataan pitämällä kuntatalouden vakautta edelleen yhtenä 

keskeisenä strategisena painopistealueena. Kuntatalouden hoidossa on toimittava pitkäjänteisesti 

siten, että tasapainotila suunnitelmakaudella saavutetaan. Kunnan vakaa talous luo perustan 

kaikelle muulle kehitystyölle.  

2.2. Kansantalouden, aluetalouden ja kuntatalouden kehitysnäkymät 

2.2.1. Yleinen kansantalouden kehitys 
Kansantalouden näkökulmasta Suomen talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä 

huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimaisen kysynnän ennustetaan 

ylläpitävän talouskasvua tulevina vuosina. Uhkakuvana kuitenkin on, että yksityisten investointien 

ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten 



7 
 

ja kuluttajien odotuksiin. Tästä syystä julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle 

korostuu varsinkin ensi vuonna. 

Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko menossa olevan talouden korkeasuhdanteen ajan 

tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan 

kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä 

johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset. 

Ennusteen mukaan vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,5 %. Viennin kasvu on vaisua Euroopan 

talousnäkymien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös 

tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. 

Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana. 

Vuosille 2020 ja 2021 ennustetaan heikompaa BKT:n kasvua: 1,0 % vuonna 2020 ja 0,9 % vuonna 

2021. BKT:n kasvun laskua selittää yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen kotitalouksien 

säästämisasteen noustessa. Myös investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien 

väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin. 

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää myös 

työllisyyden kasvua. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan työllisyysaste nousee 73,4 

prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysaste 

laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021. 

2.2.2. Pohjois-Savon alueellinen talouskehitys 
Myös Pohjois-Savon aluetalous on vielä vahvassa iskussa. Alkuvuoden 2019 tiedot osoittavat, että 

tasainen kasvu jatkuu Pohjois-Savossa samansuuntaisena kuin koko maassa. Liikevaihto kasvoi 

kaikilla seuduilla pois lukien Koillis-Savo. Koillis-Savo on varsin pieni tilastoalue, missä muutaman 

yrityksen kehitys heilauttaa lukuja ylös tai alas. Myös viennissä nähtiin hyviä kasvulukuja, ja myös 

maakunnan palkkasumma oli kasvussa.  

Työttömien määrä maakunnassa on alentunut 6,6 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. 

Pohjois-Savon työttömyys aleni vuoden 2018 aikana muuta maata hitaampaan tahtiin, mutta 

kuluvan vuoden aikana vastaavasti työttömyys on kehittynyt koko maan keskiarvoa 

suotuisammin. Seutukunnittain tarkasteltuna työttömyys on viime vuoden vastaavasta ajasta 

alentunut suhteellisesti eniten Koillis-Savossa (-16 %). Työvoiman kysyntä on edelleen vilkasta ja 

uusia avoimia työpaikkoja on kuluvan vuoden aikana ilmoitettu TE-toimistoon poikkeuksellisen 

paljon. 

2.2.3. Kuntatalouden näkymät 
Vaikka talouskasvun näkökulmasta lähitulevaisuus näyttää vielä myönteiseltä, niin kuntatalouden 

tila näyttää kehnolta.  Vuonna 2019 kuntatalous heikkenee vuoteen 2018 verrattuna. Taustalla on 

kuntien toimintamenojen kasvun nopeutuminen, erityisesti sosiaali- ja terveysmenojen kasvu. 

Samalla verokertymä on jäämässä noin 900 miljoonaa euroa alhaisemmaksi kuin vielä kuluvan 

vuoden keväällä ennakoitiin. Osa ennustettua alhaisemmasta verokertymästä on seurausta 

talouden suhdanteen heikentymisestä, mutta pääosin vuoden 2019 verokertymää alentavat 

tulorekisterin ilmoitusongelmat ja verokorttiuudistus, jonka seurauksena osa tuloveroista ajoittuu 

vasta vuodelle 2020.  

Kuntatalouden kehitysarvion mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu koko kehyskauden 2020-

2023 toimintatulojen kasvua ripeämpänä. Näin ollen kuntatalouden sopeutustarve on suuri. 
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Vaikka hallituksen työllisyystavoite toteutuessaan kohentaisi myös kuntataloutta, kuntatalouden 

vakautus vaatii myös sekä rakenteellisia toimia että kuntien omia toimenpiteitä. 

Kehitysarvion perusteella kuntatalouden toimintamenot jatkavat kasvuaan koko kehyskauden, 

noin 3,4 prosentin vuosivauhtia. Toimintamenoja kasvattavat mm. hallituksen päättämät uudet 

toimenpiteet ja palvelutarpeen kasvu. Ikärakenteen muutos kasvattaa kuntatalouden 

palvelutarvetta noin 0,5 prosenttia vuosittain. Väestön vanheneminen lisää sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kysyntää, kun taas syntyvyyden lasku alentaa laskennallisesti varhaiskasvatus- 

ja koulutuspalvelujen tarvetta. Ilman uusia toimenpiteitä kuntatalouden lainanottotarve on 

toiminnan ja investointien rahavirran ennusteen perusteella arvioiden 1,9-2,7 miljardia euroa 

kehyskaudella, vaikka kuntien verotulot kasvavat noin 2,7 prosentin vuosivauhtia vuosina 2021-

2023. 

Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan heikkenevän eniten pienissä alle 6 000 asukkaan 

kunnissa, mikä johtuu ennen kaikkea verorahoituksen keskimääräistä heikommasta kehityksestä. 

Kuntatalouden kehitysarvion keskeisin havainto on kuntien eriytyminen. Ilman rakenteellisia 

uudistuksia kuntien eriytymiskehitys uhkaa jatkua kiihtyvänä, samoin veroprosenttien ääripäiden 

erot uhkaavat kasvaa. 

2.3. Rautavaaran kunnan talous 

2.3.1. Väestökehitys ja työllisyys 
Rautavaaran kunnan haasteet liittyvät väestön ikääntymiseen, alhaiseen syntyvyyteen ja väestön 

vähenemiseen sekä korkeaan sairastavuuteen. Riskinä on myös työttömyyden kasvu 

tulevaisuudessa. Huoltosuhteeltaan vinoutuneissa ja korkean työttömyysasteen kunnissa rahaa 

tuovan työikäisen väestön osuus on pieni. Peruspalveluverkon ylläpitäminen tuottaa haasteita ja 

riskinä on, että kunnan omat käytettävissä olevat tulot eivät riitä kattamaan menoja.  

Väestörakenne on monessa Suomen kunnassa kääntynyt päälaelleen, ja Rautavaara on yksi 

Suomen iäkkäimmistä kunnista. Rautavaaran kunnan väestöllinen huoltosuhde on vinoutunut 

(97,7 % vuonna 2018, Kuva 1), ja huoltosuhteen voimakas heikkeneminen aiheuttaa kovia 

talouspaineita kunnalle. Vuonna 2018 65 vuotta täyttäneitä oli 39 % koko maan keskiarvon ollessa 

22 %. Ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä Rautavaaran kunnan väkiluku laskee 24 % ollen 

enää 1255. Väestön väheneminen rapauttaa kunnallisveropohjaa sekä laskee valtionosuuksia.  
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KUVA 1: VÄESTÖNKEHITYS (LÄHDE: TILASTOKESKUS) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Rautavaaran ikävakioitu sairastavuusindeksi 174,7 

on myös Suomen korkein vuonna 2019. Sairastavuusindeksistä julkaistaan sekä ikävakioitu että -

vakioimaton versio. Ikävakioidut tulokset häivyttävät ikärakenteiden vaikutukset, joten tulokset 

soveltuvat alueiden väliseen vertailuun. Ikävakioimaton indeksi kuvaa taas alueen todellista 

sairaustaakkaa, mikä on Rautavaaralla korkean keski-iän vuoksi vielä suurempi. 

Kunnan työllisyystilanne on kehittynyt viime vuosina selkeästi parempaan suuntaan (Kuva 2). 

Viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukaan (lokakuu 2019) Rautavaaran työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta on 8,8 % kun keskiarvo Pohjois-Savossa on 9,2 %. Muutos 

vuodentakaiseen työttömien määrään on -32 %. Lokakuussa 2019 työttömänä oli 52 henkilöä, 

jossa on merkittävä lasku edellisvuoden lukemiin.  

 

KUVA 2: TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN MÄÄRÄ (LÄHDE: TEM) 

2.3.2. Toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos 
Vuoden 2019 tilikauden on arvioitu toteutuvan alijäämäisenä. Alkuperäisen talousarvion 

mukainen alijäämä on 0,20 miljoonaa euroa, ja muutetun talousarvion mukainen ennuste 

alijäämäksi on noin 0,40 miljoonaa euroa. Pääasiallinen syy alijäämän kasvuun on tilikauden 

aikana noin 0,32 miljoonaa euroa laskenut verotulokertymän ennuste. Ilman 

verotulokertymäennusteen laskua tilikauden tulos olisi hyvin lähellä alkuperäistä talousarviota, tai 

jopa hieman parempi. Rautavaaran kunnalla ei ole taseessa kattamatonta alijäämää, sillä 

taseylijäämää on 5,95 miljoonaa euroa. Kuitenkin talousarvio 2020 sekä taloussuunnitelma 2021–

2022 osoittaa, että talous ei ole tasapainossa, vaan suunnittelukausi on jouduttu suunnittelemaan 

alijäämäiseksi. 

Rautavaaran kunnan talousarvio vuodelle 2020 on valmisteltu perustuen vuoden 2019 

talousarvioon, eli se ei sisällä merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Muutokset ovat lähinnä 

hallinnollisia liittyen organisaation ja toimivaltuuksien virtaviivaistamiseen ja ovat yhdenmukaisia 
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valmistellun uuden hallintosäännön kanssa. Muutokset itsessään ovat likimain 

kustannusneutraaleja.  

Toimintakulujen kasvu on 3,6 prosenttia. Keskeisin kuluja lisäävä tekijä on henkilöstökulut, jotka 

lisääntyvät 6,6 prosenttia. Henkilöstökulujen kasvua osaltaan selittää kunta-alan 

palkankorotukset, kiky-lomarahojen leikkauksen päättyminen ja koulutetun henkilöstön osuuden 

kasvu työvoimasta, mutta kunnan henkilöstömäärässä ei tapahdu merkittävää muutosta. Myös 

palvelujen ostot kasvavat 2,7 prosenttia. Henkilöstömenot ja palvelujen ostot ovat liki saman 

suuruiset erät kunnan toimintamenoista ja muodostavat yhdessä 90 prosenttia menoista (Kuva 

3). 

 

KUVA 3: TOIMINTAMENOT TA2020 MENOLAJEITTAIN 

Maksujen ja taksojen korotuksista huolimatta toimintatuotot kasvavat vain 0,1 prosenttia. 

Edellisten vuosien toimintatuotot pitävät sisällään merkittäviä kertaluontoisia tuloja sekä 

puunmyyntituloja yli kestävän hakkuumäärän. Vuodelle 2020 arvioitu puunmyyntitulo on 

maltillinen eikä kertaluonteisia tuloja arvioida juurikaan saatavan. Johtuen toimintamenojen 

kasvusta, toimintakate heikkenee 4,4 prosenttia (Kuva 4). 
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KUVA 4: RAUTAVAARAN KUNNAN TOIMINTAKATE 

Vuonna 2019 Rautavaaran verotulokertymän ennuste on laskenut tilikauden aikana noin 0,32 

miljoonaa euroa alkuperäisestä 5,92 miljoonasta eurosta. Vuonna 2020 verotulojen ennakoidaan 

olevan 5,87 miljoonaa euroa, eli jäävän alle vuoden 2019 alkuperäisen ennusteen, mutta kasvavan 

4,7 % (0,25 miljoonaa euroa) verrattuna arvioituun vuoden 2019 toteumaan. Vuosina 2021-2022 

verotulojen arvioidaan kasvavan noin 2 % vuodessa. Kunnan veroprosentti säilyy nykyisellä 22,00 

% tasolla samaan aikaan kun useat kunnat maakunnassa ovat joutuneet nostamaan 

veroprosenttiaan. 

Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2020 

- tuloveroprosentiksi 22,00 % 

- yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,23 % 

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,65 % 

- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,25 % 

- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 2,00 % 

- yleishyödyllinen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi 0,00 % 

Valtionosuuksia arvioidaan ensi vuonna kertyvän 8,23 miljoonaa euroa, missä on kasvua kuluvaan 

vuoteen noin 0,27 miljoonaa euroa (Kuva 5). Valtionosuudet muodostavat lähes puolet kunnan 

tulopohjasta (Kuva 6).  
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KUVA 5: RAUTAVAARAN KUNNAN VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET 

 

KUVA 6: TULOJEN JAKAANTUMINEN 

Vuoden 2020 vuosikate on 0,44 miljoonaa euroa (2019: 0,71 miljoonaa euroa). Vuosikate ei riitä 

kattamaan poistoja ja tilikauden alijäämäksi muodostuu 0,47 miljoonaa euroa. Rautavaaran 

kunnan poistot ja arvonalentumiset vuonna 2018 olivat 565 euroa per asukas, joka on Pohjois-

Savon toiseksi korkein lukema. Lähivuosien suuret investoinnit näkyvät nyt suurina poistoina 

rasittaen kunnan tulosta. Terveessä kuntataloudessa tuloksen pitäisi olla poistojen jälkeen 

plusmerkkinen ja riittää myös maltillisiin investointeihin. 

Jo vuoden 2017 talousarviossa havaittiin, että vuoteen 2020 mennessä kuntamme taloutta täytyy 

saada sopeutettua noin 2 miljoonaa euroa verrattuna vuodesta 2016. Vuosien 2017 ja 2018 aikana 

on tehty käyttötalouden sopeutuksia noin 0,70 miljoonan euron edestä, ja vuoden 2018 

talousarvioon suunniteltiin 1 miljoonan euron talouden tasapainotusta, josta toteutui noin 0,90 

miljoonaa euroa. Osa tulevaisuuden säästöistä tuovista rakenteellisista muutokset ei kuitenkaan 
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tuolloin toteutunut. Talousarvioehdotuksen alijäämä 0,47 miljoonaa euroa vastaa varsin hyvin 

vuonna 2017 laadittua taloussuunnitelmaa kun toteutumattomien säästöjen erotus (0,40 

miljoonaa euroa) otetaan huomioon.  

Talousarviovuoden 2020 alijäämän 0,47 miljoonaa euroa lisäksi myös suunnitelmavuosilla 

muodostuu lisää alijäämää. Taloussuunnitelmakautena 2020-2022 talousarvio ei ole tasapainossa 

vaan alijäämäinen 0,97 miljoonaa euroa (Kuva 7). Tästä syystä Rautavaaran kunnan on tarvittaessa 

tehtävä rakenteellisia ratkaisuja menojen suunnitelmalliseksi hillitsemiseksi ja investointien 

määrän rajaamiseksi. Taloussuunnitelma on laadittu nykyisten, realististen rakenteiden ja tietojen 

pohjalta. Yksilöityjä tai yksilöimättömiä kulujen säästöjä tai tulojen lisäyksiä, joista ei ole tehty 

päätöksiä, ei ole sisällytetty taloussuunnitelmaan. Taloussuunnitelman tasapainottamiseksi on 

ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin. Se tarkoittaa, että kunnan on tarkasteltava 

palvelurakennetta, tuotetun palvelun tasoa ja hintaa, sekä verrattava itse tuotetun palvelun 

hintaa kilpailutetun ulkoistetun palvelun hintaan. 

 

KUVA 7: RAUTAVAARAN KUNNAN TILIKAUDEN TULOS 

Vuonna 2020 arvioidaan otettavan talousarviolainaa 1,3 miljoonaa euroa. Lainanoton syynä ovat 

isot olemassa olevien lainojen lyhennykset ja investoinnit.  Talousarviolainasta huolimatta 

Rautavaaran kunnan pitkäaikaiset lainat laskevat edelleen vuodesta 2019, mutta 

kokonaislainamäärä sisältäen myös lyhytaikaiset lainat kääntyy nousuun 0,37 miljoonaa euroa 

(Kuva 8). Lainamäärä kasvaa myös taloussuunnittelukaudella. Vuonna 2019 kunnan lainamäärä 

asukasta kohti laskettuna on 6732 €/asukas samaan aikaan kun Pohjois-Savon keskiarvo on 2949 

€/asukas. Kunnalla on siis merkittävä velkataakka. Talousarviossa on varattu myös 0,10 miljoonaa 

euroa antolainasaamisten kasvuun. Käytännössä tämä tarkoittaa kunnan antolainaa 

tytäryhtiölleen. 
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KUVA 8: RAUTAVAARAN KUNNAN LAINAKANTA (SIS. LYHYTAIKAISET LAINAT) 

TAULUKKO 1: TALOUSARVIO-OSAT YHTEENSÄ (LAINAN NOSTO SISÄLTÄÄ MYÖS LYHYTAIKAISET LAINAT) 

 

2.3.3. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan 
arviointimenettely 

Kuntalain (410/2015) 110 § 3 momentin mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava 

tasapainossa tai ylijäämäinen, mitä Rautavaaran kunnan taloussuunnitelma 2020-2022 ei 

kuitenkaan ole. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa 

TP 2017 (€) TP 2018 (€) TA 2019 (€) TA 2020 (€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Käyttötalous

Menot -15 462 975 -15 408 781 -16 187 211 -16 775 219 -16 954 174 -16 748 474

Tulot 3 277 613 2 688 351 2 864 873 2 867 192 2 894 284 2 894 284

Netto -12 185 362 -12 720 429 -13 322 338 -13 908 027 -14 059 890 -13 854 190

Investoinnit

Menot -1 962 134 -859 775 -1 027 350 -827 700 -1 638 200 -1 663 200

Tulot 865 825 51 555 84 000 5 000 5 000 29 000

Netto -1 096 309 -808 220 -943 350 -822 700 -1 633 200 -1 634 200

Rahoitusosa

Menot -1 594 578 -1 607 579 -1 431 634 -2 109 666 -2 643 666 -2 897 966

Tulot 13 972 563 14 210 201 14 235 899 14 425 099 14 509 000 14 842 000

Lainan nosto 400 000 1 500 000 2 300 000 3 500 000 3 000 000

Netto 12 777 985 12 602 622 14 304 265 14 615 433 15 365 334 14 944 034

Menot

yhteensä
-19 019 687 -17 876 135 -18 646 195 -19 712 585 -21 236 040 -21 309 640

Muutos-% 12,5 -6,0 4,3 5,7 7,7 0,3

Tulot 18 116 001 16 950 107 17 184 772 17 297 291 17 408 284 17 765 284

Lainan nosto 400 000 1 500 000 2 300 000 3 500 000 3 000 000

Yhteensä 18 516 001 16 950 107 18 684 772 19 597 291 20 908 284 20 765 284

Muutos-% 6,6 8,4 10,2 4,9 6,7 -0,7

Netto -503 686 -926 028 38 577 -115 294 -327 756 -544 356
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tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa 

päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selvitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kriteerejä on uudistettu. 

Kriisikuntamittariston rakenne säilyy ennallaan, mutta tunnuslukuja ja niiden raja-arvoja on 

muutettu. Laki tuli voimaan 1.3.2019. Uudistetut kriisikuntakriteerit kuvaavat kunnan taloutta eri 

näkökulmista nykyistä paremmin. Uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 

vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan, mitä lain 

voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118 §:ssä säädetään. 

Vuoteen 2022 asti arviointimenettely voidaan käynnistää jos yksi kolmesta Taulukossa 2 esitetystä 

kriteeristä täyttyy kokonaisuudessaan. Rautavaaran kunnan ja kuntakonsernin osalta kolmesta 

kriteeristä kaksi ensimmäistä eivät ole vaarassa täyttyä.  

Tarkasteltaessa kolmatta arviointimenettelykriteeriä huomataan, että kaksi kunnan rahoituksen 

riittävyyttä ja vakavaraisuutta kuvaavista kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvuista ovat 

kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet raja-arvot (taulukossa 2 alleviivattu). Nämä tunnusluvut 

ovat tuloveroprosentti ja kuntakonsernin suhteellisen velkaantuminen. Kuntakonsernin vuosikate 

ja kuntakonsernin lainamäärä/asukas eivät ole kuitenkaan täyttymässä, joten välitöntä uhkaa 

arviointimenettelystä ei ole. 

TAULUKKO 2: ARVIOINTIMENETTELYN KRITEERIT 

 

2.4. Talousarvion sitovuus 
Käyttötalouden osalta meno- ja tuloarviot ovat sitovia valtuustoon nähden tulosalueittain 

nettomääräisinä. Talousarviovuoden aikana menojen mahdollisesti ylittyessä tai tulojen alittuessa 

valtuustolle esitettävälle määrärahamuutokselle on esitettävä kate jo valtuustokäsittelyyn.  

Investointiosa on sitova valtuustoon nähden hankkeittain nettomääräisenä. Usealle vuodelle 

ajoittuvassa investointihankkeessa valtuusto voi antaa hankkeen perusteluissa hankevastaavalle 

toimivaltuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista myöhemmin eri vuosien kesken 

kokonaiskustannusarvion rajoissa jos tätä hankevastaava hakee. 

Tuloslaskelmaosan osalta valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: 

- Verotulot 
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- Valtionosuudet 

- Rahoituserät 

- Satunnaiset erät, ja 

- Tilinpäätössiirrot. 

Rahoitusosan osalta valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: 

- Antolainasaamisten lisäykset bruttomääräisenä 

- Antolainasaamisten vähennykset bruttomääräisenä 

- Pitkäaikaisten lainojen lisäykset bruttomääräisenä 

- Pitkäaikaisten lainojen vähennykset bruttomääräisenä 

- Lyhytaikaisten lainojen lisäykset bruttomääräisenä, ja 

- Lyhytaikaisten lainojen vähennykset bruttomääräisenä. 

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat tulosalueensa 

käyttösuunnitelmat tilikartan tasolla neljä, sekä päättävät talousarvioon varattujen määrärahojen 

käyttämisestä hallintosäännön mukaisesti. 

Lautakunnat myös päättävät tulosalueensa määrärahojen siirrosta ns. tasojen neljä välillä ja 

tulosalueen tulosvastuullinen viranhaltija kustannuspaikkojen välillä. 

Tulosalueen tulosvastuulliset viranhaltijat hyväksyvät käyttösuunnitelmat kustannuspaikkatasolla 

ja päättävät määrärahojen käytöstä hallintosäännön mukaisesti.  

2.5. Henkilöstösuunnitelma 
Rautavaaran kunnan ja tytäryhtiöiden yhteenlaskettu henkilömäärä henkilötyövuosina on ollut 

125-132 välillä viime vuosina (Taulukko 3). Henkilöstömäärä henkilötyövuosilla mitattuna tullee 

säilymään lähes ennallaan tulevina vuosina käyttötalousosassa esitetyistä muutoksista ja 

sijaisjärjestelyjen tiukentamisesta huolimatta, eikä varsinkaan vakituisen henkilökunnan määrään 

järjestelyillä ole vaikutusta. Rautavaaran kunnan henkilökunnasta noin puolet työskentelee 

perusturvapalveluissa.  
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TAULUKKO 3: RAUTAVAARAN KUNNAN (SIS. TYTÄRYHTIÖT) HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 

 

Rautavaaran kunnan eläkepoistuma on ollut vuosina 2012 - 2018 erittäin merkittävä, ja 

eläkepoistuma tulee olemaan merkittävä myös tulevina vuosina (Taulukko 4). Kunnan 

palveluksessa olevasta henkilökunnasta 50 vuotta täyttäneitä on yli puolet ja alle 30 vuotiaita alle 

15 prosenttia. Myös kunnan sairauspoissaolot ovat keskimääräistä kunnallista työnantajaa 

korkeammat. Tulevien vuosien suuri eläkepoistuma ja osaavan henkilöstön rekrytointivaikeus on 

otettava huomioon henkilöstösuunnittelussa. 

Rautavaaran kunnalla on erillinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jossa on tarkempia tietoja 

mm. henkilöstöstä, koulutuksesta ja eläköitymisestä. 
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TAULUKKO 4: ELÄKÖITYMISENNUSTE 

 

2.6. Kuntakonserni ja kunnan toiminta 
Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, on 

kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Mitä kuntalaissa 

säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön. 

Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien 

yhteistoimintaan (Kunnat ja kuntayhtymät voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä). 

Kuntien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, 

sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta ja kuntayhtymä. 

Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan 

huomioon kuntakonsernin kokonaisetu, ja kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on 

otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan 

asiantuntemus. 

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen 

omistajaohjaukseen. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden 

keskeisistä tavoitteista sekä konserninohjauksen periaatteista. 

Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 

1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta 

2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä 
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3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta 

4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa 

5) konsernin sisäisistä palveluista 

6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä 

7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. 

Rautavaaran kuntakonserniin kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt: 

- Kiinteistö Oy Rautavaaran Virastotalo (kunnan omistusosuus 70,14 %), ja 

- Rautavaaran Vuokratalot Oy (kunnan omistusosuus 100 %). 

Kuntalain mukaan sellainen toiminta, jota kunta harjoittaa kilpailuilla markkinoilla, tulee 

pääsääntöisesti yhtiöittää eli siirtää osakeyhtiön, osuuskunnan tai säätiön hoidettavaksi. 

Rautavaaran kunnalla on omistuksessaan vuokraustoiminnassa olevia kiinteistöjä, joiden 

vuokraustoiminta on tästä syystä siirretty Rautavaaran Vuokratalot Oy:ön. 

Rautavaaran kunta on asettanut valtuustotason tavoitteet kaikille kunnan edustajille ja 

tytäryhtiöiden hallituksille: 

- Konserniyhteisöjen on tuettava kuntastrategiaa ja kunnan talousarvion toteuttamista 

- Tulostavoitteena tytäryhtiöillä on omakustannusperiaate:  

- yhtiöiden tulee tuotoillaan kattaa menonsa 

- mahdollisista poikkeamista tulee erikseen neuvotella kunnan kanssa 

- hinnoittelu vastaa yleistä kustannuskehitystä 

- Yhtiöiden tulee toteuttaa välttämättömät peruskorjaukset ja vuosikorjaukset ja turvata 

siten omistamiensa kiinteistöjen kunto sekä haettava korjauksiin ulkopuolista rahoitusta 

- Yhtiöiden tulee raportoida kunnalle hyväksyttyjen konserniohjeiden mukaisesti  

- Yhtiöiden tulee laatia tilinpäätöksensä siten, että kuntakonsernin tilinpäätökseen voidaan 

ottaa tytäryhtiöiden tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase 

- Yhtiöillä tulee olla riittävät ohjeistukset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. 

3. Käyttötalousosa 
 

Käyttötalousosassa selvitetään tarkemmin palvelutarpeisiin, tavoitteiden asettamiseen sekä 

niiden saavuttamiseen liittyviä haasteita ja epävarmuustekijöitä tulosalueittain. Myös käynnissä 

olevista hankkeista kerrotaan käyttötalousosassa. Perusteluissa tehdään lisäksi selkoa toiminnan 

painopisteistä ja kehittämistarpeista sekä arvioidaan muun muassa henkilöresurssien, toimitilojen 

ja muiden tuotannontekijöiden voimavarojen riittävyyttä. Määrärahat ja tuloarviot sidotaan 

tavoitteisiin. Valtuusto osoittaa toimielimelle määrärahan tai asettaa tuloarvion määrätyn 

tehtävän tai tehtävien hoitamiseksi siten, että tehtävälle asetetut tavoitteet voidaan toteuttaa. 
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KUVA 9: KÄYTTÖTALOUDEN BRUTTOMÄÄRÄRAHAJAKAUMA PALVELUALUEITTAIN 

3.1. Hallintopalvelut 
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja ja hallintojohtaja 

Kunnanhallitus vastaa kunnan elinvoiman ja kilpailukyvyn kehittämisestä sekä edunvalvonnasta, 

kuntakonsernin yleisestä johtamisesta kuntastrategian mukaisesti sekä koko konsernia koskevien 

ja toimintaa linjaavien suunnitelmien valmistelusta ja kehittämisestä, kuntalaisten hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen ja seuraamisen toimeenpanosta sekä vastaa kunnanvaltuuston tekemien 

päätösten toimeenpanosta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. 

Toimielimen johtamisen kokonaisvastuussa ja tulosvastuullisena viranhaltijana on kunnanjohtaja 

Henri Ruotsalainen. Hallintojohtaja Jenna Hattunen on myös virkansa puolesta tulosvastuullinen 

viranhaltija. 

3.1.1. Kunnanhallitus 
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja ja hallintojohtaja 

3.1.1.1. Toiminnan kuvaus ja keskeiset muutokset 2020 

Hallintopalvelujen tehtävänä on luoda edellytykset luottamushenkilö- ja viranhaltijahallinnon 

toimivuudelle, kunnan palvelujen järjestämiselle, hyvälle henkilöstöhallinnolle ja vakaalle 

talouden hoidolle. Hallintopalvelut pitää sisällään vaalit, tarkastuslautakunnan, 

kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, atk-palvelut, yleis- ja henkilöstöhallinnon. 

Hallintopalveluista vähenee 0,41 henkilötyövuotta yhden palvelusihteerin osa-aikaeläköitymisen 

myötä. Samalla lisätään 0,5 henkilötyövuotta palkanlaskennan sijaisjärjestelyjen turvaamiseksi. 

Hallintopalveluissa on 80 % hallintojohtajan palkasta. Hallinnon henkilöstökuluihin varataan 

+5 500 euroa. 

Atk-palveluihin varataan kokonaisuudessaan + 15 600 euroa, ja tämä on merkittävin kustannusten 

nousu. Kasvu selittyy pääasiassa ohjelmistojen ylläpitokorotukset (+5 000 €), O365 

lisenssikustannuksilla (+2 000 €), loppuvuonna 2019 päivitetyllä sosiaalisen median uudella 
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palvelusopimuksella (+2 600 €) ja internetsivujen uudistuksilla muun muassa lainmukaisen 

saavutettavuuden järjestämiseksi (+2 000 €). Lisäksi henkilöstökulujen osalta nousu on +3 400 

euroa sisältäen yleiskorotuksen sekä ict-sijaisuusjärjestelyjen vuoksi tehtävästä noin 0,23 

henkilötyövuoden lisäyksestä. 

Rautavaaran kunta on hankkinut työterveyshuollon palvelut Terveyspalvelu Verso Oy:ltä 1.1.2017 

alkaen, joka on myynyt liiketoimintansa Pihlajalinna Oy:lle, minkä vuoksi työterveyspalvelut 

1.5.2019 lukien ovat tulleet Pihlajalinna Oy:ltä. Työterveyshuollon sopimus sisältää perustasoisen 

työterveyshuollon; ennaltaehkäisevä, työkykyä ylläpitävä toiminta (työterveyshuoltolaki 12§) 

sekä yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoidon Pihlajalinnan toimipisteissä, 

jonka tavoitteena on sairauksien varhainen toteaminen, oikea-aikainen hoito ja työkyvyn 

mahdollisimman nopea palautuminen. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2019 – 

31.12.2021 on kunnan puolesta allekirjoitettu 17.12.2018 ja käsitelty yhteistyökomiteassa 

24.1.2019 ja se tarkistetaan vuosittain. Painopisteenä vuodelle 2020 toiminnassa tulee olemaan 

työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti Kelan luokan 1 toiminta; ennaltaehkäisevä 

työterveyshuolto. 

HAIPRO/WPRO -ohjelmiston kustannuksiin varataan 3 000 euroa. Ohjelmisto on tarkoitettu 

riskienarvointiin ja työ-/asiakasturvallisuusilmoituksien käsittelyyn ja raportointiin.   

Työhyvinvointikyselyiden järjestämistä jatketaan ja ne toteutetaan vuosittain. Vuonna 2020 kysely 

on tarkoitus toteuttaa Kevan kyselypohjalla eikä talousarviossa ole varattu erikseen määrärahaa 

kahtena aikaisempana vuonna Everso Oy:n kanssa toteutettuun työhyvinvointikyselyyn.  

Kunta järjestää myös luottamushenkilölle koulutusta muun muassa luottamushenkilön asemasta 

päätöksenteossa sekä muista tarvittavista ajankohtaisista kunnallispolitiikkaan, kuntaoikeuteen ja 

kuntatalouteen liittyvistä asioista, joissa hyödynnetään etäkoulutusmahdollisuuksia.  

Vuonna 2020 ei ole säännönmukaisia vaaleja. 

TAULUKKO 5: KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ 

 

TAULUKKO 6: KUNNANHALLITUKSEN TUNNUSLUVUT EUROA PER ASUKAS 

Euroa/asukas – tunnusluvut netto: Hallintopalvelut 

  
TP 2018 TA 2019 

TA 2020 
TS 2021 TS 2022 

Asukasmäärä 1 652 1 614             1626           1602            1577 

€/asukas 400 542                491              505               509 

 

Euro
TP 2018 (€) TA 2019 (€)

TA 2020 (€)
TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Toimintameno 836 163 918 697 831 206 -4 957 99 % -87 491 90 % 841 562 835 862

Toimintatulot 54 438 44 000 32 900 -21 538 60 % -11 100 75 % 32 900 32 900

Netto 781 725 874 697 798 306 16 581 102 % -76 391 91 % 808 662 802 962

Poikkeama TP 2018 

(€ ja %)

Poikkeama TA 2019 

(€ ja %)



22 
 

TAULUKKO 7: KUNNANHALLITUKSEN SISÄISET ERÄT 

 

3.1.1.2. Tarkastuslautakunta 
Toiminnan kuvaus ja keskeiset muutokset 2020 

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määrätty kuntalaissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on  

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat 

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja 

kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla 

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan 

taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää 

4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta 

5) valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 

noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi 

6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi 

sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 

Edellä mainitut tarkastuslautakunnan tehtävät voidaan jakaa kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: 

hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen, arviointi ja muut tehtävät.  

Rautavaaran kunnassa tarkastuslautakunnan asioiden valmistelu on organisoitu tilintarkastajalle, 

joten lautakunnan koko toiminta perustuu kollegiaaliseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. 

Tarkastuslautakunnan toimintakate vuodelle 2020 on 23 284 euroa. 

Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisen painopisteet 
Hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat kunnanvaltuustolle valmistelee 

tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan edellä mainittuihin valmistelutehtäviin kuuluu:  

- tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu  
- tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä koskevan 

päätösehdotuksen valmistelu 
- tilintarkastuskertomuksessa esitetyistä muistutuksista asianomaisen selityksen ja 

kunnanhallituksen lausunnon hankkiminen 
- kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittaminen 
- ohjeiden antaminen tilintarkastajalle  
- tilintarkastuksen toteutumisen seuranta tilintarkastajan antamien raporttien ja muun 

selvityksen avulla  
- niiden toimenpiteiden seuranta, jotka aiheutuvat tilintarkastajan havaitsemista 

epäkohdista ja valtuuston tarkastusta koskevista päätöksistä 
- esitysten tekeminen lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien 

suorittamisen yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla  
- hallintosäännön määräysten ja talousarvion valmistelu 

Tavoitteiden toteutumisen arvioinnin ja raportoinnin painopisteet 
Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on valtuuston talousarviossa kunnalle ja kuntakonsernille 

asettamien tavoitteiden arviointi. Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle 

Euro TP 2018 (€) TA 2019 (€) TA 2020 (€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Sisäiset menot 185 020 178 733 176 459 -8 561 95 % -2 274 99 % 176 459 176 459

Sisäiset tulot 271 462 265 874 266 306 -5 156 98 % 432 100 % 266 306 266 306

Netto -86 442 -87 141 -89 847 -3 405 104 % -2 706 103 % -89 847 -89 847

Poistot 14 180 € 10 430 € 7 876 € 7 876 € 6 407 €

Poikkeama TP Poikkeama TA 2019 
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annettavassa arviointikertomuksessa, josta kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon 

toimenpiteistä, joihin se kertomus antaa aihetta. Tarkastuslautakunnan olisi hyvä seurata 

toimenpiteiden toteuttamista. 

Arviointi ja raportointi pitävät sisällään:  

- arvioinnin suunnittelu ja arviointimenetelmät 
- arvioinnin sisältö 
- talouden tasapainotuksen toteutumisen ja taloussuunnitelman riittävyyden arviointi  
- arviointitulosten raportointi 

Muut tehtävät 
Tarkastuslautakunnalle on säädetty kuntalain 84 §:ssä mainittujen sidonnaisuuksien 

ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä ilmoitusten käsittely ja vienti valtuustolle 

tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkistetaan kunnan tietoverkossa. 

Lähtökohtaisesti jokainen ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen 

tekemisestä ja sen oikeellisuudesta, mutta tarkastuslautakunnalla olisi valvontavelvollisuuteensa 

liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo 

tehtyä ilmoitusta. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuudet ei poista velvollisuutta ilmoittaa 

esteellisyydestä ja vaalikelpoisuusesteistä asioista päätettäessä.  

3.1.1.3. Kunnanvaltuusto 

Toiminnan kuvaus ja keskeiset muutokset 2020 
Kunnan ylin poliittinen päätösvalta kuuluu kunnanvaltuustolle. Valtuusto päättää 

kuntastrategiassa kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtuustolla on 

kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto vahvistaa sitovat 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.  

Valtuusto kokoontuu tarvittaessa. 

Kunnanvaltuusto vahvistaa kuntakonsernin tytäryhteisöjen Kiinteistö Oy Rautavaaran Virastotalo 

(kunnan omistusosuus 70,14 %) ja Rautavaaran Vuokratalot Oy (kunnan omistusosuus 100 %) 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä konserniohjauksen periaatteet.  

Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2020.  

Valtuuston talousseminaarit järjestetään syksyisin. 

Kunnanvaltuuston toimintakate on 7 873 euroa.  

3.1.1.4. Kunnanhallituksen toiminta 

Toiminnan kuvaus ja keskeiset muutokset 2020 
Kunnanhallitus vastaa konsernipalvelujen järjestämisestä kunnassa. Toimielimen johtamisen 

kokonaisvastuussa ja esittelijänä on kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen.  

Kunnanhallituksen toimintakate on 204 355 euroa. 

Kunnanhallituksen valtuustotason tavoitteet 
1. Vakaa kuntatalous, mittari: kuntalain mukaiset arviointimenettelyn laukaisevat kriteerit ja 

investointiohjelman ja kiinteistöstrategian noudattaminen 

a. Kunnan talouden tasapainon vaaliminen ja palvelurakenteiden tarkastelu 

yhdessä tulosalueiden ja luottamushenkilöiden kanssa  
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b. Investointiohjelman proaktiivinen toteuttaminen ja suunnittelu sekä 

kiinteistöstrategian päivittäminen ja noudattaminen 

c. Organisaation tarkastelu ja tarpeelliset uudelleenjärjestelyt 

 

2. Digitaaliset palvelut, sähköiset toiminnat ja kunnan viestintä, mittari: Dynastyn käytön 

laajuus, palveluiden sähköistäminen, paperisen aineiston ja tulosteiden määrä, sähköiset 

lomakkeet, sosiaalisen median aktiivisuus viestinnässä ja kotisivujen päivitys 

a. Digitalisaation edistäminen: 

i. toteutetaan Pohjois-Savon yhteisen tietohallintostrategian visiota. 

Rautavaaran kunta mahdollistaa sähköiset peruspalvelut kuntalaisille ja 

palveluja laajennetaan ja kehitetään 

ii. asianhallintaohjelma Dynasty for SQL-järjestelmän käyttöä edelleen 

tehostetaan: asianhallintajärjestelmä ohjaa ja tehostaa päivittäisiä 

työtehtäviä ja organisaation työprosesseja, parantaa tiedon 

arkistoitavuutta, käytettävyyttä, löydettävyyttä ja saavutettavuutta 

iii. sähköisen asiakirjahallinnon hyödyntäminen kaikissa kunnan palveluissa 

iv. paperikopiointia ja tulostamista vähennetään 

b. markkinoinnin ja näkyvyyden lisääminen, kunnan uuden graafisen ilmeen 

luominen 

 

3. Yhteistyön tiivistäminen yli toimialarajojen, mittari: Teamsin, sähköpostin ja muun 

viestittelykanavien hyödyntäminen  

a. Sisäisen viestinnän kehittäminen 

b. Omistajaohjauksen terävöittäminen ja kuntakonsernin kehittäminen 

c. Toimintatapojen jatkuva kehittäminen  

i. yhteistoiminnallinen, tiimityöhön perustuva asioiden valmistelu ja 

tulosalueiden välisen yhteistyön edistäminen ja palvelukulttuurin 

lisääminen  

ii. johtoryhmän säännölliset kokoontumiset, kunnanhallituksen ja 

valtuustoryhmien puheenjohtajien säännölliset palaverit, poliittisen 

ohjauksen ja operatiivisen/strategisen johtamisen yhteistyön 

kehittäminen päätöksenteossa 

 

4. Motivoiva henkilöstöpolitiikka, mittari: sairauspoissaolojen määrä ja 

työhyvinvointikyselyn tulokset 

a. Aloitetun työn vaativuuden arvioinnin jatkaminen 

b. Työhyvinvoinnin lisääminen ja sairauspoissaolojen pienentäminen 

c. Vuosittainen työhyvinvoinnin mittaaminen 

 

3.2. Elinvoimapalvelut 
Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja 

Elinvoimapalvelut toimii elinvoimalautakunnan alaisuudessa ja pitää sisällään kaksi erillistä 

tulosaluetta: tekninen toimi ja elinkeinopalvelut. 
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3.2.1. Tekninen toimi 
 
Tekninen toimi on 1.6.2017 voimaan astuneen Rautavaaran kunnan hallintouudistuksen jälkeen 
osa elinvoimalautakuntaa. Elinvoimalautakunnan esittelijänä toimii elinvoimajohtaja Petri 
Ahonen. Elinvoimalautakunnan esittelijä on myös teknisen toimen tulosalueen tilivelvollinen 
viranhaltija.  
 
Teknisen toimen tehtävänä on tuottaa asumisen, kiinteistöjen ylläpidon, kunnallistekniikan ja 
ympäristönkäytön peruspalveluita.  
 
Teknisen toimen talousarvio vuodelle 2020 on nettona 1 885 454 € (bruttokulut 3 154 009 €). 
Toimintatuottoja on arvioitu tulevan noin 1 268 555 €. 
 
Talousarvion ylittyminen annettuun raamiin nähden johtuu ateriapalvelun ja siivouspalvelun 
liittämisestä teknisen toimen alaisuuteen. TA 2020 ei näin ollen ole suoraan vertailukelpoinen 
edellisten vuosien talousarvioihin.  
 
Metsätulojen pieneneminen on yksi merkittävä osatekijä talousarvion nettotulokseen. 
Metsänmyyntituotot pienenevät noin 75 000 € talousarvioon 2019 nähden. Vuoden 2020 arvioitu 
metsänmyyntitulo on 209 500 €. Talousarvion suunnitelmavuosilla 2021 ja 2022 
päätehakkuumäärät pyritään pitämään metsätaloussuunnitelman mukaisella kestävällä tasolla. 
Harvennushakkuut ja nuorenmetsän hoito toteutetaan suunnitelman mukaisesti, eikä hoitotöitä 
ole rästissä. Metsänhoitoyhdistys on pyytänyt tarjoukset kaikilta täällä puuta ostavilta yrityksiltä. 
 
Metsänhoitotehtävät ostetaan Rautavaaran Metsänhoitoyhdistykseltä. Metsäsuunnitelmat ovat 
voimassa vuoteen 2024. Metsäsuunnitelman päivitykset ovat valmistuneet 2015. 
 
Lämmitys- ja sähkökustannuksissa ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia vuodelle 2020. 
 
Rakennusvalvonnan järjestelmän ja organisaation ylläpitämiseksi on henkilöstökuluihin varattu n. 
22 000 €. 
 
Rakennustarkastuksen palkkakulut muodostuvat seuraavasti: 

 Rakennustarkastaja työaika 20 % 17 000 € + sivukulut 

 Toimistotyöntekijä työaika 10 % 5 000 € + sivukulut 
 

Työnjohtajan palkkakustannuksia on kohdistettu vuonna 2020 investointeihin laskennallisen 
ajankäytön mukaan, joka siltä osin vaikuttaa osaston käyttötalousmenoihin. 
 
Kiinteistönhoidossa työskentelee 3 kiinteistönhoitajaa, kunnossapidossa 2 ammattimiestä ja vesi- 
ja viemärilaitoksella 1 henkilö. Toimistotyöntekijöitä on 2,5 henkilöä. Lisäksi on määräaikainen 
rakennustarkastaja/työnjohtaja sekä osastopäällikkö. 
 
Ympäristötarkastajan tehtävät hankitaan ostopalveluna Kuopion kaupungilta, 1 päivä viikossa. 
Palkkoihin tehdään korotuksia annettujen ohjeiden mukaisesti 1 %. Kokonaisvahvuus vakituisen 
henkilöstön osalta on 10,7 henkilöä. Lisäksi ulkoalueiden kunnossapidossa ja korjaustehtävissä 
hyödynnetään mahdollisesti tukityöllistettäviä, siviilipalvelushenkilöitä ym. 
 
Kiinteistöjen kunnossapidon määrärahaa on hieman kasvatettu edellisvuodesta. Korjaus- ja 
kunnossapitotarve huomioiden määrärahan tarve on suurempi kuin nyt budjetoitu.   
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Rakennusten käyttöturvallisuuden ja elinkaariajattelun mukaisia kunnostustöitä toteutetaan 
taloussuunnitelman mukaisesti kohdennettuna hyödyntäen esim. lämpökamerakuvauksia ja 
kuntokartoitus-aineistoa. Kiinteistöjen kunnostamisessa käytetään ns. esteettömyysperiaatetta, 
jolloin näitä kohteita voidaan toteuttaa investointikohteina. 
 
Kiinteistöstrategia 2014 - 2024 päivitetään vuoden 2020 aikana.  
 
LVI-työt, sähkötyöt, latujen ja moottorikelkkareittien hoito ja jääkiekkokaukalon hoito, sekä 
kaavateiden ja kiinteistöjen lumityöt hankitaan ostopalveluna.  
 
Virallisia moottorikelkkareittejä on 96 km. Kelkkareittien hoidosta vastaa tekninen toimi. 
Kelkkareittien kunnossapitoon varattu määräraha on kelkkareittien osalta n. 8000 € pienempi kuin 
edellisvuonna. 
 
TAULUKKO 8: TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ 

 
 
TAULUKKO 9: TEKNINEN TOIMI EUROA PER ASUKAS 

 
 
TAULUKKO 10: TEKNISEN TOIMEN SISÄISET ERÄT 

   

3.2.1.1. Vesi- ja viemärilaitos 
Vesi- ja viemärilaitos sisältyy edelliseen teknisen toimen talousarvioon. Vesi- ja viemärilaitoksen 
tehtävä on turvata toimialueensa kiinteistöille tehokas ja toiminnallisesti varma veden jakelu ja 
jäteveden poisto. Lisäksi vesilaitos toimittaa vettä kolmelle vesiosuuskunnalle. Vesi- ja 
viemärilaitoksesta on muodostettu kirjanpidollinen taseyksikkö. Tavoitteena on, että vesilaitos 
pyrkii vuoden 2020 talousarviossa vähintään nollatulokseen. 
  
Vesi- ja viemäriliittymien perusmaksujen tarkastelu lisää laitoksen tuottoja n. 14 000€/v. 
 

Euro
TP 2018 (€) TA 2019 (€)

TA 2020 (€)
TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Toimintamenot 1 679 701 2 341 224 3 154 009 1 474 308 188 % 812 785 135 % 3 290 732 3 090 732

Toimintatulot 1 037 898 1 311 004 1 268 555 230 657 122 % -42 449 97 % 1 268 555 1 268 555

Netto 641 803 1 030 220 1 885 454 1 243 651 294 % 855 234 183 % 2 022 177 1 822 177

Poikkeama TP 2018 (€ 

ja %)

Poikkeama TA 2019 (€ 

ja %)

TP 2018 TA 2019
TA 2020

TS 2021 TS 2022

Asukasmäärä 1 652 1 614 1 626 1602 1577

Hallinto €/as 116 131 134 138 140

Kiint. ylläp. €/as 113 401 566 656 539

Palotoimi €/as 106 113 113 115 117

Tekn. toimi €/as 389 638 1160 1262 1155

Euroa/asukas – tunnusluvut netto: Tekninen toimi

Euro
TP 2018 (€) TA 2019 (€)

TA 2020 (€)
TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Sisäiset menot 152 496 414 728 642 560 490 064 421 % 227 832 155 % 642 560 642 560

Sisäiset tulot 291 161 1 214 208 2 233 886 1 942 725 767 % 1 019 678 184 % 2 233 886 2 233 886

Netto -138 665 -799 480 -1 591 326 -1 452 661 1148 % -791 846 199 % -1 591 326 -1 591 326

Poistot 465 856 885 947 880 175 864 562 837 223

Poikkeama TP 2018 (€ 

ja %)

Poikkeama TA 2019 

(€ ja %)
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Vuoden 2018 tilinpäätöksessä vesi- ja viemärilaitoksen tulos oli 30 158,49 € ylijäämäinen ja 
vuoden 2019 TA:ssa 36 167 € ylijäämäinen. Talousarvio vuodelle 2020 on 45 595 € ylijäämäinen. 
Ylijäämäisiä ovat myös suunnitelmavuodet.  
 
Vesi- ja viemärilaitoksen peruspääoman korkoprosentiksi valtuusto on hyväksynyt 1,5 % 1.1.2015 
alkaen. 
  
Vesi- ja viemärilaitoksen taksat 1.1.2018 alkaen: 

- vesi 1,65 €/m3 + alv 24 % = 2,05 €/m3 
- jätevesi 4,15 €/m3 + alv 24 % = 5,15 €/m3 
- yhteensä 5,80 €/m3 + alv 24 % = 7,20 €/m3 

 
TAULUKKO 11: VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TULOSLASKELMA 

 
 

TULOSLASKELMA TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

LIIKEVAIHTO

  Vesimaksut (ulkoiset) 219 226 219 200 219 200 219 200

  Vesimaksut(sisäiset) 61 012 74 126 74 126 74 126

  Perusmaksut(ulkoiset) 15 700 37 930 37 930 37 930

  Perusmaksut(sisäiset) 1 695 4 435 4 435 4 435

  Muut maksut 3 000 3 000 3 000 3 000

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

AINEET JA TARVIKKEET -43 603 -42 374 -42 374 -42 374

PALVELUJEN OSTOT

  Ulkoiset -53 750 -53 350 -53 350 -53 350

  Sisäiset -9 382 -10 283 -10 283 -10 283

HENKILÖSTÖMENOT

   Palkat -30 604 -30 725 -31 032 -31 032

   Eläkekulut -12 292 -11 997 -12 115 -12 115

   Muut henkilösivukulut -936 -1 206 -1 218 -1 218

POISTOT -92 084 -120 346 -113 203 -105 026

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -850 -1 850 -1 850 -1 850

LIIKEYLIJÄÄMÄ 57 132 66 560 73 266 81 443

RAHOITUSTULOT JA -MENOT

  Korkomenot

  Korvaus peruspääomasta -20 965 -20 965 -20 965 -20 965

YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 36 167 45 595 52 301 60 478

  Poistoeron lisäys

  Varauksen vähennys

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                     36 167 45 595 52 301 60 478
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3.2.1.2. Tilakeskus 
Tilakeskuksen tilahallinta- ja kunnossapitoyksiköt vastaavat kunnan rakennetusta 
kiinteistöomaisuudesta, toimitilajohtamisesta, teknisestä isännöinnistä, kiinteistöjen ja pihojen 
ylläpidosta sekä rakennusten kunnossapidosta. 
 
Kiinteistöomaisuuden hoito ja toimitilajohtaminen -kokonaisuudella tarkoitetaan mm. 
toimitilojen hankintaa ja toimitiloihin liittyvä taloussuunnittelua, asuntojen ja liiketilojen 
vuokrausta, kiinteistöjen sopimusasioita, riskien hallintaa, viranomaisyhteyksiä ja kunnan 
edunvalvontaa. 
 
Kiinteistöomaisuuden hoitoa ohjataan kunnan kiinteistöstrategian avulla. Kiinteistöstrategian 
avulla tilakeskus yhdessä muiden toimialojen kanssa määrittää kiinteistöt, joita kehitetään tai 
joista pyritään luopumaan. Käytännön toimintaa selkeästi ohjaa mm. jako myytäviin kiinteistöihin 
ja osakkeisiin sekä purettaviin rakennuksiin. 
 
Rautavaaran kunnan suorassa omistuksessa olevista rakennuksista tärkeimpiä ovat koulut, 
päiväkodit ja perustuvatoimen käytössä olevat rakennukset. Rakennusten kerrosala on n. 20 700 
m2 ja tilavuus n. 70 000 m3. Tilakeskuksen alaisia tiloja vuokrataan sisäisenä vuokrauksena 
hallintokunnille. Lisäksi ulkoisille asiakkaille on vuokrattu tiloja. Yksi merkittävimmistä vuokraajista 
on Kysteri, joka tuottaa kunnalle perusterveydenhuoltopalvelua. Terveysaseman vuokratuotto on 
vuosittain n. 182 000 €.  
 
Rautavaaran leipomon toimitilat ovat myös tilakeskuksen hallinnassa. Kyseisessä kiinteistössä 
ylläpitokuluista vastaa vuokralainen yksin ja vuokra muodostuu pääomavuokrasta. Kirkonkylän 
ala-aste on lähes tyhjillään. Kiinteistön ylläpitokulut ovat n. 75 000 €.  
 
Kiinteistönhoitoon liittyviä tehtäviä ovat mm. talotekniikan hoito, vihertyöt, ulkoalueiden 
puhtaanapito ja käsilumityöt. Rakennusten lämmitys, sähkö ja vakuutukset kuuluvat myös 
tilakeskuksen toimeen. Ulkoalueiden auraus on ostopalveluna urakoitsijalta.  
 
Rakennusten kunnossapidolla tarkoitetaan tässä sekä käyttötalous- että investointimäärärahoilla 
tehtävien rakennusten kunnossapidon ohjelmointia ja kunnossapidon pitkän tähtäimen 
suunnittelua. Lisäksi tilataan tarvittaessa rakennusten kuntoon liittyviä selvityksiä, ja raportteja 
kunnossapidon ohjelmointia ja hankesuunnittelua varten. Toisen merkittävän 
tehtäväkokonaisuuden muodostaa kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät rakennuttamistehtävät eli 
töiden tilaaminen ja työmaavalvonta. 
 
Pihojen ylläpito sisältää pihojen kunnossapidon ohjelmointiin liittyvät tehtävät, pihojen ylläpitoon 
kuuluvat rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä kiinteistönhoitosopimuksiin liittyvät työt, kuten 
pihatöiden valvonta, hankinnat ja tilaaminen. Tehtäviä ulkoalueilla ovat lisäksi koneelliset 
kunnossapitopalvelut, koulu- ja päiväkotipihojen perusparannukset, osakorjaukset ja muut 
ohjelmoitavat kunnossapitotyöt. 
 
Rautavaaran kunnan kiinteistöjen hallinnointi muuttui ns. tilakeskusmalliksi. Perusturvaosaston ja 
hyvinvointiosaston hallinnoimat kiinteistöt keskitettiin elinvoimaosastossa teknisen toimen 
alaisuuteen, jossa tilakeskus toimii. Koska alueet ja rakennukset ovat pääasiassa kunnan 
hallintokuntien käytössä, on tilakeskusmalli järkevä tapa hoitaa kiinteistöjen hallinnointia. Tällä 
järjestelyllä järkeistettiin osastojen välisiä kiinteistönhoidollista kulujakautumaa ja pyritään 
vähentämään päällekkäisiä toimistotöitä. 
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Siivous- ja ateriapalvelu liittyy teknisen toimen yhteyteen vuodesta 2020 alkaen. Järjestely 
kasvattaa merkittävästi teknisen toimen budjettia, mutta kunnan kokonaistalouteen tällä 
toimenpiteellä ei liene vaikutusta. Siivouspalvelun ja ateriapalvelun talousarviot ovat erillisinä 
osiona. 

3.2.1.3. Ruokapalvelu  
Ruokapalvelu siirtyy vuoden 2020 alusta osaksi elinvoimapalveluja. Ruokapalvelu järjestää 
koululaisten ja varhaiskasvatuksen, laitosten ja ruokapalveluja tukipalveluna tarvitsevien ruokailut 
ja ruoan kuljettamisen sekä henkilöstöruokailua. Tavoitteena on hyvien ruokapalveluiden 
tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti. Keskuskeittiössä toimitaan Lähiruoka-periaatteen 
mukaisesti aina, kun se on hankintojen toteuttamisessa mahdollista. Rautavaaralla tai lähialueella 
tuotettuja paikallistuotteita käytetään, milloin niitä on mahdollista saada ruoanvalmistuksen 
raaka-aineiksi.  
 
Ruokapalvelu toimii vuoden jokaisena päivänä klo 7.00 – 18.00 kahdessa vuorossa. Keittiöllä 
valmistetaan ja toimitetaan asumispalveluyksikköjen kaikki päivän ateriat. Ruokapalvelu toimittaa 
lämpimiä aterioita jokaisena arkipäivänä, sekä viikonlopun ateriat kylmänä perjantaisin.  
 
Asumispalveluyksiköissä tehtävä ruoan ja astioiden käsittely on minimoitu. Kaikki mahdollinen 
toiminta ruokailuja ja asiakaspalvelua myöten tapahtuu ruokapalvelussa ja vaikuttaa näin osaltaan 
ruokapalvelun kokonaiskustannuksiin. 
 
Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa jatkossakin taloudellisesti ja tehokkaasti hyvälaatuista 
ruokaa ja pyrkiä lisäämään lähiruoan määrää, kuten marjoja ja juureksia. Painopisteitä ovat edellä 
mainittujen lisäksi kunnan henkilöstöruokailun ohjaaminen ruokapalveluun sekä mahdollinen 
ruokakuljetusten vapauttaminen kaikille halukkaille asiakkaille. 
 
Vuonna 2020 kiinteistön ja laitteistojen osalta varaudutaan normaaliin ylläpitohuoltoon. 
Toimintavuoden aikana selvitetään ruokapalvelun ja palveluasumisen yksiköiden ruokahuollon 
mahdollisuudet kehittää yhteistyötä nykyisestään. 

3.2.1.4. Siivouspalvelu 
Siivouspalvelut siirtyvät vuoden 2020 alusta osaksi elinvoimapalveluja. Siivouspalvelu toimii 
monenlaisissa ympäristöissä, joissa asiakkaita on vauvasta vaariin. Palvelu tuotetaan asiakkaille 
taloudellisesti ja tehokkaasti huomioiden jokaisen kohteen erityispiirteet. Siivouspalvelut 
tuottavat tällä hetkellä kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouspalveluita mitoituksen mukaan 
Rautavaaran kunnan kiinteistöihin. Rautavaaran kunnan siivouspalvelut kattavat volyymiltään 
hieman yli 13 000 m² kokonaisuuden. 
 
Siivouspalveluissa tarvitaan ammattitaitoista, motivoitunutta ja koulutettua henkilöstöä, ja tähän 
haasteeseen on panostettu oppisopimuskouluttamisella. Vuoden 2020 elokuussa valmistuu 
oppisopimuskoulutuksen myötä kolme toimitilahuoltajaa. Ammattipätevyyden huomiointi 
palkkauksessa on tärkeää, ammattitutkinnon tai perustutkinnon suorittaminen tulisi huomioida 
palkkauksessa positiivisesti. Toimia täytettäessä vaaditaan siivousalan koulutusta ja 
ammattitaitoa tai riittävää työkokemusta siivousalan tehtävistä. 
 
Siivouspalveluiden ja palvelutuotannon kehittäminen on jatkuvaa ja haasteellista, mutta 
tulevaisuudessa kilpailukyky ja palvelutuotannon monipuolisuus ovat avainasemassa. 
Siivouspalveluiden tavoitteena on tuottaa jatkossakin taloudellisesti, tehokkaasti ja 
ammattitaitoisesti ylläpito-ja perussiivouspalveluita. 
 
Siivouspalveluiden palveluksessa on 80 % siivouspalvelupäällikkö / 20 % työsuojelupäällikkö, 3,5 
vakituista siivoojaa sekä 2 määräaikaista työntekijää. 
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Vuoden 2020 elokuussa valmistuu oppisopimuskoulutuksen myötä 3 toimitilahuoltajaa (2 
määräaikaista ja 1 vakituinen työntekijä). Täyttöluvat on saatu kahdelle toimelle ja nämä tullaan 
harkinnanvaraisesti täyttämään syksyllä 2020.  Ravitsemuspalveluiden ja siivouspalveluiden 
yhteisen työntekijän toimi on perustettu ja täyttölupa myönnetty, ja toimi täytetään 
harkinnanvaraisesti toistaiseksi.  
 
Siivoustyönmitoituksen mukaan tarvittavan henkilöstön määrä konkreettiseen siivoukseen on 
kuusi (6,1) työntekijää, tähän tulisi kiinnittää huomioita ja turvata riittävä henkilöstön määrä. 
Siivouspalvelupäällikön työnkuva on muuttunut oleellisesti aikaisemmasta, tehtäviin on 
sisällytetty lisänä työsuojelupäällikön tehtävät.  
 
Vuoden 2020 aikana jatketaan edelleen välineistön ja kaluston uusintaa sekä ylläpitoa. Uusinnalla 
ja ajantasaistamisella pystytään takaamaan siivouksen toteutuminen tehokkaasti ja tarkoituksen 
mukaisesti. Siivouspalvelut kuuluvat Sansian kilpailutuksiin pehmopaperi-, siivousväline/tarvike- 
ja kalustohankintojen osalta, tuotteet hankitaan siivouspalveluiden kautta kaikille hallintokunnille 
ja näiden tuotteiden kustannukset jaetaan sisäisesti kulutusten mukaan. 

Teknisen toimen valtuustotason tavoitteet 
1. Kunnan elinvoima 

     
 Tavoite    Mittari 
    
 Kaavoituksella turvataan toiminnalliset  Tonttivaranto 
 edellytykset yritystoiminnan kehittämiselle, 
 asumiselle ja rakentamiselle 
 

2. Talous- ja yhteistyö 
 
 Tavoite    Mittari 
  
 Kiinteistöstrategian toteuttaminen   Suoritetut korjaukset 
 talousarvion mukaisesti   ja toimenpiteet
  
 Tavoitteena toiminnallisesti tarpeellisten  Tarpeettomat ja  

kiinteistöjen ylläpito turvallisella tasolla  elinkaarensa päähän 
tulleet kiinteistöt 
puretaan tai myydään
  

 Pitää vuokra-asuntojen käyttöaste yli 90 %  Käyttöaste- % 
 
 Myönnetyt rakennusluvat            Lupamäärä 
              

3. Palvelut ja kuntalaiset 
 
 Tavoite    Mittari 
 

Sähköisen asioinnin edistäminen mm.  Valmiusaste- %  
Lupapiste.fi -palvelu rakennuslupien hakupalvelu   

 
 Vesihuollon toiminta-alueiden määrittäminen Valmiusaste- % 
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4. Johtaminen ja henkilöstö 
 
 Tavoite    Mittari 
 

Henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin Työtyytyväisyyskysely 
kehittäminen ja seuranta  

3.2.2. Elinkeinopalvelut 
Elinkeinopalvelut ovat 1.6.2017 voimaan astuneen Rautavaaran kunnan hallintouudistuksen 
jälkeen osa elinvoimalautakuntaa. Siihen asti elinkeinopalvelut olivat hallintouudistuksessa 
lakkautetun elinkeinolautakunnan alaisuudessa. Elinkeinopalvelut jatkavat kuitenkin omana 
itsenäisenä tulosyksikkönään, jolla on valtuustoon nähden sitova tulostavoite. Myöskään 
elinkeinopalvelujen toimintaan hallintouudistuksella ei ole ollut merkittävää muutosta.  

Elinvoimalautakunnan esittelijänä toimii elinvoimajohtaja Petri Ahonen. Elinvoimalautakunnan 
esittelijä on myös elinkeinopalvelujen tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija. Elinvoimajohtajan 
lisäksi elinkeinopalveluja hoitaa virkansa puolesta osaltaan myös kunnanjohtaja Henri 
Ruotsalainen. Elinkeinopalvelujen tulosalueella toimii myös hanke- ja elinkeinokoordinaattori 
Tuula Palojärvi ja työllisyyskoordinaattori Tarja Selkimäki. 

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on toteuttaa sellaista elinkeinopolitiikkaa, jolla tuetaan ja 
edistetään sekä yritystoiminnan että maatilatalouden harjoittamista paikalliset olosuhteet 
huomioon ottaen, sekä hoidetaan kunnan työllisyyttä yhteistyössä Rautavaaran kunnan 
sosiaalitoimen kanssa. 

Elinkeinopalvelujen alla on vuonna 2020 kuusi erillistä kustannuspaikkaa, jotka ovat elinkeinojen 
kehittäminen, elinkeinoyhteistyö, kuntamarkkinointi, elinkeinoprojektit, kunnan 
työllisyysstrategia ja maaseututoimi. Vuodesta 2019 alkaen uusia kustannuspaikkoja on kaksi, 
Vaaralla palaa -hanke ja Vaaralla palaa -hanke flat rate. Elinkeinopalvelujen rakenteen 
yksinkertaistamiseksi elinkeinoyhteistyö on sulautettu elinkeinojen kehittämiseen ja 
elinkeinoprojekteihin. 

Elinkeinotoimen TA2020 
Elinkeinopalveluissa on varattu vuodelle 2020 

 elinkeinojen kehittämiseen 35 620 euroa. 

 kuntamarkkinointiin nettomääräisesti 27 929 euroa. 

 elinkeinoprojekteihin 13 000 euroa. 

 kunnan työllisyysstrategian toteuttamiseen nettomääräisesti 118 416 euroa.  

 Vaaralla palaa -hanke nettomääräisesti 4301 euroa. 

 Vaaralla palaa -hanke flat rate 6073 euroa. 

 maaseututoimeen nettomääräisesti 20 558 euroa. 
 

Elinkeinotoimen talousarvion menot ovat nettomääräisesti 217 295 euroa. 

Hallintouudistuksen jälkeen elinkeinojen kehittäminen ja elinkeinoyhteistyö nivoutuivat 
saumattomasti yhteen elinvoimalautakunnan toisen tulosyksikön, teknisen toimen, tavoitteiden 
ja tehtävien kanssa. Elinkeinojen kehittämisen tavoitteena on sekä jo olemassa olevien yritysten 
säilyminen, kasvu ja kehittyminen että uuden yritystoiminnan perusteiden luominen ja sitä kautta 
kunnan työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen. Kunta on luonut tähän edellytyksiä 
kaavoituksella, kunnallistekniikalla, toimitiloilla ja neuvonnalla sekä erilaisilla kunnan omilla 
tukimuodoilla.  
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Elinkeinotoimi panostaa mahdollisuuksiensa mukaan myös uusien yritysten perustamiseen. 
Uusien ja jo toimivien yritysten neuvontaa toteutetaan paitsi omana toimena, myös yhä 
kasvavissa määrin elinkeinoyhteistyönä sopimusperusteisena asiantuntijaneuvontana mm. 
Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen kanssa. Uusyrityskeskus tarjoaa yrittäjälle maksutonta, 
luottamuksellista ja henkilökohtaista neuvontaa yritystoiminnan suunnitteluun ja aloittamiseen. 
Elinkeinoyhteistyötä tehdään myös mm. Pohjois-Savon ELY-keskuksen, MTK Pohjois-Savon, Savon 
yrittäjien ja ProAgrian kanssa. Kunnan omana toimena yritysten ja yhteisöjen toiminnan 
kehittämiseksi kuntaan palkattiin hanke- ja elinkeinokoordinaattori, joka toimii Vaaralla palaa -
hankkeen koordinoinnin lisäksi yritysten ja yhteisöjen kehittämisen ja myös kunnan sisäisen 
organisaation hankkeiden koordinoijana. 

Kuntamarkkinoinnilla pyritään luomaan ja vahvistamaan positiivista kuntakuvaa. 
Kuntamarkkinointi on osa elinkeinopolitiikkaa ja sen tehtävä on edistää kunnan houkuttelevuutta 
asuin-, yrittäjyys- ja matkailuympäristönä. Kunta järjesti vuonna 2019 aktiivisesti kolmannen 
sektorin toimijoiden ja paikallisten yhdistysten rinnalla erilaisia tapahtumia, kuten Rautavaara-
päivät ja osallistui niihin sekä muihin messutapahtumiin, kuten Rakenna ja asu - ja Retkelle-
messuille, tarkoituksenmukaisella näkyvyydellä. Vuonna 2020 kunta osallistuu tapahtumien 
tuottamiseen koordinoimalla tapahtumia Vaaralla palaa -hankkeen kautta, jolloin eri 
tapahtumatoimijoiden tukena on hanke- ja elinkeinokoordinaattori. On tunnistettu, että 
kuntamarkkinointi liittyy keskeisesti myös uusien työpaikkojen luomiseen, sillä työn luonne on 
muuttunut yrittäjämäisemmäksi myös yritysten sisällä, eli asukas voi tuoda oman 
mikroyrityksensä mukanaan paikkakunnalle.  

Elinkeinoprojekteissa kunta osallistuu Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n rahoittamiseen 
kuntaosuudella, ja Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:llä on tärkeä rooli Kuopion seutukunnan ja 
Koillis-Savon seutukunnan yritystukien myöntäjänä. Yksi elinkeinopalvelujen tehtävistä on lisätä 
paikallisten yritysten tietoisuutta yritystuista ja niiden hakemisesta.  

Kunnan työllisyysstrategiassa tehtiin merkittävä toiminnallinen muutos. Aiemmin kunnan 
työllisyyttä hoidettiin itsenäisesti sekä elinkeinopalvelujen toimesta, että sosiaalitoimen puolesta. 
Näillä itsenäisillä tulosvastuullisilla alueilla ei ollut kuitenkaan niin laaja-alaista yhteistyötä kuin 
mitä pienessä kunnassa on mahdollista tehdä resurssien hyötykäytön maksimoimiseksi. 
Alkuvuonna 2017 alkoi kokoontua epävirallinen työllisyystiimi, jossa oli edustettuna sekä 
elinkeinopalvelut että sosiaalitoimi. Tämä tiimi kokoontui keskimäärin noin kerran kuukaudessa ja 
aloitti systemaattisen työn työllisyyden parantamiseksi. Kunnan työllisyyden hoidon tila oli 
vuonna 2018 merkittävästi parempi kuin vuonna 2017 ja 2016, jolloin myös tilinpäätöksessä 
raportoitiin työllisyysstrategian ja työllistämistukitoimet toteutuneen vain osittain. Tässä työssä 
onnistuttiin erinomaisesti myös vuonna 2019 ja työ jatkuu edelleen vuonna 2020. Täsmennetyn 
toimintamallin toteutusta jatketaan määrätietoisesti yhteistyössä sosiaalitoimen ja muiden 
tulosyksikköjen kanssa. 

Viime vuosien aikana tehty työ näkyy työttömien määrässä. Työttömyysprosentti syyskuun 2019 
tilastossa on 8,6 %. Kunnan työllisyysstrategia on rahamääräisesti merkittävin kustannuspaikka 
elinkeinopalveluissa.   

Maaseututoimen ja maaseutuelinkeinojen hallinto- ja kehittämispalvelutehtävistä Rautavaaralla 
vuonna 2020 vastaa ostopalveluna siilinjärveläinen Sydän-Savon maaseutupalvelu. 
Lomituspalvelut tuottaa kuopiolainen Sydän-Savon Lomituspalvelu. 

Elinkeinotoimen toimintasuunnitelma ja valtuustotason sitovat tavoitteet 

Kunkin tulosalueen osastopäällikön vastuulla on valmistella valtuustotason sitovat tavoitteet 
luottamushenkilökäsittelyä varten. Sitovat tavoitteet tulee olla kunnanvaltuuston 26.8.2014 § 27 
hyväksymän Kuntastrategia 2030 -asiakirjan mukaisia ja edesauttaa siinä asetettujen 
valtuustokauden tavoitteiden toteutumista. 
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1. Elinkeinojen ja elinkeinopolitiikan kehittäminen luontaisia voimavaroja käyttämällä 
 Yksityiskohtaisemmin toimintasuunnitelmasta voidaan mainita seuraavaa: 

 Kuopion seudun Uusyrityskeskus ry tuottaa alkavien ja jo toimivien yritysten 
neuvontapalveluja sopimusperusteisesti yhteistyössä kunnan kanssa. 

 Kehittämisyhdistys Kalakukko ry tarjoaa sopimusperusteisesti tuki- ja 
rahoitusmahdollisuuksia alueen yrityksille sekä yhdistysten hankkeisiin. 

 Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n tuki on haettavissa myös olemassa oleville 
maatalousyrityksille. 

 Maatalousyrittäjyyden tukeminen: Maaseutuhallinnosta ja lain mukaisten tehtävien 
hoidosta yhteistoiminta-alueen kunnissa vastaa Sydän-Savon maaseutupalvelu. Se 
tuottaa tarvittavat viranomaispalvelut ja maaseutuelinkeinojen kehittämispalvelut 
sopimusperusteisesti. 

 Maaseutuyritysten käytössä on ProAgrian tarjoamat palvelut.  

 Kunnalla on kumppanuussopimukset Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä useiden 
paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa. 
 

2. Yrittäjyyden tukeminen, yrittäjien ja palveluiden lisääminen 
 

 Kunnan elinkeinopalvelut myöntää vuonna 2020 elinkeinotukija, sekä työllistämisen ja 
nuorten kesätyöllistämisen tukija. 

 Kunta hakee ajantasaista tietoa yrityskentästä yrityskäyntien avulla ja järjestämällä 
yritysten ja yhteisöjen tapaamisia. 

 Koillis-Savon Kehitys Oy:n jo vuonna 2013 tehtyä tutkimusta vanhusväestön 
palvelutarpeista ja sen tuomista yrittäjämahdollisuuksista Rautavaaralla ei ole osattu 
hyödyntää täysimääräisesti. Palvelutarpeet ja sen luomat yrittäjyysmahdollisuudet ovat 
kuitenkin jatkuvasti mukana keskusteluissa. 

 Matkailun kehittämissuunnitelma matkailun toimintaympäristön kehittämiseen mm. 
hanketoiminnan avulla. 

 Yhteistyön tiivistäminen ja yrittäjätilaisuudet 
o Uudet kanavat ajankohtaisten yrittäjäasioiden tiedottamiseen ja ajatusten 

vaihtoon. 
o Tapahtumien vuosikello Vaaralla palaa -hankkeen myötä. 

 
3. Väestökadon pysäyttäminen 
Väestökadon pysäyttäminen on tärkeässä roolissa kunnan työllisyysstrategiassa, mutta kunnan 
ikärakenne ja alhainen syntyvyys tekevät tämän tavoitteen vaikeaksi saavuttaa. Työpaikat ovat 
väestökadon pysäyttämisessä avainasemassa ja kunta myöntää mm. oppisopimuskoulutustukea 
rautavaaralaiselle yritykselle, joka kouluttaa rautavaaralaisen oppisopimuksella tutkintoon 
johtavaan ammattiin.  

 Kunta myöntää suunnitellusti tukea oppisopimuskoulutukseen, minkä tavoitteena on 
koulutuspaikka omalla paikkakunnalla. 

 Kunta myöntää tukea nuorten kesätyöllistämiseen. 
 
TAULUKKO 12: ELINKEINOPALVELUT YHTEENSÄ 

 
 

Euro
TP 2018 (€) TA 2019 (€)

TA 2020 (€)
TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Toimintamenot 200 754 246 836 286 650 85 896 143 % 39 814 116 % 288 346 288 346

Toimintatulot 54 932 77 400 69 355 14 423 126 % -8 045 90 % 69 355 69 355

Netto 145 822 169 436 217 295 71 473 149 % 47 859 128 % 218 991 218 991

Poikkeama TA 2019 (€ 

ja %)

Poikkeama TP 2018 (€ 

ja %)
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TAULUKKO 13: ELINKEINOPALVELUT EUROA PER ASUKAS 

 
 
TAULUKKO 14: ELINKEINOPALVELUJEN SISÄISET ERÄT 

 

3.3. Hyvinvointipalvelut 
Vastuuhenkilö: hallintojohtaja 

3.3.1. Sivistystoimi 

3.3.1.1. Toiminnan kuvaus ja keskeisen muutokset 2020 
Hyvinvointilautakunta järjestää kunnan opetus- ja sivistystoiminnan sekä vastaa hyvinvoinnin 

edistämisestä yhteistyössä muiden toimialojen ja kunnan muiden toimijoiden kanssa. 

Tulosalueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio, vapaa sivistystyö (Kuopion 

kansalaisopisto), kirjasto sekä nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. 

Hyvinvointilautakunnan esittelijänä ja tilivelvollisena viranhaltijana toimii hallintojohtaja. 

Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajana on hallintojohtajana ja vastuualueitaan johtavat 

rehtori, päiväkodinjohtaja ja kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö. 

Tulosalueen (sivistystoimi) palvelut ovat pääosin lakisääteisiä tai muuten kunnan olennaista 

toimintaa. Talousarvioon 2020 ja –suunnitelmaan 2020 – 2022 sisältyvät kaikki nykyiset toiminnat. 

Talousarvion valmistelussa koko palvelualueen resursoinnissa on varauduttu lainsäädännön 

määräämien perustehtävien kokonaistaloudelliseen ja laadukkaaseen toteuttamiseen ja 

toimintojen kehittämiseen lainsäädännön, ministeriön ja aluehallintoviranomaisten määräysten 

ja ohjeiden sekä kuntastrategian mukaisesti. 

Siivouspalvelu ja ruokapalvelu siirtyvät elinvoiman palvelualueen alle, eivätkä siksi ole 

sivistystoimen alaisuudessa. 

3.3.1.2. Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatus järjestetään varhaiskasvatuslain mukaisesti kolmen perhepäivähoitajan ja 

päiväkodin toimintana. Varhaiskasvatus toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaista lapsen 

suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa 

kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle 

lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. 

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset tukipalvelut järjestetään koulu- ja sosiaalitoimen 

yhteistyönä. Erityislastentarhanopettajan palveluissa käytetään tarvittaessa oppimiskeskus 

TP 2018 TA 2019
TA 2020

TS 2021 TS 2022

Asukasmäärä 1 652 1 614 1 626 1602 1577

€/asukas 88 105 134 137 139

Euroa/asukas – tunnusluvut netto: Elinkeinopalvelut

Euro
TP 2018 (€) TA 2019 (€)

TA 2020 (€)
TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Sisäiset menot 5 317 4 136 3 938 -1 379 74 % -198 95 % 3 938 3 938

Sisäiset tulot

Netto 5 317 4 136 3 938 -1 379 74 % -198 95 % 3 938 3 938

Poistot

Poikkeama TP 2018 (€ 

ja %)

Poikkeama TA 2019 

(€ ja %)
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Valterin konsultaatiota. Varhainen, päivähoidon arjessa toteutettu tuki kantaa ja helpottaa myös 

lapsen siirtymistä perusopetuksen piiriin. 

Rautavaaran kunnan alueella järjestettävä varhaiskasvatus on maksutonta arkipäivisin klo 6 – 18 

välillä. 

Varhaiskasvatuksen tilat ja välineistö pidetään tasolla, joka mahdollistaa 

varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen. Päiväkodin tiloja on suunnitelmakaudella 

varauduttu peruskorjaamaan investointisuunnitelman mukaisesti.  

Päiväkodin ja esiopetuksen eriyttämisen vuoksi viranhaltijoiden henkilöstökuluihin on varattu 

päiväkodin osalta vuodelle 2020 + 11 000 euroa. 

Vuodelle 2020 on tarkastettu varhaiskasvatuksen päiväkohtainen hinta ostopalvelusopimuksia 

varten. 

Rautavaaran kunnan päivähoidon maksuttomuus rajataan koskemaan vain kunnan alueella 

päiväkotia ja perhepäivähoitoa. Mikäli kokonaisuus huomioiden on perusteltua, että kunta ostaa 

lapselle päivähoitopaikan Rautavaaran kunnan ulkopuolelta, laskutetaan perheeltä 

päivähoitomaksu, sillä kunnalta peritään ostopalvelusta todelliset kustannukset. Tästä tehdään 

talousarviokirjauksen lisäksi erillinen päätös. 

3.3.1.3. Opetustoimi 
Opetustoimi järjestää koulutuspalvelut esi- ja peruskoululaisille sekä lukiolaisille. Koulukiinteistö 

ja opetusvälineistö ovat kiitettävässä kunnossa. 

TAULUKKO 15:OPPILASENNUSTE 

Koulu 2019- 2020 2020 - 2021 2021 – 2022 2022 - 2023 

Esikoulu 13 8 9 5 

1.– 6. luokat 83 82 71 65 

7. – 9. luokat 58 53 50 48 

Peruskoulu yht. 154 143 130 118 

Lukio 18 17 20 18 

Yhteensä 172 160 150 136 

Opetushenkilöstön täydennyskoulutus toteutetaan osana Pohjois-Savon kuntien yhteistä 

täydennyskoulutuksen kokonaisuutta sekä omassa kunnassa järjestettävinä koulutuksina.  

Lukio on ISO –verstaan jäsenenä. Jäsenyyden kautta lukion opetustarjontaan kuuluu yli 200 

verkkokurssia. Lukion opetustarjonnassa pyritään lisäämään verkko- ja etäopetusta 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Lukion kehittämistoiminnan määrärahavarausta ei ole.  

Lukion kehittämis- ja markkinointityön tulokset tarkastellaan heti alkuvuodesta 2020 (viitaten 

Rautavaaran kunnanvaltuuston aikaisempaan päätökseen kehittämis- ja markkinointityön kahden 

vuoden määräaika päättyy 18.12.2019). Tarkastelun tulosten pohjalta tullaan ratkaisemaan lukion 

oppilaaksi ottamisen jatkamista koskeva kysymys. 
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Koulutoimessa on vuonna 2020 jäljempänä kuvattua hanketoimintaa. 

3.3.1.4. Kulttuuritoimi 
Kulttuuritoimi järjestää valtakunnallisiin ja paikallisiin teemoihin liittyen yhteistyössä järjestöjen 

ja seurojen kanssa kuntalaisten viihtymistä ja hyvinvointia ylläpitäviä ja kehittäviä tilaisuuksia ja 

retkiä. Vuosittain toistuvia tapahtumia ovat kansallisten juhlapäivien (mm. veteraani- ja 

itsenäisyyspäivä) juhlat sekä kaikille kuntalaisille avoimet tai eri ikäisille kohdennetut tilaisuudet 

ja esitykset. Merkittävin vuosittainen panostus on Rautavaara-päivien järjestäminen. Rautavaara-

päivien järjestelyjen organisointia kehitetään yhdessä muun kehittämistoiminnan kanssa. 

Kuntalaisia osallistetaan avoimen yhteistyön ja eri kehittäjätahojen yhteistyön kautta yhteiseen 

kehittämiseen. 

3.3.1.5. Liikuntatoimi  
Liikuntatoimi ylläpitää ja kehittää yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa 

kuntalaisten hyvinvointia tarjoamalla mahdollisuuksia monipuoliseen liikunnan harrastamiseen. 

Viikoittaisten liikuntavuorojen lisäksi liikuntatoimi järjestää vuosittaisia tapahtumia, kuten Lasten 

ja Ikäihmisten Olympialaiset, Ikäihmisten ulkoilupäivät sekä muita liikunta-aiheisia tapahtumia, 

koulutustilaisuuksia ja tiedottamista. 

Osallistumismaksuihin tehdään pieni korotus kattamaan retkistä aiheutuvia kustannuksia. 

3.3.1.6. Nuorisotoimi 
Nuorisotoimi pyrkii tavoitteellisen kasvatustyön kautta lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia. 

Nuorisotoimen palvelut on osa kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. 

Monarin nuorisotilalla järjestetään avointa nuorisotilatoimintaa ja tilan käyttäjien toiveiden 

mukaista tekemistä.  Nuorisotoimen toiminta on täysin päihteetöntä ja savutonta ja toiminnassa 

kannustetaan päihteettömään elämäntapaan. Nuorisotilatoimintaa järjestetään myös 

yhteistyössä kunnassa toimintoja järjestävien tahojen kanssa. 

Rautavaaran Nuorisovaltuusto RaNuVa toimii osana kunnan hallintorakennetta. Nuorisovaltuusto 

antaa lausuntoja nuoria koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä sekä tuo esille 

nuorisonäkökulmaa kunnan toiminnoissa. Nuorisovaltuusto kokoontuu säännöllisesti ja osallistuu 

monien tapahtumien järjestämiseen, järjestää teemapäiviä koululla, retkiä, tapahtumia ja 

konsertteja nuorten toiveiden mukaisesti.  

Lasten- ja nuorten osallisuuden lisäämistä kunnan toiminnoissa kehitetään. 

3.3.1.7. Etsivä nuorisotyö 
Etsivä nuorisotyö on kohdennettua erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten 

keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä 

nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivän työn ensisijaisena 

tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria aikuisia, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden 

ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. 

Etsivä nuorisotyöntekijä voi auttaa etsimään harjoittelupaikkaa, selvitellä erilaisia 

opiskeluvaihtoehtoja, auttaa keskeytymisvaarassa olevia opintoja, tukea etuus-, asunto- ja raha-

asioiden hoitamisessa tai muutoin tukea kiinnittymään alueen olemassa oleviin palveluihin. 

Erikoisnuorisotyöntekijä on mukana rautavaaralaisten nuorten kutsunnoissa sekä organisoi 

nuorten kesätyöllistämistä kuntaan ja yrityksiin. Etsivän nuorisotyön toimintaan saadaan 

vuosittain Aluehallintoviraston myöntämää valtionavustusta. 



37 
 

 

3.3.1.8. Kirjasto 
Kirjasto on kirjastolaissa säädetyllä tavalla osa kunnan lakisääteistä toimintaa, joka varsinaisen 

lainaustoiminnan osalta on asiakkaille maksutonta toimintaa. Myöhästymismaksut otetaan 

käyttöön. 

Kirjaston toimintaa kehitetään nykyistä monipuolisemmaksi palvelupisteeksi, josta kuntalaisten 

on mahdollista saada kokonaisvaltaisempaa palvelua kuin ainoastaan materiaalien lainaaminen. 

Kirjasto toimii omatoimikirjastona, jossa kirjastovirkailija on läsnä palveluaikoina n. 25 

tuntia/viikko. Omatoimikirjasto on avoinna jokaisena viikonpäivänä.  

Kirjastoon kehitetään asiakaskyselyyn perustuen eri-ikäisille kuntalaisille suunnattua toimintaa, 

esimerkiksi elokuvaillat, satutunnit, lukupiirit jne. 

3.3.1.9. Kansalaisopisto 
Kansalaisopiston toiminta tukee kuntalaisten hyvinvointia omaehtoisen oppimisen, 

yhteisöllisyyden ja aktivoinnin kautta. 

Kansalaisopistopalvelut ostetaan Kuopion kansalaisopistolta. Kunnalla ei ole henkilökuntaa 

kansalaisopiston toimintaa varten. Sopimus kansalaisopistopalveluiden järjestämisestä määrittää 

paikallisen asiakaspalvelun määräksi 0-20 % yhdestä henkilötyövuodesta. Yhteyshenkilönä ja 

asiakaspalvelijana toimii vapaa-aikaohjaaja. 

Kansalaisopiston ryhmäkokoja määriteltäessä on huomioitu rautavaaralainen toiminta-ympäristö; 

kurssi toteutuu, mikäli sille on viisi ilmoittautujaa. 

Hanketoiminta vuonna 2020 
1. Perus- ja erityisopetuksen laadun kehittäminen 12.4.2019 – 31.12.2020.  

Samanaikaisopetuksen ja avustajapalveluiden kehittäminen. Valtionavustus 20 000 € 

2. Lukion kansainvälistyminen 12.4.2019 – 31.7.2020 

3. Tutoropettaja –hanke 23.1.2019 – 31.12.2020 Digi- ym. osaamisen kehittäminen 

vertaismentoroinnilla 

4. Kerhotoiminnan kehittäminen 13.8.2019 – 31.12.2020. Valtionavustus 6 000 € 

5. Parasta ennen –hanke. Kuopion koordinoima Pohjois-Savon yhteinen hanke 

6. PLUTO lukion kehittämishanke. Kuopion koordinoima alueellinen hanke 

7. Oppikirjattomuus –hanke. Kuopion koordinoima Pohjois-Savon lukioiden alueellinen 

kehittämishanke 

TAULUKKO 16: HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ 

 

Hyvinvointilautakunta yhteensä

Euro
TP 2018 (€) TA 2019 (€)

TA 2020 (€)
TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Toimintamenot 3 382 694 3 331 587 2 707 418 -675 276 80 % -624 169 81 % 2 701 418 2 701 418

Toimintatulot 315 826 358 919 346 337 30 511 110 % -12 582 96 % 346 337 346 337

Netto 3 066 868 2 972 668 2 361 081 -705 787 77 % -611 587 79 % 2 355 081 2 355 081

Poikkeama TP 2018 (€ 

ja %)

Poikkeama TA 2019 (€ 

ja %)
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TAULUKKO 17: HYVINVOINTIPALVELUT EUROA PER ASUKAS 

 

TAULUKKO 18: HYVINVOINTIPALVELUJEN SISÄISET ERÄT 

 

TAULUKKO 19: HYVINVOINTIPALVELUT EUROA PER OPISKELIJA 

 

 

Hyvinvointilautakunnan valtuustotason tavoitteet 2020 

Tavoite Toimenpiteet 2020 Mittari tai indikaattori 

      

Hyvinvointipalveluiden 

tavoitteet ja kuntalaiset 

    

Teemme 

suunnitelmallisempaa 

hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämistyötä 

Ratkaistaan, kenen on järkevää 

toimia kunnan hyte-

yhteyshenkilönä ja tehtävät 

selkeytetään 

Hyte-yhteyshenkilön rooli 

kunnassa on kaikille 

palvelualueille selvillä, hyte-

yhteyshenkilö on nimettynä 

Kaikenikäisille tarjotaan 

erilaisia 

harrastusmahdollisuuksia 

Kirjastopalvelujen piiriin 

houkutellaan yhä useampi 

kuntalainen mukaan 

omatoimikirjaston avulla, 

tarjotaan kulttuuri- ja 

liikuntatapahtumia eri-ikäisille 

Kirjastokortin omistaa yhä 

useampi kuntalainen, kulttuuri- 

ja liikuntatapahtumia on 

järjestetty niin lapsille, 

asuikuisille kuin ikäihmisillekin 

TP 2018 TA 2019
TA 2020

TS 2021 TS 2022

Asukasmäärä 1 652 1 614 1 626 1602 1577

€/asukas 1 856 1 842 1 452 1470 1493

Euroa/asukas – tunnusluvut netto: Hyvinvointilautakunta

Euro
TP 2018 (€)

TA 2019

(€)

TA 2020

(€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Sisäiset 440 820 768 693 595 589 154 769 135 % -173 104 77 % 595 589 59 589

Sisäiset tulot 1 016 067 947 963 0 -1 016 067 0 % -947 963 0 % 0 0

Netto -575 247 -179 270 595 589 1 170 836 -104 % 774 859 -332 % 595 589 59 589

Poistot 211 012 6 430 5 666 5 666 5 666

Poikkeama TP 2018 

(€ ja %)

Poikkeama TA 2019 

(€ ja %)

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Oppilasmäärä 145,5 143 148,5 136,5 124

€/oppilas 9 048 8 894 9 457 10 190 11 217

Euroa/oppilas – tunnusluvut netto: Perusopetus

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Oppilasmäärä 17,5 16,5 17,5 18,5 19,0

€/oppilas 21 561 24 816 21 012 20 061 19 533

Euroa/oppilas – tunnusluvut netto: Lukio
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Toimivien perus- ja 

vapaa-ajan palveluiden 

säilyttäminen 

Opetus järjestetään 

opetussuunnitelmien 

mukaisesti. Toimintojen 

järjestämisessä tehdään 

alueellista yhteistyötä silloin, 

kun se auttaa asiakkaiden 

tarvitsemien palveluiden 

kustannustehokkaassa 

järjestämisessä.  

 

Alueellisen yhteistyön ja 

kontaktien määrä.  

  
 

  

  Joukkoliikenne järjestetään 

yhdessä ELY – keskuksen kanssa 

toteutettavana, palvelutarvetta 

vastaavana taajamien välisenä 

sekä kunnan sisäisenä 

liikenteenä kunnan ja ELY:n 

kesken tehdyn 

kustannustenjakosopimuksen 

mukaisesti. 

Joukkoliikennejärjestelyissä 

pyritään kustannustehokkaan 

asiointi- ja työmatkaliikenteen 

ylläpitämiseen. 

Joukkoliikenteen hinta ja 

matkustajien määrät. 

Nuorisotakuuta 

toteutetaan 

Nuorisotakuun 

toimeenpanosuunnitelmaa 

toteutetaan, toteutumista 

seurataan jatkuvasti ja 

raportoidaan vuosittain. 

Aloitetaan nuorisotakuun 

toimeenpanosuunnitelman 

päivitys.  

Yksikään rautavaaralainen nuori 

ei nuorisotakuun voimaantulon 

jälkeen ole jäänyt vaille toisen 

asteen opiskelupaikkaa. Eri 

kouluasteiden ja –alojen 

opiskelijoita pystytään 

tukemaan etsivän nuorisotyön 

kautta. Nuorisotakuun 

toimeenpanosuunnitelman 

päivitysprosessi aloitettu. 

Lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin 

parantaminen 

Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelman 

päivitys saatetaan loppuun. 

Tehdään moniammatillista 

yhteistyötä. 

Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma 

päivitetty. Moniammatillinen 

lape-työryhmä on kokoontunut 

säännöllisesti. 

Hyvä ja kattava 

asiakaspalvelu 

Asiakkaat saavat palvelua 

toiminnasta riippuen riittävän 

usein 

Asiakkaiden tyytyväisyys 
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Näkyvä viestintä Palvelualueen palveluista 

jaetaan tietoa kunnan 

palveluesitteellä, tiedotteilla 

sekä joukkoviestimien ja 

sosiaalisen median kautta. 

Koulujen ja huoltajien välinen 

viestintä tapahtuu Wilma –

ohjelmiston kautta. 

Sosiaalisen median julkaisujen 

määrä, tiedotteiden ja 

palveluesitteiden määrä. Saadut 

palautteet viestinnästä. 

      

Talouden tavoitteet     

Huolellinen taloudenpito Pysytään talousarviossa.  Talouden toteutuma. 

Kustannuskehitys 

kasvavan sijaan laskeva 

Maksut ja taksat tarkistetaan 

vuosittain ja pidetään sellaisella 

tasolla, että kuntalaisten 

omaehtoinen ja kunnan eri 

toimijoiden järjestämä, 

ennaltaehkäisevä ja 

hyvinvointiin vaikuttava 

harrastetoiminta on mahdollista. 

Maksut ja taksat tarkistettu. 

      

  Päivähoidon maksuttomuus 

koskee vain Rautavaaran kunnan 

päiväkotia ja perhepäivähoitoa. 

Tehdään tarkennus päätökseen 

siten, että mikäli kokonaisuus 

huomioiden on perusteltua, että 

kunta ostaa lapselle 

päivähoitopaikan Rautavaaran 

kunnan ulkopuolelta, 

laskutetaan perheeltä 

päivähoitomaksu, sillä kunnalta 

peritään ostopalvelusta 

todelliset kustannukset. Tästä 

tehdään talousarviokirjauksen 

lisäksi erillinen päätös. 

Päätöstä päivähoidon 

maksuttomuudesta on 

täsmennetty koskemaan vain 

Rautavaaran kunnan aluetta. 

Palvelurakenne vastaa 

kunnan tarpeita 

Tarkastellaan, vastaako 

palvelurakenne kunnan tarpeita, 

ikärakennetta ja tulevaisuuden 

näkymiä ja vaatiiko 

palvelurakenne muutoksia ja 

palveluiden kohdentamisen 

järkevöittämistä sekä tehdään 

tarvittavat muutokset.   

Tarkastelu tehty. Palvelut oikein 

kohdennettuja ja 

palvelurakenne vastaa kunnan 

tulevaisuuden näkymiä.  
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Elinvoiman tavoitteet     

Tuemme 

yrittäjyyskasvatusta 

Peruskoulussa ja lukiossa 

toteutetaan yrittäjyyskasvatusta 

opetussuunnitelmien mukaisena 

kaikki aineet läpäisevänä 

kokonaisuutena koulujen 

työsuunnitelmien mukaisesti. 

Kouluissa oppilaita ohjataan 

sisäiseen yrittäjyyteen; yritteliäs 

ote kaikessa, omista tehtävistä ja 

velvollisuuksista 

huolehtimisessa. Luokittain ja 

kouluittain toteutetaan omaan 

suunnitteluun perustuen 

erilaisia yrittäjyys-

kokonaisuuksia. Mahdollistetaan 

myös yksilölliset 

yrittäjyystoteutukset. 

Peruskoulu on mukana 

Kuopiossa toimivassa Lasten 

Yrityskylä –toiminnassa.  

Peruskoulun 8. – 9. luokkalaiset 

ovat työskennelleet yrityksessä 

TET –viikolla. Osana 

nuorisotakuun toteuttamista 

koulutuksensa eri vaiheissa 

oleville nuorille on tiedotettu 

Rautavaaran 

yrittämismahdollisuuksista. 

Toiminnan puitteissa kuudes- ja 

yhdeksäsluokkalaiset ovat 

vuosittain päivän Yrityskylässä ja 

suorittavat yrittäjyyteen 

liittyvän n. viikon mittaisen 

aihekokonaisuuden. 

Yhteistyö yrittäjien 

kanssa ja yrittäjien sekä 

palveluiden tukeminen 

Hyvinvointipalvelut osallistuu 

kunnan ja yrittäjien yhteistyöhön 

sekä elinkeinojen kehittämiseen 

ja tukee yritystoiminnan 

kehittymistä. 

Yrittäjät tyytyväisiä 

yhteistyöhön, yhteistyöllä 

järjestettyjen tapahtumine 

lukumäärä 

      

Johtaminen ja henkilöstö     

Johtoryhmän 

työskentelyn 

tehostaminen 

Johtoryhmän työskentelyä sekä 

koko johtamisjärjestelmää 

kehitetään edelleen. 

Palvelualuejohtaja osallistuu 

johtoryhmän säännöllisiin 

kokouksiin ja 

palvelualuejohtajan kutsusta 

myös vastuualuejohtajat 

kokoontuvat väliajoin. 

Kokouksia on pidetty ja niihin on 

osallistuttu. Toimintaa on 

kehitetty mm. parantamalla 

sisäistä viestintää. 

Henkilöstön 

työhyvinvoinnin 

edistäminen ja hyvän 

työnantajan maine 

Henkilöstön osaamista 

ylläpidetään 

täydennyskoulutussuunnitelman 

mukaisesti, kuitenkin 

taloustilanne huomioiden. 

Opetushenkilöstön 

Koulutusten määrä ja 

koulutuskustannukset 
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täydennyskoulutus järjestetään 

osaamiskartoitukseen perustuen 

Pohjois-Savon kuntien 

yhteistyönä yhdessä 

aluehallintoviraston kanssa. Osa 

koulutuksista järjestetään 

alueellisina tilaisuuksina, osa 

webinaareina ja osa paikallisesti 

vertaiskoulutuksena 

tutoropettajien kautta. 

Henkilöstön 

perehdyttäminen 

systematisoituu 

Uusien työntekijöiden 

perehdyttämiseen osallistuu 

koko työyhteisö.  

Perehdyttämisen työkaluna 

ovat työyksiköissä olevat 

perehdyttämiskansiot. 

Työhyvinvoinnin 

edistämiseksi tehdään 

jatkuvaa työtä 

Työhyvinvointia seurataan 

jatkuvasti. Työn 

kuormittavuudesta ja 

vaaratilanteista raportoidaan 

kirjallisesti ja havaitut puutteet 

korjataan välittömästi. Eri 

ammattiryhmille järjestetään 

tarpeiden mukaista 

työnohjausta. 

Työhyvinvointikyselyn tulokset, 

HaiPro/Wpro-ilmoitusten 

määrä 

      

  

Esimies – alais –keskustelut 

järjestetään säännöllisesti. 

Niiden pohjalta toteutetaan 

yksilölliset työkokonaisuuksien 

järjestelyt. Työpaikkakohtaiset 

yhteiset sekä eri 

ammattiryhmien työpalaverit 

pidetään säännöllisesti. 

Kehityskeskustelut tai muut 

vastaavat keskustelut pidetty, 

työpalavereja järjestetty 

 

3.4. Perusturvapalvelut 
Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja 

Perusturvalautakunta järjestää hyvän elämän turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut omana 

toimintana, ostopalveluina sekä seutuyhteistyönä huomioiden kuntalaisten vastuun omasta 

hyvinvoinnistaan ja terveydestään.  Perusturva järjestää lakisääteiset palvelut sekä tuottaa 

strategioihin ja toimintasuunnitelmiin kirjatut ja hyväksytyt palvelukokonaisuudet, joille asetetaan 

tavoitteet vuosittain. Sitovuustasot valtuustoon nähden ovat sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto 

ja erikoissairaanhoito.  Perusturvalautakunnan esittelijänä ja tilivelvollisena viranhaltijana toimii 

perusturvajohtaja. 

Perusturvan toiminta sekä tehtävien ja palvelujen tuottaminen ovat pitkälti erityislainsäädännöllä 

säänneltyjä. 



43 
 

3.4.1. Sosiaalitoimi 
Sosiaalitoimen toiminta-ajatuksena on edistää yksityisen kuntalaisen, perheen ja yhteisön 

sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä tuottamalla asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluja.  

Sosiaalitoimen tulosyksikköjä ovat lasten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, kotihoito, 

vanhusten palveluasuminen, päihdehuolto, aikuissosiaalityö ja omaishoidontuki. 

Palvelujen järjestäminen oikein kohdennettuna ja oikea-aikaisena edistää asiakkaiden 

omatoimista suoriutumista ja ehkäisee monialaisten palvelujen tarvetta.  Asiakkailta saatava 

palaute on tärkeää toiminnan arvioinnissa. Vastuunjako, ennakoitavuus ja hoidon porrastus sekä 

asiakasmaksujen päivittäminen muun muassa varmistavat kuntatalouden tuloksellisuutta. 

Tuottavuuden tarkastelussa keskeisiä prosesseja ovat asiakas-, päätöksenteko-, allokointi- ja 

palvelujen tuotantoprosessit.  

Työhyvinvointi, ikääntyvät työntekijät, toimivat ja uudistuvat työskentelytavat sekä ammatillisen 

osaamisen vahvistaminen koulutuksella ja rekrytoinnilla tulevat olemaan olennainen osa 

perusturvan henkilöstöpolitiikkaa suunnitelmakaudella. 

Omaishoidossa sopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus kahteen vapaaseen/kk tai kolmeen 

vapaaseen/kk silloin, kun omaishoito edellyttää ympärivuorokautista tai jatkuvaa sitovuutta. 

Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen palvelu ja siten hakijoita asetetaan jonoon, jos 

käyttötarkoitukseen varatut määrärahat ovat jo sidottu entisillä päätöksillä. 

Lasten ja perheiden palvelut turvaavat lapsen ja nuoren oikeuden turvalliseen kasvuympäristöön, 

tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelussa 

painopiste on avohuollon palveluissa.  Lasten ja perheiden kuntoutus- ja kriisipalveluja ostetaan 

tarvittaessa yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Sosiaalipäivystys järjestään Kuopion kaupungilta 

ostopalveluna.  

Sosiaalihuoltolain mukaan osa lastensuojelun avohuollon palveluista on mahdollista järjestää 

myös sosiaalihuollon peruspalveluna.  Näitä palveluja ovat mm perhetyö, tukihenkilöiden ja -

perheiden palvelut sekä vertaisryhmätoiminta. 

Sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalveluiden tarve ja kysyntä ovat olleet kasvussa jo pitempään, 

mutta palvelun tarjonta ei ole vielä näkynyt lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon palvelujen 

käytön vähentymisenä.  

Vammaispalveluihin sisältyvät kehitysvammaisten erityishuollon palvelut, kehitysvammalain ja 

vammaispalvelulain mukaiset palvelut. Palveluja järjestetään kunnan omana toimintana ja 

ostopalveluina mm. Vaalijalasta. 

Vammaispalveluna vaikeavammaisille tarkoitetuista palveluista merkittävimmät palvelut ovat 

henkilökohtainen avustajapalvelu ja asunnonmuutostyöt. Palvelut tuotetaan sekä omana että 

myös ostopalveluina. 

Asunnon muutostöissä kunnan teknisen toimen kanssa yhteistyö on olennaista.  Varsinainen 

muutostyön toteutus toteutuu pääosin ostopalveluna. 

Avustajapalvelut pääosin hoituvat ostopalveluna. 

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumista ja tukiasumista ostetaan tarpeen mukaan. 
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Perusturvalautakunta hyväksyi uuden Rautavaaran kunnan ikääntymispoliittisen strategian 

syyskuussa 2018. Strategiassa on lukuisia toimenpide-ehdotuksia talousarviovuodelle 2020 ja 

suunnitelmakaudelle.  

Kotihoidon yöpäivystys on jo vakiintunut kotihoidon peruspalveluksi. 

Sosiaalihuoltolain 21.1 §:ssä on säädetty siitä, että kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia 

suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut.  

Kotipalvelun yöhoito tukee ja edistää kotona tätä asumista. 

Välimuotoisten asumisratkaisujen puute on vaikeuttanut asukkaiden sijoittumista hoivaketjussa. 

Palvelurakennetta muuttamalla tehostetusta palveluasumisesta kevyempiin asumisen palveluihin 

voidaan edistää kotona asumista siirtämällä resursseja tehostetun kotihoidon palveluihin. 

Kunnassa on käynnistynyt hanke välimuotoisen palveluasumisen palvelutalon rakennuttamisesta. 

Vanhus- ja vammaisasiakkaiden lisäksi kotihoidon työntekijät vastaavat lapsiperheiden 

kotihoitopalveluista perhepalvelujen perhetyön rinnalla.   

Vanhus- ja vammaisneuvoston keskeinen tehtävä on tuoda ikääntyneen väestön ääni (tarpeet, 

odotukset, kokemukset) suunnitteluun, päätöksentekoon ja arviointiin sekä tiedottaa 

ikääntyneelle väestölle vireillä olevista asioista. Päätöksentekoon neuvosto voi vaikuttaa 

tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja ikääntyneen väestön näkökulmasta. 

Vanhusten palveluasuminen tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.  

Asumispalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain 21 §:n perusteella henkilöille, jotka erityisestä 

syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Tilapäistä asumista 

järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua. Asumispalveluja 

toteutettaessa on huolehdittava siitä, että henkilön yksityisyyttä ja oikeutta osallistumiseen 

kunnioitetaan ja hän saa tarpeenmukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut. 

Asumisen ja hyvän hoivan ohella kiinnitetään huomiota palveluketjujen ja hoidonporrastuksen 

saumattomuuteen. Arvokkaan vanhuuden toteuttamisessa kiinnitetään huomiota muun muassa 

asiakaslähtöisyyteen, itsemääräämisoikeuteen, osallisuuteen, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja 

eettisten arvojen toteuttamiseen. Kaikissa asumispalveluyksiköissä on mahdollista toteuttaa 

saattohoitoa  

Tukipalvelut tarjoavat kotihoidon asiakkaille kotona asumista ja siellä selviytymistä edistäviä 

palveluja. Tukipalveluja ovat kylvetys-, kuljetus-, siivous-, ateria- ja turvapuhelinpalvelut sekä 

pyykki- ja asiointiapu.  

Päihdehuolto toteutetaan pääosin kunnan omana toimintana avohuollon palveluina. 

Päihdekuntoutusta avo- ja laitoshoitona ostetaan tarvittaessa.    

Aikuissosiaalityön tulosyksikköön sisältyvät toimeentuloturva, kuntouttava työtoiminta ja uutena 

toimintona välitystili.  

Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on järjestää  työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä 

edistäviä palveluja pitkäaikaistyöttömille. Työ- ja elinkeinotoimen rakenteellisten muutosten ja 

palvelujen etääntymisen asiakkaille aiheuttamiin haasteisiin on pyritty vastaamaan kunnan 

palveluja tehostamalla.  Sosiaalitoimi tekee verkostoyhteistyötä työ- ja elinkeinotoimen sekä 

kunnan muiden toimijoiden kanssa.  Kunnan työllisyyskoordinaattori on merkittävä työkumppani 

sosiaalitoimelle.  
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Valtuustotason tavoitteet 

Kriittinen 

menestystekijä 

Toimenpiteet 2020 Mittari  

Hyvä ja kattava 

asiakaspalvelu 

määräajoissa 

Ilmoitusten käsittely ja 

palvelutarvearvioinnit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lastensuojeluilmoitukset 7 

vrk:ssa 

 

lastensuojelutarpeen 

arviointi 3 kk:ssa 

 

toimeentulotukiasiakkaat 

< 7 päivää 

 

vanhukset ja vammaiset 

kiireelliset viipymättä/ 

viimeistään 7. päivänä 

 

 

 

 

 

 

 

Kustannuskehityksen 

hillitseminen 

Työmarkkinatuen 

kuntaosuus 

 

 

Toimeentulotuki 

vuoden 2020 toteutuma 

85.000,00 € pienempi 

kuin vuoden 2017 

toteutuma 

 

vuoden 2020 toteutuma 

pienempi kuin vuoden 

2018 toteutuma 

 

sijaisten rekrytoinnin 

tiukka harkinta 

 

erillislisien nousun 

hillitseminen 
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Kriittinen 

menestystekijä 

Tavoitteet 2020 Mittari  

 

Ammattitaitoinen 

henkilöstö  

 

 

 

 

 

Hoidon porrastus 

 

Henkilöstöresursointi 

 

 

 

 

 

 

Kotihoidon 

palveluprosessin 

kehittäminen 

 

Hoivatyössä mitoitus min. 

0,5  

 

Rekrytoitu kelpoisuus-ehdot 

täyttäviä henkilöitä 

 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä 

 

Etäkotihoito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan painopistealueet: 

1. Lähipalvelujen turvaaminen kustannustehokkaasti 

2. Välimuotoisten asumispalveluiden kehittäminen sekä mobiili-, etähoito ja teknologian 

uusien ratkaisujen käyttöönotto 

TAULUKKO 20: SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 

 

TAULUKKO 21: SOSIAALITOIMEN SISÄISET ERÄT 

 

Euro TP 2018

(€)

TA 2019

(€)

TA 2020

(€)
TS 2021

(€)

TS 2022

(€)

Toimintamenot 4 272 854 4 337 445 4 513 767 240 913 106 % 176 322 104 % 4 548 296 4 548 296

Toimintatulot 1 033 022 1 073 550 1 150 045 117 023 111 % 76 495 107 % 1 177 137 1 177 137

Netto 3 239 832 3 263 895 3 363 722 123 890 104 % 99 827 103 % 3 371 159 3 371 159

Euro

TP 2018

(€)

TA 2019

(€) TA 2020

(€)

TS 2021

(€)

TS 2022

(€)

Sisä iset menot 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0!

Sisä iset tulot 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0!

Netto 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0!

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Asukasmäärä 1 652 1 614 1 626 1602 1577

€/asukas 1 961 2 022 2 069 2104 2138

Lasten ja  perh. Pa lvelut 218 205 192 196 199

Aikuissos iaa l i työ 112 117 91 92 94

Kotihoito €/asukas 471 444 444 456 463

Kotihoidon käynnit/v 30210 50000 40000 42000 43000

Kotihoidon käynti/€ 26 14 18 17 17

Omais .hoidontuentuen 

saajien lkm/vuos i 35 32 32 32 32

€/asukas 108 130 130 133 135

Vammaispalvelut €/asukas 458 421 447 456 464

Poikkeama TP 2018 (€ ja  

%)

Poikkeama TA 2019 (€ ja  

%)

Poikkeama TP 2018 (€ ja  

%)

Poikkeama TA 2019 (€ ja  

%)

Euroa/asukas  – tunnus luvut netto:

Euro
TP 2018 (€)

TA 2019

(€)
TA 2020

(€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Sisäiset 761 396 1 048 876 1 072 772 311 376 141 % 23 896 102 % 1 072 772 1 072 772

Sisäiset tulot

Netto 761 396 1 048 876 1 072 772 311 376 141 % 23 896 102 % 1 072 772 1 072 772

Poistot 175 332 0 4300 4300 4300

Poikkeama TA 2019 

(€ ja %)

Poikkeama TP 2018 

(€ ja %)
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TAULUKKO 22: SOSIAALITOIMI EUROA PER ASUKAS 

 

3.4.2. Perusterveydenhuolto 
Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuu on Pohjois-Savon 

sairaanhoitopiirin liikelaitoksena toimivalla KYSTERillä. Perusterveydenhuollon tehtävänä on 

järjestää kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä, sairauksia ehkäiseviä sekä 

yleislääkäritasoisia sairaanhoidollisia avo- ja laitospalveluja. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi 

sairaanhoitopiirissä valmistellaan yhteistyössä kuntien kanssa perusterveydenhuollon ja 

vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämistä koskeva puitesuunnitelma valtuustokausittain. 

Samoin sairaanhoitopiiri ja kunnat valmistelevat vuosittain palvelusopimukset kuntalaisille 

tuotettavista palveluista. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi on muodostettu sairaanhoitopiirin 

ja kuntien yhteinen toimielin, tilaajatoimikunta, sairaanhoitopiirin ja kuntien edustajista. 

Lähipalvelut turvataan joka kunnassa palvelujäsennyksen mukaisesti ja palvelujen tuottamisessa 

vastataan hoitotakuun toteutumisesta. Tämän mukaisesti kuntalaisen olisi saatava yhteys 

terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana välittömästi, sekä päästävä kiireettömän hoidon 

tarpeen arviointiin kolmen päivän kuluessa yhteydenotosta ja tarpeelliseksi arvioituun hoitoon 

kolmen kuukauden kuluessa. Suun terveydenhuollon hoitotakuu edellyttää, että kuntalainen saa 

päivystyskäynnin yhteydessä tarpeen mukaisen jatkohoitoajan. Uuden potilaan tulee saada aika 

hammaslääkärin tutkimukseen ja hoitoon alle 6 kuukaudessa.   

Palvelusopimuksen tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet ovat päivä aikaisen 

vastaanottotoiminnan toiminnan hyvän saatavuuden ja saavutettavuuden ylläpitäminen, 

todettujen hyvien käytäntöjen käyttöönottaminen ja pitkäaikaishoidon edelleen vähentäminen 

vuodeosastoilla. Ainakaan lääkäreiden vastaanottotoiminnan hyvä saatavuus ja saavutettavuus 

eivät toteutuneet kertomusvuoden 2018 aikana ja myös vuoden 2019 aikana kustannuspaineita 

aiheuttaa ostopalvelulääkäreiden käyttö. 

Rautavaaran kunta kuuluu ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. 

Ympäristöterveyspalveluiden tarkoituksena on turvata lainsäädännön vaatimusten mukainen 

suunnitelmallinen, säännöllinen, laadukas, terveyshaittoja ja -vaaroja sekä kuluttajien taloudellisia 

tappioita ehkäisevä paikalliseen riskinarvioon ja valtakunnallisiin valvontaohjelmiin perustuva 

ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito.  Lisäksi tarkoituksena on laadukkaiden, 

tarkoituksenmukaisten ja tarpeeseen vastaavien kunnallisten eläinlääkintäpalvelujen ja 

eläinlääkäripäivystyksen saatavuuden ylläpito.  

Euro TP 2018

(€)

TA 2019

(€)

TA 2020

(€)
TS 2021

(€)

TS 2022

(€)

Toimintamenot 4 272 854 4 337 445 4 513 767 240 913 106 % 176 322 104 % 4 548 296 4 548 296

Toimintatulot 1 033 022 1 073 550 1 150 045 117 023 111 % 76 495 107 % 1 177 137 1 177 137

Netto 3 239 832 3 263 895 3 363 722 123 890 104 % 99 827 103 % 3 371 159 3 371 159

Euro

TP 2018

(€)

TA 2019

(€) TA 2020

(€)

TS 2021

(€)

TS 2022

(€)

Sisä iset menot 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0!

Sisä iset tulot 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0!

Netto 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0!

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Asukasmäärä 1 652 1 614 1 626 1602 1577

€/asukas 1 961 2 022 2 069 2104 2138

Lasten ja  perh. Pa lvelut 218 205 192 196 199

Aikuissos iaa l i työ 112 117 91 92 94

Kotihoito €/asukas 471 444 444 456 463

Kotihoidon käynnit/v 30210 50000 40000 42000 43000

Kotihoidon käynti/€ 26 14 18 17 17

Omais .hoidontuentuen 

saajien lkm/vuos i 35 32 32 32 32

€/asukas 108 130 130 133 135

Vammaispalvelut €/asukas 458 421 447 456 464

Poikkeama TP 2018 (€ ja  

%)

Poikkeama TA 2019 (€ ja  

%)

Poikkeama TP 2018 (€ ja  

%)

Poikkeama TA 2019 (€ ja  

%)

Euroa/asukas  – tunnus luvut netto:
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Valtuustotason tavoitteet 
1. Lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen  

TAULUKKO 23: PERUSTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ 

 

TAULUKKO 24: PERUSTERVEYDENHUOLLON SISÄISET ERÄT 

 

TAULUKKO 25: PERUSTERVEYDENHUOLTO EUROA PER ASUKAS 

 

TAULUKKO 26: PERUSTERVEYDENHUOLLON SUORITTEET 

RAUTAVAARA        

Tuote TOT-18 kpl Arv-19 kpl Arv-20 kpl €/kpl YHT. € 

Fysioterapia           

  yksilökäynnit 521 550 521 119 61999 

  ryhmät 313 300 310 100 31000 

  apuvälinek. 166 180 166 51 8466 

Kouluth 148 170 148 51 7548 

Lastenneuvola 121 150 121 51 6171 

Äitiysneuvola 58 110 58 51 2958 

SH vast         0 

käynnit 3881 4200 3881 55 213455 

puhelinkontaktit 2919 2600 2920 30 87600 

ryhmät   20   30 0 

Euro TP 2018 (€) TA 2019 (€) TA 2020 (€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Toimintamenot 2 173 755 1 940 604 2 064 046 -109 709 95 % 123 442 106 % 2 065 326 2 065 326

Toimintatulot 180 673 0 0 -180 673 0 % 0 #JAKO/0! 0 0

Netto 1 993 082 1 940 604 2 064 046 70 964 104 % 123 442 106 % 2 065 326 2 065 326

Euro TP 2018 (€) TA 2019 (€) TA 2020 (€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Sisäiset menot 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0!

Sisäiset tulot 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0!

Netto 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0!

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Asukasmäärä 1 652 1 614 1 626 1602 1577

€/asukas 1 206 1 202 1 269 1289 1310

Poikkeama TP 2018 (€ ja Poikkeama TA 2019 (€ ja 

Poikkeama TP 2018 (€ ja Poikkeama TA 2019 (€ ja 

Euroa/asukas – tunnusluvut netto:

Euro
TP 2018 (€)

TA 2019

(€)
TA 2020

(€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Sisäiset 

menot
25 695 4 986 5 190 -20 505 20 % 204 104 % 5 190 5 190

Sisäiset tulot

Netto 25 695 4 986 5 190 -20 505 20 % 204 104 % 5 190 5 190

Poistot 66 617 0 0 0 0

Poikkeama TP 2018 

(€ ja %)

Poikkeama TA 2019 

(€ ja %)

Euro TP 2018 (€) TA 2019 (€) TA 2020 (€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Toimintamenot 2 173 755 1 940 604 2 064 046 -109 709 95 % 123 442 106 % 2 065 326 2 065 326

Toimintatulot 180 673 0 0 -180 673 0 % 0 #JAKO/0! 0 0

Netto 1 993 082 1 940 604 2 064 046 70 964 104 % 123 442 106 % 2 065 326 2 065 326

Euro TP 2018 (€) TA 2019 (€) TA 2020 (€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Sisäiset menot 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0!

Sisäiset tulot 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0!

Netto 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0!

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Asukasmäärä 1 652 1 614 1 626 1602 1577

€/asukas 1 206 1 202 1 269 1289 1310

Poikkeama TP 2018 (€ ja Poikkeama TA 2019 (€ ja 

Poikkeama TP 2018 (€ ja Poikkeama TA 2019 (€ ja 

Euroa/asukas – tunnusluvut netto:
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Lääkärinvast.         0 

  käynnit 2593 2898 2593 185 479705 

Etäkäynti     150 120 18000 

Konsultaatio     1800 45 81000 

  puhelinkontaktit   550 240 45 10800 

Mielenterveyststo 603 500 603 119 71757 

Puheterapia 20 20 65 200 13000 

etäpuheterapia   20   123   

Psykologi 40 65 40 200 8000 

Toimintaterapia     30 123 3690 

 Yhteensä 11383 12333 13646   1105149 

Vuodeosasto           

  lyhyt hoito 2137 2250 2141 251 537391 

  pitkäaikaishoito       185 0 

 Yhteensä 2137 2250 2141   537391 

Suun th           

  hammaslääkäri 1974 2000 1974 90 177660 

  suuhygienisti 212 350 212 50 10600 

 Yhteensä 2186 2350 2186   188260 

Päivystys           

Erikoisl. konsul 56 75 80 250 20000 

Avohoito yht. 11439 12408 13726   1125149 

 

3.4.3. Erikoissairaanhoito 
Erikoissairaanhoidon menot muodostuvat lähes kokonaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymältä yhtymän jäsenkuntana ostettavista palveluista, sekä Ylä-Savon terveydenhuollon 

kuntayhtymältä ostettavista palveluista. Kuntalaiset käyttävät Kuopion yliopistollisen sairaalan ja 

Iisalmen sairaalan palveluja.   

Ensihoito on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/Kuopion yliopistollinen sairaala/ 

Ensihoitokeskuksella. Ensivastesopimus Rautavaaran kunnalla on Pohjois-Savon pelastuslaitoksen 

kanssa. 
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TAULUKKO 27: ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 

 

TAULUKKO 28: ERIKOISSAIRAANHOIDON SISÄISET ERÄT 

 

TAULUKKO 29: ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSEN EUROA PER ASUKAS 

 

TAULUKKO 30: PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ 

 

TAULUKKO 31: PERUSTURVAPALVELUT EUROA PER ASUKAS 

 

4. Tuloslaskelmaosa 
 

Tuloslaskelmaosa on kunnan kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on osoittaa 

tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.  

Talousarvion tuloslaskelmaosa laaditaan tilinpäätöksen tuloslaskelman tapaan 

vähennyslaskukaavan muotoon ja tuloslaskelmaosan välituloksina esitetään toimintakate ja 

vuosikate. Tuloslaskelmaosan viimeisenä rivinä esitetään tilikauden tulos, mikä siirretään 

taseeseen kertyneeseen yli-/alijäämään. 

Tuloslaskelma TA2020 (Taulukko 32) rakentuu seuraavasti: Toimintakate (-13 908 027 euroa) 

ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. 

Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 5 865 000 euroa. Yleistä kiinteistöveroprosenttia 

korotettiin vuodelle 2020 ja verokertymää on syytä tarkkailla aktiivisesti myös tulevina vuosina.  

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän yhteensä 8 233 099 euroa. Valtionosuudet ovat laskeneet ja 

vaihdelleet merkittävästi viime vuosina ja niiden laskuun on syytä varautua myös tulevaisuudessa. 

Euro TP 2018 (€) TA 2019 (€) TA 2020 (€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Toimintamenot 2 862 858 3 070 818 3 218 123 355 265 112 % 147 305 105 % 3 218 494 3 218 494

Toimintatulot 11 561 0 0 -11 561 0 % 0 #JAKO/0! 0 0

Netto 2 851 297 3 070 818 3 218 123 366 826 113 % 147 305 105 % 3 218 494 3 218 494

Euro TP 2018 (€) TA 2019 (€) TA 2020 (€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Sisäiset menot 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0!

Sisäiset tulot 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0!

Netto 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0!

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Asukasmäärä 1 652 1 614 1 626 1602 1577

€/asukas 1 726 1 903 1 979 2009 2041

Poikkeama TP 2018 (€ ja Poikkeama TA 2019 (€ ja 

Poikkeama TP 2018 (€ ja Poikkeama TA 2019 (€ ja 

Euroa/asukas – tunnusluvut netto: Elinkeinopalvelut

Euro
TP 2018 (€)

TA 2019

(€)
TA 2020

(€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Sisäiset 

menot
7 945 7 893 7 893 -52 99 % 0 100 % 3 684 3 684

Sisäiset tulot

Netto 7 945 7 893 7 893 -52 99 % 0 100 % 3 684 3 684

Poistot

Poikkeama TP 2018 

(€ ja %)

Poikkeama TA 2019 

(€ ja %)

Euro TP 2018 (€) TA 2019 (€) TA 2020 (€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Toimintamenot 9 309 467 9 348 867 9 795 936 486 469 105 % 447 069 105 % 9 832 116 9 832 116

Toimintatulot 1 225 256 1 073 550 1 150 045 -75 211 94 % 76 495 107 % 1 177 137 1 177 137

Netto 8 084 211 8 275 317 8 645 891 561 680 107 % 370 574 104 % 8 654 979 8 654 979

Euro TP 2018 (€) TA 2019 (€) TA 2020 (€) TS 2021 (€) TS 2022 (€)

Sisäiset menot 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0!

Sisäiset tulot 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0!

Netto 0 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! #JAKO/0!

TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022

Asukasmäärä 1 652 1 614 1 626 1602 1577

€/asukas 4 894 5 127 5 317 5403 5488

Poikkeama TP 2018 (€ Poikkeama TA 2019 (€ 

Poikkeama TP 2018 (€ Poikkeama TA 2019 (€ 

Euroa/asukas – tunnusluvut netto:
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Rahoituseriä arvioidaan kertyvän nettomääräisesti 250 000 euroa. Korkotuottoihin ja -kuluihin 

sisältyvät mm. korot otto- ja antolainoista ja talletuksista. 

Vuosikate (440 072 euroa) on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Tuloslaskelmassa 

vuosikatteen olisi katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä 

aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti 

investointien ja lainanlyhennysten suhteen.  

Tilikauden tulos (-467 961 euroa) on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää 

tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tulos siirretään 

taseeseen ja se kerryttää yli-/alijäämää. Terveessä taloudessa tilikauden tuloksen tulisi riittää 

lainojen lyhennyksiin ja mielellään osittain tai kokonaan uusiin investointeihin. 

Taloussuunnitelma, jonka osa tuloslaskelma on, ei ole kuntalain (410/2015) 110 § 3 momentin 

mukainen, koska se ei ole kolmen vuoden suunnitelmakaudella ylijäämäinen. Tästä syystä 

joudutaan aloittamaan talouden tasapainottamistoimet kuntalain vaatimusten mukaisesti. 
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TAULUKKO 32: TULOSLASKELMA 

 

5. Investointiosa 
 

Investointiosassa esitetään investointeja koskevat tavoitteet, hankkeiden kustannusarviot ja 

niiden jaksottuminen investointimenoina suunnitteluvuosille sekä investointiin saatavat 

rahoitusosuudet ja muut tulot.  

TULOSLASKELMA TP 2017 TP 2018 TA2019 TA2020 TS 2021 TS2022

Euroa Euroa Euroa Euroa Euroa Euroa

Toimintatuotot yhteensä 3 277 613 2 688 351 2 864 873 2 867 192 2 894 284 2 894 284

   Myyntitulot 1 285 838 1 108 926 1 228 762 1 257 556 1 257 556 1 257 556

   Maksutulot 439 164 459 927 483 450 440 876 440 876 440 876

   Tuet ja avustukset 142 318 176 042 165 400 148 690 148 690 148 690

   Muut toimintatulot 1 410 293 943 456 987 261 1 020 070 1 047 162 1 047 162

Toimintakulut yhteensä -15 462 975 -15 408 780 -16 187 211 -16 775 219 -16 954 174 -16 748 474

   Henkilöstökulut -6 334 165 -6 201 379 -6 910 310 -7 369 079 -7 421 034 -7 417 334

   Palvelujen ostot -7 328 384 -7 446 536 -7 523 981 -7 729 406 -7 856 406 -7 654 406

   Ain. tarv. ja tavarat -1 026 270 -1 106 271 -1 057 800 -1 024 685 -1 024 685 -1 024 685

   Avustukset -448 344 -457 377 -471 300 -441 975 -441 975 -441 975

   Muut toimintakulut -325 812 -197 217 -223 820 -210 074 -210 074 -210 074

Toimintakate -12 185 362 -12 720 429 -13 322 338 -13 908 027 -14 059 890 -13 854 190

Verotulot 5 463 092 5 549 203 5 916 000 5 865 000 5 984 000 6 131 000

   Kunnallisvero 3 699 744 3 760 021 3 999 000 3 863 000 3 906 000 3 999 000

   Kiinteistövero 362 263 429 638 428 000 472 000 472 000 472 000

   Yhteisövero 1 401 085 1 359 544 1 489 000 1 530 000 1 606 000 1 660 000

Valtionosuudet 8 266 986 8 333 380 7 913 502 8 233 099 8 193 000 8 379 000

   Sos. ja terv.toimi

   Opetus ja kultt.

   Yleinen

   Harkinnanvarain.

Rahoitustulot ja -kulut 203 265 248 641 200 000 250 000 251 000 251 000

   Korkotulot 55 469 75 383 77 000 77 000 82 000 82 000

   Muut rahoitustulot 240 054 252 235 224 000 250 000 250 000 250 000

   Korkokulut -91 068 -77 942 -100 000 -76 000 -80 000 -80 000

   Muut rahoituskulut -1 190 -1 035 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Vuosikate 1 747 981 1 410 795 707 164 440 072 368 110 906 810

Poistot ja arvonalent.

   Suunn. muk. poistot -960 512 -932 998 -902 807 -908 033 -901 655 -871 480

   Arvonalentumiset -2 096

Satunnaiset erät

   Satunnaiset tuotot

   Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos 785 373 477 797 -195 643 -467 961 -533 545 35 330
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Investointiosassa valtuusto hyväksyy kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai 

hankeryhmille. Hankkeet ja hankeryhmät voidaan ryhmitellä tarvittaessa toimielimittäin ja 

tehtävittäin. Investointiosa on sitova valtuustoon nähden hankkeittain nettomääräisenä. Usealle 

vuodelle ajoittuvassa investointihankkeessa valtuusto voi antaa hankkeen perusteluissa 

hankevastaavalle toimivaltuuden tarkistaa hankintamenon jaksottamista myöhemmin eri vuosien 

kesken kokonaiskustannusarvion rajoissa jos hankevastaava tätä hakee.  

Jos investointeja on rahoitettu esimerkiksi leasingilla tai elinkaarimallilla, vuokrakuluja ei merkitä 

investointiosaan vaan käyttötalouteen. Talousarviossa on huomioitava myös kuntakonsernin 

vastuut ja velvoitteet, jolloin ko. hankkeet kuvataan tekstiosassa ja arvioidaan kokonaisvastuut, 

joihin kunta sitoutuu. Investointien aktivointiraja on 10 000 euroa, jota pienemmät hankinnat 

merkitään käyttötalouspuolelle.  

Rautavaaran kunta on investoinut runsaasti viime vuosina. Tulevina vuosina rahamääräistä 

investointitasoa on syytä laskea vastaamaan kunnan maksukykyä ja niin, että investoinnit 

pystyttäisiin kattamaan suurelta osin tulorahoituksella. Kaikkiin 

investointisuunnitelmahankkeisiin saatavat avustukset ja muu ulkopuolinen rahoitus tulee 

selvittää ja mahdollisuuksien mukaan hakea, jolloin investoinnin nettokustannus jää pienemmäksi 

kuin tässä investointiosassa on kerrottu. Vuonna 2018 tilinpäätöksessä investoinnit olivat 

nettomääräisesti 808 220 euroa, vuonna 2017 1 446 512 euroa, vuonna 2016 1 822 798 euroa, ja 

vuonna 2015 3 163 748 euroa. 

5.1. Kunnanhallitus ja lautakunnat 
Kunta on budjetoinut ensi vuodelle tonttien myyntituloja 5 000 euroa, ja sama tavoite on asetettu 

myös suunnitelmavuosille 2020 – 2021 (Taulukko 33). Investointisuunnitelmaan on varattu myös 

kiinteistöjen lämpöliittymismaksuihin 13 200 euroa vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille. Kunta 

investoi myös useisiin automaattiseen tietojenkäsittelyyn ja tietoteknisiin laitteisiin liittyviin 

hankintoihin, jotka ovat kuitenkin euromääräisesti pieniä. 

Päiväkodin vesikattoremonttiin on varattu rahaa vuodelle 2020 10 000 euroa.  

Metsäliitto-osuuskunnan korkotulo näkyy investointiohjelmassa investointina, sillä korkotulo 

sijoitetaan lisäosuuksiin kasvamaan korkoa korolle, eikä tulouteta pankkitilille. 

Rahamääräisesti merkittävin investointi ensi vuonna on ns. Palolan kiinteistön 

uudisrakentaminen. Kunta on vuokrannut kiinteistön paikkakunnalla toimivalle sosiaalipalveluja 

tuottavalle yritykselle. Kiinteistöstä tehdyt kuntoselvitykset ovat osoittaneet, että kiinteistön 

peruskorjaaminen ja nykyaikaistaminen ei ole teknis-taloudellisesti järkevää. Näin ollen 

investointiohjelmassa suunnitellaan uuden, vastaavan kaltaisen kiinteistön rakentamista nykyisen 

kiinteistön välittömään läheisyyteen vuokrattavaksi lastensuojeluyksiköksi. Investointiin on 

varattu rahaa 410 000 vuodelle 2020. Nykyisen kiinteistön mahdollinen purkaminen rahoitetaan 

käyttötalousmenoista. 

Kunta on valmistellut ja selvittänyt kevennettyyn palveluasumiseen ja hoivapalvelun tuottamiseen 

soveltuvaa rakentamista. Selvitystyön tuloksena suunnitelmat on nyt kohdistettu Rautaharjun 

kiinteistön peruskorjaukseen ja osittaiseen käyttötarkoituksen muuttamiseen palveluasumiseen 

ja hoivapalvelun tuottamiseen soveltuvaksi. Hanke on tarkoitus aloittaa taloussuunnitteluvuonna 

2021, mutta ennen hankkeen aloituspäätöksen tekemistä tulee erilaiset vaihtoehdot kevennetyn 

palveluasumisen ja hoivan tuottamiseksi selvittää. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 1 

500 000 euroa sekä vuodelle 2021 että 2022. 
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Vuonna 2020 toteutetaan myös monitoimitalon sadevesi- ja ilmanvaihtojärjestelmän 

peruskorjaus, joka yhdistetään aurinkosähkön talteenottohankkeen (Hinku-hanke) kanssa. Tähän 

investointiin on varattu rahaa nettomääräisesti 200 000 euroa. 

Rautavaaran kunta huomioi myös kuntalaistensa muuttuvat tarpeet ja muuttaa omistamiaan 

huoneistoja esteettömiksi. Näin ne sopivat myös liikuntarajoitteisille ja mahdollistavat pitempään 

kotona asumisen ja palvelujen saannin omaan kotiin. Tähän investointiin on varattu vuodelle 2020 

rahaa 55 000 euroa. 

Kaavateiden suunnitteluun ja peruskorjaukseen on suunniteltu määrärahaa 20 000 euroa 

vuodelle 2021. 

5.2. Vesi- ja viemärilaitos 
Vesi- ja viemärilaitos on kirjanpidollisesti eriytetty oma taseyksikkönsä, joten siksi sen investoinnit 

on oman otsikkonsa alla. Vesi- ja viemärilaitos on myös yksi tärkeimmistä korjausinvestointien 

kohteista tulevina vuosina. Viemäriverkostoon on syytä tehdä korjaustöitä seuraavasti: 

viemärikaivojen uusimiseen on varattu vuodelle 2021 35 000 euroa. Kiinteistösulkujen uusimiseen 

on varattu 10 000 euroa per vuosi, ja vastaavasti vesi- ja viemäriverkon uusimiseen on varattu 

suunnitelmavuosille 60 000 euroa per vuosi. 

Vuonna 2020 toteutetaan myös ylävesisäiliön kattoremontti (32 000 euroa) ja vesilaitoksen 

varavoimakoneen hankinta (35 000 euroa). 
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TAULUKKO 33: RAUTAVAARAN KUNNAN INVESTOINTIOHJELMA 2020–2022 

 

Investointiohjelma Käyttö 2019

Kunnanhallitus ja lautakunnat TA 2019 18.11.19 TA 2020 TS 2021 TS 2022

009000  Tonttien myynti

  Menot

  Tulot 20 000 2 661 5 000 5 000 5 000

  Netto -20 000 -2 661 -5 000 -5 000 -5 000

009120 Tietokonehankinnat ja kalusto perusturva

 Menot (ta-muutos 19) 12 000 12 664 5 000

 Tulot

 Netto 12 000 12 664 5 000

009125  Kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmä

 Menot 25 000

 Tulot

 Netto 25 000

009042 Tietokonehankinnat hallinto

  Menot 5 000

  Tulot

  Netto 5 000

009352 Tietokoneiden uusinta hyvla

 Menot 6 350

 Tulot

 Netto 6 350

009039    Kamerajärjestelmän päivitys

 Menot 20 000

 Tulot

 Netto 20 000

009010  Kiinteistöjen lämpöliittymismaksut/RLO

  Menot 13 200 11 300 13 200 13 200 13 200

  Tulot

  Netto 13 200 11 300 13 200 13 200 13 200

009045  Pro Economica Premium ohjelmistopäivitys

  Menot 17 000 10 283

  Tulot

  Netto 17 000 10 283

 009316 Päiväkodin vesikattoremontti

  Menot 100 000 53 872 10 000

  Tulot

  Netto 100 000 53 872 10 000

009360    Omatoimikirjasto

  Menot 21 000 24 218

  Tulot 14 000

  Netto 21 000 10 218

009200  Metsäliitto osuuskunta lisäosuudet

  Menot 1 150 1 150

  Tulot

  Netto 1 150 1 150
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TA 2019 KÄYTTÖ TA 2020 TS 2021 TS 2022

009290     Palolan kiinteistön uudisrakentaminen

  Menot 420 000 4 532 410 000

  Tulot

  Netto 420 000 4 532 410 000

009272  Paloaseman rakentaminen

  Menot 15 000 8 910

  Tulot

  Netto  15 000 8 910

009273  Rautaharjun putki- ja hissiremontti

  Menot 1 500 000 1 500 000

  Tulot

  Netto 1 500 000 1 500 000

009312 Monitoimitalon sadevesi- ja iv-järjestelmän peruskorjaus sekä Hinku-hanke

  Menot 200 000 7 775 200 000

  Tulot 40 000

  Netto 160 000 7 775 200 000

009267  Kaavateiden suunnittelu ja peruskorjaus

  Menot 20 000

  Tulot  

  Netto 20 000

009247 Urheilukentän peruskorjaus

  Menot 80 000 80 000

  Tulot 24 000 24 000

  Netto 56 000 56 000

009324 Huoneistojen muuttaminen esteettömiksi

  Menot 55 000 25 232 55 000

  Tulot

  Netto 55 000 25 232 55 000

Vesi-ja viemärilaitos

009813  Ylävesisäiliön kattoremontti

   Menot 32 000

   Tulot

   Netto 32 000

009801 Viemäriverkoston viemärikaivojen uusinta

  Menot       35 000 35 000

  Tulot 

  Netto 35 000 35 000

009838 Vesi-ja viemäril. automaatiojärj.uusiminen

  Menot (ta-muutos 19) 57 000 86 040

  Tulot

  Netto 57 000 86 040

009840  Kiinteistösulkujen uusinta

  Menot 10 000 11 537 10 000 10 000 10 000

  Tulot

  Netto 10 000 11 537 10 000 10 000 10 000
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6. Rahoitusosa 
 

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. 

Rahoitusosa (Taulukko 34) esitetään vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään 

Toiminnan ja investointien rahavirta. Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että investoinnit 

rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden 

myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. 

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. 

Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteen laskettu määrä osoittaa budjetoitujen 

rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen. 

Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan talousarviota ja tilinpäätöstä. Sen avulla kootaan 

tulorahoitus (käyttötalous netto), investoinnit sekä pääomarahoitus (lainojen lisäykset ja lainojen 

lyhennykset) yhteen laskelmaan.  

Rautavaaran kunnan toiminnan ja investointien rahavirta oli vuonna 2017 positiivinen (405 470 

euroa) ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2010 tilinpäätöksen. Toiminnan ja investointien 

rahavirta oli positiiviseksi myös vuonna 2018, mikä tarkoittaa sitä, että suunnitellut investoinnit 

rahoitettiin kokonaan tulorahoituksella, ei lisävelalla. Vuoden 2020 talousarvio (kuten myös 

talousarvio 2019) on kuitenkin toiminnan ja investointien rahavirran osalta negatiivinen (-382 628 

euroa), eli investointeja ei kateta tulorahoituksella. 

Vuodet 2017 ja 2018 olivat ensimmäiset sitten tilinpäätöksen 2012 milloin kunnan pitkäaikaiset 

lainat vähenevät, eli velkaantuminen laski. Vuonna 2019 pitkäaikaiset lainat vähenevät, mutta 

lyhytaikaiset lainat kasvavat mikä tarkoittaa kokonaislainamäärän kasvua. Myös talousarviovuosi 

2020 on suunniteltu vastaavasti.  Taloussuunnitelmakauden vuosina 2021 ja 2022 

pitkäaikaistenkin lainojen määrä kääntyy kasvuun ja velkaantuminen jatkuu. Otettavat 

talousarviolainat käytetään investointien lisäksi erääntyvien lainanlyhennysten maksuun. 

Kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi rahoituslaskelmaan vuodelle 

2020 on budjetoitu lyhytaikaisten lainojen nettomääräiseksi lisäykseksi 500 000 euroa. Tämä on 

tarkoitettu taloussuunnittelun työkaluksi ja siirtämään mahdollista rahoitustarvetta tilikauden 

vaihteen yli niin, että kunnalla voi olla lyhytaikaista lainaa myös tilinpäätöksessä. Lyhytaikainen 

laina tuo joustavuutta ja liikkumavaraa talousarviolainojen kilpailuttamisen, maksamisen ja 

nostamisen suhteen. Nykyisessä markkinatilanteessa lyhytaikainen laina on myös 

TA2019 KÄYTTÖ TA 2020 TS 2021 TS 2022

18.11.19

009800 Vesi-ja viemäriverkoston uusiminen

 Menot 60 000 32 305 60 000 60 000

 Tulot

 Netto 60 000 32 305 60 000 60 000

009832 Jätevesilaitoksen varavoima

  Menot 35 000

  Tulot

  Netto 35 000

  Investoinnit yhteensä:

  Menot 1 096 350 288 668 827 700 1 638 200 1 663 200

  Tulot 84 000 16 661 5 000 5 000 29 000

  Netto 1 012 350 272 007 822 700 1 633 200 1 634 200
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talousarviolainaa edullisempaa. Lyhytaikaista lainaa ei nosteta, ellei sille ole edellä esitettyä 

tarvetta. 

Vuoden 2020 talousarvion vaikutus kunnan maksuvalmiuteen on 9 897 euroa negatiivinen, mutta 

vuosien 2021 ja 2022 suunnitelman mukaan kunnan maksuvalmius ja kassatilanne 

rahoituslaskelman mukaan heikkenee. 

TAULUKKO 34: RAHOITUSLASKELMA 

 

7. Rautavaaran kunnan hankesalkku ja alueellinen yhteistyötoiminta 
 

MYÖ, TYÖ, HYÖ! – Myötämäkeen työkuntoa tai hyvinvointia! (ESR) 
Rautavaaran kunnan hallinnoiman hankkeen tavoitteena on tutkia ja selvittää rautavaaralaisten 

kaikkein heikommassa asemassa olevien työttömien työ ja toimintakykyä ja selvitykseen 

perustuen tarjota heille yksilöllisiä matalan kynnyksen vaihtoehtoja henkilön toimintakyvyn 

mukaan. 

RAHOITUSLASKELMA TP2017 TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022

Toiminnan rahavirta 1 501 779 1 400 732 707 164 440 072 368 110 906 810

    Vuosikate 1 747 981 1 410 795 707 164 440 072 368 110 906 810

    Satunnaiset erät

    Tulorahoituks. korj.erät -246 202 -10 063

Investointien rahavirta -1 096 309 -798 157 -943 350 -822 700 -1 633 200 -1 634 200

    Investointimenot -1 962 134 -859 775 -1 027 350 -827 700 -1 638 200 -1 663 200

    Rahoitusos. inv.men. 246 655 29 333 64 000 24 000

    Pysyvien vast. hyöd. 619 170 32 285 20 000 5 000 5 000 5 000

    luovutustulot

Toiminnan ja investointien 

rahavirta 405 470 602 575 -236 186 -382 628 -1 265 090 -727 390

Rahoituksen rahavirta

Antolainauks. muutokset

    Antolainasaam. lis. -100 000

    Antolainasaam. väh.

Lainakannan muutokset

    Pitkäaikaisten lainojen

    lisäys 400 000 1 000 000 1 300 000 2 500 000 2 000 000

    Pitkäaikaisten lainojen

    vähennys -1 502 321 -1 528 602 -1 330 634 -1 432 666 -1 562 666 -1 816 966

    Lyhytaik.lainojen lisäys 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

    Lyhytaik.lainojen väh -500 000 -1 000 000 -1 000 000

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalm. muutokset 162 961 664 978 105 397 105 397 105 397 105 397

Rahoituksen rahavirta -939 360 -863 624 274 763 372 731 1 042 731 288 431

Vaikutus maksuvalmiuteen -533 890 -261 049 38 577 -9 897 -222 359 -438 959
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Hankkeessa selvitetään työttömien, joista iso osa on pitkäaikaistyöttömiä, työ- ja toimintakyky eri 

toimijoiden välisen yhteistyön ja moniammatillisen tiimin avulla. Tiimi koostuu Rautavaaran 

kunnan työllisyyspalveluista, sosiaalityöstä, perusterveydenhuollosta, ja yksityisen sektorin 

työterveyshuollosta. Tiimi tekee yhteistyötä TE-toimiston ja Kelan kanssa (ns. TYP-työ). 

Arvioidaan, että kunnan ja perusterveydenhuollon lisäksi työterveyshuollon erikoislääkäri on 

soveltuva lääketieteen ammattilainen arviomaan henkilön työ- ja toimintakykyä. 

Toimintakykyselvityksen jälkeen henkilöille tarjotaan ja ohjataan vierellä kulkien hakemaan 

yksilöllisesti heille sopivaa jatkovaihtoehtoa: esimerkiksi tukitoimia työllistymiseen 

työmarkkinoille, kouluttautumista, kuntouttavaa työtoimintaa kunnan omissa yksiköissä tai 

kolmannen sektorin toimijoissa, tai työkyvyttömyyseläkettä. 

Hanke lisää sosiaalista osallisuutta, ehkäisee syrjäytymistä ja osaltaan torjuu köyhyyttä. Hanke 

tarjoaa polun työelämään tai arkielämään. Pitkän aikavälin vaikutuksena hankkeessa halutaan 

saada toimintakykyselvitys juurtumaan pysyväksi toimintatavaksi jolloin se voidaan monistaa koko 

suomalaisen yhteiskunnan käyttöön tuottamaan sosiaalisten positiivisten vaikutusten lisäksi 

ongelmia ennaltaehkäisevän luonteensa vuoksi myös taloudellisia hyötyjä. Hanke alkoi 1.4.2018 

ja päättyy 31.12.2019. Hankeajalle ESR- ja valtion rahoitus on myönnetty yhteensä 73 500 euroa 

ja kunnan rahoitusosuus on 31 965 euroa, yhteensä 105 465 euroa. 

Vaaralla palaa (Leader/Maaseuturahasto) 
Rautavaaran kunnan hallinnoima hanke on yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa luodaan 

rautavaaralainen toimintamalli kehittää maaseutuasumista sekä kylä- ja järjestötoimintaa 

yhteisöllisten tapahtumien ja omaehtoisen toiminnan kautta. Hankkeessa luotu toimintamalli 

jalkautetaan jatkuvaksi toiminnaksi Rautavaaralle. 

Hankkeen toimintamallin mukaisesti kuntalaiset, yhteisöt ja yritykset otetaan mukaan ja 

kannustetaan järjestämään yhteisöllisiä tapahtumia. Tapahtumat toteutetaan suurimmaksi osin 

osallistujien talkootyönä kuntalaisten yhteisvoimin. Mallin luomisen ja jalkauttamisen aikana 

työtä johtaa hanketyöntekijä. 

Toimintamalli lisää yhteisöllisyyttä, elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia. Toimintamalli 

on omiaan ylläpitämään elinvoimaista maaseutua ja se myös lisää sosiaalista osallisuutta, ehkäisee 

syrjäytymistä ja osaltaan edistää maaseudun asukkaiden toimintakykyä. Toimintamalli 

dokumentoidaan tapahtumatuotannon käsikirjaksi ja juurrutetaan jatkuvaksi toiminnaksi. 

Hankkeen maaseutuasumista piristävällä ja yhteisöllisyyttä lisäävällä toimintamallilla on myös 

sosiaalinen tilaus. Rautavaaran on mm. yksi Suomen korkeimmista Kelan etuuksien saajista 

asukaslukuun suhteutettuna, joten hanke edistää sekä elinkeinotoiminnan kehittämistä ja 

osaamisen lisäämistä, että maaseutuasumisen sekä kylä- ja järjestötoiminnan kehittämistä, 

tasapuolisia palveluja ja tasa-arvoa. 

Hanke käynnistyi 1.4.2019 ja päättyy 31.12.2020. Hankkeen kokonaisrahoitus on 59 900 euroa, 

josta haettavan tuen osuus on 53 910 euroa, kunnan suora rahoitus 1490 euroa ja yksityinen 

vastikkeeton työ (yhteisöjen talkootyö) 4500 euroa. 

Etsivä nuorisotyö 
Etsivä nuorisotyö on valtion rahoittama työmuoto, joka toiminut kunnassa vuodesta 2010 alkaen. 

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on etsivän nuorisotyön toiminnan edistäminen ja 

laajentaminen alueella, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen ja seurantaan osallistuminen. 
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Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja 

tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii 

nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan 

tarvitsemansa palvelut. 

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa 16 -  29 -vuotiaita nuoria sellaisen palvelujen 

ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan 

yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä 

nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustuksen 

tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää 

nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän 

nuorisotyöntekijän palkkaukseen. 

Rautavaaralle myönnetty rahoitus vuodelle 2019 on 13 750e. Asiakasmäärien kasvu ja toiminnan 

monimuotoisuuden lisääntymisen vuoksi haemme 20 000 euroa tulevalle kaudelle. 

Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan nuorien rautavaaralaisten hakeutumista työelämään, 

opiskeluun ja itsenäiseen arjen hallintaan. 

Omatoimikirjasto Rautavaaralle 
Rautavaaran kunnankirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi vuonna 2019.  Omatoimituntien 

aikana asiakkaat pääsevät kirjastoon itsenäisesti kirjastokortin ja PIN-koodin avulla. He voivat 

lainata, palauttaa ja lukea aineistoa itsenäisesti. Myös lehtilukutila ja asiakastietokoneet ovat 

käytettävissä. AVI:n kautta valtionavustusta myönnetty 14 080 euroa, kunnan rahoitusosuus 6 420 

euroa, yhteensä 20 500 euroa. 

Hyvinvointiosaston hankkeet 
Vuonna 2020 hyvinvointiosastolla jatketaan vuonna 2019 aloitettuja hankkeita: 

1. Perus- ja erityisopetuksen laadun kehittäminen 12.4.2019 – 31.12.2020.  

Samanaikaisopetuksen ja avustaja- palveluiden kehittäminen. Valtionavustus 20 000 € 

2. Lukion kansainvälistyminen12.4.2019 – 31.12.2020. Valtionavustus 8 000 € 

3. Tutoropettaja –hanke 23.1.2019 – 31.07.2020 Digi- ym. osaamisen kehittäminen 

vertaismentoroinnilla. Valtionavustus 5 000 €. 

4. Kerhotoiminnan kehittäminen 13.8.2019 – 31.12.2020. Valtionavustus 6 000 €. 

5. Parasta ennen –hanke. Kuopion koordinoima Pohjois-Savon yhteinen hanke. 

6. PLUTO lukion kehittämishanke. Kuopion koordinoima alueellinen hanke 

7. Oppikirjattomuus –hanke. Kuopion koordinoima Pohjois-Savon lukioiden alueellinen 

kehittämishanke. 

Yritys oppii ja menestyy 2 (ESR) 
Savon Yrittäjien hallinnoiman Yritys oppii ja menestyy 2 -hankkeen kohderyhmänä ovat pk-

yritykset ja näissä yrityksissä sekä yrittäjät että yritysten henkilöstö sekä mahdolliset kiinteästi 

kohderyhmään kuuluvat muut organisaatiot. 

Hankkeella vahvistetaan yrittäjien sekä yritysten henkilöstön liiketoimintaosaamista ja samalla 

parannetaan työssä olevien ammattitaitoa ja osaamista yritysten tarpeiden mukaiseksi. Näin 

voidaan vastata tehokkaasti nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin etenkin 
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digitalisoitumisen näkökulmasta. Osaamiskartoitukset avaavat yritykselle mahdollisuuden 

uudistaa työorganisaatiota sekä siirtää tietoa ja osaamista yrityksen sisällä työntekijältä toiselle. 

Kuntarahaosuudet on laskettu kunkin kunnan ja kaupungin alueen yritysmäärän mukaan. 

Kuntarahan osuus hankkeen kokonaiskustannuksista 1 516 675 euroa on 8 % eli 121 334 euroa. 

Haetaan ESR- ja valtion rahoitusta 1 213 340 euroa ja yksityinen rahoitus on 182 001 euroa. 

Rautavaaran kunnan osuus jakaantuu vuosittain seuraavasti (yritysten määrä 88 kpl): vuosi 2018 

100 euroa, vuosi 2019 337 euroa, ja vuosi 2020 338 euroa. Yhteensä 775 euroa. 

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2018 – 31.12.2020 

Kohti eKuntaa (EAKR) 
Savo Grow Oy:n hallinnoima hanke jatkaa Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu -hankkeen tekemää 

digityötä kunnissa siten, että tavoitteena on yhteisen, digitaalisen palvelukehityksen tukeminen 

pilotein, yhteistyöryhmin ja koulutuksin.  

Kohti eKuntaa -hankkeen tavoitteena on auttaa kuntien digitalisaatiota kolmesta näkökulmasta: 

1. yhteinen palvelutuotanto säästää jokaisen kehitysresursseja, 2. yhteinen palvelutuotanto 

rakentaa kuntarajat ylittävää digitalisaatiota ja samalla edesauttaa palvelujen saavutettavuutta 

käyttäjille paikkariippumattomasti. 3. eKunta-malli luo edelläkävijyyttä ja näkyvyyttä Savon 

kunnille. 

Kohti eKuntaa -hankkeen tavoitteena on edistää sähköisten palveluiden yhteiskehitystä Pohjois-

Savon kunnissa siten, että digitalisaatiota toteutetaan hyödyntäen kuntia jakamis- ja 

alustatalouden toimijoina. Jakamis- ja alustataloudella tarkoitetaan sitä, että palvelut ja toiminnot 

ovat digitaalisesti siten rakennettuja, että ne mahdollistavat palvelujen yhteiskäytön ajasta ja 

paikasta riippumatta. 

Kohti eKuntaa -hanke toimii 1.11.2018 – 31.12.2020. Hankkeen kokonaisrahoitus on 499 830 

euroa. Pohjoissavolaisten kuntien kuntarahaosuus kahdelle vuodelle on yhteensä 1 388 

euroa/kunta. 

8. Talousarviossa määrättävät toimintavaltuudet vuodelle 2020 
 

Kunnanhallituksen toimintavaltuudet hallintosäännön 7 §:n mukaisissa asioissa: 

1. kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostaminen, myyminen ja vaihtaminen 1 000 000 

euroon saakka, 

2. irtaimen omaisuuden ja osakkeiden ostaminen, myyminen ja vaihtaminen 1 000 000 

euroon saakka, 

3. tavaroiden ja palvelujen hankkiminen ja myyminen 1 000 000 euroon saakka, 

4. rakennusten ja rakennelmien vuokraaminen kunnan käyttöön 1 000 000 euroon saakka, 

5. lainan antaminen tytäryhteisöille ja muille yhteisöille omat pääomanehtoiset sijoitukset 

yhtiöihin (mm. osallistuminen osakeanteihin) kunnanvaltuuston hyväksymien 

omistajapolitiikan linjausten mukaisesti 1 000 000 euroon saakka 

6. rakennus- ja laitehankkeiden tarveselvitysten sekä hankesuunnitelman ja 

kustannusarvion hyväksyminen 1 000 000 euroon saakka 

7. rakennus- ja laitesuunnitelmien hyväksyminen 1 000 000 euroon saakka 

8. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen, kun vaadittu korvaus on enintään 1 000 000 

euroa, 
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9. maankäyttösopimusten hyväksyminen kunnanvaltuuston hyväksymien yleisten 

perusteiden mukaisesti 1 000 000 euroon saakka (MRL 91 b §), kehittämiskorvauksen 

määrääminen ja sille suoritettava korko (MRL 91 g §). 

 

Hyvinvointilautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 11 §:n mukaisissa asioissa: 

1. tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen palvelualueellaan 100 000 euroon 

saakka, 

2. palvelualueen merkittävät sopimukset 100 000 euroon saakka 

3. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen enintään 100 000 euroon saakka. 

 

Elinvoimalautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 13 §:n mukaisissa asioissa: 

1. tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen palvelualueellaan 100 000 euroon 

saakka, 

2. palvelualueen merkittävät sopimukset 100 000 euroon saakka 

3. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen enintään 100 000 euroon saakka. 

4. maankäyttösopimusten hyväksyminen valtuuston hyväksymien yleisten perusteiden 

mukaisesti 100 000 euroon saakka (MRL 91 b §), 

5. kiinteän omaisuuden myyminen, ostaminen ja vaihtaminen 100 000 euroon saakka 

6. maankäyttösopimusten hyväksyminen kunnanvaltuuston hyväksymien yleisten 

perusteiden mukaisesti 100 000 euroon saakka (MRL 91 b §) 

7. muun yleisen alueen kuin kadun suunnitelmat, kun suunnitelman kustannusarvio on 

enintään 100 000 euroa (MRL 90 §). 

 

Perusturvalautakunnan toimintavaltuudet hallintosäännön 15 §:n mukaisissa asioissa: 

1. tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen palvelualueellaan 100 000 euroon 

saakka, 

2. palvelualueen merkittävät sopimukset 100 000 euroon saakka 

3. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen enintään 100 000 euroon saakka. 

 

Kunnanjohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 19 §:n mukaisissa asioissa: 

1. irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä tavaroiden ja 

palveluiden hankkiminen ja myyminen 10 000 euroon saakka, 

2. vahingonkorvausvaatimusten ratkaiseminen, kun vaadittu korvaus on enintään 10 000 

euroa. 

3. sopimusten hyväksyminen päätäntävaltaansa kuuluvissa asioissa 10 000 euroon saakka 

 

Hallintojohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 21 §:n mukaisissa asioissa: 

1. irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä tavaroiden ja 

palveluiden hankkiminen ja myyminen 10 000 euroon saakka, 

2. sopimusten hyväksyminen päätäntävaltaansa kuuluvissa asioissa 10 000 euroon saakka 

 

Hallintojohtajan toimintavaltuudet hyvinvointipalveluiden palvelualueella hallintosäännön 22 §:n 

mukaisissa asioissa: 

1. palvelualueensa irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä 

tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen 20 000 euroon saakka, 

2. sopimusten hyväksyminen 20 000 euroon saakka 

3. kunnan edustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa, kun edustettavaan 

asiaan liittyvä vastuu, arvo tai merkitys on olennainen palvelualueen kannalta 
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Rehtorin toimintavaltuudet hallintosäännön 23 §:n mukaisissa asioissa: 

1. sopimusten hyväksyminen 5 000 euroon saakka 

2. vastuualueensa irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä 

tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen 5 000 euroon saakka. 

 

Päiväkodinjohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 24 §:n mukaisissa asioissa: 

1. sopimusten hyväksyminen 2 000 euroon saakka 

2. vastuualueensa irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä 

tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen 2 000 euroon saakka. 

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikön toimintavaltuudet hallintosäännön 25 §:n mukaisissa asioissa: 

1. sopimusten hyväksyminen 2 000 euroon saakka 

2. vastuualueensa irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä 

tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen 2 000 euroon saakka. 

 

Elinvoimajohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 26 §:n mukaisissa asioissa: 

1. palvelualueensa irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä 

tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen 10 000 euroon saakka, 

2. sopimusten hyväksyminen 10 000 euroon saakka 

3. kunnan edustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa, kun edustettavaan 

asiaan liittyvä vastuu, arvo tai merkitys on olennainen palvelualueen kannalta  

4. liike-, teollisuus-, toimisto- ja muiden vastaavien muuhun kuin asuinkäyttöön 

tarkoitettujen tilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden sekä mainittuun käyttöön, 

tarkoitettujen rakennusten (ilman maapohjaa) ostaminen ja myyminen 10 000 euroon 

saakka  

 

Rakennustarkastajan toimintavaltuudet hallintosäännön 27 §:n mukaisissa asioissa: 

1. lupa- ja viranomaisyksikön irtaimen omaisuuden poistamista tai luovuttamista 

käytettäväksi sekä tavaroiden ja palvelujen hankinta ja myynti 2 000 euroon saakka 

 

Siivouspalvelupäällikön toimintavaltuudet hallintosäännön 28 §:n mukaisissa asioissa: 

1. sopimusten hyväksyminen 2 000 euroon saakka 

2. vastuualueensa irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä 

tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen 2 000 euroon saakka. 

 

Ruokapalvelupäällikön toimintavaltuudet hallintosäännön 29 §:n mukaisissa asioissa: 

1. sopimusten hyväksyminen 2 000 euroon saakka 

2. vastuualueensa irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä 

tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen 2 000 euroon saakka. 

 

Perusturvajohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 30 §:n mukaisissa asioissa: 

1. palvelualueensa irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä 

tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen 30 000 euroon saakka, 

2. sopimusten hyväksyminen 30 000 euroon saakka 

3. kunnan edustaminen tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa, kun edustettavaan 

asiaan liittyvä vastuu, arvo tai merkitys on olennainen palvelualueen kannalta  
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Sosiaalityöntekijän toimintavaltuudet hallintosäännön 31 §:n mukaisissa asioissa: 

1. vastuualueensa irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä 

tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen 10 000 euroon saakka. 

 

Vanhustyönjohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 33 §:n mukaisissa asioissa: 

1. sopimusten hyväksyminen 10 000 euroon saakka 

2. vastuualueensa irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä 

tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen 10 000 euroon saakka. 

 

Vastaavan sairaanhoitajan toimintavaltuudet hallintosäännön 33 §:n mukaisissa asioissa: 

1. sopimusten hyväksyminen 2 000 euroon saakka 

2. vastuualueensa irtaimen omaisuuden poistaminen tai luovuttaminen käytettäväksi sekä 

tavaroiden ja palveluiden hankkiminen ja myyminen 2 000 euroon saakka. 

 

Kunnanjohtajan ja hallintojohtajan toimintavaltuudet hallintosäännön 136 §:n mukaisissa 

asioissa 

1. Kunnanjohtajalla ja hallintojohtajalla on edustaessaan kuntaa tuomioistuimissa oikeus 

sopia tuomioistuimessa vireillä oleva riita-asia 10 000 euroon saakka. 

 

Hallintosäännön 2 §:n mukaan uudet tai laajennettavat palvelut vaativat toimielimen päätöksen 

talousarviossa annettujen toimintavaltuuksien mukaisesti. Uudet tai Laajennettavat palvelut 

edellyttävät kunnanhallituksen lupaa, jos niitä ei ole mahdollista hyväksyä talousarvion puitteissa. 

Toimintavaltuuksissa mainitut euromäärät ovat ilman arvonlisäveroa. 

Tavanomaiseen työhön kuuluvista hankinnoista ei tehdä erillistä viranhaltijapäätöstä. 

Tavanomaisiksi hankinnoiksi katsotaan alle 500 euron hankinnat tai olemassa olevan 

hankintasopimuksen sisällä tavaran tai palvelun hankkiminen. 

 


