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1. TOIMINTAKERTOMUS  

 

1.1. TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET 

 

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä sovelletaan kirjanpitolain ja -ase-
tuksen säännöksiä (KuntaL 112 §). Kuntalaki on kirjanpitolakiin nähden erityislain asemassa. Siltä 
osin kuin mainittujen lakien säännökset poikkeavat toisistaan noudatetaan kuntalakia (KPL 8:5 §). 
Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KuntaL 
112 §). Myös konsernitilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (Kun-
taL 114 §).   
  
Kunnan tilinpäätöksen sisältö määritellään kuntalaissa. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslas-
kelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toi-
mintakertomus (KuntaL 113.2 §). Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee 
lisäksi laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, 
mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätök-
seensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. Kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laa-
timista ohjeistetaan tarkemmin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kun-
nan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta.   
  
Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisiin kaavoi-
hin. Liitetietojen antamisessa noudatetaan kuntajaoston antamaa yleisohjetta.  
Toimintakertomuksen antamisesta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja tai pormestari (KuntaL 
113 §). Toimintakertomuksessa annetaan tiedot kunnan toiminnan kehittymistä ja tuloksellisuutta, 
taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä koskevista tärkeistä sei-
koista (KPL 3:1a §). Kunnan toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston ta-
lousarviossa hyväksymien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakon-
sernissa (KuntaL 115 §). Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja 
kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kun-
takonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio 
todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestä-
misestä ja niiden perusteella tehdyistä keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on lisäksi 
toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kat-
tamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutu-
misesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainotta-
miseksi (KuntaL 115 §).   
  
Kirjanpitolain 3a luvun mukaan toimintakertomuksessa annetaan lisäksi tiedot siitä, miten kirjanpi-
tovelvollinen huolehtii ympäristöasioista, sosiaalisista asioista ja henkilöstöasioista, ihmisoikeuksien 
kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta. Toimintakertomuksessa kuvataan mil-
laisia toimintaperiaatteita kunta noudattaa huolehtiessaan edellä luetelluista asioista, toimintaperi-
aatteiden noudattamisen tulokset sekä kuvaus riskeistä, joiden toteutuminen todennäköisesti hait-
taa sen toimintaa sekä selostus siitä, miten kirjanpitovelvollinen hallitsee näitä riskejä. Tiedot on 
annettava siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kirjanpitovelvollisen toiminnan vaikutusten ymmär-
tämiseksi. (KPL 3a:2 §)  
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1.2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 

 
Seuraavissa alaluvuissa kuvaan kunnan toimintaa ja siinä tapahtuneita muutoksia vuonna 2021 ja 
myös arviointia kehityksestä lähivuosina. Toimintakertomuksen rakenne noudattaa kuntalain ja  kir-
janpitolain ohjeistuksia, niin, että katsauksesta on helpompi löytää oleelliset asiat.  

1.2.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS  

 
Kunnan talousarvio (Kinnulan kunta, ml. Kinnulan vesihuoltolaitos) vuodelle 2021 laadittiin – 500,00 
euroa ylijäämäisenä. Takana oli kaksi noin  miljoonan euron alijäämäistä tilinpäätöstä vuosina 2018 
– 2019. Vuoden 2020 osalta tilinpäätös oli vielä  - 364 254 euroa alijäämäinen. Käytännössä vuoden 
2020 talous oli jo tasapainossa,  koska alijäämäinen tulos käytännössä johtui yksittäisestä kiinteis-
tökaupasta johtuneesta alaskirjauksesta. Ilman ko. alaskirjausta vuoden 2020 tulos olisi ollut vain 
noin – 5000 euroa alijäämäinen.   
  
Valtuuston joulukuussa 2020 määrittämä taloustavoite oli se, että kunnan vuoden 2021 tilinpäätös 
tulee olla ylijäämäinen vuonna 2021. Tässä onnistuttiin hyvin. Kinnulan kunnan tilinpäätös (ml. Ve-
sihuoltolaitos) vuonna 2021 oli 491 545 euroa ylijäämäinen. Tarkempia tilinpäätöslukuja käsittelen 
tarkemmin luvusta 1.4 eteenpäin.  
  
Vuosi 2021 oli COVID19 -epidemian vuoksi edelleen poikkeuksellinen. Vuonna 2020 käyttöön otetut 
toimenpiteet olivat jo muuttaneet kunnan työntekijöiden ja kaikkien kuntalaisten arkea suuresti. Sil-
loin toteutetuista, ja lyhytaikaisiksi luulluista toimenpiteistä, on tullut pysyvä osa ihmisten arkea – 
uusi normaali. Sairastumistilanne Kinnulassa oli vuonna 2020 ja vielä vuoden 2021 alkuosalta rau-
hallinen, mutta tilanne vaikeutui nopeasti vuoden 2021 loppupuolella.   
  
Verotulojen kehitys on ollut edelleen vuonna 2021 ollut hyvä. Myös valtionosuudet ovat kehittyneet 
hyvin ja kunta sai vuodelle 2021 myös ylimääräistä valtionosuuden korotusta 250 000 euroa.   
  
Kunnan väkiluku pienentyi vuonna 2021 yhteensä 18 henkilöllä ollen vuoden lopussa 1581. Kinnu-
lan työttömyysaste oli vuoden 2021 lopussa 13,3 %.  (Vuonna 2020 vastaavaan aikaan 15.8 
%)  Työttömyydessä näyttää olevan kausivaihtelua riippuen vuodenajasta ja työkohteista.  
  
 
  

1.2.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET 

 

Vuosi 2021 oli neljäs täysi toimintavuosi SOTE -palveluiden osittaisen (noin 32 %) ulkoistamisen 
Terveystalo Oy:lle jälkeisenä aikana. Muutoksen tarkoituksena on ollut turvata terveyspalvelut Kin-
nulan kunnassa maakuntauudistuksen edetessä. Toimintaa on seurannut erityisesti kunnan ja Ter-
veystalon yhteinen seurantaryhmä. Kyseisten palvelujen tarjonta oli jo hyvin vakiintunutta 2021. Yh-
teistoiminta on saanut uusia muotoja mm. koronaepidemiaan liittyvien toimien (jäljitys, rokotukset 
jne.) vuoksi. Palveluvaste oli hyvällä tasolla, ja seurantakyselyjen mukaan kuntalaiset ovat ol-
leet  tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.  Ohjausryhmän toiminta on säännöllistynyt erityisesti vuo-
den  2021 toisella puoliskolla ja keskusteluissa on seurannan lisäksi ollut eräitä toimintatapoihin 
liittyviä tarkennuksia.  
  
Attendo Oy ilmoitti keväällä 2021 lopettavansa palvelutalo Eevakodin toiminnan ja aluehallintovi-
rasto otti kantaa hoivayksikön tilaratkaisuvaihtoehtoihin ja palvelun järjestämiseen. Eevakoti on 
ikäihmisten palveluasumisen yksikkö.  Kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja tekivät suuren työn eri 
vaihtoehtojen kartoittamisessa siten, että palvelu jatkui omassa kunnassa eikä asiakkaita tarvinnut 
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sijoittaa muualle asumaan. Toimintaan ei saatu yksityistä palvelun tuottajaa, joten palvelutalo Ee-
vakoti kunnallistettiin Kinnulan kunnalle marraskuun 2021 alussa. Kunnallistamisen yhteydessä 
kunnan työntekijöiksi siirtyi 10 vakituista henkilöä.  
  
Kinnulan kunnan talouspalvelut kirjanpidon ja palkkahallinnon osalta ulkoistettiin Monetra Keski-
Suomi Oy:n hoidettavaksi valtuuston päätöksellä heinäkuussa 2020. Toiminta käynnistyi Monetran 
toimesta lokakuussa 2020 ja näin ollen vuosi 2021 on ollut uusien toimintatapojen yhteensovittami-
sen ja mm. uusien ohjelmien opettelun sekä toiminnan sujumisen ohjauksen ja seurannan aikaa. 
Uusien toimintatapojen omaksuminen ja toiminnan sujuvuus vei enemmän aikaa kuin oli suunniteltu 
ja toimintatapoja tulee järjestellä uudelleen ja kehittää.  
  
Toimintavuoden lopulla keskushallinnossa tapahtui merkittävä henkilöstövaihdos, kun kunnanjoh-
taja irtisanoutui ja siirtyi joulukuun 2021 alussa Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun hal-
linto- ja tukipalveluiden johtotehtäviin. Uuden kunnanjohtajan rekrytointi käynnistettiin heti, mutta 
uuden kunnanjohtajan valinta ja viran vastaanottaminen vie aikaa vähintään kevääseen 2022 
saakka. Kunnansihteeri on hoitanut kunnanjohtajan virkaa vt:nä väliaikaisesti.  Niin keskushallinnon, 
kuin kunnan muidenkin sektoreiden hallinto-organisaatio on hyvin ohut ja haavoittuva – jopa siinä 
määrin, että ohuus muodostaa riskin sille, että kaikki lakisääteisetkään tehtävät saadaan tehtyä.  
  
Uuden jäteveden puhdistamon rakentaminen alkoi syksyllä 2021 ja on edennyt hyvin. Puhdistamon 
ennakoitu valmistuminen, koekäyttö ja varsinainen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2022 ensimmäi-
sellä puoliskolla. Jäteveden puhdistamista varten on perustettu Kinnulan Keskuspuhdistamo Oy, 
jonka omistussuhteet ovat Kinnulan kunta 60 % ja Lestijärven kunta 40 %. Kinnulan Keskuspuhdis-
tamo Oy on aloittanut toimintansa loppuvuonna 2021.  
 

1.2.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS 

 
Koronapandemia vaikutti maailman ja Suomen talouteen edelleen vuonna 2021. Saarijärven-Viita-
saaren -seudulle vaikutus on tullut viiveellä verrattuna Etelä-Suomeen. Osalle yrityksistä, erityisesti 
palveluyrityksistä, pysähdys oli järkyttävän nopea. Osalle taas vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi 
tai niitä ei ole ollut.   
  
Elinkeinotoimessa tuulikaavojen lisääntyminen koko valtakunnan ja Keski-Suomen maakunnankin 
alueella on ollut merkittävä. Lestijärvelle on rakentumassa Suomen suurimpiin kuuluva tuulipuisto. 
Kinnulan ensimmäinen tuulipuisto (Hautakangas) on saanut rakennusluvat kahdeksalle tuulimyllylle, 
ja niiden rakentaminen on alkanut. Kinnula on kiinnostanut edelleen uusia tuulipuistojen kehittäjä-
organisaatioita senkin vuoksi, kun Fingridin kantaverkko kulkee kunnan alueen läpi. Kinnulan kuntaa 
on lähestynyt useita tuulivoimatoimijoita ja uusia  kaavoitusaloitteita on tehty kaksi. Suunnitelmissa 
Kinnulan kunnan alueelle on useita kymmeniä tuulimyllyjä, joista suurimmat tuulipuistoalueet tulisi-
vat sijoittumaan alustavien suunnitelmien mukaisesti Urpilan, Jäpänrannan-Matkusjoen alueen sekä 
Markokylän/Muholan kylien alueelle. Luonnosvaiheessa olevassa Keski-Suomen maakuntakaa-
vassa on pohjoisen Keski-Suomen alue tunnistettu potentiaaliseksi tuulipuistoalueeksi. Kaavaluon-
noksessa on Keski-Suomen alueella yhteensä 21 tuulipuistoaluetta, joiden kokonaisinvestointipo-
tentiaali on 7,2 miljardia ja alkuinvestoinnit 3,6  –  4,5 miljardia. Suunniteltujen investointien toteutu-
minen on merkittävä aluetalouden kannalta.  
  
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaala Nova valmistui loppuvuonna 2020. Sairaalan  rakentami-
sen kustannukset sekä ICT-järjestelmien hankintaan liittyneet hankinnat/kilpailuttaminen ym. puhut-
tivat omistajakuntia vuonna 2021 paljon. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kirjanpidon alijäämä 
31.12.2020 oli  14 590 714,15 euroa ja alijäämä lisääntyi vuonna 2021 edelleen ollen 31.12.2021 
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yhteensä 26 361 567,37 euroa (kattamaton alijäämä yhteensä 40 952 281,52 euroa). Kinnulan 
osuus kertyneistä alijäämistä oli (kumulatiivinen tilanne 31.12.2021) 405 427,59 euroa.   
  
Kinnulan osuus vuoden 2021 alijäämästä (260 979,52 euroa) on jouduttu kirjaamaan perusturvatoi-
mialan menoksi vuodelle 2021 erikoissairaanhoidon palveluiden ostoihin (asiakaspalvelujen ostot). 
Kirjaus vaikuttaa suotaan perusturvatoimialan toimintakatteeseen ja sitä kautta Kinnulan kunnan 
vuoden 2021 tulos heikkenee edellä mainitulla 260 979,52 eurolla.    
Aiempi, ennen vuotta 2021 sairaanhoitopiirin taseeseen kertynyt alijäämä (josta Kinnulan osuus 
144 448,07 euroa),  kirjataan pakollisena varauksena Kinnulan kunnan edellisten tilikausien ylijää-
miin.   
On selvää, että sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen luo suuren paineen Keski-Suomen kuntien 
kuntatalouteen.  
  
Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Uudistus on Suomen kuntahistorian suurin ja tä-
män vuoksi sitä on alettu valmistella jo vuonna 2020. Vuonna 2021 uusien hyvinvointialueen raken-
teiden, prosessien, hallinnon ym. valmistelut ovat edenneet. Vuoden 2021 loppupuoliskolla kunnat 
ovat aloittaneet mittavan tietojen siirron niin siirtyvän henkilöstön, sopimusten, kiinteistöjen kuin vas-
tuidenkin osalta. Ensimmäiset siirrot on hyväksytty Keski-Suomen kuntien valtuustoissa vuoden 
2022 puolella ja työ jatkuu edelleen.  
 
 
 

1.2.4 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 

 
Kunnan hallinnossa tapahtuneet oleelliset muutokset on kuvattu luvussa 3.2.2.   
  
Kinnulan kunnan vuoden 2021 tilikauden tulos (ml. vesihuoltolaitos) oli siis 491 545 euroa ylijäämäi-
nen, vaikka tilinpäätös sisältää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämän kattamista vuoden 2021 
talousarvioon noin 261 000 euroa.    
  
Kinnulan kunnan toimintakate oli – 11 844 290 euroa (budjetoitu – 11 917 182 euroa, tp 2020 – 11 
624 486 euroa). Verotulojen kehitys oli hyvä; verotulot nousivat 579 472 euroa verrattuna vuoteen 
2020. Samoin valtionosuuksien kehitys oli hyvä;  211 627 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Val-
tionosuuksien kasvu selittyy tosin vuoteen 2021 kohdistuvalla 250 000 euron ylimääräisellä valtion-
osuuden korotuksella. Yhteensä verotulojen ja valtionosuuksien määrä ylitti 791 099 eurolla vuoden 
2020 toteuman ja 665 525 euroa vuodelle 2021 budjetoidun.  
  
  
VEROTULOJEN KEHITYS  
  
  

TP-vuosi  Euroa  Muutos ed. vuoteen 
(€)  

Muutos ed. vuoteen 
(%)  

2017  4 781 655      

2018  4 602 777  - 178 878  - 3,7  

2019  4 437 198  - 165 579  - 3,6  

2020  4 960 664  523 466  11,8  

2021  5 540 136  579 472  11,7  
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VALTIONOSUUKSIEN KEHITYS  
  
  

TP-vuosi  Euroa  Muutos ed. vuoteen 
(€)  

Muutos ed. vuoteen 
(%)  

2017  7 127 642      

2018  6 579 840  - 547 802  - 7,7  

2019  6 532598  - 47 242  - 0,7  

2020  7 353 237  820 639  12,6  

2021  7 564 864  211 627  2,9   

  
  
 

1.2.5 KUNNAN HENKILÖSTÖ 

 
Kinnulan kunnan henkilöstöohjelmassa todetaan:  
  
Henkilöstösuunnitelma on osa kunnan kokonaisstrategiaa. Kuntastrategiassa määritellään 
kunnan toiminnan tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Henkilöstötyötä ohjaava henkilöstösuunni-
telma tukee koko kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista. Henkilöstön hyvinvoinnista ja 
osaamisesta on tullut entistä enemmän organisaation tärkeä tekijä, voimavara ja kilpailutekijä. Or-
ganisaation toiminta-ajatus ja strategia voivat toteutua vain riittävän osaavan, motivoituneen, sitou-
tuneen ja hyvinvoivan henkilöstön avulla.  
  
Kinnulan kunnan uusitun  (12/2021) kuntastrategian kärkinä ovat:  

a. elinvoima  
b. imago ja brändi  
c. lähipalvelut  

  
Kunnan elinvoimatavoitteen toteuttamisessa ja lähipalveluiden tuottamisessa on keskeisenä teki-
jänä kunnassa jo olevan henkilöstön jatkuva osaamisen lisääminen sekä uusien työntekijöiden rek-
rytointien onnistuminen. Myönteisen työnantajaimagon luominen ja ylläpito on ratkaisevaa palvelu-
jen turvaamiseksi.   
Johtamiskohteita henkilöstöpolitiikassa ovat:  
  
a) Henkilöstön osaamis-, motivoituneisuus- ja sitoutuneisuustason hyvänä säilyttäminen   
b) Henkilöstön korkeasta tuottavuudesta, osaamisesta, työkyvystä ja hyvinvoinnista huolehtimi-
nen  
c) Rekrytoinneissa onnistuminen  
  
Kunnan työyhteisöjen hyvinvoinnin ylläpitäminen on tärkeä osa hyvinvointia. Henkilöstön hyvinvoinnin mit-
taaminen on tärkeä osa hyvinvoinnin kehittämistä. Hyvinvointimittausten tuloksia tuleekin aktiivisesti käyttää 
työyhteisöjen kehittämiseen. Osana hyvinvoinnin kehittämistä tulee järjestää työyhteisö-taitokoulutuksia.  
  
Maailma ympärillämme muuttuu kiihtyvään tahtiin. Se luo jatkuvan uhan kunnan henkilöstön osaamistasolle 
uusissa tilanteissa. Kunnan on erityisesti varmistettava jatkuvalla koulutuksella henkilöstön ammattitaidon 
yllä pitäminen, jotta palveluiden tuottaminen voidaan varmistaa.  

  
Kinnulan kunnan henkilöstön määrä on noussut 12,4 henkilöllä vuonna 2021. Henkilöstöä oli siis 
yhteensä 82,4. Luvussa eivät ole mukana kansalaisopiston tuntiopettajat eivätkä velvoitetyöllistetyt 
henkilöt. Tarkempi henkilöstökuvaus esitetään erillisessä henkilöstöraportissa.   
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Vuonna 2019 henkilöstöä oli yhteensä 81 ja vuonna 2020 yhteensä 70. Tilastoinnissa on käytetty 
eri hallinnonalojen tilinpäätöskokouksessaan vahvistamia henkilöstömääriä siten, että henkilöstö-
määrä on ilmoitettu henkilötyövuosina. Aiemman käytännön (vuosi 2019 ja aiemmin) mukaan hen-
kilöstömäärä ilmoitettiin kunkin tilinpäätösvuoden viimeisen päivän (31.12.) tilanteen mukaisena. 
Tämä tapa tuottaa liian suuren henkilöstömäärän, koska saman viran tai toimen osalta tilastoituu 
sekä vakinainen työntekijä ja sijainen. (Molemmilla palvelussuhde voimassa, vaikka toinen on virka-
/työvapaalla; joulun ja uuden vuoden aikaan vakinaista henkilökuntaa on vuosilomilla ja sijaisia on 
palkattu esimerkiksi varhaiskasvatukseen).    
  
Henkilöstön määrän nousu (12,4) selittyy edellä kuvatulla palvelutalo Eevakodin kunnallistamisella, 
jossa Kinnulan kunnan palvelukseen siirtyi 10 vakinaista henkilöä ja lisäksi yksittäisiä määräaikaisia 
henkilöitä.   
  
Ammattiryhmien välillä joissain hallintokunnissa on tapahtunut muutoksia, mm. opettajan tuntiopet-
tajuuksia on yhdistelty ja tukihenkilökunnan osuutta on lisätty. Sivistystoimeen on lisäksi parin viime 
vuoden aikana saatu erilaisia hankerahoja mm. oppilaiden välisen tasa-arvon kehittämiseen. Tämän 
vuoksi sivistystoimeen on saatu rekrytoitua yksittäisiä väliaikaisia työntekijöitä.    
  
Erityisesti hoiva-alan, mutta osittain myös kasvatusalan rekrytoinnit ja henkilöstön saatavuus ovat 
olleet ongelmallisia. Ongelmia on ollut niin sijaisten kuin pidempiaikaisenkin henkilöstön saatavuu-
dessa. Tehdyt rekrytointikampanjat eivät ole tuottaneet tulosta. Tilanne uhkaa palvelutuotannon jat-
kumista.  
  
Kunnan hallinto on kaikilla hallinnonaloilla hiottu vuosien varrella äärimmäisen ohueksi. Erityi-
sesti  johtavien viranhaltijoiden työkuorma kaikilla hallinnonaloilla on hälyttävän suuri ja muodostaa 
suuren riskin kunnan toimintojen jatkumiselle. Tähän ovat kiinnittäneet huomiota niin tarkastuslau-
takunta kuin sisäisen valvonnan jaostokin.  
  
Sairauslomien määrä kääntyi vuonna 2021 jyrkkään nousuun. Sairauslomia oli vuonna 2021 yh-
teensä 2357 päivää (vuonna 2020 yhteensä 967 päivää). Henkilöstön työkuormat ovat lisääntyneet 
jatkuvasti ja kuormittuneisuus alkaa näkyä sairastumisina. Keskimäärin pois sairauden takia oli 6,5 
henkilöä läpi vuoden (2357/365). Tilanne on huolestuttava ja vaatii toimenpiteitä. Henkilöstörapor-
tissa kuvataan henkilöstötilannetta kattavammin.  
  
Kunnassa on tehty toimenkuvien laadinta ja vahvistaminen sekä TVA- ja TSA lisien myöntämispe-
rusteet loppuvuonna 2018. TVA-haastattelut on tehty vuonna 2019 sekä uusien viran- ja toimenhal-
tijoiden osalta aina kun rekrytoinnit on tehty. Lisäksi TVA-keskustelut on käyty aina kun tehtävänku-
vissa on tapahtunut muutoksia. Vuoden 2021 keskustelujen pohjalta on osaan lomakkeista tehty 
tarkennuksia. Kaikilta osiltaan lomakkeet eivät ole täysin toimineet mm. OVTES-henkilöstön osalta.  
  
Kehityskeskustelut on käyty säännöllisesti kunnan johtavien viranhaltijoiden osalta. Muun henkilös-
tön osalta keskustelut on tehty satunnaisemmin. Ryhmäkehityskeskusteluja on kokeiltu samaa 
työtä/samassa työpisteessä työskentelevien osalta.   
  
Henkilöstöohjelma ja -ohje uusittu kesäkuussa 2019 ja vaatii päivitystä ja osittain isompaakin uusi-
mista. Uusimisen tarpeessa olisivat myös henkilöstön ammatillisen osaamisen lisäämisen suunni-
telma (muuttuu laajemmaksi suunnitelmaksi, jota tulee myös seurantaa laajemmalla henkilöstöker-
tomuksella), työhyvinvointisuunnitelman päivitys sekä yhdenvertaisuussuunnitelma.   Kaikkinensa 
yhteenvetona voidaan sanoa, että nykyisellä henkilöstömäärällä ja -järjestelyillä saadaan arki pyö-
rimään, mutta jos arkeen tulee muutoksia, ollaan jo ongelmissa. Kehittämiseen ja osaan lakisää-
teisitäkin suunnitelmista ei enää jää aikaa.  
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Kinnulan kunnan henkilöstö on äärimmäisen sitoutunutta ja yrittäjämäistä, ja on ansainnut siitä suu-
ret kiitokset.   
  
Työtapaturmien määrä oli suurimmillaan vuonna 2011 (380 poissaolopäivää työtapaturmasta joh-
tuen) sekä vuonna 2002 (497 poissaolopäivää). Vuonna 2018 poissaolopäiviä työtapaturmasta joh-
tuen oli 41 ja vuonna 2019 ei tehty yhtään työtapaturmailmoitusta ja työtapaturmasta johtuvia pois-
saolopäiviä ei ole ilmoitettu. Vuonna 2020 työtapaturmasta johtuneita poissaolopäiviä oli seitsemän 
(7). Vuonna 2021 työtapaturman aiheuttamia poissaolopäiviä oli 250. Myös tästä kerrotaan enem-
män henkilöstöraportissa.  
 
 

KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO 

 

 

 

                                                               

 

 

 

Keskushallinto Perusturva Sivistys Tekninen (Elinkeinot) 
 

Toimistopäällikkö 
kunnansihteeri 
(65 %) 
 
toimistonhoitaja 
 
 
apulaiskanslisti 
(palveluneuvo-
jana asiointipis-
teessä) 
 
 

Toimistopäällikkö 
perusturvajohtaja 
 
 
sosiaalityöntekijä 
 
 
sosiaaliohjaaja 
 
 
perhetyöntekijä 
 
 
toimistonhoitaja 
 
 
ylilääkäri (20 %) 

Toimistopäällikkö 
sivistysjohtaja-
rehtori 
 
kansalaisopiston 
rehtori (35 %) 
 
kansalaisopiston 
toimistonhoitaja 
87 % 
 
kirjastotoimen- 
johtaja 
 
kirjastovirkailija 
13 % 
 
sivistystoimen-
sihteeri 
 
vapaa-aikaoh-
jaaja 
 
etsivä nuoriso-
työntekijä 
 

Toimistopäällikkö 
tekninen johtaja 
 
 
toimistonhoitaja 

(Maaseutu-, 
sihteeri) 
 
 
yhteistoimin-
nassa Pihtipu-
taan kunnan 
kanssa 
 
 

Kunnanjohtaja 

Johtoryhmä 
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Kunnassa on johtoryhmä, joka koostuu kunnanjohtajasta, toimistopäälliköistä ja henkilöstön edustajasta. 
Tarvittaessa johtoryhmään voidaan kutsua myös luottamushenkilö tai viran/toimen haltijoita.  
Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta maanantaisin tai jos kaksi jäsentä sitä vaatii. Kokouksissa 
käsitellään asioiden valmistelua, päätöksentekoa ja yleisiin kehittämistarpeisiin liittyviä asioita.  

  
Kunnassa on johtoryhmä, joka koostuu kunnanjohtajasta, toimistopäälliköistä ja henkilöstön edus-
tajasta. Tarvittaessa johtoryhmään voidaan kutsua luottamushenkilö. Johtoryhmä kokoontuu kun-
nanjohtajan kutsusta tai jos kaksi jäsentä sitä vaatii. Kokouksissa käsitellään asioiden valmistelua, 
päätösten täytäntöönpanoa ja yleisiin kehittämistarpeisiin liittyviä asioita. Yllä on kuvattu kunnan 
virasto-organisaatio. Henkilöstön edustusta ei ole johtoryhmässä ollut 1.10.2020 alkaen.   
  
Henkilöstön määrät hallintokunnittain esitellään erikseen henkilöstöraportissa ja kunkin hallintokun-
nan katsauksessa.  
 

1.2.6 YMPÄRISTÖASIAT 

 
Kinnulan kunnan uusituna (12/2021) kuntastrategian kärkien; elinvoiman, imagon/brändin sekä lä-
hipalvelujen näkökulmasta ympäristöasiat nousevat keskiöön imagon/vetovoiman sekä elinvoiman 
kautta. Kunta, joka huolehtii ympäristöstään, on vetovoimainen niin satunnaisen matkailijan kuin 
pidempiaikaistakin viipymistä harkitsevan näkökulmasta katsottuna.  
  
Aiemmassa Kinnulan kunnan strategiassa on todettu mm.:  
Kestävä kehitys on tärkeä osa Kinnulan itsenäisyyden ja elinvoimaisuuden säilymistä. Luonnon monipuolinen 
hyödyntämisen varmistaminen niin maa- ja metsätaloudessa, metsästyksessä ja kalastuksessa kuin myös 
virkistyskäytössä on elinvoimaisuuden ehto lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Luonnon monipuolista hyödyntä-
mistä pitkällä aikavälillä tulisi kehittää yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Luonnon tuotan-
totaloudellista käyttöä tulisi kehittää pitkällä aikavälillä yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa (Witas, Viisari).  

  
Ympäristöasiat ovat voimakkaimmin olleet esillä kun kunnan tulevan jätevesiratkaisun tapaa on mie-
titty. Ratkaisu Kinnulan Uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisesta on tehty ja Kinnulan ja Lesti-
järven valtuustot ovat yhtenevin päätöksin päättäneet yhteistyöstä jätevesien käsittelyssä ja uuden 
puhdistamon rakentamisessa. Rakentamien alkoi syksyllä 2021 ja sen käyttöönotto tapahtuu ke-
vään 2022 aikana. Toiminta on yhtiöitetty ja Kinnulan Keskuspuhdistamo Oy on rekisteröity ja aloit-
tanut toimintansa loppuvuonna 2021. Kuntien omistusosuudet Kinnulan Keskuspuhdistamo Oy:ssä 
ovat Kinnulan kunta 60 % ja Lestijärven kunta 40 %.  
 

1.2.7 MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT 

 
Kunnassa ei ole ohjetta korruption ja lahjonnan torjumiseksi eikä ihmisoikeusasioita koskien. Lain 
mukaisella sidonnaisuusrekisteri-ilmoituksella pyritään valvomaan sidonnaisuuksia ja selkeillä pää-
töksenteon lain mukaisilla jääväämisperusteilla välttämään intressi- tai osallisuusjäävien osallistu-
mista päätöksentekoon.  
  
Sidonnaisuusilmoitukset on pyydetty kaikilta luottamushenkilöiltä että uudelta henkilöstöltä, jota il-
moitusvelvoite koskee syksyllä 2021. Suurimmalta osalta pyydetyiltä henkilöiltä ne on saatu. Ilmoi-
tukset on luovutettu tarkastuslautakunnan käyttöön. Vuoden 2021 aikana sidonnaisuusilmoituksen 
tekemiseen on lähetetty yksittäisiä muistutusviestejä.   
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1.2.8 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

 
Kunnat näyttävät tekevät melko hyviä taloustuloksia vuoden 2021 tilinpäätöksissään. Vuoden 2021 
talousarvio tehtiin ylijäämäiseksi (500 euroa) kuten valtuusto oli edellyttänyt. Kuten edellä on ker-
rottu, on Kinnulan kunnan vuoden 2021 tulos erittäinkin hyvä (ylijäämää vesihuoltolaitos mukaan 
lukien 491 545 euroa). Hyvä tulos korostuu entisestään, kun huomioidaan se, että tulos sisältää 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2021 alijäämän kattamista Kinnulan kunnan tilinpäätök-
sessä lähes 261 000 euroa  
  
Sairaanhoitopiirin alijäämän (vuosi 2020 ja aiemmat) kattaminen heijastuu Kinnulan kunnan talous-
arvioihin myös jatkossa (Kinnulan kunnan katettava osuus on noin 405 000 euroa, josta jäljellä noin 
405 000 – 261 000 = n. 144 000 euroa).  
  
Kunnan talousarvio vuodelle 2022 on laadittu noin 4000 euroa ylijäämäiseksi. Tavoitteen saavutta-
minen vaatii tarkkaa talouden seurantaa ja ponnisteluja uusien keinojen löytämiseksi jotta hallinto-
kuntakohtaiset tavoitteet saadaan toteutettua valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.  
  
Vuosi 2023 tulee olemaan kuntakentässä historiallinen, kun vastuu sote-palvelujen ja pelastustoi-
men järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.  
  
Uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien 
tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuu-
teen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kus-
tannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois keskimäärin (kunnasta riippuen) puolet. 
Kun vastuu ja kustannukset siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille, kuntien tuloja siirretään valtiolle, 
joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa.   
  
Rahoituksen siirto toteutetaan vähentämällä kunnilta peruspalvelujen valtionosuuksia, kunnallisve-
roa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomene-
tysten korvausta. Kuntien verotulojen vähentämistä vastaavasti korotettaisiin valtion ansiotulovero-
tusta ja valtion osuutta yhteisöveron tuotosta.   
  
Kinnulan kunnassa on jo aloitettu ”uusi kunta 2023” valmistelutyö ja siihen liittyvä luottamushenki-
löiden ja johtavien viranhaltijoiden työpajasarja yhdessä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Työpajat 
alkavat huhtikuussa 2022 ja viimeiset työpajat pidetään elo-syyskuussa 2022.  
  
Kuntien toimintaympäristö on niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin muuttunut no-
peasti epävarmaksi ja ennakoimattomaksi. Uhkakuvat ovat taloudellisia, kyberturvallisuuteen, inf-
raan jne. liittyviä. Tämä tarkoittaa erilaisia kunnan varautumiseen liittyviä tehtäviä, jotka on otettava 
työn alle heti yhteistyössä seudullisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa.  
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1.2.9 ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA 

TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA 

 
Kunnan toimintojen riskikartoitus ei ole edennyt edellisestä vuodesta. Vähäisestä henkilöstöresurs-
sista johtuen voimavarat eivät ole riittäneet riskien kartoittamiseen. Riskien kartoitukseen ja niihin 
liittyviin toimenpiteisiin liittyen ovat kunnan sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserninohjauk-
sen jaoston jäsenet tehneet vuoden 2021 aikana hallintokunnissa valvontakäyntejä.   
  
  
Sisäisen valvonnan jaoston (kokous 22.2.2022) teksti vuoden 2021 tilinpäätöskirjaan on seu-
raava:  
29.6.2021 vahvistetun hallintosäännön mukaan konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan jaoston kokoonpano ja toimintamalli muuttui 1.8.2021 alkaneella valtuustokaudella.  
Hallintosääntö § 8  
Kunnanhallituksen alaisuudessa toimii konserninohjauksen, sekä sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan jaosto, jossa on viisi (5) jäsentä. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan ja heille varajäsenet. Kunnanhallitus valitsee heidän lisäkseen kolme (3) jäsentä ja heille 
varajäsenet. Jäsenten ei tarvitse olla kunnanhallituksen jäseniä.  
Jaosto on noudattanut työssään ennakkoon laadittua vuosikelloa ja aikataulua. Painopisteiksi vuo-
delle 2021 sovittiin henkilöstöasiat ja toimialajohtajien esille nostamat asiat. Jaoston jäsenet ovat 
suorittaneet haastatteluja kaikissa hallintokunnissa ja lisäksi toimialajohtajia haastateltiin jaoston 
kokouksessa.  
 

Yhteenvetona hallintokuntien huolenaiheista nostetaan esiin seuraavat asiat (ei tärkeysjärjestystä):  
 

1. Henkilöstö - varahenkilöjärjestelmän puuttuminen, rekrytointien haasteet, epätasainen kuormi-
tus, henkilöstöjohtaminen  

2. Talous- ja sopimusasiat - laskutuksen ajantasaisuus, vajaakäyttöiset ja heikkokuntoiset kiin-
teistöt, kunnan myöntämiin rahoituksiin liittyvät riskit  

3. Palvelutuotannon haasteet – etenkin ikääntyneiden palvelut sekä niissä tapahtuneet muutok-
set  

4. Tietoturva – useat toimipisteet ja niiden äänieristys, työpisteiden asettelu, asiakastapaamiset ja 
neuvottelut  

  
Yleisiä huomioita:  
Tilikauden aikana kunnan talous on kehittynyt edellisiin vuosiin verrattuna merkittävästi parempaan 
suuntaan.   
Kunnan toimipisteet ovat nyt tiloissa joissa sisäilmaongelmia ei ole tai ongelmat näyttäisivät olevan 
hallinnassa.   
Positiivinen asia on myös, että lukio tekee töitä kansainvälistymisen eteen.   
Perusturvassa hyvään suuntaan on kehittynyt sopimusasioiden seuranta sekä erilaisten menojen 
perusteiden tarkastelu.  
Huolenaiheena on edelleen vesilaskutuksen prosessin toimivuus ja ajantasaisuus. Sen korjaaminen 
pikaisesti edistää kuntalaisten tasa-arvoa, sekä vaikuttaa suoraan kunnan talouteen.  
Kehittämistarpeita nähdään myös toimintamallissa, jossa nykyisin vuokrahuojennukset (kh/kvalt 
päätökset) kohdistuu teknisen toimen talousarvioon vieden pohjaa hallintokunnan taloudelta.    
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1.3 SELONTEKO KUNNAN SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA RISKIENHALLINNAN JÄRJES-

TÄMISESTÄ 

 
Kunnan hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 29.6.2021. Hallintosäännössä on tarkemmat kir-
jaukset kuntalain mukaisesta sisäisen valvonnan säännöstöstä. Käytännön toiminnan apuna kun-
nassa on kunnanhallituksen alainen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto. Jaosto on laati-
nut  sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan että konserniohjeen. Ohjeet ovat hyväksytty kun-
nanvaltuustossa ja ovat ohjaamassa arjen toimintaa.   
  
Sisäisen valvonnan jaoston toiminta on saanut uuden rakenteen ja henkilöt 1.8.2021 alkaneella val-
tuustokaudella, siten, että hallintokuntien sisäisistä valvojista on luovuttu. Sisäisen valvonnan jaosto 
on edelleen viisijäseninen (+varajäsenet), mutta jäsenet suorittavat itse hallintokuntien haastattelu- 
ja valvontakäynnit. Jaoston jäsenille on määritelty keskinäiset työparit ja ”vastuuhallintokunta”,  jota 
valvoa. Jaoksen työ on edennyt vuonna 2021 aiemmin laaditun vuosikellon mukaisesti. Kokoontu-
misia jaostolla on noin 4 – 5 vuosittain ja lisäksi yksi johtoryhmän jäsenten haastattelupäivä ajan-
kohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä.  
 
 

1.4 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 

 

Kinnulan kunnan taloudellinen tilanne on huomattavasti parantunut vuoden 2021 aikana. Tähän on 
toisaalta vaikuttanut erityisesti verotulorahoituksen voimakas kasvu (579 472 euroa verrattuna tp 
2020), valtionosuuksien kasvu (211 627 euroa verrattuna tp 2020) ja toisaalta kunnan toimintatuot-
tojen kasvu (815 872 euroa verrattuna tp 2020). Toimintamenot olivat yhteensä 1 100 433 euroa 
suuremmat kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Toimintamenot sisältävät Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirin vuoden 2021 alijäämän kattamista 260 979,52 euroa.  Toimintakate oli – 11 844 290 eu-
roa ja vuosikate 1 330 338 euroa ja tilikauden tulos poistojen ja poistoerojen muutoksen jälkeen siis 
jo edellä useaan otteeseen mainittu 491 545 euroa ylijäämäinen.  
  
Kunnan lainoista 3 miljoonaa euroa on vaihdettu vuoden 2020 lopussa talousarviolainoiksi lyhytai-
kaisista kuntatodistuksista. Em. talousarviolainaa (laina-aika 10 v.) on alettu lyhentää vuonna 2021 
siten lainasopimuksen (10 vuotta) mukaisesti. Kuntatodistuksia oli vuoden vaihteessa tuon lisäksi 3 
miljoonaa euroa. Kassavarat olivat vuoden lopulla 1.027.878,68 euroa. Kassavarat pienenivät vuo-
dessa 17 838,45 euroa.   
  
Hallinnonaloilla toteutui talousarvion ylityksiä, jotka on hyväksytty valtuustossa.  
  
Vuosikate oli 1 330 338 euroa.   
Poistojen määrä - 851 272 euroa.  
Ja näin ollen tilikauden tulos oli poistoeromuutoksen jälkeen 491 545 euroa.  
  
Kunnan taseessa on tilikauden 2021 jälkeen ylijäämää yhteensä 3.385.179,14 euroa.   
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1.4.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 

 

 

1.1 -31.12 
2021 

1.1 -31.12 
2020 

   

TULOSLASKELMA                                             

  Toimintatuotot                                          

   Myyntituotot                     1.262.232,34         1.056.092,90 

   Maksutuotot                      511.071,68           303.304,52 

   Tuet ja avustukset               303.993,90           164.633,93 

   Muut toimintatuotot              475.875,00           457.122,06 

  Toimintatuotot                    2.553.172,92         1.981.153,41 

  Toimintakulut                                           

   Henkilöstökulut                  -4.015.038,29        -3.779.308,48 

   Palvelujen ostot                 -8.773.599,18        -8.298.851,42 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat    -937.179,19          -860.801,98 

   Avustukset                       -599.822,77          -562.757,05 

   Muut toimintakulut               -145.701,77          -103.920,62 

  Toimintakulut                     -14.471.341,20       -13.605.639,55 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                -11.844.290,37       -11.624.486,14 

  Verotulot                         5.540.135,65         4.960.663,94 

  Valtionosuudet                    7.564.864,00         7.353.237,00 

     Korkotuotot                    54.908,53            64.963,51 

     Muut rahoitustuotot            20.815,46            19.862,30 

     Korkokulut                     -5.177,25 -129,98 

     Muut rahoituskulut             -918,50          -257.428,66 

  Rahoitustuotot ja -kulut 69.628,24 -172 732,83 

  VUOSIKATE                         1.330.337,52           516.681,97 

  Poistot ja arvonalentumiset                             

   Suunnitelman mukaiset poistot    -851.272,05          -893.604,21 

  Poistot ja arvonalentumiset       -851.272,05          -893.604,21 

  TILIKAUDEN TULOS                  479.065,47          -376.922,24 

  Poistoeron muutos                 12.667,98            12.667,98 

  Rahastojen muutos -188,46  

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ          491.544,99           -364.254,26 

   
 

  

Toimintatuotot / Toimintakulut, % 17,64 % 14,56 % 

Vuosikate/Poistot, % 63,99 % 57,82 % 

Vuosikate €/ asukas 841,45 323,13 

Asukasmäärä 1581 1599 
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1.5 TOIMINNAN RAHOITUS 

 

RAHOITUSLASKELMA               1.1-31.12  1.1-31.12 

 2021  2020 

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                         

TOIMINNAN RAHAVIRTA                                  

  Vuosikate                   1 330 337,52  516 681,97 

  Satunnaiset erät            0,00  0,00 

  Tulorahoituksen korjauserät 263 771,18  243 764,18 

TOIMINNAN RAHAVIRTA          1 594 108,70  760 446,15 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                              

 Käyttöomaisuusinvestoinnit  -1 279 354,70  -1 358 197,43 

Rahoitusosuudet investointeihin 0,00  0,00 

Pysyvien vastaavien hyödykk    

Käyttöomaisuuden varsin -11 630,56  7 834,20 

Käyttöomaisuuden luovutushinnat 6 696,00  9 333,95 

Pysyvien vastaavien hyödykk -4 934,56  17 168,15 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      -1 284 289,26  -1 341 029,28 
    

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 309 819,44  -580 583,13 

    

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                                 

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET                             

Antolainasaamisten lisäykset 0,00  -29,90 

Antolainasaamisten vähennys 143 150,95  100 009,90 

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET     143 150,95  99 980,00 

LAINAKANNAN MUUTOKSET                                

Pitkäaikaisten lainojen muutos -300 000,00  2 700 000,00 

Lyhytaikaisten lainojen muu 0,00  -2 700 000,00 

LAINAKANNAN MUUTOKSET        -300 000,00  0,00 

    

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET       36 476,14  70 793,91 

    

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET                         

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 5 302,81  3 794,19 

Vaihto-omaisuuden  muutos   13 181,20  -23 956,20 

Pitkäaikaisten saamisten muutos -804 443,49  139 727,01 

Lyhytaikaisten saamisten muutos -158 396,23  59 695,84 

Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos 737 070,73  171 412,09 

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -207 284,98  350 672,93 
    

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA         -327 657,89  521 446,84 
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RAHAVAROJEN MUUTOS            -17 838,45  -59 136,29 

    

    RAHAVARAT  31.12.          1 027 878,68  1 045 717,13 

    RAHAVARAT  1.1.            1 045 717,13  1 104 853,42 

 -17 838,45  -59 136,29 

    

    

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT    

Investointien tulorahoitus, %  103,99  38,04 

Lainanhoitokate 4,49  0,69 

Kassa riittävyys, pv 22,79  25,08 

Asukasmäärä 1 581,00  1 599,00 
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1.5.1 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET 

      

  2021 2020 

   

TASE                                                                               

 VASTAAVAA                                                                         

  PYSYVÄT VASTAAVAT                                                                

   Aineettomat hyödykkeet                                                          

    Muut pitkävaikutteiset menot         6.959,94            14.746,50 

   Aineettomat hyödykkeet                6.959,94            14.746,50 

   Aineelliset hyödykkeet                 

 
                     

    Maa- ja vesialueet (sis.arvonkorotuk                       

     Maa- ja vesialueet (ilman arvonkoro 1.654.001,97         1.624.579,63 

    Maa- ja vesialueet (sis.arvonkorotuk 1.654.001,97         1.624.579,63 

    Rakennukset                          7.360.143,27         6.064.587,03 

    Kiinteät rakenteet ja laitteet       4.287.655,79         4.355.813,21 

    Koneet ja kalusto                    141.097,40           155.402,12 

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki                       

     Keskeneräiset hankinnat             376.230,86         1.209.620,28 

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki 376.230,86         1.209.620,28 

   Aineelliset hyödykkeet                13.819.129,29        13.410.002,27 

   Sijoitukset                            

 
                     

    Osakkeet ja osuudet                                        

     Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöiss 554.763,12           548.763,12 

     Kuntayhtymäosuudet                  586.154,27           586.154,27 

     Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.y 790.467,44           784.836,88 

     Muut osakkeet ja osuudet            197.935,64           197.935,64 

    Osakkeet ja osuudet                  2.129.320,47         2.117.689,91 

    Muut lainasaamiset                                         

   Sijoitukset                           2.129.320,47         2.117.689,91 

   

  PYSYVÄT VASTAAVAT                      15.955.409,70        15.542.438,68 

   

  TOIMEKSIANTOJEN VARAT                                        

   Lahjoitusrahastojen erityiskatteet    718,16 718,16 

  TOIMEKSIANTOJEN VARAT                  718,16 718,16 

   

  VAIHTUVAT VASTAAVAT                                          

   Vaihto-omaisuus                                             

    Aineet ja tarvikkeet                 65.000,00            78.181,20 

   Vaihto-omaisuus                       65.000,00            78.181,20 

   

   Saamiset                                                    

    Pitkäaikaiset saamiset                                     

     Lainasaamiset                       1.046.429,89         1.189.580,84 

     Muut saamiset                       804.443,49  
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    Pitkäaikaiset saamiset               1.850.783,38         1.189.580,84 

    Lyhytaikaiset saamiset                                     

     Myyntisaamiset                      790.492,14           725.789,94 

     Lainasaamiset                       145.152,22           139.735,27 

     Muut saamiset                       223.951,48           143.908,40 

     Siirtyvät korot                     845,46 845,46 

     Muut siirtosaamiset                 33.577,42            25.343,42 

    Lyhytaikaiset saamiset                1.194.018,72 1.035.622,49 

   Saamiset                              3.044.892,10         2.225.203,33 

   

   Rahat ja pankkisaamiset               1.027.878,68         1.045.717,13 

  VAIHTUVAT VASTAAVAT                    4.137.770,78         3.349.101,66 

 VASTAAVAA                               20.093.898,64        18.892.258,50 
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 VASTATTAVAA                                                   

  OMA PÄÄOMA                                                   

   Peruspääoma                                   6.786.362,21         6.786.362,21 

   Muut omat rahastot                    1.341.125,22         1.304.649,08 

   Edellisten tilikausien yli/alijäämä   2.893.634,15         3.402.336,48 

   Tilikauden yli-/alijäämä              491.544,99          -364.254,26 

  OMA PÄÄOMA                             11.512.666,57        11.129.093,51 

  POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET                        

   Poistoero                             244.914,42           257.582,40 
  POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VA-
RAUKSET   244.914,42           257.582,40 

   

   PAKOLLISET VARAUKSET   

     Muut pakolliset varaukset 405.427,59  
   PAKOLLISET VARAUKSET 405.427,59  

   

  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                                      

   Lahjoitusrahastojen pääomat           718,16 718,16 

   Muut toimeksiantojen pääomat          11.784,63             5.763,66 

  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                11.784,63             6.481,82 

  VIERAS PÄÄOMA                            

   Pitkäaikainen   

   Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2.400.000,00 2.700.000,00 

   Pitkäaikainen 2.400.000,00 2.700.000,00 

   Lyhytaikainen                                               

    Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat 3.000.000,00         3.000.000,00 

    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 300.000,00 300.000,00 

    Saadut ennakot                       19.610,91            18.840,55 

    Ostovelat                            835.766,98           948.245,26 

    Muut velat                           645.717,71            71.290,10 

    Siirtovelat                                                

     Siirtyvät korot                     793,55 30 

     Lomapalkkajaksotus                  345.407,97           314.807,41 

     Muut siirtovelat                    266.400,31           145.887,45 

    Siirtovelat                          718.009,83           460.724,86 

   Lyhytaikainen                         5.519.105,43         7.499.100,77 

  VIERAS PÄÄOMA                          7.919.105,43         7.499.100,77 

 VASTATTAVAA                             20.093.898,64        18.892.258,50 

   

   Omavaraisuusaste,%                    58,51 60,27 

   Suhteellinen velkaantuneisuus,%       50,57 52,46 

   Kertynyt yli-/alijäämä €              3 385 179,14 3 038 082,22 

   Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas       2 141,16 1 899,99 

   Lainakanta 31.12.                     5 700 000,00 6 000 000,00 

   Lainat €/asukas                       3 605,31 3 752,35 

   Lainasaamiset 31.12                   1 046 429,89 1 189 580,84 

   Asukasmäärä 1581 1599 



 

Kinnulan kunnan tilinpäätös  21 

 

1.6 KOKONAISTULOT JA MENOT 
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1.7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TULOS 

 
Kinnulan kuntakonserniin kuuluu kolme kiinteistö- ja asuntoyhtiötä ja kolme kuntayhtymää. Lisäksi 
kunta on osakkaana kahdeksassa yhteisössä, joita ei yhdistetä konsernitilinpäätökseen. Kunnalla 
ei ole selkeää konserniohjauksen järjestämisen mallia. Vuoden 2016 aikana valmistuneessa hallin-
tosäännössä on säännöksiä konserniohjauksesta ja hallintosääntö vaatii konserniohjeistuksen laa-
timista, jota sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserniohjauksen jaos valmistelee hallitukselle 
2018.  
  
Konsernituloslaskelma osoittaa 491.544,99 euroa voittoa.  
 
 
 
 

1.7.1 YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ 

 
Yhdistely konsernitilinpäätökseen  
Yhdistelty  Ei-yhdistelty  

Tytäryhteisöt  
   Yhtiöt     1 
      Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt    2            
Kuntayhtymät     3           1 
Osakkuusyhteisöt     4          1 
Muut omistusyhteysyhteisöt             5   
Yhteensä      10           7 

 
 

1.7.2 KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS 

 
Kesäkuussa 2021 päivitetyssä hallintosäännössä on säännöksiä konserniohjauksesta ja hallinto-
sääntö vaatii konserniohjeistuksen laatimista. Konserniohje on laadittu ja hyväksytty kunnanvaltuus-
tossa 4.12.2018. Konserniohjaukseen kuuluu uuden hallintosäännön mukaan myös kunnanhallituk-
sen alaisena toimiva sisäisen valvonnan, riskien hallinnan ja konserniohjauksen jaos. Jaos on jär-
jestäytynyt ja aloittanut toimintansa sekä sisäiseen valvontaa ja riskienhallintaan, että konsernioh-
jaukseen liittyen.  
  
Kinnulan kunnan kokonaan omistaman Kinnulan Vuokratalot Oy:n osalta ns. Häkkilänkartanon 
kauppa toteutettiin heti alkuvuodesta 2020, ja toiminta on ajettu alas 2020 aikana. Yhtiön lopetta-
mistoimet menevät joiltain osin vuoden 2022 puolelle, jolloin kunnalle on tulossa vielä noin 15.000 
euron verran tuloja. Kunnan 2020 tilinpäätös sisälsi yhtiöstä noin 250 000 euron alaskirjauksen.     
  
Kiinteistö Oy Kinnuskeskuksen (osuus 55,6 %) osalta tavoitteena on taloudellisesti kannattava toi-
minta, joka kattaa rahoituksesta ja toiminnasta syntyvät kulut.   
  
Asunto Oy Kinnulan Myllymäen (osuus 14,69 %) osalta tavoitteena on taloudellisesti kannattava 
toiminta, joka kattaa rahoituksesta ja toiminnasta syntyvät kulut. Yhtiön tilinpäätöstiedot eivät ole 
olleet käytettävissä kunnan tilinpäätöksen valmistuessa.  
  
Lisäksi kuntakonserniin kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (osuus 0,99 %). Kunnalla on edustus 
sairaanhoitopiirin valtuustossa. Kunnan konserniohjaus jää heikoksi, koska äänimäärä ei yksin anna 
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siihen mahdollisuutta.  Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisvaraus on 405 427,59 
euroa.  
  
Kaksi muuta konserniin kuuluvaa yhtiötä, Keski-Suomen liitto (osuus 0,49 %) ja Äänekosken seudun 
koulutuskuntayhtymä (osuus 2,87 %), on edustuksellinen läsnäolo. Nykyisellään kummastakin saa-
daan riittävästi tietoa, eivätkä yhtiöt tuota taloudellista riskiä.   
 

1.7.3 OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT 

 

Kunta pyrkii vähentämään omistusosuuksiaan tytäryhtiöissä, niin ettei kunnalla olisi enemmistö-

omistusta missään konsernin kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiössä. Kinnulan Keskuspuhdistamo Oy 

on Kinnulan kunnan konsernissa 60 % tyttärenä.  

 

1.7.4 ARVIO KONSERNIN TODENÄKÖISESTÄ TULEVAISUUDESTA 

 

Suurin muutos kuntakonserniin on tulossa hyvinvointialueuudistuksessa vuoden 2023 alusta sekä 

Kinnulan Keskuspuhdistamo Oy:n toiminnan alkamisesta.   

 

1.7.5 SELOSTUS KONSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 

 

Kunnan konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja 
sekä muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Kinnulan kunnassa on Sisäisen valvonnan, 
riskienhallinnan ja konserniohjauksen jaos, jonka tehtäviin konsernivalvonta osin kuuluu.  
 
Kunnan konserniohje on hyväksytty valtuustossa joulukuussa vuonna 2018.  
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1.7.6 KONSERNITILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUVUT 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 

 KINNULA 1.1.-31.12.2021  1.1.-31.12.2020 

    

Toimintatuotot 6 642 893,68  5 807 199,60 

Valmistus omaan käyttöön 73 877,91  0,00 

Toimintakulut -18 934 833,64  -17 978 886,02 

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta -26 939,37  -25 159,86 

Toimintakate -12 245 001,43  -12 196 846,29 

Verotulot 5 540 135,65  4 958 353,34 

Valtionosuudet 8 054 319,20  7 851 704,29 

Rahoitustuotot ja -kulut    

 Korkotuotot 59 262,04  70 579,57 

 Muut rahoitustuotot 79 601,08  23 247,03 

 Korkokulut -34 493,50  -7 879,76 

 Muut rahoituskulut -1 612,52  -4 016,43 

Rahoitustuotot ja -kulut yht. 102 757,09  81 930,41 

Vuosikate 1 452 210,52  695 141,75 

Poistot ja arvonalentumiset    

 Suunnitelman mukaiset poistot -1 123 536,17  -1 052 533,55 

Poistot ja arvonalentumiset yht. -1 123 536,17  -1 052 533,55 

Satunnaiset erät 99 297,75   

Tilikauden tulos 427 972,10  -357 391,80 

Tilinpäätössiirrot 1 759,78  -476,24 

Vähemmistöosuudet 2,98  -2 711,63 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 429 734,86  -360 579,67 

    

    

 

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLU-
VUT    

    

 Toimintatuotot/kulut, % 35,08  32,30 

 Vuosikate/Poistot, % 129,25  66,04 

 Vuosikate, euroa/asukas  908,20  434,74 

 Asukasluku 1599  1599 
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 

 2021  2020 

Toiminnan rahavirta    

Vuosikate 1 452 203,07  695 141,75 

Tuloverot 0,00  0,00 

Tulorahoituksen korjauserät -21 875,41  203 986,60 

    

Investointien rahavirta    

Investointimenot -4 245 508,13  -2 477 522,20 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00  0,00 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 459 131,56  271 717,01 

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 256 751,16  -1 306 676,84 

    

Rahoituksen rahavirta    

Antolainauksen muutokset    

 Antolainasaamisten lisäys 0,00  -20,00 

Lainakannan muutokset    

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 649 407,28  3 007 823,02 

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -429 090,60  -110 394,61 

 Lyhytaikaisten lainojen muutos -556 067,39  -2 181 825,30 

Oman pääoman muutokset 67 393,44  45 628,28 

Muut maksuvalmiuden muutokset 0,00   

 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 5 254,23  3 392,24 

 Vaihto-omaisuuden muutos 18 265,19  -54 634,71 

 Saamisten muutos -251 006,75  274 770,17 

 Korottomien velkojen muutos 77 363,53  150 161,12 

Rahoituksen rahavirta 3 724 669,86  1 134 880,21 

    

Rahavarojen muutos 1 467 918,70  -174 299,77 

    

Rahavarojen muutos 1 467 918,70  -174 299,77 

 Rahavarat 31.12. 3 268 804,30  1 843 303,36 

 Rahavarat 1.1. 1 800 885,60  2 017 603,13 

    

    

 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT    

    

 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä     

 5 vuodelta, 1 000€ -7 952  -6 062 

 Investointien tulorahoitus, % 34,21  28,06 

 Laskennallinen lainanhoitokate 0,79  0,06 

 Kassan riittävyys, pv 52  33 
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KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT 

 31.12.2021  31.12.2020 

    

VASTAAVAA    

    

PYSYVÄT VASTAAVAT    

    

Aineettomat hyödykkeet    

 Aineettomat oikeudet 316 908  163 669 

 Muut pitkävaikutteiset menot 234 864  354 619 

Aineettomat hyödykkeet yht. 551 772  518 288 

    

Aineelliset hyödykkeet    

 Maa- ja vesialueet 1 867 225  1 839 459 

 Rakennukset 11 757 381  7 021 713 

 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 481 869  4 364 782 

 Koneet ja kalusto 395 432  251 791 

 Muut aineelliset hyödykkeet 84 144  71 429 

 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 2 998 670  5 524 656 

Aineelliset hyödykkeet yht. 21 584 722  19 073 829 

    

Sijoitukset    

 Muut osakkeet ja osuudet 1 148 850  1 040 316 

Sijoitukset yht. 1 148 850  1 040 316 

    

PYSYVÄT VASTAAVAT yht. 23 285 344  20 632 434 

    

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 39 863  15 058 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT    

Vaihto-omaisuus 147 425  165 690 

    

Saamiset    

 Pitkäaikaiset saamiset 1 851 244  1 192 748 

 Lyhytaikaiset saamiset 744 294  1 270 334 

Saamiset yht. 2 595 538  2 463 082 

    

Rahoitusarvopaperit 328 668  416 730 

    

Rahat ja pankkisaamiset 2 982 636  1 426 573 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT yht. 6 054 266  4 472 075 

    

VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 379 472  25 119 567 
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 31.12.2021  31.12.2020 

    

VASTATTAVAA    

    

OMA PÄÄOMA    

 Peruspääoma 6 786 362  6 786 362 

 Arvonkorotusrahasto 74 221  74 221 

 Muut omat rahastot 1 353 414  1 317 297 

 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 3 140 510  3 468 847 

 Tilikauden yli-/alijäämä 428 136  -360 580 

OMA PÄÄOMA yht. 11 782 642  11 286 148 

    

VÄHEMMISTÖOSUUDET 152 134  147 896 

    

PAKOLLISET VARAUKSET    

 Muut pakolliset varaukset 162 281  179 407 

PAKOLLISET VARAUKSET yht. 162 281  179 407 

    

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 51 388  21 341 

    

VIERAS PÄÄOMA    

 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 11 224 667  7 109 544 

 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 0  2 952 

 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 3 534 285  3 985 158 

 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 2 472 075  2 387 121 

VIERAS PÄÄOMA yht. 17 231 027  13 484 776 

    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 29 379 472  25 119 567 

    

    

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT    

    

Omavaraisuusaste, % 40,62  45,52 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 85,14  72,43 

Kertynyt ylijäämä/alij., 1 000€ 3 569  3 108 

Kertynyt ylijäämä/alij., €/asukas 2 232  1 944 

Konsernin lainakanta 31.12., 1 000€ 14 759  11 095 

Konsernin lainat, €/asukas 9 230  6 939 

Konsernin lainasaamiset 31.12., 1 000€ 0  0 

Kunnan asukasmäärä 1 599  1 591 
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1.8 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPI-

TEET 

 

Tässä luvussa käsitellään tilikauden tuloksen käsittelyä. 

 

1.8.1 ASIAA KOSKEVA SÄÄNTELY 

 

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos 

kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden 

tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman talouden 

tasapainottamiseksi (KuntaL 115 §).  

 

1.8.2 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 

 

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Kirjaimel-
lisesti tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoiseen varaukseen, 
rahastoon tai tilikauden yli-/alijäämätilille. Eräissä poikkeustapauksissa voidaan tilikauden tulok-
sesta tehdä sen ylittäviä siirtoja varauksiin tai tuloksesta riippumatta siirtää tuloutettuja varauksia tai 
rahastoja uudelleen taseeseen. Tästä syystä on lain tarkoitusta tuloksen käsittelystä tulkittava laa-
jemmin siten, että hallitus ottaa esityksessään kantaa kaikkiin tilikauden tuloksen jälkeen esittäviin 
eriin, myös varauksen tai rahaston vähennykseen. Pääsääntönä tällöin on, että esityksessä varaus- 
ja rahastosiirrot yksilöidään ja esitetään bruttomääräisinä. 
 
Tilikauden 2020 alijäämä oli edellisessä tilinpäätöksessä -364 254,56 €. Tilikauden 2021 ylijäämä 

on 491 545 euroa. Se on siirretty edellisten tilikausien ali-/ylijäämätilille. Taseessa on ylijäämää 

3 385 179,14 euroa. 

 

1.8.3 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET 

 

Kunta on toteuttanut talouden tasapainottamista valtuuston edellyttämällä tavalla vuosien 2020 ja 
2021 aikana. Tarkka taloudenpito jatkuu vuoden 2022 talousarvion mukaisesti. Erityistä tasapai-
nottamisohjelmaa ei ole menossa.   
  
  
Kinnulassa 19.4.2022  
  
Marja Lehtonen, vt. kunnanjohtaja  
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2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 

KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 

KUNNANVALTUUSTO   

 
Vastuualue   

Kunnanvaltuusto  
  
Vastuualueen tilivelvollinen   

  
Kunnanvaltuusto  

  
Toiminta-ajatus   
  

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.  
  

Valtuusto   
Päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä 
konserniohjauksen periaatteista.  
Päättää hallinnon järjestämisen perusteista.  
Päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousar-
vion.  
Päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perus-
teista.  
Päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoit-
teista.  
Päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.  
Valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä.  
Päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista.  
Valitsee tilintarkastajat.  
Hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta sekä  
päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista  

  
  
Visio   
Kinnula on elinvoimainen, asukkaiden turvalliseen tulevaisuuteen, elämän laatuun ja ihmisläheisiin 
palveluihin panostava kunta. 
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Tavoitteet  
  

Sitovuus  Tavoite  Mittari  Keino  Toteutuminen  

sitova  Positiivinen väes-
tönkehitys  

Väestön vähene-mi-
sen pysäyttä-minen. 
Vähintään 1600 
asukasta.  

Elinkeinojen ja palve-
lujen turvaaminen ja 
kehittäminen. Koko-
naisturvallisuus.  

Tavoite ei   
toteutunut, asuk-
kaita oli 12/2021 
yht. 1581 (- 18 
as.)   
Palveluja on jär-
jestelty uudel-
leen  

sitova  Ylijäämä  Tilikauden tulos yli-
jäämäinen.  

Talouden tarkka seu-
ranta.  

Toteutunut, TP 
ylijäämäinen, ta-
lous kääntynyt 
nousuun  

sitova  Lainamäärä  Alle 3800 €/asukas  Talouden tarkka seu-
ranta.  

Toteutui. Lainaa 
3605 €/as  

  
  
Toteutuminen vuonna 2021  
  
Kunnan väestö vähentyi 18 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen.     
  
Kunnan talousarvio vuodelle 2021 laadittiin 500  euroa ylijäämäisenä. Takana oli kolme alijäämäistä 
tilinpäätöstä. Vuoden 2020 tilinpäätöksen alijäämä johtui käytännössä satunnaiserästä (kiinteistön 
myynnistä johtuva alaskirjaus), joten käänne parempaan oli jo tapahtunut vuonna 2020. Tavoitteeksi 
vuoden 2021 taloudessa asetettiin talouden tervehdyttäminen siten, että vuoden  tilinpäätös on jo 
ylijäämäinen. Tässä onnistuttiin hyvin. Kinnulan kunnan vuoden tilikauden ylijäämä (ml. vesihuolto-
laitos) oli 491 545 euroa ylijäämäinen.   
Kunnan lainat (Kuntarahoitus) määrä 31.12.2021 oli 5 700 000 euroa, eli 3 605 euroa/asukas. Lai-
namäärä  on pienentynyt edellisten vuosien vakiintuneesta tasosta (6 000 000 euroa).    
  
Kunnan eri hallintokuntien visio ja tavoitteet vuodelle 2021 on johdettu kunnanvaltuuston vuonna 
2016 hyväksymästä Kinnulan kunnan kuntastrategiasta. Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2021 Kin-
nulan kunnan uuden kuntastrategian vuosille 2021 – 2025. Uusi strategia ohjaa jo vuoden 2022 
talousarviota.  
  
Muita valtuuston tekemiä tärkeitä päätöksiä vuoden 2021 aikaan olivat mm. maanvuokrasopimus 
tuulivoima-asiassa (25.1.2021 § 1), uuden jätevedenpuhdistamon yhtiöittäminen (25.1.2021 § 5), 
päätös terveyskeskuksen väistötilaan liittyen (17.3.2021 § 9), jätevesiyhtiön perustaminen 
(29.6.2021 § 29), uuden hallintosäännön hyväksyminen (29.6.2021 § 30), vuoden 2020 tilinpäätök-
sen hyväksyminen (29.6.2021 § 28), takaussitoumuksen antaminen Kinnulan Keskuspuhdistamo 
Oy:n lainaan (28.10.2021 § 72) ja (11.11.2021 § 75), luottamushenkilövalinnat uudeksi valtuusto-
kaudeksi (5.8.2021), vuoden 2022 talousarvion hyväksyminen (15.12.2021 § 84) ja kuntastrategian 
hyväksyminen (15.12.2021 § 86).   
  
  

 Suoritteiden määrä  TP18  TP19  TP20  TA21  TP21  

  
Kunnanvaltuuston kokoukset  
  

  
9  

  
8  

  

7  
  

8  
  

11  
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Kunnanvaltuuston toimintakate on ylittynyt budjetoidusta yhteensä 15 451 eurolla. Ylitys johtuu pää-
osin kokouspalkkioiden ylityksestä (kokouksia oli budjetoitua enemmän johtuen uuden valtuusto-
kauden alkamiseen liittyvistä kokouksista sekä valtuustoseminaarien että strategiatyöpajojen mää-
rästä). Myös sisäisiä vuokria ei ollut budjetoitu liittyen edellisen valtuustosalin käytöstä poistoon ja 
epätietoisuuteen liittyen uuden salin saamiseen.    
  
Kunnanvaltuuston toimintakate oli – 50 351 euroa  
  
  
Kinnulan kunnanvaltuuston jäsenet valtuustokaudella 2021 - 2025  
  

VALTUUTETTU  
  

PUOLUE      

Demarco Samuel  Kesk.      
Hakkarainen Anitta  KOK      
Hämäläinen Mikko  PS      
Kinnunen Ilari  Kesk.      
Kinnunen Joonas  Kesk.      
Kinnunen Kalevi  Kesk.      
Kröger Lasse  SDP      
Niinijärvi Lassi  Kesk.      
Paananen Matleena  SDP      
Pelkonen Esko  Kesk.      
Rauhala Jari-Heikki  Kesk.      
Ruuska Markku  Kesk.      
Toikkanen Manu  Kesk.      
Toikkanen Markku  Kesk.       
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Urpilainen Juha  SDP      
        
        
        
VARAJÄSENET        
  
KESKUSTA:  

      

        
Linna Ilpo        
Piispanen Virpi        
Kauppinen Pirkko        
Rekonen Arja        
Puputti Panu        
Pekkarinen Tapio        
Nykvist-Pekkarinen Jaana  
Hakkarainen Meiju  
Pasanen Tapani  
Metso Valtteri  

      

        
SDP:        
Sääksjärvi Martti,  
Tuikkanen Olavi  

      

Piispanen Jarmo        
        
PS:  
Laitala Sampo  
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TARKASTUSLAUTAKUNTA  

 

Vastuualue   
Tilintarkastus   

  
Vastuualueen tilivelvollinen   
  

Tarkastuslautakunta   
  
Toiminta-ajatus  
  
Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen.   
  
Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Hyvin valmisteltu arviointisuunnitelma on pohjana arviointiker-
tomukselle. Tarkastuslautakunta pyrkii myös kunnan toiminnan avoimuuden edistämiseen ja ylläpi-
tämiseen.  
  
Visio   
  
Tarkastusjärjestelmä on kokonaisuus, jotta kaikki oleellinen tulee tarkastetuksi julkishallinnon hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. Tarkastustoiminta on laadukasta ja tehokasta.  
  
Mittari  
  
Asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta.  
  
Mittarin tavoitearvo   
  
Pyritään arvioimaan mahdollisimman hyvin valtuuston lautakunnille antamien taloudellisten ja toi-
minnallisten tavoitteiden toteutumista.  
  
Taloudellisten ja toiminnallisten mittareiden kehittymisen seuranta.  
   
Tiedon hankkiminen lautakuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden seuranta.   
  
  
  
Toteutuminen 2021  
  

Kunnan tilintarkastusyhteisö on kilpailutettu tilikausille 2021 – 2024. Kunnanvaltuusto valitsi kilpai-
lutuksen perusteella uudeksi tarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n kokouksessaan 22.9.2021 § 67.  
  
Vuonna 2021 tarkastuslautakunta on kokoontunut yksitoista kertaa; hyväksynyt mm. tarkastuslau-
takunnan tilintarkastussuunnitelman vuodelle 2021, seurannut hallintokuntakohtaisten tavoitteiden 
ja mittareiden toteutumista sekä kuullut toimialajohtajia sekä kunnanjohtajaa, mm tulokertymään 
sekä talousarvion toteutumiseen ja taloussuunnitteluun liittyen.  
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Suoritteiden määrä  TP18  TP19  TP20  TP21  

Tarkastuslautakun-
nan  
kokoukset  

7  6  8  11  

  
  
  
Tarkastuslautakunnan kokousten määrä (11) johtui ylimääräisitä kokouksista, joita on pidetty uu-
den tilintarkastusyhteisön kilpailuttamisvalmistelujen ja valintakokouksiin liittyen.  
 
 

  
  
  
Tarkastuslautakunnan toimintakate oli – 16 274 euroa.  
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KESKUSVAALILAUTAKUNTA  

 
Vastuualue   

Vaalit   
  
Vastuualueen tilivelvollinen   

  
Keskusvaalilautakunta ja kunnansihteeri.   

  
Toiminta-ajatus   

  
Keskusvaalilautakunta järjestää lakisääteiset vaalit Kinnulan kunnassa.   

                        
Visio   

Keskusvaalilautakunta järjestää lakisääteiset vaalit Kinnulan kunnassa. Talousarvio-
vuonna 2021 toteutettiin kuntavaalit.  
Keskusvaalilautakunta on luotettava ja tehokas vaalipalveluiden järjestäjä.   

  
Toteutuminen vuonna 2021  
  
Tavoitteet  
  

Sitovuus   Tavoite   Mittari   Toteuma   

Sitova   Vaalien järjestäminen 
hoituu ripeästi ja luotet-
tavasti säädösten edel-
lyttämällä tavalla.   
  

Toiminta suoritetaan 
säännösten mukai-
sesti ja valtakunnal-
lisesti  asetetuissa 
määräajoissa   
Prosessivirheen ta-
kia hylättyjä ääniä 0 
kpl  

Tavoite toteutui. Vaalit 
toimitettiin oikea-aikai-
sesti  
  

Tavoite toteutui.  
Ei prosessivirheen ta-
kia hylättyjä ääniä.  
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KUNNANHALLITUS  

 
Kunnanhallituksen toimialue koostuu seuraavista vastuualueista:   
  
Kunnanhallitus  
Työllistämistoimet  
Työsuojelutoimikunta ja muut toimikunnat  
Hallintopalvelut (keskushallinto)  
Asiointipiste (entinen yhteispalvelupiste)  
Henkilöstöhallinto  
Talouspalvelut  
ATK-palvelut  
   
Vastuualue 1   
Kunnanhallitus (kunnanhallitus)  
Vastuualueen tilivelvollinen   
  
Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.   

  

Suoritteiden 
määrä  

TP2019  TP2020  TA2021  TP2021  

Kunnanhallituksen  
kokoukset  

26  26  26  26  

  
  
Toiminta-ajatus   
  
Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan 
ylimpänä työnantajan edustajana henkilöstöpolitiikasta (esim. henkilöstöohjelman ja -ohjeen sisällöt 
ja linjaukset) ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Apuna 
tässä on konserninohjauksen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto.  
  
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvon-
nasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa sekä käyttää sen puhevaltaa.  
  
Visio  
  

Kinnulan kunta luo edellytyksiä elinvoimaisen ja itsenäisen Kinnulan kunnan asukkaiden turvalliselle 
tulevaisuudelle vahvistamalla kunnan elinkeinorakennetta ja parantamalla mm. palvelujen kehittä-
misen kautta kuntalaisten henkistä ja aineellista hyvinvointia ja osallisuutta.  
  
 

Talousarvion sisältö/keskeiset tavoitteet sekä niiden toteutuminen vuonna 2021  
  
Kinnulan kuntastrategia vuosille 2021 -2025 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.12.2021.  Vuo-
sien 2021 talousarvion laadinta ja toiminnalliset tavoitteet on johdettu aiemman, vuonna 2016 kun-
tastrategian tavoitteista.   
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 2021  
  

  
1. Palvelurakenteen ja -ketjujen kehittäminen siten, että kunnan palvelut kohdentuvat oikea-
aikaisesti ja kustannustehokkaasti asiakkaiden tarpeisiin. Palvelutarjonnassa otetaan huomioon 
kuntastrategian linjaukset laaja-alaisesta turvallisuudesta ja asukkaiden kokonaishyvinvoinnin 
edistämisestä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää palvelurakenteen ja palvelutason uudelleen 
tarkastelua.  

  

Kinnulan kunnan palvelujen järjestämisen käytäntöjä jouduttiin voimallisesti järjestelemään 
vuonna 2021 uudelleen mm. sen vuoksi, että aluehallintovirasto antoi vuodenvaihteessa 
2020 – 2021 sekä maaliskuussa 2021 kehotuksen terveyskeskuksen sisäilmatilanteen pa-
rantamiseksi välittömästi. AVI:n toimintakehotuksen seurauksena kunta ryhtyi välittömästi 
tarkastelemaan eri vaihtoehtoja sopivan väistötilan löytämiseksi siksi aikaa, kunnes terveys-
keskuksen tilan terveysturvallisuusasia on saatu ratkaistua. Kunta kartoitti yhdessä työnteki-
jöiden ja työterveyden kanssa useita olemassa olevia väistötiloja ja kuuli AVI:a, mutta toimin-
taan sopivia väistötiloja ei ollut saatavilla. Valtuusto antoi kokouksessaan maaliskuussa luvan 
tekniselle toimelle valmistella Hankasalmelta vapautuneiden väistötilojen hankintaa. Han-
kinta toteutui ja väistötilat sekä maapohjan kauppa toteutettiin ripeällä aikataululla keväällä 
ja alkukesästä siten, että terveyspalvelut pystyivät jatkamaan keskeytyksettä toimintaansa 
kesällä 2021. 
  

Kunnan sote-palveluissa tapahtui vuonna 2021 muitakin muutoksia Attendo Oy:n ilmoitettua 
keväällä 2021 luopuvansa palvelukoti Eevakodin palvelutuotannosta. Kunnanjohtaja ja  pe-
rusturvajohtaja neuvottelivat syksyllä useiden uusien palveluntuottaja-ehdokkaiden kanssa 
ja raportoivat säännöllisesti kunnanhallitusta neuvottelujen etenemisestä. Uutta  yksityistä 
palveluntuottajaa ei Eevakotiin löydetty: Kunnan tahtotila oli, ettei ikäihmisiä sijoiteta muihin 
kuntiin kauas kotipaikkakunnalta. Tahtotilan toteuttamiseksi Eevakoti kunnallistettiin marras-
kuussa 2021.  

  
2. Kuntastrategian uusiminen vuosille 2021 – 2025.  

  

Tavoite toteutui. Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2021 kunnan uuden strategian vuosiksi 
2021 – 2025 hyvän kunnanhallituksen, johtoryhmän ja kunnanvaltuuston strategiatyöpaja-
sarjan lopputuloksena.  
  

Kinnulan uuden kuntastrategian kärkinä ovat:  
- elinvoima  
- imago/brändi/tunnettuus  
- lähipalvelut  
  

3. Valtuustotason laajan hyvinvointikertomuksen uusiminen ohjaamaan kuntalain määrittämää 
kuntalaisten hyvinvointia. Kertomus on saatava ajan tasalle vuonna 2021.  
  

Tavoite ei ole toteutunut. Asiasta on annettu selvitys aluehallintoviraston selvityspyyntöön ja hy-
vinvointikertomuksen laadintatyö on aikataulutettu ja aloitettu. Työ on talvella 2022 ollut keskey-
tyneenä henkilöstöpoistuman vuoksi.   

  
4. Kunnan taloudellisen kantokyvyn seuraamisen kehittäminen. Kunnanhallitus on seurannut ja 
ohjannut kunnan talouden seurantaa ja ohjeistanut toimenpiteissä. Seuranta on ollut esillä kai-
kissa (talouden toteuma) kunnanhallituksen kokouksissa vuonna 2021.   
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Tavoitteen toteutuminen: Toimenpiteet ja ohjaus ovat tuottaneet tulosta; kunnan talous on kään-
tynyt ylijäämäiseksi.  

  
Ansiotulovero Kinnulassa vuonna 2021 oli 21.50. Verot ovat maakunnallista keskitasoa ja hie-
man valtakunnallista tasoa korkeammat. Taksat ovat valtakunnallisella keskitasolla, osittain al-
haisemmat. Tavoite on siis toteutunut osittain.  

  
5. Käytännön toimenpiteiden kehittäminen kunnan elinvoiman ja vetovoiman kehittämiseksi 
sekä asukasluvun pienenemisen pysäyttämiseksi. Kunta tukee nykyisten yrittäjien toimintaa 
sekä pyrkii houkuttelemaan uusia yrittäjiä. Elinkeinoelämän kehittämisrahaston säännöt ovat ol-
leet uusittavina.  

  

Tavoite toteutui osittain. Kunta on lisännyt mm. vuoropuhelua kuntalaisten kanssa Parlamentin 
aamukahvien avulla sekä järjestänyt tasokkaita yhteisöllisyyttä kasvattavia tilaisuuksia (Esko Val-
taoja, Ismo Apell jne.). Asukasluvun aleneman estämisessä ei ole onnistuttu, asukasluku on pie-
nentynyt 18 henkilöllä. Työvoiman saaminen vaikeutui huomattavasti vuoden 2021 aikana nä-
kyen niin yksityisellä palvelusektorilla kuin kunnan järjestämissä palveluissa. Työvoiman saata-
vuusongelmat alkavat uhata jo palvelutuotannon jatkumista. Työttömyys on lievästi laskenut vuo-
desta 2020 (työttömyysprosentti – 1,0 %). Uusia yrityksiä on perustettu 9.  

  
6. Kehitetään kunnan johtamisjärjestelmään liittyviä toimenpiteitä ja huolehditaan henkilöstön 
osaamisen kehittämisestä ja jaksamisesta. Tavoitteen toimeenpanoa on jouduttu siirtämään en-
tisestäänkin vähenevän hallintohenkilöstön vuoksi. Kunnanhallitus  on pitänyt kunnanjohtajan 
kanssa säännölliset kehityskeskustelut vuosittain, myös vuonna 2021. Myös kunnanjohtajan ja 
johtoryhmän väliset kehityskeskustelut on pidetty säännöllisesti vuosittain – niin myös vuoden 
2021 osalta.   

  
  
  

Suoritteiden 
määrä  

TP18  TP19  TP20  TP21  

kunnanhallituksen 
kokoukset  

25  26  27  26  
  

     
     
     

Sito-
vuus  

Tavoite  Mittari  Mittarin tavoitearvo    

Sitova  Kuntastrategia 
ohjaa kunnan 
toiminnan suun-
nittelua ja  
toteutusta  

Uuden kuntastrate- 
gian laadinta vuo-
den 2021 aikana  

Kuntastrategia ajalle 
2021 – 2025 valmiina 
vuoden 2020 loppuun 
mennessä  

Valmistui ja hyväk-
sytty 12/2021  

Sitova  Keskimääräi-
sesti uusinves-
toinnit ovat pie-
nemmät kuin 
poistot  

Tilinpäätösinves-
tointien seuranta 
vuosilla 2018-2021  
  
Valtuuston päätös  

Tilinpäätösluvut  Toteutui.  

Sitova  Hyvät kunnan 
kehittymisen 
edellytykset  
  

Asukasluku   
  

  

Asukasluvun aleneman 
pysäyttäminen  
  
  

Ei toteutunut. Asu-
kasmäärä aleni 18 
henkilöllä   
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Elinkeino-   
elämän kehittä-
minen  
  
  

  

Työpaikkakehitys  
10 – 20 työpaikkaa  
  

Uusien yritysten 
määrä, innovatiivi-
nen hanketoiminta 
(verkostoissa)  

Yritysten määrä kas-
vaa  
  
  

Kunnassa syntyy aina-
kin yksi yritysten väli-
nen verkosto, joka tuot-
taa jäsenilleen lisäar-
voa  

  

Uusia yrityksiä 9   
  
  

Työpaikat ja työvoi-
man tarjonta eivät 
kohtaa, rekrytoinnit 
vaikeutuneet  

Sitova  Viihtyisän ja tur-
vallisen asumi-
sen kunta  
  

Kokonaishyvin-
voinnin ja -turval-
vallisuuden 
maa-  ja seutukun-
nallinen suunni-
telma  
  

Hyvinvointikerto-  
mus  
  

Valmiina 2021  
  
  
  
  
  
Hyvinvointikertomuk- 
sen vuosiraportti   
valmis 2021  

Toteutui  
  
  
  
  
  
Ei toteutunut  

Sitova  Ennalta-eh-
käisevät pal-
velu-rakenteet  

Asukkaiden fyy-
sistä, psyykkistä ja 
sosiaalista turvalli-
suutta/hyvinvointia 
tukeva ja kohden-
nettu vaikuttavuus-  
tarkastelu toimin-
nan lähtökohtana  
  

Arviointi osana kunta-
strategiatyön toteutusta 
erityyppisin mittarein 
toiminnoittain  

Osittain toteu-tunut, 
mutta mittareita ei 
ole ollut käytössä 
(esim. ostojen ja 
muiden resurs-
sointien vaikutta-
vuustarkastelu)    
Palvelurakenne- ja 
järjestäjämuutok-  
sia tehty palvelujen 
turvaamiseksi  

Sitova  Oikein kohden-
netut palvelut  

Esim. hoidon por-
rastus, kuntouttava 
työskentelyote, si-
vistystoimialan 
(tuki)palvelut,   

Vaikuttavuusarviointi-
tyyppisten mittareiden 
kokeilu  

Toteutunut osit-
tain  sote-ulkoistuk-
sesta johtuen. Si-
vistys-  
tystoimen tuki-pal-
veluiden määrä 
noussut viime vuo-
sina.  Tukipalvelui-
den vaikuttavuusar-
viointi vielä vä-
häistä  

Sitova  Yhden-vertai-
suuden edistä-
minen  
  

Tasa-arvosuunni-
telman laajennus 
yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvosuunni-  
 telmaksi, (lakisää-
teinen)  

Tasa-arvo ja yhdenver-
taisuussuunnitelman 
valmistuminen ja käyt-
töönotto   

Ei toteutunut; tehty 
vain kansalaisopis-
ton ja koulujen 
osalta  

Sitova  Veroprosentit, 
taksat ja mak-
sut keskimää-
räistä tasoa  

Veroprosentit, tak-
sat ja maksut maa-
kunnan keskitasoa  

Vertailutieto valtakun-
nallisin tietoihin (verro-
kit)  

Toteutunut suurim-
milta osiltaan  
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Vastuualue 2 Yleishallinnon vastuualue)  
Vastuualueen tilivelvollinen   
  
Kunnanhallitus ja kunnansihteeri  
  
Yleishallinnon vastuualue koostuu seuraavista vastuualueista:  
  
Hallintopalvelut  
Henkilöstöhallinto (henkilöstöhallinto, työsuojelu, muut toimikunnat)  
Palvelut; hallintopalvelut, asiointipiste (ent. yhteispalvelupiste), talouspalvelut atk-palvelut, työllistä-
mistoimet  
  
Toiminta-ajatus   
  
Yleishallinnon vastuualue luo kunnan organisaatiolle hyvät edellytykset tulokselliselle työskente-
lylle, hyvinvoinnille, kehittyvälle palvelutuotannolle sekä edistää kuntastrategian ja muiden kehittä-
misohjelmien laadintaa ja toteuttamista.   
  
Visio               
  
Yleishallinto ohjaa, koordinoi ja kehittää kunnan palvelutoimintaa yhteistoiminnassa hallinnonalojen 
kanssa, kestävän kehityksen (sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ekologinen) periaatteen mu-
kaisesti kuntastrategiaa ja säädöksiä noudattaen sekä talouden tasapainon säilyttäen.  
  
Talousarvion sisältö /keskeiset muutokset ja tavoitteet sekä toteutuminen vuonna 2021   
  
Kinnulan kunnassa tehtiin osittaiseen sote-toimintojen osittainen ulkoistaminen ja henkilöstön liik-
keenluovutus alkaen 2.10.2017. Liikkeenluovutuksessa noin 30 henkilöä siirtyi Kinnulan kunnasta 
Terveystalo Oy:n palvelukseen. Kokemusta sote-palveluiden järjestämisestä ja ohjauksesta on siis 
kertynyt noin kolme vuotta. Seurantaryhmään Kinnulan kunnan keskushallinnon osalta kuuluvat 
kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Sopimusten seurantaan ja valvontaan sekä toi-
minnan ohjaukseen tullaan kiinnittämään jatkossa aiempaa suurempaa huomiota. 
   
Toteutuminen: Kyseisten palvelujen tarjonta oli jo hyvin vakiintunutta 2021. Yhteistoiminta on saanut 
uusia muotoja mm. koronaepidemiaan liittyvien toimien (jäljitys, rokotukset jne.) vuoksi. Palvelu-
vaste oli hyvällä tasolla, ja seurantakyselyjen mukaan kuntalaiset ovat olleet  tyytyväisiä saamiinsa 
palveluihin.  Ohjausryhmän toiminta on säännöllistynyt erityisesti vuoden  2021 toisella puoliskolla 
ja keskusteluissa on seurannan lisäksi ollut eräitä toimintatapoihin liittyviä tarkennuksia.  
  
Keskeiset tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteutuminen  
1) Yhteistoiminta ulkoistetuissa (1.10.2020 alkaen) talouspalveluissa  
Kunnan talouspalvelut kirjanpidon ja palkanlaskennan osalta on ulkoistettu 1.10.2020 alkaen Mo-
netra Keski-Suomi Oy:lle. 
   
Toteutuminen: Vuosi 2021 on ollut uusien toimintatapojen yhteensovittamisen ja mm. uusien ohjel-
mien opettelun sekä toiminnan sujumisen ohjauksen ja seurannan aikaa. Uusien toimintatapojen 
omaksuminen ja toiminnan sujuvuus vei enemmän aikaa kuin oli suunniteltu ja toimintatapoja tulee 
järjestellä uudelleen ja kehittää.  
  
Henkilö- että taloudellisen resurssien lisäämistä keskushallintoon (erityisesti talouspalvelut) edellyt-
tivät mm. julkisten palveluiden ja työn tekemisen ”sähköistyminen”, TOS-työ sekä vuonna 2021 
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käyttöönotettu automaattinen talousraportointi jne. Talouden ohjaukseen kunnissa tarvitaan yhä 
enemmän perustaloustietojen (esimerkiksi toteumaraportit jne.) lisäksi syvällisempää esimerkiksi 
määrärahojen käyttöön ja vaikuttavuuteen pohjautuvaa tietoa hallinnonaloittain. Talous- ja muiden 
järjestelmien kehittäminen siten, että johtamista, (talouden) seurantaa sekä ohjaamista varten tar-
peellinen tieto saadaan nopeasti, ajantasaisesti ja vaivattomasti käyttöön. Tämän tiedon saamista 
ovat vaikeuttaneet mm. kehittymättömät talousohjelmat, taloushenkilöstön vähyys ja vähäinen työ-
aika kehittämistyöhön. Henkilöstöä talouspalveluissa on ollut vähän ja tilinpäätöksissä ja kunnan 
henkilöstöraportissa on esitetty huoli talouspalveluhenkilöstön kuormittuneisuudesta. Tuottavuus-
vertailutietojen hankinta ja kehittäminen palvelemaan mahdollisimman hyvin hallinnon ja talouden 
hoitoa.   
  
Vuonna 2021 yhteistyöllä Monetra Keski-Suomen kanssa haettiin haavoittuvuuden poistamisen li-
säksi erityisesti lisäarvoa talouden analysointiin ja ohjaukseen liittyvän tiedon tuottamisessa.’  
  
Toteutuminen: Lisäarvon tuottaminen palvelemaan mm. tiedolla johtamista, talouden seurantaa, 
henkilöstön palvelussuhteen hoitamista jne. ei ole vielä täysin toteutunut. Mm. raportointien laa-
dussa, vaivattomuudessa ja viiveettömyydessä on vielä hiomista. Raporteista saa vielä toistaiseksi 
vain ”raakadataa”, jonka käytettävyyden lisäämiseen on kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota.  
  
  
2) Pitkäjänteinen henkilöstötyö; suunnitelmat ja organisointi  
  
Henkilöstötyö nähdään Kinnulassa laajana tehtäväkokonaisuutena alkaen työtehtävien suunnitte-
lusta muuttuviin ympäristöihin, rekrytoinneista, osaamisen kehittämisestä, palvelussuhdeasioista, 
työsuojelusta ja -hyvinvoinnista jne.   
Suunnitelmiin kuvatun toimintatavan käytäntöön saattaminen:  
Henkilöstötyön tasalaatuisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi ovat keskeiset kunnan hen-
kilöstöhallintoa ohjaavat asiakirjat (mm. työsuojelun toimintaohjelma, henkilöstön ammatillisen 
osaamisen lisäämisen ohjelma, henkilöstöohje ja -ohjelma) uusittu pääosin vuonna 2019. Suunni-
telmat ja ohjeet eivät ole täysmääräisesti vaikuttaneet henkilöstötoiminnan käytänteisiin. Suunnitel-
massa ennakoidaan toimintaympäristön muutosten lisäksi myös mm. henkilöstöpoistuma. Suunni-
telmat sisältävät myös sisäisen ohjeistuksen henkilöstöhallinnon ja esimiestyön toimintatapoihin ja 
henkilöstön perehdyttämiseen ja osaamisen lisäämiseen. Toimenpiteitä tulee tehdä linjausten ja 
ohjeiden toimeenpanemiseksi. Mm. uusien henkilöiden perehdyttämiseen tulee kohdentaa resurs-
sia enemmän. Tätä vaikeuttaa henkilöresurssien puute aiempaakin ohuemmassa organisaatiossa. 
Vuodelle 2021 on tavoitteena saattaa ohjelmat ohjaamaan henkilöstötyön käytänteitä sekä esimies-
toimintaa.   
Toteutuminen: Edellä kuvattu tavoite ei ole toteutunut johtuen äärimmäisen ohueksi hiotusta orga-
nisaatiosta.  
Kuntaan on laadittu muutama vuosi sitten henkilöstön hyvinvoinnin suunnitelma, jossa otetaan huo-
mioon mm. työntekoa tukevan organisaation ja johtamisen kehittäminen, selkeät töiden järjestelyt 
ja työnkuvaukset, yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus, osaamisen varmistaminen sekä oman 
toiminnan jatkuva arviointi. Lähtökohtana suunnitelmassa on ajatus siitä, että vain osaava ja hyvin-
voiva henkilökunta pystyy tuottamaan laadukkaita palveluja kuntalaisten parhaaksi. Asiakirja on uu-
simisen tarpeessa vuoden 2021 aikana, mutta senkin uusimista vaikeuttaa ohut organisaatio.  
  
Toteutuminen: Ei ole toteutunut edellä kuvatusta syystä.  
  
Henkilöstön sairauslomapoissaolojen aleneman jatkuminen.     
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Toteutuminen: Ei toteutunut. Sairauslomat ovat kääntyneet jyrkkään nousuun muutaman vuoden 
alentumisten jälkeen. Vuonna 2021 sairauslomapäiviä toteutui yhteensä 2347 päivää. Sairauslo-
mien määrissä on palattu vuoden 2014 tasolle.   
  
Rakenteet, henkilöstötyöhön liittyvät käytännöt sekä henkilöstön työnkuvat:  
Kunnan työsuojelutoimikunta ja yt-toiminta on syksyllä 2019 sulautettu yhteen. Tarkoituksena oli 
tehostaa ja säännöllistää työnantajien ja työntekijöiden edustajien vuoropuhelua käytännön toimin-
noissa.   
Toteutuminen:  
Uusi yhteistoimintaelin on vuonna 2021 kokoontunut yksittäisiä kertoja liittyen mm. hyvinvointi-
alueuudistukseen ja Kinnulan Keskuspuhdistamo Oy:n toiminnan aloittamiseen ja edellä kuvattuihin 
muutoksiin henkilöstössä. Alueellisten ja paikallisten neuvottelujen tarve tulee  lisääntymään uuden 
yhteistoimintalain voimaanastumisen (1.1.2022) myötä. Uudessa laissa on kirjaus siitä, että työnan-
tajan tulee säännöllistää vuoropuheluaan henkilöstön kanssa eri asiakokonaisuuksissa vähintään 4 
kertaan vuodessa.   
Henkilöstön toimenkuvat (KVTES, OVTES, teknisten sopimus) sekä TVA-lomakkeet kriteeristöi-
neen on uusittu vuosien 2018 – 2019 vaihteessa ja kriteeristöihin pohjautuvat haastattelut on esi-
miesten toimesta pääosin suoritettu talvella 2019.   
  
Toteutuminen:  
  
Vuoden 2021 keskustelujen pohjalta on osaan lomakkeista tehty tarkennuksia. Kaikilta osiltaan lo-
makkeet eivät ole täysin toimineet mm. OVTES-henkilöstön osalta.  
  
Kunnan ensimmäinen henkilöstöraportti on laadittu vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteyteen ja seu-
raavat raportit on tuotettu vuosien 2016 - 2019 osalta. Raportteihin alkaa kertyä jo vertailutietoa 
henkilöstömääristä, henkilöstön jaksamisesta sekä mm. koulutukseen osallistumisesta. Henkilöstö-
raporttia tullaan jatkossa täydentämään mm. uusilla hyvinvointia ja osaamista kuvaavilla mittareilla.  
Toteutuminen:   
Vuonna 2021 henkilöstöraportin sisällöissä ja indikaattoreissa ei ole tapahtunut muutoksia verrat-
tuna edelliseen vuoteen.  
Työterveyspalvelujen käytännön toiminnoista on huolehtinut Työterveys Laine Oy.   
  
3) Työllisyyteen liittyvä toiminta keskushallinnossa  
Työllistämistoimien (velvoitetyöllistäminen) hallinnolliset tehtävät ja budjetointi ovat olleet vuodesta 
2014 alkaen kunnanhallituksen alaisuudessa omalla kustannuspaikallaan (aiemmin perusturvatoi-
mialalla). Keskushallinnon budjettiin on tehty määrärahavaraus lakisääteisten velvoitetyöllistettävien 
työllistämiseen (tyypillinen työsuhteen kesto 26 viikkoa). Vuosittain velvoitetyöllistettyjä on ollut työ-
suhteessa 2 – 10 eri henkilölle. Keskushallinto on työllistänyt kaikki ne henkilöt, joista kuntaan on 
tullut työllistämisilmoitus ja hakenut työsuhteisiin palkkatuet.  
Toteutuminen:  
  

Työllistäminen keskushallinnossa on järjestynyt suunnitellusti ja aiempien vuosien volyymilla. Vuo-
den 2021 aikana keskushallinnon kautta on kunnan eri kohteisiin työllistetty keskimäärin 2 – 3 hen-
kilöä puolen vuoden jaksoissa, yhteensä vuoden 2021 aikana on keskushallinnon työllistämänä 
työskennellyt 10 henkilöä.  
Muiden kohderyhmien työllistämistä on hoidettu yhteistyössä Kinnulan Työväenyhdistyksen 
kanssa.  kanssa. Kinnulan työväenyhdistys työllisti kesästä 2021 vuoden loppuun mennessä noin 
10 henkilöä, henkilötyövuosina 5 henkilöä.  
Muu aktivoiva toiminta sekä työttömien haastattelut ja mm. kuntouttava työtoiminta on tehty perus-
turvatoimialan kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan osalta palveluja on järjestetty  perusturvatoi-
mialan lisäksi myös vapaa-aikatoimen ja kansalaisopiston toimesta.   
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Työllisyystoiminnan tehostaminen ja rakenteellisten uudistusten tarkastelu olivat tavoitteena vuo-
delle 2021.Toiminnasta osaa (mm. haastattelut, työnjohto- ja osaamisen lisääminen) ollaan hajaut-
tamassa osin kunnan omaksi poikkihallinnolliseksi työksi.   
Tavoitteessa onnistuttiin osittain. Koronaepidemia aiheutti katkoja ryhmämuotoiseen toimintaan ja 
myöskin velvoitetyöllistämisilmoituksia ei vähään aikaan lähetetty TE-toimistolta.  
Keskushallinnon budjetissa on myös määräraha nuorten henkilöiden kesätyöllistämiseen Kinnu-
lassa toimiviin yrityksiin. Taloustilanteesta johtuen on määrärahaa leikattiin vuoden 2021 budjettiin 
varauksen ollessa kymmenen nuoren lisään. Kokeilussa oli työllistämisseteli tyyppinen ratkaisu (250 
euroa). Seteli luovutettiin nuorelle työnantajalle luovutettavaksi, mikäli työnantaja nuoren työllistää.  
Toteutuminen: Työllistettyjä nuoria oli aiempaa vähemmän ja setelin käyttöä tulee jatkossa harkita. 
Tosin nuorten alenneet kesätyöllistämisluvut olivat valtakunnallisia ja johtuivat koronaepidemian ai-
heuttamasta kesätyöpaikkojen vähenemisestä  
Lisäksi kunta työllistää kesäisin itse noin 25 – 30 nuorta viikon mittaisiin harjoittelijatyösuhteisiin. 
Em. työsuhteisen määräraha on sekin kunnanhallituksen määrärahoissa. Vuonna 2021 kuntaan ha-
keutui kesätöihin aiempaa vähemmän nuoria. Työsopimuksen tehneiden nuorten määrä kesällä oli 
12.  
  
4) ICT-palvelut, tietoturva ja -suoja sekä kunnan tiedotuskäytännöt  
Vuoden 2021 budjetti sisälsi määrärahavarauksen kunnan ICT-palveluiden hoitamiseen ja kehittä-
miseen. Palvelujen tarvetta nostamaan edelleen mm. julkisuuslainsäädännön tuomat loput käytän-
nön velvoitteet, WWW-sivustojen esteettömyysdirektiivi, muut yhdenvertaisuussäädökset sekä tie-
donohjaussuunnitelman (TOS) valmistelu ja käyttöönotto.   
  
Tavoitteena muissa toiminnoissa on henkilöstön ICT-osaamisen lisääminen toimintojen tehosta-
miseksi sekä työtehtävien sujuvuuden varmistamiseksi. Kunnan yksipuolisesta tiedottamisesta siir-
rytään vähitellen vuorovaikutteisempiin tapoihin. Myös kunnan viestintään käyttäen valikoituja sosi-
aalisen median välineitä, on varauduttu henkilöstön toimenkuvissa.  
  
Toteutuminen:  
  
Kunnanhallitus teki kesällä 2021 päätöksen kotisivujen uusimisesta ja niiden toteutuksesta vastaa-
vasta tahosta. Tarkoitus on ollut, että perinteisten kotisivujen lisäksi kunnalle valmistellaan markki-
nahenkisemmät ja kunnan brändiin ja omaleimaisuuteen pohjautuvat sivut. Sopimuksen allekirjoi-
tus  ja toimeenpano siirtyi vuoden 2022 puolelle.  
  
Kunnan toimintojen jatkuvuuden turvaamiseen myös poikkeuksellisissa tilanteissa on valmistau-
duttu mm. tekemällä kunnan varautumissuunnitelma kriisiviestintäohjeineen ja toipumissuunnitelmi-
neen.  
  

Sitovuus  Tavoite  Mittari  Mittarin tavoitearvo  

Sitova  Tavoitteisiin ja talou-
teen sidottu, ajanta-
sainen henkilöstö-
suunnittelu ja -palve-
lut   
  
  

Toimiva palkkausjär-  
jestelmä ja henki-
löstö-  prosessit  
  
  

Henkilöstöohjelman 
ja työsuojelun toi-  
mintaohjelman   
toimivuus  
  
  
  

Prosessien toimi-
vuus  
  
  
  

Yhdistetyn työsuojelu- 
ja yt-ryhmällä henki- 
löstöasioiden vuosi-
kello 6/2021 men-
nessä  
Vuosikello ei toteutu-
nut.  
  

Säännölliset TVA ja 
TSA-prosessit   
henkilöstön/toimen-  
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Henkilöstön osaami-
sesta ja hyvinvoinnista 
huolehtiminen  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Ajan tasalla oleva 
henkilöstöraportointi ja 
-ohjaus  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
Hallinnon haavoittu-
vuuden vähentämi-
nen  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Työterveyshuollon toi-
mivuus  
  
  
  
  

  
  
  
  
 
Toimivat henkilöstön 
ammatillisen osaami- 
sen kehittämisen pro-
sessit, osaamisen  
poistuman kattami-
inen  
  

  
  
  
  
 
Henkilöstötilinpää-
tösja TYHY-suunni-
tel-man toteutumi-
nen   
  

  
  
  
  
  

  
  
  
Toimiva henkilöstö-
suunnittelu- ja lisä-  
koulutusjärjestelmä, 
sijaisjärjestelyt, koko  
kunta  
  
  
  
  
  
  

Riskien minimointi  
Sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan ja-
oston toiminta  
  
  
  

Työterveyshuol-
lolla  toteuttaja   
  
  
  

kuvien muuttuessa, 
(väh. vuosittain),  
keket ajan tasalla.  
Toteutui osittain.  
  
Esimiesosaamisen li-
säämisessä vähintään 
2 infoa 6/2021 men-  
nessä (sis. koulutus)  
Ammatillisen osaami-  
sen lisäämisen 
suunni-  
telma, päivitys 5/2021 
mennessä. Ei ole to-
teutunut resurssien  ta-
kia.  
  
Uusi henkilöstöraportti  
v.:sta 2021, lukumää-  
rätietojen lisäksi esim.  
koulutuspäivät/vuosi/  
henkilö, sosiaalinen-, 
rakenteellinen- ja psy-  
kologinen pääoma 
jne.  
Toteutui osittain. Uu-
siutuu taas 2022 ls-
muutoksen takia    
  
Kaikille on määritelty 
sijainen, eläke- ym. 
osaamispoistumat en-
nakoitu/järjestelty,   
perehdytys, lisä- ja 
täydennyskoulutus-  
järjestelyt. Ei ole toteu-
tunut, haavoit-tuvuus 
lisääntynyt  
  
Riskien arviointi,  va-
rautuminen ja toi- pu-
missuuunnitelmat   
ajan tasalla. Toteutu-
nut jollain hallinnon-
aloilla  
  

Toteutui. Työterveys-  
huollolla ”vakinainen” 
toteuttaja, työterveys-
huollon  toimintasuun- 
nitelma olemassa   
  



 

Kinnulan kunnan tilinpäätös  45 

 

  

Ajan tasalla olevat ta-
louspalvelut, talous-
suunnittelu sekä sisäi-
nen talousneuvonta  
  
  
  
  

Sairauspoissaolot  

  
  

Ulkoisten (Monetra) 
ja sisäisten talous-
palvelujen proses-
sien toimivuus, asia-
kastyytyväisyys  
  

  
  

Sairauspoissaolojen 
määrä  

  
Ei täysin toteutunut,   
sisäisessä asiakas-tyy-
tyväisyydessä kehittä-
mistä, raportoinnissa 
kehit-tämistä  
  

Sairauspoissaolot vä-
henevät:  Tavoite ei to-
teutunut, sairauslo-  
mat lisääntyivät jyr-
kästi  
  

Sairauspoissaolot   
Vuonna 2021  
2357 päivää  
  
( 967 pv/v 2020)  
(  956 pv/v 2019)  
(1723 pv/v 2018)  
(1957 pv/v 2017)  
(1593 pv/v 2016)  
(1973 pv/v 2015)  
(2333 pv/v 2014)  
(1967 pv/v. 2013)  
(2932 pv/v. 2012)  
(3459 pv/v. 2011)  
(3246 pv/v. 2010)  
(2587 pv/v. 2009)   
  
  

Sitova  Työllisyydestä huoleh-
timinen  

Työllisyysluvut,   
muihin toimenpitei-
siin ohjaamisen toi-
mivuus mo-
niam-  matillisuus  
  

Työttömyysluvut, työl-
listäminen (htv),  
toimenpiteisiin ohja-tut, 
lkm   
Toteutui aiemmalla vo-
lyymilla. Uudet toimijat 
kilpailutettu. Työttö-
myys alentunut.  

Sitova  Asiakaspalvelupisteen 
integroiminen osaksi   
kunnan muuta työtä  
  

Asiointipisteen integ-
rointi osaksi kunnan 
muuta työtä.  
Asiakkaan vähene- 
vän lähipalvelutar-
tarpeen ja kunnan  
lisääntyvien velvoit-
teiden yhteen  
sovittaminen  

Asiointipisteen ajan-  
käytön jakautuminen 
6/2021: kunta 80 %, 
palveluneuvonta 20 
%.  
  

Toteutuminen: Jako ei 
toteutunut  

Sitova  Perustoimeentulotuen 
asiakasohjaus- ja neu-
vontaprosessien suju-
vuus  

Perustoimeentulo-tu-
kiasiat pääosin  asi-
ointipisteestä tai asi-
akkaan kotoa  

Perustoimeentulotuen 
ohjauksen/työnjaon 
sujuvuus   
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Toteutuminen: vielä  
kehittämistä  

Sitova  ICT-palvelujen kehittä-
minen  
  

  
Osallisuus, vaikuttami-
nen,  
hallinnon läpinäky-
vyys  
  
  
  
  
  
  
  
  

ICT-palvelut osana 
sujuvaa ja tehokasta 
työtä  
  

Vuorovaikutuksen   
lisääminen,   tiedo-
tuksesta vuorovaiku-
tukseen ja kuulemi-
seen  
  
somen hyödyntämi-
nen  
  
  
  

  

Toimiva ylläpito, kehit-
täminen resurssien 
puitteissa  
  

Kotisivujen kehittämi-
nen, vuorovaikut-tei-
suus,  saavutetta-vuus 
huomioitu   
  

  
Some-työkalut  sään-
nöllisessä 2021  
Toteutunut osittain, 
käyttö vaatii säännöl-
listämistä  

Sitova  Asian vireille tulo, pää-
töksenteko-, julkaisu- 
ja arkistointi-prosessit  

Tiedonohjaussuunni-  
telma, asioiden ete-
nemisen elinkaari, 
sähköisen arkiston 
valmistelu  

Asianhallintaohjelman 
ja indeksoinnin käytön 
tehostaminen, TOS ja 
asioiden käsittelyn 
elinkaaren suunni-
telma valmis valmiina 
5/2021.  
Ei ole toteutunut  
  

 
 

   

Sisäinen valvonta:   
  
Valtuusto on valinnut elokuussa 2021 kunnan sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konserninoh-
jauksen jaoston jäsenet valtuustokaudelle 2021 – 2025. Keskushallinnon osalta valvojat ovat mar-
raskuussa 2021 nostaneet esille seuraavia havaintoja:  
  
  

1. Henkilöstön määrä/työmäärä  
  
       On jo riski: Keskushallinnon väki vähentynyt koko ajan ja edelleen vähenemässä ainakin tilapäisesti.   
       Ollut 31.12.2021 3,65 henkilöä. Keskushallinto pyörii ainoastaan henkilökunnan joustamisen takia.     
       Työmäärät epätasaisesti jakaantunut. Mahdollisissa poissaoloissa piilee suuria riskejä.   
       - Kunnansihteeri hoitaa käytännössä sekä hallintojohtajan, talousjohtajan että henkilöstöjohtajan   
         hommat: Lisäksi ainakin 2022 vuoden alkupuolella myös kunnanjohtajan hommia  
       - Kunnanjohtaja sijaistaa muiden hallinnonalojen johtajia  
       - Lomillakin oltava tavoitettavissa  
       - Hyvä johtoryhmä  
       - Kehittämistyöhön ei jää aikaa lakisääteisiltä ja pakollisilta töiltä. Myös lakisääteisten asioiden   
          tekemisen kanssa on toisinaan haasteita ajanpuutteen takia esim. hyvinvointikertomus  
       - Kunnanjohtaja kantanut päävastuun (perusturvajohtajan kanssa) sotepuolen muutosneuvotteluista,   
         mm. Eevakodin palvelutuotannon jatkaminen ja lopulta kunnallistaminen, myös yritysneuvottelut ja   
         elinkeinopuoli yleensäkin  
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2. Kunnan palvelutuotannon ohjaaminen ja osaamisen lisääminen  
  

• Palveluketjujen rakentaminen (esim. päivähoito-koulu, työllistyminen) ja siihen liittyvä osaaminen, 
seuranta. Työntekijöiden kehittäminen ja mahdollinen lisäkoulutus  
• Osaamisen varmistaminen kunnan eri toiminnoissa (hankinnat/kilpailutukset, sopimukset ym.)  
• Talouden kunnossapito vaatii jatkuvaa seurantaa ja osaamisen ylläpitoa  
• Oppisopimuskoulutukseen panostaminen -> lisätyövoimaa  

  
 

  

 
 

Kunnanhallituksen toimintakate – 751 615 euroa 
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Kunnanhallituksen alaisten vastuualueiden tuloslaskelma (euroa) 
 
 

  Budjetti   Muutos   
Budjetti. 

+   Toteuma   
Poik-

keama 

  2021   2021   2021   2021     

Kunnanhallitus          

          

TULOSLASKELMA                                                                                              

          

  Toimintatuotot                          

   Myyntituotot                  12 100    12 100  5 701  6 399 

   Maksutuotot                   3 600    3 600  3 600  0 

   Tuet ja avustukset              37 715    37 715  26 253  11 462 

   Muut toimintatuotot                 8 668  -8 668 

  Toimintatuotot                 53 415    53 415  44 222  9 193 

          

  Toimintakulut                           

   Henkilöstökulut               -388 341    -388 341  -360 964  -27 377 

   Palvelujen ostot              -422 309    -422 309  -398 278  -24 031 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 490    -6 490  -2 281  -4 209 

   Avustukset                    -4 124    -4 124  -2 500  -1 624 

   Muut toimintakulut            -16 740    -16 740  -31 814  15 074 

  Toimintakulut                  -840 004    -840 004  -795 837  -44 167 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             -786 589  0  -786 589  -751 615  -34 974 

  Rahoitustuotot ja -kulut                

      Korkotuotot                      201  -201 

      Muut rahoitustuotot              74  -74 

      Korkokulut                          

      Muut rahoituskulut               -15 322  15 322 

  Rahoitustuotot ja -kulut             8   

  VUOSIKATE                      -786 589  0  -786 589  -766 661  -19 928 

  Poistot ja arvonalentumiset             
   Suunnitelman mukaiset 
poistot -12 200    -12 200  -12 350  150 

  Poistot ja arvonalentumiset    -12 200    -12 200  -12 350  150 

  Laskennalliset erät                     

   Vyörytykset                            

  Laskennalliset erät                     

  TILIKAUDEN TULOS               -798 789  0  -798 789  -779 011  -19 778 
  TILIKAUDEN YLI-/ALI-
JÄÄMÄ       -798 789  0  -798 789  -779 011  -19 778 
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ELINKEINOLAUTAKUNTA   

 

Elinkeinolautakunnan vastuualue koostuu seuraavista asioista: 
 

1. Hallintopalvelut 
2. Lomituspalvelut 
3. Elinkeinopalvelut 

                               
Vastuualue  

Hallintopalvelut 

 
Vastuualueen tilivelvollinen   
  
Elinkeinolautakunta ja maaseutusihteeri Sinikka Linnakallio.  
  
Toiminta-ajatus  
  
Hallintopalvelujen vastuualue vastaanottaa ja käsittelee hakemuksia, sekä tekee niihin liittyvät 
maksatukset, laskutukset ja takaisinperinnät.  
  
Visio  
  
Hallintopalvelut tarjoaa asiantuntevaa palvelua ja on asiantunteva ja tehokas yhteistyökumppani 
kunnan kaikille yrittäjille.   
  
Talousarvion sisältö  
  
Lakisääteiset maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut ostetaan Pihtiputaan maaseutuhallinnon 
paikallisyksiköltä. Maaseutuhallinto hoitaa kaikki maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt 
tehtävät ja palvelut, joista keskeisimpiä ovat:  
-maatalouden tukijärjestelmiin  
- petoeläinvahinkoihin  
-peruslohkorekisteriin  
-tukioikeusrekisteriin  
-eläintenpitäjärekisteriin  
-hukkakauralakiinliittyvät tehtävät.  
Kustannukset kuuden kunnan alueella toimivassa yksikössä jaetaan viljelyssä olevan peltoalan 
perusteella.   
  
Elinkeinolautakunta käsittelee kehittämisrahaston hakemukset ripeästi, sekä valmistelee elinkei-
noihin liittyviä asioita kunnanhallitukselle ja valtuustolle.   
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Tavoitteet  
  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Toteuma 2021  

Sitova  Kaikki tuet saadaan 
haettua ja maksatet-
tua aikataulussa  
  
Kehittämisrahaston 
sääntöuudistus   
  
  
Ripeä kehittämisra-
haston hakemusten 
käsittely   

Maksuluvan aue-
tessa 98 % tuista 
lähtee maksuun  
  
  
Rahaston käytön li-
sääminen tulevina 
vuosina  
  
Päätös 1 kk:n kulu-
essa hakemuksen 
jättämisestä  

Toteutunut  
  
  
  
  
Työryhmä on aloittanut 
työnsä.   
  
  
Ei ollut hakemuksia  

  
Toteutuminen:  
  

Elinkeinolautakunta kokoontui vuoden aikana kuusi (6) kertaa. Kokoukset pidettiin joko 
Teamsilla tai hybridi-muodossa.  

  
Maataloustukia maksettiin kalenterivuoden aikana Kinnulaan n. 2,35 milj. euroa.  
  
Korona (covid-19) vaikutti edelleen koko kalenterivuoden etenkin ravintola-, matkailu ja 
tapahtuma-alan toimintaan. Rajoitustoimenpiteitä ei pystytty kokonaan purkamaan 
vaikka rokotukset olivatkin hyvässä vauhdissa.   
  
Vuoden 2021 aikana ei jätetty yhtään rahoitushakemusta elinkeinoelämän kehittämis-
rahastoon.   
Elinkeinolautakunta valitsi työryhmän valmistelemaan kehittämisrahaston sääntöuu-
distusta ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana.  
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Vastuualue    

Lomituspalvelut 

 
Vastuualueen tilivelvollinen   
  
Elinkeinolautakunta ja maaseutusihteeri Sinikka Linnakallio  
  
Toiminta-ajatus   
  
Kinnulan kunta tukee maksullista lomittaja-apua.  
  
Visio   
  
Parannetaan viljelijöiden mahdollisuutta jaksaa työssään sekä varmistetaan, että lomittajien työ-
paikat säilyvät ja pysyvät koko-aikaisina.   
  
 

Talousarvion sisältö  
Keuruu tuottaa maatalousyrittäjän lomituspalvelut alueella. Kinnulan kunta tukee maksullista lomit-
taja-apua kinnulalaisten lomansaajien osalta. Tällä pyritään vaikuttamaan positiivisesti maatalous-
yrittäjien mielialaan ja jaksamiseen.   
 
  
Tavoitteet  
  

Sitovuus  Tavoite  Mittari  Toteuma 2021  

Sitova  Maatalousyrit-
täjät käyttävät 
maksullista lo-
mittaja-apua  

Käyttö vähintään 35 
tuntia/palveluja käyt-
tävä yrittäjä  

Toteutunut  

  
Toteutuminen  
  
Kunnan tuki maksulliseen lomittaja-apuun oli 5 euroa/tunti.  
Määräraha tuli käytettyä, koska maksullista lomitusapua käytettiin edellisvuosia enemmän. 
Tämä  kertonee siitä, että lomittajatilanne oli jossain määrin edellisvuosia parempi.   
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Vastuualue    

Elinkeinopalvelut 

 
Vastuualueen tilivelvollinen   
  
Elinkeinolautakunta ja maaseutusihteeri Sinikka Linnakallio  
  
Toiminta-ajatus   
  
Elinkeinopalvelut luo toimintaedellytyksiä nykyisille yrityksille sekä uusille toimialoille ja yrityksille.   
  
Visio   
  
Kinnula tarjoaa yrityksille ja perheille joustavasti ja luotettavasti edellytyksiä yrittää ja asua maa-
seutuympäristössä.  
  
Talousarvion sisältö  

  
Kunta edistää elinkeinoelämän kehittymistä ja työllisyyden parantamista laadukkailla ja korkeata-
soisilla elinkeinopalveluilla, jotka tuottaa alueella kuntien yhteisesti omistama kehittämisyhtiö Witas 
Oy. Lisäksi kehittämisyhtiö huolehtii alueen matkailumarkkinoinnista. Witakselle maksettava kunta-
raha pitää sisällään myös alueella toimivien hankkeiden kuntaraha-osuuden.  
Kehittämisyhtiö on laatinut oman toimintansa suunnitelmat, jotka tukevat kunnan elinvoimaa ja ke-
hitystä.   
Kunta huolehtii omalta osaltaan teollisuuden tontti- ja toimintaympäristöön liittyvistä tarpeista kaa-
voituksen kautta.   
Kunta rakentaa elinkeinoelämän tarvitseman infrastruktuurin ja lisäksi on tarpeen mukaan mukana 
rakentamassa toimitiloja yrityksille.   
Tavoitteena on vahvistaa positiivista kuntakuvaa ja saada siten Kinnula houkuttelevaksi paikaksi 
yrittäjille, sekä esim. etätöitä tekeville henkilöille.  
  
  
Tavoitteet  
  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Toteuma 2021  

Sitova  Hyvät elinkeinojen 
kehittymisen edelly-
tykset  
  
  
  
Neuvontapalvelut 
yrittäjien saatavilla ja 
mahdollisimman lä-
heltä  
  

Yritysten ja työpaikkojen 
määrä   
+ merkkinen  
  
  
  
Yrittäjien tyytyväisyys 
palveluihin  

Ei toteutunut  
  
  
  
  
  
Palaute positiivinen  
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Toteutuminen  
  

Uusia yrityksiä rekisteröitiin vuoden aikana 9 kpl.  
  
Työttömyysprosentti vaihteli välillä 10,4 – 16,4% eli muutosta edellisvuoteen ei merkit-
tävästi ollut.  
  
Osa toimialoista kärsi enenevässä määrin ammattitaitoisen työvoiman pulasta ja rekry-
tointi muuttui haasteellisemmaksi.  
  
Asukasluku aleni vuoden aikana 17 hlö ollen vuoden lopussa 1581.   
  
Kinnulan kunnan alueelle alkoi rakentua ensimmäinen tuulipuisto ja kahden muun puis-
ton osalta tehtiin alustavia selvityksiä.  
  
 Kunnan elinkeinoelämän kehittämisrahaston sääntöjen puitteissa myönnettävä rahoi-
tus ohjataan innovaatioihin ja pyritään saamaan sen kautta uutta yritystoimintaa Kinnu-
laan. mutta vuoden 2021 aikana ei rahoitusta haettu kertaakaan. Tämä sama tilanne oli 
jo kolmas vuosi peräkkäin, ja  rahaston sääntömuutostyö on aloitettu  
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Elinkeinolautakunnan tuloslaskelma (euroa) 
 
 

  Budjetti   Muutos   Budjetti. +   
To-

teuma   
Poik-

keama 

  2021   2021   2021   2021     

Elinkeinolautakunta          

          

TULOSLASKELMA                                                                                              

          

  Toimintatuotot                          

   Myyntituotot                           

   Maksutuotot                            

   Tuet ja avustukset                       

   Muut toimintatuotot           200    200  403  -203 

  Toimintatuotot                 200    200  403   

          

  Toimintakulut                           

   Henkilöstökulut               -4 600    -4 600  -4 039  -561 

   Palvelujen ostot              
-146 
826    -146 826  

-141 
524  -5 302 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -600    -600  -387  -213 

   Avustukset                    -27 600    -27 600  -20 576  -7 024 

   Muut toimintakulut            -5 768    -5 768  -4 455  -1 313 

  Toimintakulut                  
-185 
394    -185 394  

-170 
981  -14 413 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             
-185 
194  0  -185 194  

-170 
578  -14 616 

  Rahoitustuotot ja -kulut                

      Korkotuotot                         

      Muut rahoitustuotot                 

      Korkokulut                          

      Muut rahoituskulut               1 524   

  Rahoitustuotot ja -kulut             1 524   

  VUOSIKATE                      
-185 
194  0  -185 194  

-169 
054  -16 140 

  Poistot ja arvonalentumiset             
   Suunnitelman mukaiset pois-
tot          

  Poistot ja arvonalentumiset             

  Laskennalliset erät                     

   Vyörytykset                            

  Laskennalliset erät                     

  TILIKAUDEN TULOS               
-185 
194  0  -185 194  

-169 
054  -16 140 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       
-185 
194  0  -185 194  

-169 
054  -16 140 
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PERUSTURVAJAOS 

 
Perusturvan toimiala koostuu seuraavista vastuualueista:   
  

1. Hallintopalvelut  
2. Perhepalvelut  
3. Vanhusten ja vammaisten palvelut  
4. Terveyspalvelut                      

  
  
Perusturvan toiminta-ajatuksena on edistää asukkaiden hyvinvointia asiakaslähtöisillä ja vaikutta-
villa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla. Toiminnassa on keskeistä matalan kynnyksen toimin-
tamalli, mikä mahdollistaa varhaisen puuttumisen ja asiakkaan nopean avun saannin.  Oikea-aikai-
set ja sujuvat palveluprosessit turvaavat asiakkaiden tuen tarvetta vastaavat palvelut sekä edistävät 
hyvinvointia. Tavoitteena on asiantunteva ja ystävällinen palvelu ihmisen elämänkaaren kaikissa 
vaiheissa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä elämäntilanteissa auttaminen. Tavoit-
teena on pyrkiä tunnistamaan ja vastaamaan tuen ja palveluiden tarpeeseen mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa. Oikea-aikaisilla ja oikeilla palveluilla pyritään ennaltaehkäisemään vaikeammat 
ongelmat ja raskaampien palveluiden tarvetta.   
  
Toimintavuoden aikana perusturvatoimialaa kosketti historiallinen uudistus, kun sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen uudistamista koskevat lait hyväksyttiin. Lait tulevat voimaan por-
rastetusti ja niistä ensimmäiset tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2021. Uudistuksen myötä 1.1.2023 
alkaen hyvinvointialueet vastaavat alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen pal-
veluista.  
  
Kinnulan kunta kuuluu Keski-Suomen hyvinvointialueeseen, jolle siirtyy kunnan vastuulla nykyisin 
olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät ja henkilöstö. Vastuun siirto on 
toimintavuoden aikana käynnistänyt ja valmistelutyötä mm. henkilöstön ja sopimusten siirtoon 
liittyen on aloitettu.  
  
Perusturvatoimialan kentällä tapahtui toimintavuoden aikana myös toinen merkittävä muutos, kun 
Kinnulassa sijaitseva 15 -paikkainen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Eevakoti 
kunnallistettiin 5.11.2021 alkaen. Eevakoti oli aiemmin yksityisen palveluntuottajan toimintavas-
tuulla, mutta yksityinen toimijan lopettaessa toimintansa, toiminta siirtyi liikkeenluovutuksen peri-
aatteella Kinnulan kunnalle.    
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HALLINTOPALVELUJEN VASTUUALUE 
 
Vastuualue 
 

Hallintopalvelut (perusturva) 

 
 
Vastuualueen tilivelvollinen  
  

Perusturvajaos ja sosiaalijohtaja  
  
Toiminta-ajatus  
  

Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhin-
taiset ja laadullisesti hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut.  
  
Perusturvajaos toimii hallintopalveluista vastaavana paikallisena toimielimenä, joka val-
mistelee sosiaali- ja terveystoimen asioita kunnanhallitukselle henkilöstö-, talous- ja 
muissa kuntakohtaisissa rakenteellisissa ja toiminnallisissa ratkaisuissa. Hallintopalve-
lujen henkilöstöresurssia  on ohuen organisaation vuoksi kohdennettu lastensuojelun ja 
lapsiperheden sosiaalityön vastuualueelle.  

  
Seudullista hallinnollista yhteistyötä on toteutettu  Kinnulan ja Wiitaunionin (Pihtipudas, 
Viitasaari) yhteisen perusturvalautakunnan kanssa: lautakuntatyöskentelyn avulla on 
yhtenäistetty soveltamisohjeistuksia, palveluiden myöntämisperusteita ja palkkioita.   
  
  

  
Tavoitteet  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  Toteuma  

Sitova  Työpaikkakokous  Määrä  4 kertaa/vuosi  Toteutui  

Sitova   Henkilöstökokous  Määrä  1 kerta/vuosi    Toteutui  

  
Toiminta   

Suoritteiden määrä  TP20  TA21  TP21  

Perusturvalautakunnan/  
yhteislautakunta/kokoukset  
Perusturvajaoksen kokoukset  

8  
  

8  

12  
  

12  

13  
  

10  

   
Toteutuminen vuonna 2021  
  
Hallintopalveluiden vastuualueelle vaikutti toimintavuoden aikana sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen uudistamista koskevien lakien hyväksyminen ja ensimmäisten lakien voi-
maantulo 1.7.2021. Lakien hyväksyminen käynnisti konkreettisesti palveluiden ja rakenteellisen 
uudistuksen valmistelutyön ja sitoi sosiaalijohtajan työpanosta kunnan osalta valmistelutyöhön 
osallistumiseksi.  
  
Hallintopalveluiden vastuualueella näkyi toimintavuoden aikana myös vanhuspalveluiden kentässä 
tapahtunut muutos. Yksityinen toimija ilmoitti huhtikussa 2021 lopettavansa toimintansa ikäihmis-
ten tehostetun palveluasumisenyksikössä. Irtisanominen käynnisti valmistelutyön toiminnan jatka-
misen turvaamiseksi. Tavoitteena oli löytää toinen yksityinen toimija jatkamaan palvelutuotantoa 
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Kinnulassa. Tilanteessa tehtyjen selvitysten ja valmistelujen perusteella todettiin, ettei tavoite to-
teudu. Toiminnan ja palvelun jatkamisen turvaamiseksi toiminta kunnallistettiin marraskuussa 
2021. Muutokseen liittyvät selvitykset ja toteuttaminen sitoi merkittävällä tavalla sosiaalijohtajan 
työpanosta muusta hallinnollisesta työtä.   
  
Lisäksi hallintopalveluiden vastuualueella vaikuttu toimintavuoden aikana sosiaalityöntekijän re-
surssin puuttuminen. Vakituinen sosiaalityöntekijä puuttui elokuusta joulukuuhun. Sosiaalityönte-
kijä reusrssia paikattiin loppuvuodesta osa-aikaisella sosiaalityöntekijällä ostopalvelun kautta kah-
deksi kuukaudeksi. Vaihtuvat työntekijät ja resurssin puute asiakastyöstä sitoivat merkittävälläta-
valla sosiaalijohtajan työtä asiakastyöhön ja perehdyttämiseen.    
  
Perusturvajaoksen jäsenet vaihtuivat toimintavuoden aikana kuntavaalien jälkeen. Perusturvajaok-
sessa vaihtuivat kaikki varsinaiset jäsenet sekä puheenjohtaja ja uusi perusturvajaos aloitti toimi-
kautensa 1.8.2021. Perusturvajaoksen kokouksia on järjestetty säännöllisesti ja toiminta käynnistyi 
hyvin uuden peruturvajaoksen jäsenten ja puheenjohtajan kanssa.    
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PERHEPALVELUJEN VASTUUALUE 
 
Vastuualue 
 

Perhepalvelut 

 
Vastuualueen tilivelvollinen  

  
Perusturvajaos, sosiaalijohtaja ja sosiaalityöntekijä  

  
Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt                  
  

1. Muu sosiaali- ja terveystoimi  
2. Lastensuojelu  
3. Perheneuvonta  

  
Muu sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikkö  
  

Sisältää sosiaalityön, sosiaaliasiamiestoiminnan, veteraanikuntoutuksen, mielenter-
veyskuntoutujien asumispalvelun oston, kriisityön ja sosiaalipäivystyksen. Sosiaali-
asiamiespalvelu ostettiin Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta.  
  

  
Tavoitteet  

Sitovuus  Tavoite  Mittari  Mittarin tavoi-
tearvo  

Toteuma  

Sitova  Toimeentulotukea 
myönnetään kaikille 
siihen oikeutetuille  

Käsittelyaika/vrk  
  

1 – 7 tpv  Tavoitearvo toteu-
tui  

Sitova  Päihdepalveluita  
annetaan kaikille sii-
hen  
oikeutetuille  

% asiakasryh-
mästä  

100 % palveluun oi-
keutetuista  

Tavoitearvo toteu-
tui  

Sitova  Kuntouttavaa työtoi-
mintaa järjestetään 
kaikille siihen oikeute-
tuille  

% asiakasryh-
mästä  

100 % hakemuk-
sista  

Tavoitearvo toteu-
tui. Toiminta organi-
soitiin yhteistyössä 
kunnan eri toimijoi-
den ja seurakunnan 
kanssa  

  
  
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
  

1.  Matalan kynnyksen palvelut lapsille ja perheille  
  

Kinnulassa on kehitetty aktiivisesti lapsi- ja perhepalveluita ja tavoitteena on ollut ke-
hittää matalan kynnyksen palveluita kunnassa. Kinnulassa on kehitetty perhekeskus-
mallia yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja perhetyöntekijä on ollut mukana maa-
kunnallisessa perhekeskustoiminnan kehittämisessä. Lisäksi kunnassa on perhe-
työntekijän tukea saatavilla matalan kynnyksen palveluna. Matalan kynnyksen palve-
luiden toimivuuden ja palvelun tarpeessa olevien kuntalaisten tavoittamiseksi 
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tehdään yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tarjota tukea 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennaltäehkäistä ongelmien monimutkais-
tuminen. Matalan kynnyksen palveluiden osalta kunnasta on oltu mukana maakun-
nallisten digitaalisten palveluiden kehittämisessä.   

  
  

2.  Lastensuojelutehtävät hoidetaan lain mukaisesti  
  
Lastensuojelun sosiaalityön tehtävät kuuluvat sosiaalityöntekijän vastuulle. Lasten-
suojelun tehtävänä on toteuttaa lapsikohtaista työskentelyä lapsen edun mukaisesti. 
Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, 
tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuoje-
luun liittyy yleensä vanhempien mielenterveys- ja / tai päihdeongelmia tai isompi elä-
mäntilanteen kriisi. Lastensuojelun toiminta, tehtävät ja käytännön työprosessit ovat 
vahvasti lainsäädännöllisesti ohjattuja.   

  
  

3.  Toimeentulotukea myönnetään kaikille siihen oikeutetuille  
  
Toimeentulotukea on myönnetty kaikille siihen oikeutetuille. Toimeentulotukihakemuk-
set käsiteltiin määräajan sisällä (max.7 tpv).   

  
  

4.  Päihdepalveluita annetaan kaikille siihen oikeutetuille   
  
Päihdepalveluita tarjotaan ja annetaan kaikille sitä tarvitseville. Aktiivisena työkäytän-
tönä on päihteiden käytön ja sen haittavaikutuksien puheeksiottaminen.  Päihde- ja 
mielenterveyspalveluiden järjestämisessa tehdään yhteistyötä Wiitaunionin kanssa. 
Kinnula ostaa mielenterveys- ja päihdetyön palvelut Terveystalolta, joka ostaa palvelut 
edelleen Wiitaunionista.   

  
  

5.  Aktivointisuunnitelma, kuntouttava työtoiminta ja TYP-toiminta  
  

Lakisääteiset aktivointisuunnitelmat on tehty yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Kun-
touttavaa työtoimintaa on järjestetty yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja seurakun-
nan kanssa. Lisäksi kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty kunnan omana ryhmätoi-
mintana keväällä ja syksyllä.  Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on tul-
lut osaksi työkäytäntöjä kunnan, Kelan ja TE-toimiston välille. Siinä eri toimijat arvioivat 
työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat heille työllistymisen kannalta tarkoituksen-
mukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja 
seurannasta. Suunnitelmaa tarkastellaan kolmen kuukauden välein.  
  

6.  Kinnulan kunta on mukana Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan yhteistoiminta-alueen 
virka-aikaisessa sosiaalipäivystyksessä. Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen 
tuottaa Keski-Suomen sosiaalipäivystys. Toimintavuoden aikana on valmisteltu maa-
kunnallisen sosiaali- ja kriisipäivystyksen käynnistymistä 1.1.2022 alkaen.  

  
7.  Kuraattoripalveluita on tuotettu 12h/viikko koulujen lukukausien aikana ostopalveluna 

Lestijärven kunnalta.   
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8.  Psykososiaalinen kriisityö ostetaan Kriisikeskus Mobilesta. Maakunnallisen sosiaali- 
ja kriisipäviytyksen valmistelu on vaikuttanut myös Mobilen tarjoamiin palveluihin ja 
Mobilen kanssa olleet sopimukset on toimintavuoden aikana irtisanottu. Kriisikeskus 
Mobile on ilmoittanut toimintavuoden aikana palveluissaan tapahtuvista muutoksista.  

  
    Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikön nettomeno 487 210 euroa.  

  
Lastensuojelun tulosyksikkö  
  

Sisältää lastensuojelun avohuollon, perhehoidon ja laitoshoidon sekä jälkihuollon   
kustannukset. Nettomeno 374 067 euroa.   

  
Perheneuvonnan tulosyksikkö  
  

Sisältää perheneuvolan, elatusturvan, edunvalvonnan ja päihdetyön,   
nettomeno 104 248 euroa.  

  
  

Toteutuminen vuonna 2021  
  

1. Lasten ja perheiden palveluita on kehitetty toimintavuoden aikana osallistumalla 
maakunnallisiin lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyyn liittyviin sote-
hankkeisiin. Lisäksi on kehitetty kuntakohtaista perhekeskusmallia yhteistyössä 
seurakunnan kanssa ja oltu mukana luomassa maakunnallista perhekeskus-mallia. 
Vauvaperhetyön toimintamallia on käynnistetty uudelleen neuvolan kanssa perhe-
työntekijän ja terveydenhoitajan rekrytoimisen jälkeen. Perhetyö on kohdistunut so-
siaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisten asiakasperheiden tarpeisiin.   
  

Sosiaalihuoltolain mukaisia perhetyön asiakasperheitä oli vuonna 2021 yhteensä 4, 
lisäksi lastensuojelulain mukaista perhetyötä annettiin 5:een perheeseen. Perhe-
työn resurssit olivat toimintavuoden aikana ajoittain puutteelliset työntekijävaihdok-
sen takia. Eniten perhetyötä on myönnetty vanhempien tai toisen vanhemman jak-
samisen tukemiseen. Koronaepidemia vaikuttanut toimintavuoden aikana lasten ja 
perheiden palveluihin. Perhetyöntekijän käyntejä peruuntunut normaalia enemmän, 
koska käyntejä jouduttu perumaan lievän flunssan oireiden takia, mitkä eivät nor-
maalisti peruisi käyntiä. Lisäksi koronaepidemian vaikutukset ovat koetelleet per-
heiden jaksamista.   

  
  

2. Toimintavuoden aikana sosiaalityöntekijän vakituisessa virassa ollut sosiaalityön-
tekijä irtisanoutui ja lopetti työt elokussa 2021. Uutta sosiaalityöntekijää ei saatu 
heti rekrytoitua. Sosiaalityöntekijän reurssin hankkimiseksi käytettiin ostopalvelua 
loppu vuodesta. Sosiaalityöntekijän puuttuvan resurssin vuoksi sosiaalijohtaja hoi-
tanut sosiaalityöntekijän tehtäviä.   
  

Toimintavuoden aikana jatkettiin viime vuonna aloitettua lastensuojelun työskente-
lyprosessin selkiyttäminen ja asiakkuuksien (SHL ja LS- perusteisten) läpikäynti. 
Kehittämisessä pyritään selkiyttämään työkäytäntöjä sen mukaan, että asiakkuus 
alkaa palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Asiakassegmentoinnin ja palveluiden 
tarpeen perusteella määritellään asiakkuus. Lastensuojelun palvelukokonaisuudet 
jakautuvat avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon sosiaalityöhön. Lastensuojelussa 
on toimintavuoden aikana näkynyt lasten ja nuorten mielenterveysongelmat, 
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nuorten päihteidenkäyttö, vanhempien mielenterveysongelmat sekä vakavat huol-
toriidat. Myös lastensuojelun sijaishuollon työtehtävät ovat työllistäneet ja vaatineet 
paljon työntekijäresurssia.   
  

Lastensuojeluilmoituksia vastaanotettiin vuoden aikana 53 kappaletta, yhteydenot-
tojen sosiaalihuoltoon lapsen tarpeen arvioimiseksi vastaanotettin alle 5 kappaletta. 
Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia ei vastaanotettu yhtään.  Lastensuojelun avo-
huollon asiakkuudessa oli 26 henkilöä. Vuoden aikana alkoi alle 5 uutta lastensuo-
jelun avohuollon asiakkuutta sekä päättyi 5 avo- ja jälkihuollon asiakkuutta.   
  
Lastensuojelun tehtävät on hoidettu lainmukaisesti ja viivytyksettä. Toimintavuoden 
aikana on kiinnitetty huomiota asiakassuunnitelmien päivittämiseen, tavoitteen saa-
vuttamiseen vaikutti sosiaalityöntekijän vaihtuminen ja resurssin puuttuminen toi-
mintavuoden aikana.  
  
Avo- tai jälkihuollon asiakassuunnitelmia laadittiin 17:lle henkilölle. Palvelutarpeen 
arviointi ja sen yhteydessä lastensuojelutarpeen selvitys laadittiin toimintavuoden 
aikana 6:lle lapselle.   
  
Koronaepidemia on näkynyt lastensuojelun työskentelyssä etäpalvelun suosimi-
sella ja lisääntymisellä. Lastensuojelun tapaamisia pyritty hoitamaan etäyhteyksin, 
jos se on ollut mahdollista ja asiakasnäkökulmasta sopivaa. Lastensuojelussa käsi-
tellään arkaluonteisia ja perheen yksityisyyteen liittyviä asioita. Lastensuojelun työ-
tehtävien luonteen vuoksi kaikkia tapaamisia ei voi suorittaa etäyhteyksin ja kesän 
jälkeen painopiste hiljalleen alkoi siirtymään enemmän läsnäolo tapaamisiin.   
  

3. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea on saanut vuoden aikana yhteensä    
    68 henkilöä. (Vuonna 2020 määrä oli 71 henkilöä)  

  
Keskimäärin asiakkaat ovat saaneet toimeentulotukea kuuden kuukauden ajan. 
Toimeentulotuen myöntökuukaudet ovat nousseet edellisestä vuodesta, sillä 
vuonna 2020 asiakkaat saivat toimeentulotukea keskimäärin neljä kuukautta. Asi-
akkaista  50% on työttömiä, toinen puoli  muodostuu eläkeläisistä, opiskelijoista ja 
yrittäjistä.  
  

4. Wiitaunionin päihde- ja mielenterveystyön kautta Kinnulassa on käynyt päihdetyön-
tekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja, mutta koronaepidemian takia vastaanottokäyn-
tejä on toteutettu myös etäpalveluna.  
  

Päihdetyössä päihdetyöntekijän reurssi oli 7/2021 saakka 50%. Päihdetyössä yh-
teensä 28 kappaletta asiakkaita. Päihdehuollon asumispalveluita on ostettu kah-
delle henkilölle. Päihdetyöstä toteutettiin myös ehkäisevää päihdetyötä koululaisille 
esikoulusta lukioon ryhmätuntien tai luentojen muodossa. Lisäksi alakoulun van-
hemmille pidettiin vanhempainilta somekäyttäytymisestä. Päihdetyöntekijä tehnyt 
myös yhteistyössä poliisiviranomaisen kanssa yläkoululaisille suunnatun tapaami-
sen liittyen rikosoikeudelliseen vastuuseen sekä sosiaaliseen mediaan.   
  
Lisäksi Kinnulasta on asiakkaita osallistunut joka toinen viikko Pihtiputaalla järjes-
tettävään avopäihderyhmään. Wiitaunionin psykiatrisen sairaanhoitajan vastaan-
otolla on toimintavuoden aikana käynyt 42 asiakasta.  
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5. TYP-asiakkaita on vuoden aikana ollut  20 henkilöä. Aikuissosiaalityön muissa asi-
akkuuksissa 37 henkilöä (sis. välitystiliasiakkuudet).  
  

Sosiaalitoimi on toteuttanut keväällä  ja syksyllä  oman kuntouttavan työtoiminnan 
ryhmän henkilöille, jotka eivät voi osallistua muuhun järjestöissä/kuntaorganisaa-
tiossa tehtävään työskentelyyn. Ryhmään osallistui kahdeksan henkilöä.   
  

6. Sosiaalipäivystys on toiminut sovitusti yhteistoiminta-alueella ja Keski-Suomen so 
    siaalipäivystyksen osalta. Wittaunionin vastaava sosiaalityöntekijä jakaa päivystys 
    viikot kevät- ja syyslukukausiksi. Kinnulan päivystysviikoilla päivystysvastuu on  
    pääsääntöisesti ollut sosiaalijohtajalla sosiaalityöntekijän vähäisen resurssin takia.   

  
7. Kuraattoripalveluita on tuotettu 12h/viikko koulujen lukukausien aikana ostopalve-

luna Lestijärven kunnalta. Palvelua on ollut riittävästi ja sosiaalitoimi tehnyt kuraat-
torin kanssa yhteistyötä.   

  
Kuraattorin käyntejä ollut vuonna 2021 yht 212. Oppialiden tapaamisten lisäksi ku-
raattorin työaikaa menee ryhmien vetämiseen, kirjaamisiin, puheluihin, yhteistyö-
hön yhteistyötahojen kanssa.   

  
8. Psykososiaalinen kriisityö ostetaan Kriisikeskus Mobilesta.   

  
Psykososiaalisen kriisityön palvelut on ostettu Kriisikeskus Mobilelta. Kriisikeskus 
Mobilen toiminta oli ympärivuorokautista 31.10.2021 saakka ja marras-joulukuun 
Kriisikeskus Mobile oli avoinna ma-su klo 8-22 välisenä aikana. Mobilen toiminnan 
supistuksen taustalla oli se, että maakunnassa tehtiin laaja-alainen muutos lakisää-
teisen psykososiaalisen tuen järjestämiseen liittyen ja muutostilanne vaikutti myös 
järjestölähtöisen kriisityön järjestämiseen ja talouteen.  Kunnat päättivät kesä-
kuussa 2021, että Keski-Suomen maakuntaan perustettiin kuntien yhteinen sosi-
aali- ja kriisipäivystysyksikkö, joka aloitti toimintansa 1.1.22 alkaen 24/7 Keski-Suo-
men sosiaali- ja kriisipäivystysyksikkönä.   
  
Toimintavuosi 2021 oli Kriisikeskus Mobilen toiminnassa kahdeskymmeneskuudes 
(26). Toiminta-alueen asukaspohja oli yli 275 500 asukasta.   
  
Yhteydenottojen kokonaismäärä Kriisikeskus Mobilessa oli kriisi- ja väkivaltatyössä 
11 522 – yhteydenotot liittyivät 10 330 asiakastilanteeseen. Kriisi- ja väkivaltatyön 
asiakastilanteissa oli 16,5 % lasku vuoteen 2020 verrattuna. Pääosa asiakkaiden 
kontakteista vuonna 2021 oli puhelinkriisityötä. Asiakaskäyntejä Mobileen tehtiin 
yhteensä 932 – käyntejä Mobileen oli 14,3 % vähemmän vuoteen 2020 verrattuna. 
Koti- ja laitoskäyntejä kriisityöstä tehtiin vuonna 2021 157 kpl – myös koti- ja laitos-
käynneissä oli 23 % vähemmän kuin vuonna 2020.  
  
Yhteydenottojen taustalla ensisijaisina syinä ovat traumaattiset kriisit (3526), elä-
män kriisit (3037 kpl), mielenterveyteen liittyvät syyt (2117), väkivaltaan (923), ri-
kokseen (375) ja päihteisiin ja riippuvuuksiin (213) sekä lastensuojeluun (139) liitty-
neet syyt.. Asiakastilanteissa on painottuneet erilaiset elämän kriisit – erityisesti krii-
siytyneet perhetilanteet, erot, ihmissuhdeongelmat, yksinäisyys, itsetuhoisuus ja 
suru.   
  
Kinnulassa yhteydenottoja kriisikeskus Mobilen kriisi- ja väkivaltatyöhön oli vuonna 
2021 yhteensä 10 (vuonna 2020 yht. 39).  
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VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUJEN VASTUUALUE 
 
Vastuualue 
 

Vanhusten ja vammaisten palvelut 

 
Vastuualueen tilivelvollinen  
  

Perusturvajaos, sosiaalijohtaja ja sosiaaliohjaaja  
  

  
Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt  

1. Vanhusten laitos- ja asumispalvelut  
2. Vammaisten työtoiminta  
3. Vammaisten asumispalvelut  
4. Koti- ja tukipalvelut  
5. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut  

  
Tavoitteet  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin   
tavoitearvo  

Toteuma  

Sitova   
  
  
  
                  

1. Kotona ja kodin-
omaisissa oloissa 
asumisen turvaami-
nen ja edistäminen  
  
  
2. Toimiva hoidon 
porrastus  
  
  
  
  
  
  
3. Laadukkaat ja 
asiakaslähtöiset 
vanhus- ja vam-
maispalvelut  

Kotona/kodinomaisissa 
oloissa asuvien osuus 
75 vuotta täyttäneistä  
  
  
  
Toimintakyvyn- ja hoi-
dontarpeen arviointi  
  
  
  
  
  
  
Asiakaspalaute ja –ky-
selyt  

90 %:a 75 vuotta 
täyttäneistä asuu 
kotona tai kodin-
omaisissa oloissa  
  
  
Pitkäaikaisessa lai-
toshoidossa ja te-
hostetussa palvelu-
asumisessa vain 
ympärivuorokauden 
apua tarvitsevia.   
  
  
Asiakastyytyväi-
syys  
  

Toteutunut  
  
  
  
  
   
Toteutunut. Mo-
niammatillinen 
SAS-ryhmä arvioi 
asiakkaan tilannetta 
ja päättää hoitopai-
koista.   
  
  
Asiakastyytyväi-
syystaso hyvä.  

  
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi   
  

  
1. Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen tukipalveluiden ja kotiin tarjottavien palveluiden 

avulla. Tavoitteena ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen ja kotona asumisen mahdollista-
minen mahdollisimman pitkään. Tavitteen saavuttamiseksi ikäihmisille järjestetään erilaisia 
palveluita ja tukitoimia toimintakyvyn ylläpitämiseksi; päiväkeskustoiminta, sosiaalihuoltolain 
mukaisia kuljetuspalveluita, palveluseteli tukipalveluihin (esim siivousapu), kotihoitoa ja koti-
hoidon pienhoidon käyntejä. Lisäksi kotiin on mahdollista myöntää apuvälineitä asumisen hel-
pottamiseksi.  
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2. Hoidon porrastusta toteutetaan vanhusten ja vammaisten vastuualueella palveluiden järjestä-

misessä ja kehittämisessä. Hoidon porrastusta toteutetaan päättämällä hoitopaikkasijoituk-
sista sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisessa SAS-ryhmässä. Hoidon porrastuksen työ-
välineenä käytetään mm. yli 65-vuotiaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen mittaamiseen tarkoi-
tettua RAVA-mittaria ja MMSE-testiä (muistitesti).    

  
3. Omaishoitajien tukeminen; sijaisomaishoitajuuden ja lomajakson avulla, omaishoidon tuen tar-

koituksenmukainen kohdentaminen ja hoito-ja palvelusuunnitelmien laatiminen kaikille lain 
edellyttämällä tavalla.   

  
4. Vanhusten palveluasumisen järjestäminen ikäihmisille, jotka eivät enää kykene tukitoimin asu-

maan kotona. Tavoitteena on Kotipihan paikkojen pitäminen täynnä.   
  
Vanhusten laitos- ja asumispalvelun tulosyksikkö  
  
Toiminta  

Suoritteiden määrä  TP20  TA21  TP21  

Palvelukeskus Kotipihan 
laitoshoidon ja palvelu-  
asumisen hoitopäivät  
  

8387  8760  7889  

Suoritteiden hinta /€  TP20  TA21  TP21  

Hoitopäivän hinta (Palve-
lukeskus Kotipihan lyhyt- 
ja pitkäaikaishoito sekä 
palveluasuminen)  

82            85  95  

  
  

Palvelukeskus  Kotipihan nettomeno vuonna 2021 on 752 539 euroa.  
  

  
Tehostetun palveluasumisyksikön Kotipihan ja kotihoidon toiminnot tuottaa Suomen 
Terveystalo Oy.  
  
Marraskuun alussa Eevakodin 15 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö siirtyi 
kunnan toiminnaksi Attendolta. Vuoden 2021 kustannuksiin kuului kalustohankinta At-
tendolta 20 000 €. Yhden kokoaikaisen lähihoitajan puute aiheutti ostopalvelutarvetta, 
joka taas lisäsi Eevakodin henkilöstöön kohdentuvaa palkkakustannusta. Asukaspaik-
koja ei voitu täyttää kokonaan henkilöstövajauksen vuoksi. Vajaatäytöllä pitkäaikaisia 
tehostetun palveluasumisen asukkaita Eevakodilla oli loppuvuonna yhteensä 10 ja ly-
hytaikaisessa palveluasumisessa kerrallaan 1–3 asukasta.   

  
Eevakodin nettomeno vuonna 2021 yhteensä 65 620.  
  

Vammaisten työtoiminnan tulosyksikkö  
  

   Kehitysvammaisten päivätoiminta ostetaan Marjan kodilta.  
Nettomeno 47 614 euroa.  

  
Vammaisten laitospalvelujen tulosyksikkö  
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Sisältää Suojarinteen kuntayhtymän purkamiseen liittyvät eläkemenoperusteiset ym. 
menot  6 102 euroa.   

  
Kotipalvelun tulosyksikkö  
  

Sisältää kotipalvelun menot, tukipalvelut ja palvelusetelin sekä ostopalvelun, netto-
meno 123 883 euroa.  

  
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut  
  

Sisältää vammaispalveluohjauksen, perhehoidon, vammaisten asumispalvelun os-
ton  Marjankodilta,  vanhusten asumispalvelun oston Eevakodilta (ajalla 1.1 - 
4.11.2021), vanhusten päiväkeskustoiminnan, vammaispalvelun taloudelliset tukitoi-
met ja omaishoidontuen.  
  
Eevakodin asumipalveluita ei enää toteutettu ostopalveluna 5.11.2021 jälkeen.  

  
Toiminnan toteutuminen vuonna 2021  

1. Ikäihmisten kotona asumista on toimintavuoden aikana tuettu seuraavasti:  
- suunnitelma päiväkeskustoimintaa kerran viikossa Kotipihassa (osallistujia 8-10), 

mutta koronaepidemia vaikuttanut siihen, että palvelu on ollut pidempiä jaksoja tauolla 
toimintavuoden aikana  

- toteutettu sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita (osallistujia 10 ). Kuljetuspal-
veluissa tapahtui muutos 1.6.2021 alkaen kuljetuspalvelun siirryttyä maakunnallisesti 
hankittuun välitys- ja kuljetuspalveluun.  

- järjestetty tukipalveluita (vaatehuolto-, siivous ym.) palvelusetelillä (10 asiakasta)  
- kotihoidosta on toteutettu yhteensä  6935  kotikäyntiä. Kotihoidon asiakkaita on vuo-

den  aikana ollut keskimäärin 39-46 asiakasta kuukaudessa.  
- kotihoidon pienhoidon käyntejä 581/vuosi, keskimäärin 48 käyntiä kuukaudessa  
  
Lisäksi on toteutettu apuvälinepalveluita, sekä viety kotiin asumista helpottavia ratkaisuja 
(tukikaiteita, luiskia ym.) ja vapaaehtoista ystävätoimintaa.   
  
Kuntouttavaa työotetta toteutettiin kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja lai-
toshoitopalveluissa tukemalla ja aktivoimalla asiakkaiden toimintakykyä resurssien anta-
missa rajoissa.    
  

2. Hoidon porrastusta toteutettiin päättämällä hoitopaikkasijoituksista sosiaali- ja terveystoi-
men moniammatillisessa SAS-ryhmässä. Hoidon porrastuksen työvälineenä käytetään 
mm. yli 65-vuotiaiden toimintakyvyn ja avuntarpeen mittaamiseen tarkoitettua RAVA-mit-
taria ja MMSE-testiä (muistitesti). Perhehoidon koulutukseen haettu toimijoita, mutta kun-
nasta ei ole löytynyt perhehoidosta kiinnostuneita. Kinnula lähtenyt mukaan maakunnalli-
sen RAI-yhteistyöhön.  
  

3. Omaishoidon tuella hoidettujen lukumäärä on vuoden aikana yhteensä 42 henkilöä, joista 
22 vanhuksia ja 20 vammaisia.   

  
4. Vanhusten palveluasumisessa oli vuonna 2021 yhteensä 8 henkilöä (Pihlajakoti) ja tehos-

tetussa palveluasumisessa yhteensä 38 henkilöä (Kotipiha, Eevakoti, Variskylä) lisäksi os-
tettiin lyhytaikaishoidon paikkoja.   
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TERVEYSPALVELUJEN VASTUUALUE 
 
Vastuualue 
 

Terveyspalvelut 

 
Vastuualueen tilivelvollinen  
  

Perusturvajaos, sosiaalijohtaja ja ylilääkäri.  
  
Vastuualueeseen kuuluvat tulosyksiköt  
  

1. Vastaanottopalvelut  
2. Terveyspalvelujen tukitoimet  
3. Vuodeosastopalvelut  
4. Hammashuolto  
5. Työterveyshuolto  
6. Erikoissairaanhoito  

  
  
  
Tavoitteet  
  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoi-
tearvo  

Toteuma  

  Terveyden edis-
täminen  
Sairauksien en-
naltaehkäisy  

Ennaltaehkäisevät 
toimenpiteet (tiedotta-
minen, neuvonta, 
seulontatutkimukset)  

Väestön tervey-
dentilan parane-
minen, sairauk-
sien varhainen 
toteaminen  

Vuosittaiset seu-
lontatutkimukset 
toteutettiin suun-
nitelman mukai-
sesti.  

  
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
  

1. Jatkettiin edelleen vastuuhoitajakäytäntöä (diabetes, reuma, astma, dementia, sy-
dän).  

2. Terveysneuvonnalla on edistetty kunnan asukkaiden terveydentilaa ja ohjattu asuk-
kaita oikeiden terveyspalvelujen käyttöön.   

3. Covid 19-pandemiaan liittyvien toimepiteiden, velvotteiden ja ohjeistuksien toteuttami-
nen ja noudattaminen ajantasaisesti  

4. Lastenneuvolan palveluiden painopiste oli edelleen riskiperheissä.   
5. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa työmuotoina käytettiin terveystarkastuksia, 

seulontatutkimuksia, suojarokotuksia, terveysneuvontaa ryhmille ja yksilöittäin. Ta-
voitteena terveydenhoitaja ja -psykologipalvelujen säännöllinen ja matalan kynnyksen 
saatavuus kunnassa.  Puheterapeutin palvelut tuotettiin sekä lähi- että etäpuhetera-
piana asiakkaan tilanteesta riippuen.  

6. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen avulla tuettiin asiakkaiden toimintakykyä ja it-
senäistä selviytymistä.  

7. Potilasasiamies ohjasi ja neuvoi asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyk-
sissä.  
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Toiminnan toteutuminen vuonna 2021  
  

1. Vastuuhoitaja käytäntö toteutui toimintavuoden aikana. Uutena lisäski BCB-hoitaja- ja fy-
sioterapia käynnit. BCB on uutta toimintaa, mikä siirtynyt sairaanhoitopiiristä perustervey-
denhuoltoon. Kyseessä on tekonivelpotilaan hoidon optimointi.  

2. Terveysneuvonta on korostunut koronaepidemian takia toimintavuoden aikana. Koronavirus 
on lisännyt neuvonnan ja ohjauksen tarvetta merkittävästi. Terveysneuvontaa toteutettu 
etänä koronaviruksen alkamisesta lähtien aina kun se on ollut mahdollista.  

3. Covid 19 pandemia vaikutti edelleen toimintavuoden aikana merkittävästi terveydenhuollon 
palveluissa. Toimintavuoden aikana koronarokotusten toetuttaminen sekä koronatartunto-
jen testaus ja jäjittäminen vaativat terveydenhuollon reusrssia ja organisoimista.  

4. Lastenneuvolapalveluissa ja kouluterveydenhoitajan käynneissä on ollut elo-joulukuulla su-
pistusta terveydenhoitajan vaihtumisen vuoksi, jolloin terveydenhoitajan resurssia kohdistet-
tiin äitiysneuvolaan, vauvat, alle kouluikäiset sekä rokotusohjelman mukaiset rokotukset 
hoidettiin. Koululaiset ovat pääseet syksyn ajan tarvittaessa terveyskeskuksen hoitajan tai 
lääkärin vastaanotolle, mutta myös kouluterveydenhoitoon pystyttiin tarjoamaan loppu vuo-
desta pientä resurssia.  

5. Pyskologipalvelussa oli muutoksia toimintavuoden aikana psykologin vaihtumisen vuoksi. 
Psykologin palveluita oli viikottain saatavilla.  

6. Puheterapian käynnit ovat toteutuneet suunnitellusti.   
7. Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä kokoontui suunnitelmallisesti toimintavuoden ai-

kana   
8. Potilasasiamiehen palveluja, neuvontaa ja ohjausta on ollut saatavilla toimintavuoden ai-

kana. Yhteydenotoissa pääpaino on ollut palveluun liittyvissä palautteessa.   
  
Terveyspalvelujen vastuualueella toimintavuoden aikana kohdistunut huomattavia ja ennakoimat-
tomia muutoksia koronaepidemian vuoksi. Terveydenhuollon palvelualueella on jouduttu toimi-
maan koronaepidemien vaatimien ohjeiden ja suositusten mukaisesti sekä jatkuvasti sopeutu-
maan muuttuvaan tilanteeseen ja perehtymään olemassa olevaan tietoon koronaviruksesta. Ter-
veudenhuollon vastuualueella on ollut merkittävä rooli koronaviruksen torjumisessa ja siihen liitty-
vien uusien toimenpiteiden- ja käytäntöjen opettelua. Koronaepidemien johdosta toimintavuoden 
aikana on edelleen toteutettu yhteistyötä kunnan toimijoiden ja Terveystalon vastuuhenkilöiden 
kanssa.  
  
Vastaanottopalvelujen tulosyksikkö  
  
  

Sisältää lääkärin vastaanoton, terveysneuvonnan, kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntou-
tuksen, mielenterveystyön, puheterapian, kotisairaanhoidon, sairaankuljetuksen ja po-
tilasasiamiehen tehtävät.  

  
Lääkärin vastaanoton nettomeno on 666 573 euroa.  

  
Terveyskeskuksessa oli vuoden aikana yhteensä 2620 lääkärin vastaanottokäyntiä, 
kuukausitasolla keskimäärin 218 käyntiä/kk. Hoitajakäyntejä oli vuoden aikana  4943 
käyntiä, kuukausitasolla 411 käyntiä/kk. Kuntohoitajan käyntejä 50/vuosi. Hoitajakäyn-
neissä reilu nousu verrattuna aikaisempaan/piin vuoteen/vuosiin, syynä koronarokotuk-
set jotka pääsääntöisesti tehtiin vuoden 2021 aikana. Lisäksi koronanäytteiden otto li-
sännyt käyntejä.  
  
Neuvolatoiminnan osalta lääkärin vastaanottokäyntejä oli yhteensä 209/vuosi. Tervey-
denhoitajan vastaanottokäyntejä oli neuvolatoiminnassa 565/vuosi. Koulu- ja 
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opiskeluterveydenhuollossa lääkäreiden vastaanottokäyntejä oli yhteensä 53/vuosi ja 
terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä 305/vuosi.  

  
Mielenterveyspalvelut koostuvat lääkäripalveluista, psykiatrian avohoidosta, psykolo-
gipalveluista ja psykiatrisen sairaanhoitajan palveluista. 1.8.2021 alkaen järjestetty 
myös depressiohoitajan vastaanottoja. Psykologipalvelut palvelut tuottaa pääasiassa 
Terveystalo, ja psykiatrian avohoidon ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut on ostettu 
Wiitaunionista. Toiminnasta vastaa kokonaisuutena palveluntuottajan vastaava lääkäri 
ja ylilääkäri.   
  
Em. mielenterveyspalveluita on käyttänyt vuositasolla yhteensä (depressioh. +pykg + 
psyksh yht 102 asiakasta ja psykiatrisen sairaanhoitajan käyntejä on yhteensä 86 ja 
päivätoimintakäyntejä yhteensä 9, psykiatrin käyntejä 18. Depressiohoitajan käynnit 68. 
Psykiatrian avovastaanotto käsittää aikuis- ja nuorisopsykiatristen asiakkaiden pitkäai-
kais- ja akuuttihoidon, lääkehoidon seurannan ja tarvittaessa toteutuksen.  Psykiatristen 
akuuttien kriisien yhteydessä on toteutettu päivystysluonteisesti tarveharkintaisesti ko-
tikäyntejä.   

  
Psykologityö perusterveydenhuollossa käsittää psykologiset tutkimukset, koulu- ja neu-
volapsykologityön, ennaltaehkäisevää työtä, vanhemmuuden tuki- ja neuvontakäynnit 
sekä lääkärin lähetteellä muistitutkimukset. Psykologi osallistuu oppilashuoltoryhmä-
työskentelyyn, yhteistyöhön perusterveydenhuollon erityistyöntekijöiden, sosiaalitoi-
men ja alueellisten yhteistyötahojen kanssa. Psykologin käyntejä on toimintavuoden ai-
kana yhteensä 339 käyntiä.  

  
Mielenterveystyön nettomeno 161 172 euroa.  

  
Puheterapiaa tuotetaan etä- ja lähipalveluna. Puheterapian vastaanottokäyntejä on ollut 
toimintavuoden aikana yhteensä 161 kappaletta. (edellisenä vuonna 126)  
  
Puheterapian nettomeno on 51 419 euroa.  

  
Vastaanottopalvelujen nettomeno yhteensä 1 337 934 euroa.  
  

Terveydenhuollon vastaanottopalvelut tuottaa Suomen Terveystalo.  
  
Toiminta  

Suoritteiden määrä/ 
käynnit  

      TP20  TA21  TP21  

Lääkärin vastaanotto  
  

2328  2500  2620  

  

Suoritteiden hinta 
€/käynti  

TP20  TA21  TP21  

Lääkärin vastaanotto            236  260  254  
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Terveyspalvelut/tukitoimet  tulosyksikkö  
  

Sisältää laboratorion, röntgenin, välinehuollon ja hoitotarvikkeiden jakelun.  
Nettomeno 233 958 euroa.  

  
Terveyspalvelujen tulosyksikkö on järjestetty ostopalveluna 1.10.2017 alkaen.  

  
Vuodeosastopalvelut tulosyksikkö  
   

Ostopalvelu muilta kunnilta, nettomeno 231 683 euroa.  
  
  
Hammashuollon tulosyksikkö  

  
Alle kouluikäiset, koululaiset ja alle 18-vuotiaat kutsuttiin tarkastukseen suunnitellun 
tarkistusvälin mukaisesti. Aikuiset ovat päässeet hoitoon 3-6 kuukauden sisällä yhtey-
denotosta. Päivystysaikaa oli varattu joka päivä yksi tunti kiireellistä hoitoa tarvitse-
ville. Hammaslääkärin asiakaskäyntejä oli toimintavuoden aikana yhteensä 1222 
käyntiä. (edellisenä vuonna 1203 kpl). Oikomishoidossa käyntejä oli yhteensä 161 kpl 
(edellisenä vuonna 181 kpl). Hammashoitajan käyntejä oli vuoden aikana yhteensä 92 
kpl ( edellisenä vuonna 92kpl)  

  
   Nettomeno 176 759 euroa.  

Toiminta   

Suoritteiden määrä 
/käynti  

TP20  TA21  TP21  

Käynnit  1203         1509  1222  

Suoritteiden hinta  TP19  TA20  TP20  

Hammashoito eu-
roa/käynti  

156        107  144  

  
Työterveyshuollon tulosyksikkö  
  

Palvelut ostettiin Työterveys Laine Oy:ltä.  
  
  
Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö  
  

Ostopalveluna Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja muilta.  
Nettomeno 2 423 835 euroa.  
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Perusturvatoimialan henkilöstö vuonna 2021 
 
 

  Virka- ja tehtävänimike TP 2018 TP2019 TA2020 TP2021 

Perusturva Sosiaalijohtaja 1 1 1 1 

  Sosiaalityöntekijä 0,5 1 1 1 

  Toimistonhoitaja  1 1 1 1 

  Sosiaaliohjaaja 1 1 1 1 

 Koulukuraattori - - - - 

  Hoivakodin johtaja - - - 1 

  Sairaanhoitaja  1 1 - 1 

  Hoitaja 1 - - 7 

  Perhetyöntekijä 1 1 1 1 

  Osastoapulainen 2 2 1 - 

 Kuntoutusohjaaja - - - - 

  Ylilääkäri (50%) 1 0,2 0,2 0,2 

  Terveyskeskuslääkäri - - - - 

  Puheterapeutti (50%) - - - - 

  Psykologi            - - - - 

  Terveydenhoitaja - - - - 

  Terveyskeskusavustaja - - - - 

  Hammaslääkäri - - - - 

  Hammashoitaja 1 1 - - 

  Kokki/Siistijä 
                
- 

- - 1 

  
Henkilökohtainen avustaja/ vanhustyön-
tekijä 

 
- 

- - - 

  Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 10,5 10,1 6,2 15,2 
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SIVISTYSLAUTAKUNTA 

 
Sivistyslautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: 
  
 Hallintopalvelut 

Varhaiskasvatus 
Esi- ja perusopetus 
Lukio 
Kansalaisopisto 
Liikuntatoimi 
Kirjastotoimi 
Kulttuuritoimi 

 
Kansalaisopistolla on sivistyslautakunnan alainen johtokunta. Kansalaisopiston toi-
minta-alueena ovat Kinnulan ja Lestijärven kunnat. Opistoa hallinnoi Kinnulan kunta 
vastuukuntana. 
 
 

Vastuualue 
 

Sivistyspalvelujen hallinto 

 
 
Vastuualueen tilivelvollinen  
  

Sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja Minerva Rannila  
  
Toiminta-ajatus  
  

Sivistystoimen hallinnonalan tehtävänä on edistää sen eri toimialoilla (varhaiskasvatus, 
esi- ja perusopetus, lukio, vapaa sivistystyö, vapaa-aikatoimi, kirjasto ja kulttuuri) asuk-
kaiden hyvinvointia. Turvataan asukkaille mahdollisuudet aktiiviseen elämään osallistu-
vina kansalaisina, joilla on oikeus turvalliseen, oppijalähtöiseen, elinikäiseen oppimisen 
polkuun varhaiskasvatuksesta ikääntyvään väestöön. Edistetään kunnan elinvoimai-
suutta ja houkuttelevuutta asuinpaikkana. Sivistystoimi edistää omalta osaltaan asuk-
kaiden psyykkistä ja fyysistä turvallisuutta, toimintakykyä sekä elämänlaatua.   
  

  

Tavoitteet  
  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

  Sivistystoimen laa-
dun, tarjonnan ja ra-
kenteen kehittäminen 
(sivistys   
elinvoimaisuuden, tur-
vallisuuden, osallisuu-
den ja hyvinvoinnin 
tekijänä) sivistystoi-
men johtoryhmän 
työskentelynä  

Sivistystoimen johdon 
kehittäminen  
  
  

Johtoryhmätyöskentelyä 
sekä sivistystoimen osas-
tokokouksia toteutettu 
vuoden 2021 aikana 
säännöllisesti  
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  Sivistysjohdon ja hal-
linnon osaamisen yllä-
pitäminen ja kehittä-
minen  

Sivistysjohdon ja hallin-
non koulutus  

Koulutuksiin on osallis-
tuttu väh. 3/vuosi  

  Henkilöstön osaami-
sen kehittäminen   

Henkilöstön kehittämis-
suunnitelma, rakenne-
suunnitelma  

Eläköitymiset ja muuttu-
neet osaamistarpeet huo-
mioitu  

  Pedagogiikan kehittä-
minen opetussuunni-
telmien mukaisesti  
  

Perusopetuksen, lukion 
sekä taiteen perusope-
tuksen OPS  
  

OPSit ohjasivat toimintaa 
vuonna 2021  
  

  

  Oppilashuoltotyön ke-
hittäminen  

Oppilashuoltoryhmän ko-
koontumiset väh. 
1/vuosi  

Oppilashuoltoryhmä ko-
koontui 2 kertaa vuonna 
2021  

  Kansalaisopiston 
suunnitelmallisen ke-
hittämistyön aloittami-
nen muuttuneessa toi-
mintaympäristössä  

Kansalaisopisto kunnan  
strategian toteutuksessa, 
toimintatavat  

Itsearvion ja sidos-
ryhmä(kyselyn) tulokset ja 
jalkautus kurssisuunnitel-
miin ja tarjontaan  

  Varhaiskasvatuksen 
pedagogiikan ja raken-
teen kehittäminen  

Pedagoginen dokumen-
tointi. Riittävä henkilöstö-
mitoitus ja -rakenne. 
Vuorohoidon saatavuus. 
Itsearviointi.  
  
  

Lasten ja huoltajien osalli-
suus. Pedagoginen osaa-
minen näkyy käytännön 
työssä.  
Asiakastyytyväisyys.  
  

  
  
  
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
  

1. Johtoryhmätyöskentely yhdistää sivistystoimen suunnittelu-, arviointi- ja laatutyötä.  
 

2. Sivistystoimen varautuminen mm. eläköitymisten ja toimintaympäristön muutoksen aiheutta-
maan osaamisvajeeseen; keinoina henkilöstön osaamiskartoitukset ja toimenpide-ehdotuk-
set niiden pohjalta ja henkilöstömitoituksen ja toimenkuvien tarkistaminen.  

 

3. Oppilashuoltotyöhön paneutuminen, painopisteenä yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä toi-
minta. Koulukuraattori ja koulupsykologipalveluiden riittävyyden tarkastelu ja palveluiden va-
kiinnuttaminen.  

 

4. Toiminta Suomenselän kansalaisopistossa jatkuu yhdessä Lestijärven kunnan kanssa. Va-
paalla sivistystyöllä on jatkossa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä tärkeä osuus.  

 

5. Sivistystoimen palveluiden tuottaminen ja kehittäminen alueellisena yhteistyönä yhdessä 
naapurikuntien kanssa.  
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Toteutuminen vuonna 2021  
  

1. Sivistystoimen osastokokoukset toteutettu vuoden 2021 aikana kuukausittain.  
 

2. Sivistystoimen työkaluna henkilöstön osaamiskartoitukset kehityskeskustelujen yhteydessä, 
ennakointi työntekijän siirtyessä eläkkeelle sekä uudet avaukset tehtävien järjestelyissä.  

 

3. Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat vakiintuneet. Palvelutaso koetaan riittäväksi. 
Yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä aktivoitui ja kokoontui lukuvuoden aikana kahdesti tar-
kastelemaan kehittämistarpeita ja edistämään toimintoja. Lisäksi haetiin OKM:n erityisavus-
tusta yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseksi, jota saatiin yhteensä 21.350 euroa (70 % 
rahoitusosuus). Toiminta käynnistyy 2/2022.  

 

4. Toteutui suunnitellusti ja toiminta Suomenselän kansalaisopistossa jatkuu yhdessä Lestijär-
ven kunnan kanssa. Vapaalla sivistystyöllä on kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä tär-
keä osuus.  

 

5. Koronaepidemiasta johtuen lähiyhteistyön aktivointi ja pitkäjänteinen kehittäminen on ollut 
haastavaa.  
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Vastuualue 
 
Varhaiskasvatus (päivähoito), lasten kotihoidon tuki  

 
Vastuualueen tilivelvollinen  
  

Sivistyslautakunta, varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Huuskonen  
  

Toiminta-ajatus  
  

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille turvallinen, aktiiviseen   
toimijuuteen kannustava kasvu- ja oppimisympäristö, jossa on mahdollisuus kehittää 
persoonallisuutta ja taitoja monipuolisesti leikin ja vuorovaikutteisen toiminnan kautta 
omista lähtökohdistaan käsin. Keskeisenä tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin edistämi-
nen ja yksilöllisyyden kunnioittaminen.  
  

Turvalliset ja rajoja antavat ihmissuhteet luovat pohjan lapsen perusturvallisuudelle ja 
sosiaaliselle kehitykselle. Tavoitteena on, että lapsi omaksuu myönteisen ajattelutavan 
itseään, toisia ihmisiä ja muita kulttuureja kohtaan. Ikätovereiden kanssa toimiessaan 
lapsi kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta ja oppii sosiaalisia taitoja. Keskeisellä sijalla 
toiminnassa on kasvatusyhteistyö; vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön tietoinen 
sitoutuminen toimimaan tavoitteellisesti yhdessä lapsen kehityksen ja oppimisen tuke-
miseksi.  
  

Tavoitteet  
  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

  Varhaiskasvatuksen 
henkilöstön pedagogi-
sen osaamisen lisää-
minen eli varhaiskas-
vatuksen asiakas- ja 
työprosessien kehittä-
minen  

Pedagoginen dokumen-
tointi; omavalvontasuun-
nitelma, pedagogisen 
johtamisen suunnitelma, 
tasa-arvo ja yhdenvertai-
suussuunnitel-ma,  
itsearviointi ja aktiivinen 
työkaveruus  

Lasten ja huoltajien osalli-
suus varhaiskasvatuk-
sessa toteutuu (mm. va-
sut, Wilma), omavalvonta-
suunnitelma, tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunni-
telmama. Sähköiset pal-
velut.  
Työtyytyväisyys  

  Pystymme vastaa-
maan vuorohoidon 
tarpeeseen. Vuoro-
hoito tukee lapsen op-
pimista, kasvua ja ke-
hitystä.  

Vuorohoidon saatavuus, 
asiakaspalaute (lapsilta 
palautekyselyt), asiakas-
tyytyväisyyskyselyt to-
teutetaan joka toinen 
vuosi (v. 2021),   

Varhaiskasvatuksen to-
teutuminen perheiden tar-
peiden pohjalta. Asiakas-
tyytyväisyys  
Pienryhmä, Iltatähdet  
  

  Henkilöstömitoitus tar-
peen mukaiseksi.  
  

Riittävä henkilöstömitoi-
tus ja - rakenne  
  
  

Lasten päivähoidon järjes-
täminen siinä laajuudessa 
ja sellaisissa toimintamuo-
doin kuin Kinnulan kunnan 
esiintyvä tarve edellyttää  
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Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
  

1. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, 
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Var-
haiskasvatuksen painopisteinä ovat pedagoginen johtaminen ja yhteiset kasvatuskäytänteet. 
Varhaiskasvatuksen pedagogisena tavoitteena ovat kasvattajien tietoisuuden ja osaamisen li-
sääminen pedagogisesta dokumentoinnista. Pedagogisen toiminnassa painotetaan luontotee-
maa ja pienryhmätoimintaa. Päivittäiseen toimintaan nivotaan eri oppimisen osa-alueet. Henki-
löstön pedagogista osaamista lisätään mm. koulutuksen, pedagogisten keskusteluiden, työpaik-
kakokousten ja työnohjauksen avulla. Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen kes-
keinen työmenetelmä, joka tukee suunnittelua, toteutumista, arviointia ja kehittämistä. Kehite-
tään myös sähköistä dokumentointia vastaamaan varhaiskasvatuksen asiakas- ja työprosessei-
hin (hakeminen, päätös, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma=vasu jne.).  

  
2. Kinnulan kunnan varhaiskasvatuksen vuorohoidon tarvitsijoiden määrä on edelleen kasva-
nut. Vuorohoidon ja epäsäännöllisten hoitoaikojen vuoksi panostamme erityisesti vuorohoidossa 
olevien lapsien kokopäiväpedagogiikkaan, jotta heillä olisi tasa-arvoiset ja yhdenmukaiset mah-
dollisuudet osallistua päiväkodin toimintaan. Vuorohoidossa noudatetaan samoja pedagogisia 
suunnitelmia kuin muussakin varhaiskasvatuksessa. Vuorohoidossa on oma pienryhmä Iltatäh-
det. Henkilöstöä on jouduttu lisäämään vuorohoidon tarpeen vuoksi, jotta lain edellyttämät suh-
deluvut täyttyvät. Alle 3-vuotiaiden suhdeluku on 4:1 ja yli 3-vuotiaiden suhdeluku 7:1. Vuorohoi-
toon on tullut lisää lapsia, jotka tarvitsevat huoltajien työn vuoksi hoitoa aikaisin aamuisin, pitkälle 
iltaan ja viikonloppuisin.   

  
3. Päiväkoti Silkkilinnan henkilöstön mitoitus ja rakenne tarkistetaan vastaamaan lain vaati-
muksia.  Vakinaistetaan kaksi määräaikaista varhaiskasvatuksen opettajan tointa 1.8.2021 al-
kaen. Varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä lapsia hoidossa 57 lasta ja hoidon tarve on edelleen 
kasvamaan päin. Nimenomaan alle 3-vuotiaiden hoitopaikoista on vajaus.   
 

 

Toteutuminen vuonna 2021  
  

1. Varhaiskasvatusta on toteutettu valtakunnallisen ja Kinnulan varhaiskasvatuksen 
suunnitelman mukaisesti. Toiminnan suunnittelun, arvioinnin, kehittämisen ja dokumen-
toinnin pohjana ovat lasten varhaiskasvatussuunnitelmat.  

  
Maailmanlaajuinen COVID19-pandemia vaikutukset ovat näkyneet erityisesti henkilö-
kunnan tarpeessa, taloudessa ja toiminnan pedagogisissa ratkaisuissa. Henkilöstövai-
kutukset ovat näkyneet erityisesti sijaisuustarpeissa. Arkea päiväkodissa on toteutettu 
Opetusministeriön ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen suositusten sekä Keski-Suomen 
koronanyrkin ohjeistusten mukaisesti. Koronanviruksen varotoimenpiteet ovat näkyneet 
lasten ja henkilökunnan poissaoloina. Koronaepidemiasta huolimatta on kuitenkin pys-
tytty vastaamaan hyvin pedagogisiin tavoitteisiin. Lasten varhaiskasvatussuunnitelma-
keskustelut ovat toteutuneet poikkeusjärjestelyin. Toiminnan keskiössä on ollut leikki, 
pienryhmätoiminta ja luonto.  

  
Etäkoulutukset ovat mahdollistaneet panostamisen koulutuksiin. Työpaikkakokoukset 
ovat toteutuneet poikkeusjärjestelyin, samoin pedagogiset työpajat. Sähköistä doku-
mentointia ei olla pystytty kehittämään suunnitellusti vastaamaan varhaiskasvatuksen 
asiakas- ja työprosesseihin (hakeminen, päätös, lapsen varhaiskasvatussuunni-
telma=vasu jne.).  
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Varhaiskasvatus sai opetusministeriöltä erityisavustuksen 42 000 € 
(OKM/268/520/2020) varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laa-
dun kehittämiseen Päiväkoti Silkkilinnassa ajalle 1.9.2020-31.12.2021. Avustuksella 
palkattiin varhaiskasvatuksen opettaja. Kehittämishankkeen myötä tehtiin asiakirjat: 
omavalvontasuunnitelma, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja 4-vuotisneuvola-
lomake. Koronan vaikutusten tasoitus -hanke 2020. Hankerahoitus koronaviruksen ai-
heuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Hankerahalla on palkattu var-

haiskasvatukseen lastenhoitaja.  
 

2. Vuorohoidon tarpeeseen on pystytty vastaamaan joustavasti ja asiakasperheiden 
tarpeiden pohjalta. Vuorohoidossa noudatetaan samoja pedagogisia suunnitelmia kuin 
muussakin varhaiskasvatuksessa.  Kinnulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman 
mukaisesti varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään joka toinen vuosi (parittomat vuo-
det, ed.v.2019) asiakastyytyväisyyskysely. Tavoitteenamme on varhaiskasvatuksen jat-
kuva kehittyminen.  Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ajalla 12.4-23.4.2021. Yleis-
arvosana varhaiskasvatukselle huoltajien mielestä oli kiitettävä eli keskiarvo 4,3. Kyse-
lyn tuloksien perusteella voidaan todeta, että varhaiskasvatuksen asiakasperheet ovat 
tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja saimme paljon kiitosta toiminnasta.  

  
  

3.  Varhaiskasvatuksessa oli kirjoilla 31.12.2021 68 lasta, alle kolmevuotiaita heistä 22 
lasta. Alle 3-vuotiaiden hoidontarve on edelliseen vuoteen nähden kasvanut. Päiväko-
dissa työskentelee 10,5 hoito- ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä (5 varhaiskasva-
tuksen opettajaa, varhaiskasvatuspäällikkö (50 %työajasta varhaiskasvatuksen opet-
taja) ja 5 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa) ja yhdessä ryhmässä päiväkotiapulainen 
sekä päiväkotiapulainen ruokahuoltotehtävissä. Varhaiskasvatuslakia muutettiin 
1.8.2021 alkaen mitoituksesta poikkeamisen osalta (36 §). Samalla lakiin lisättiin hen-
kilöstön ilmoitusvelvollisuus (57 a ja b §).  Lain vaikutukset ovat näkyneet henkilöstön-
tarpeessa.  Kahteen varhaiskasvatuksen opettajien vakinaisiin toimiin ei ole saatu pä-
teviä hakijoita, joten vakinaiset toimet ovat täyttämättä, ja ne on korvattu kahdella mää-
räaikaisella lastenhoitajan toimella, jotta riittävä henkilöstö on taattu päiväkodissa. 
Henkilökunnan mitoitus ovat vastanneet varhaiskasvatuslain vaatimuksia.  
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Vastuualue 
 

Perusopetus 

 
Vastuualueen tilivelvollinen  
  

Sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja Minerva Rannila  
  
  
Toiminta-ajatus  

                        
Perusopetus antaa kasvatus- ja opetustehtävänsä mukaisesti lapsille ja nuorille laaja-
alaiset valmiudet tulevaan elämään sekä yhdessä kodin ja muiden yhteistyökumppa-
neiden kanssa kasvattaa terveyteen, sosiaaliseen ajatteluun ja vastuuseen itsestä, 
muista ihmisistä ja ympäristöstä.   
  

Perusopetus ohjaa oppilaita löytämään inhimillisen pääoman mukaisen oman osaami-
sensa, vahvuutensa sekä rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Perusopetuk-
sen yhteiskunnallisena tehtävänä on laaja-alaisen kestävän kehityksen (ekologinen, so-
siaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) periaatteen mukaisesti edistää tasa-arvoa, yh-
denvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä lisätä sosiaalista pääomaa. Inhimillinen 
pääoma koostuu osaamisesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, 
osallisuudesta, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Kulttuuritehtävänä perusopetuk-
sella on edistää oppijoiden kulttuurista osaamista, kulttuurisen moninaisuuden arvosta-
mista, juurtumista yhteisöön, kulttuurisen perimän arvostamista sekä tukea oppilaita 
oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman muodostumisessa  

  
  
Tavoitteet  
  

  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

  Esiopetuksella pa-
rannetaan kouluval-
miutta   

Esiopetukseen osal-
listuminen  

Ei pudokkaita, (esiopetus ol-
lut vanhempia velvoittava 
1.8.2015 alkaen)  
  

  9. luokan oppilaat 
saavat perusopetuk-
sen päättötodistuk-
sen  

Oppivelvollisuuden 
suorittaminen  

100 %  

  Toisen asteen opin-
tokelpoisuus  

Siirtyminen jatko-opin-
toihin 9. lk:n päätyt-
tyä, ei pudokkaita  

100%  

  Ammattitaitoinen 
henkilöstö  

Henkilöstökoulutus  Veso-koulutuksien lisäksi 
koko henkilöstölle n. 1 valin-
nainen koulutuspäivä/vuosi  
  
Sisäiset koulutustapahtumat  

  Yhtenäisen perus-
koulun kehittäminen 

Yhteiset virat ja yhtei-
nen pedagoginen toi-
mintatapa  

80 % viroista käytännössä 
yhteisiä  
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osana oppilaan oppi-
mispolkua   
  

  

  
  
  

  

  

Uusimuotoisia, yhteiseen toi-
mintaan pohjautuvia tapah-
tumia (ilmiöviikko, teemat 
tms.) väh. 3/lkv  

  Koulupäivien kehittä-
minen lukujärjestys-
teknisin keinoin  

Paremmat lukujärjes-
tykset  

Arviointikysely, lukujärjestys-
ten laatiminen henkilöstöä ja 
oppilaita kuunnellen  

  Oppilaiden osallisuu-
den, yhteisöllisen 
oppilashuollon ja 
koulukulttuurin kehit-
täminen  

Yhteisöllisen koulujen 
oppilashuoltoryhmän 
(KOR) työn kehittä-
mien, oppilas-kuntien 
toiminnan kehittämi-
nen  

Yhteisöllisten oppilashuolto-
työryhmä kokoontui 2 kertaa 
lukuvuodessa  
  
Oppilaskunnat toiminnassa 
ala- ja yläkoululla  

  Tukea tarvitsevien 
oppilaiden oppimi-
sen järjestelyt  

Erityisopetusresurssi  
  

Erityisopetusresurssin koh-
dentuminen EO, PO, LU  
  

  Hyvä osaaminen eri 
aineissa  

Valtakunnalliset ko-
keet  

Valtakunnallisesti vähintään 
keskitasoa  

   Aamu- ja iltapäivätoi-
minnan laadullinen 
kehittäminen osana 
perusopetusta  

Toimintasuunnitel-
man  
kehittäminen, lasten 
lkm.  
  

  

Perusopetuksen aamu- ja il-
tapäivätoiminnassa 14 asi-
akkuutta.  
  
  

  Oppilaskerhot  Oppilaskerhot toimin-
nassa osana eheyty-
vää koulupäivää  

Kerhoja toteutettu käyttäjä-
toiveiden mukaisesti, toimin-
nassa 17 eri ryhmää ja 9 eri 
kerhoa.  

  
  
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
                                          
  

1. Yhtenäinen peruskoulu 0-9 luokille, eli yhtenäiskoulu. Opettajien sijoittelua eri koulumuoto-
jen välillä lisätään yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti. Opettajien vertaistuki. Eläke- ja 
muiden järjestelyjen kautta vapautuviin virkoihin liittyvät tehtävien järjestelyt ratkaistaan ke-
hittämissuunnitelman perusteella mm. välttäen pirstalemaista ja rauhattomuutta tuottavaa 
opetustuntien jakoa.  
  

2. Erityisopetusresurssin tarkistaminen ja ylipäänsä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimisjär-
jestelyihin ja oppimisen resurssointiin liittyvät kokeilut ja järjestämistavat sekä -menetel-
mät.   
  

3. Koulutuksen ja muun osaamisen kehittämisen avulla parannetaan henkilöstön valmiuksia 
toimia uusissa työtehtävissä.   

 

4. Digitalisaation hyödyntäminen lukujärjestysteknisissä asioissa (optimoiva lukujärjestysoh-
jelma).  
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5. Kehitetään arviointitoimintaa osana koulutyön toteutusta toiminnan tehostamiseksi. Arviointi 
nähdään jokaisen viranhaltijan arjen toimintatapaan liittyväksi tehtäväksi.  
  

6. Oppilaskuntatyön, koulukulttuurin ja yhteisöllisen oppilashuoltotyön edelleen kehittäminen.   
  

7. Aamu- ja iltapäivätoiminta kiinteäksi osaksi perusopetusta, laadun ja toimintatapojen kehit-
täminen.  

 

8. Kerhotoiminnan laadun ja tarjonnan kehittäminen, oppilaiden osallisuus, turvallinen ja kiu-
saamisvapaa koulupäivä. Perusopetuksen 7. – 9. luokkien oppilaiden osuuden lisääminen 
kerhotoiminnassa mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteessa huomioitavaa, että vuodelle 
2021-2022 OPH:n kerhorahaa ei ole anottu.  
  

Toteutuminen vuonna 2021  
    

1. Sivistystoimen opettajien liikkuvuutta on ala- ja yläkoulun sekä lukion välillä pyritty tehos-
tamaan sekä kiinnittämään erityistä huomiota ja ennakoitavuutta avoimiin rekrytointeihin 
ja sisäisiin järjestelyihin tehtävien hoitamiseksi.  

 

2. Sivistystoimessa työskentelee laaja-alainen erityisopettaja sekä erityisluokanopettaja joh-
taa pienluokkatoimintaa. Valtion erityisavustuksen avulla on pystytty toteuttamaan sa-
manaikaisopetusta sekä lisäämään koulunkäynninohjaajaresurssia.   

 

3. Valmiuksia pyritty nostamaan koulutuksilla ja paikallisilla kehittämistoimilla. VESO-päivät 
toteutuneet ja muuta koulutusta tarjottu henkilökunnalle tarpeen ja oman kiinnostuksen 
kohteiden mukaisesti peilaten arjen koulutyön tarpeisiin.  

 

4. Ei hankintatarvetta, käytössä täysin riittävät ohjelmistot lukujärjestysten toteuttamiseksi.  
 

5. Arviointitoiminnan kehitystyö on aloitettu.  
 

6. Oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta on vakiintunutta. Yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä 
kokoontui lukuvuoden aikana kaksi kertaa ja lisäksi yksilöllisiä kokoontumisia toteutettiin 
oppilastilanteiden niin vaatiessa.  

 

7. Aamu- ja iltapäivätoiminta toiminta on vakiintunut kiinteäksi osaksi perusopetusta, toimin-
nan piirissä noin 14 lasta aktiivisesti.  

 

8. Koulun kerhotoimintaa on kehitetty laajasti ja tarjonnassa on tällä hetkellä yhdeksän (9) 
eri kerhoa ja yhteensä 17 eri kerhoryhmää. Kerhotoiminnan kehittämiseksi on saatu Ope-
tushallituksen ja Aluehallintoviraston erillisrahoitusta.  
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Vastuualue 
 

Lukio 

 
Vastuualueen tilivelvollinen  
  

Sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja Minerva Rannila  
  

Toiminta-ajatus  
  
Lukion tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Tavoitteena on kriit-
tiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvä yksilö, joka osaa aktiivisena kansalaisena toi-
mia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi itseään, toisia 
ja ympäristöään kunnioittaen.   
Lukiokoulutuksella on perusopetuksen tapaan opetus- ja kasvatustehtävä, joka raken-
tuu perusopetuksen muodostamalle kivijalalle ja tavoitteelle. Lukiokoulutuksen aikana 
opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomus-
taan sekä paikkaansa maailmassa myös tulevaisuudessa. Lukio syventää opiskelijan 
kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää valmiuksia työelämään ja 
työhön. Koulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakou-
luihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen sekä ohjaa opis-
kelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen.  
  

Tavoitteet  
  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

Sitova  Yo-kirjoitusten tulok-
set vähintään valta-
kunnallista keskitasoa 
*  
  

Yo-tulokset  
  
  
  

  

STT:n pienten lukioiden 
vertailun 2.sija  

  Ammattitaitoinen hen-
kilöstö  

Henkilöstökoulutus  Veso-koulutuksen li-
säksi koko henkilöstölle 
n. 1 valinnainen koulu-
tuspäivä/vuosi  
  
Sisäiset koulutustapah-
tumat  

  Opiskelijoiden jatko-
opintokelpoisuudesta  
huolehtiminen  

Tilastokeskuksen tiedot  Sijoittumiset onnistu-
neet suunnitellusti  

  Peruskoulun 9. luokan 
oppilaiden haku 
omaan lukioon  

Lukion oppilasrekisteri  Vähintään 50 % oman 
kunnan peruskoulun 
päättävistä hakeutuu 
Kinnulan lukioon  

  Koulupäivien kehittä-
minen lukujärjestys-
teknisin keinoin  

Paremmat lukujärjestyk-
set  

Lukujärjestysten laati-
minen henkilöstöä ja 
oppilaita kuunnellen  

  Opiskelijahuollollisten 
toimenpiteiden ja 

Yhteisöllisen opiskelija-
huollon työryhmän 

Työryhmän kokoukset 
väh. 2/lkv  
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opis-kelijoita osallista-
van toimintakulttuurin 
kehittäminen  

toiminta, luki-testauksen 
ym. toimintatavat, oh-
jaus  
  

Opiskelijaedustus sivis-
tyslautakunnassa  

  

  
  
  
Edustus 1 oppilas  

  Lukio kunnan elinvoi-
matekijänä ja alueen 
kehittäjänä, lukion 
työelämäyhteydet  
  

Työelämää tukevat opin-
tokokonaisuudet tai tee-
mapäivät  
  

  

Toteutunut Yritysralli-
tapahtuma yhteistyössä 
Bisnes Lande -hank-
keen ja yrittäjien 
kanssa.  

  Oppilasmäärän kas-
vattaminen ja lukion 
markkinointi  

Oppilasmäärä  Oppilasmäärän nousu 
vähintään 2 verrattuna   
20.9.2020 tilanteeseen, 
ei toteutunut.  

  
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
  

1. Kehittämisen painopistealueet määritellään LOPS:ssa sekä laadun arviointi- ja tulevaisuus-
työskentelyn perusteella. Uuden LOPS:n otettiin käyttöön 1.8.2021.  
  

2. Kehitetään edelleen opettajakunnan pedagogista osaamista eri menetelmien avulla sekä 
osallistutaan resurssien puitteissa erilaisiin kehittämishankkeisiin. Sisäisten koulutusten 
avulla jaetaan omassa organisaatiossa olevaa osaamista.  
  

3. Kehitetään yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa. Nähdään lukion mahdollisuudet myös 
alueen kehittäjänä. Huomioidaan opetuksen sisällöissä ja työtavoissa tulevaisuuden osaa-
misen laaja-alaiset valmiudet.   
  

4. Lukion markkinointiin panostetaan erityisesti oman kunnan ja lähimpien     
naapurikuntien oppilaiden keskuudessa. Markkinoinnissa hyödynnetään mm. sosiaalista 
mediaa, jonka avulla saavutetaan potentiaalisia lukiolaisia entistä paremmin.  
  

5. Opiskelijahuollon työtapojen, oppilaitoskulttuurin, osallistavien työtapojen ja osallisuuden 
kehittäminen.  
  

6. Huolehditaan omalta osalta siitä, että Kinnulan lukiolla on myös jatkossa taloudelliset, toi-
minnalliset ja laadulliset edellytykset jatkaa toimintaansa.   

  

Toteutuminen vuonna 2021  
    

1. Uusi LOPS otettiin suunnitellusti käyttöön Opetushallituksen määräyksen mukaisesti 
1.8.2021.  

 

2. Työvälineenä mm. Tutor-hanke, jonka avulla on nostettu opettajakunnan digivalmiuksia. 
Lisäksi henkilöstö on osallistunut omaa osaamista tukeviin koulutuksiin vaihtelevasti.  

 

3. Pienimuotoista lähiyhteistyötä on toteutettu, mutta lyhyen ja pitkäntähtäimen suunnitelmat 
puuttuvat. Kansainvälinen yhteistyö on käynnistetty Finest Future Oy:n kanssa, joka täh-
tää aasialaisten opiskelijoiden (1-10) sijoittumiseen Kinnulan lukioon syksystä 2022 al-
kaen.  
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4. Lukion markkinointia toteutettu ja vierailuja on tehty naapurikunnissa ja etäyhteyksiä hyö-
dyntämällä. Lisäksi lähialueen opiskelijoita on kutsuttu tutustumispäiviin. Lukion In-
stagram ja Facebook-tilit on käytössä ja tileillä julkaistaan uusia julkaisuja viikoittain.  

 

5. Opiskelijaedustus sivistyslautakunnassa ja tukioppilastoiminta on käynnissä.  
 

6. Eri rahoitusinstrumenttien käyttö on lisännyt lukion kehittämis- ja toimintaedellytyksiä. 
Opiskelijahankinta toteutui suunnitellusti, lukion aloitti yhteensä 9 syksyllä 2020.  
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Vastuualue 
 

 Kansalaisopisto 

 
Vastuualueen tilivelvollinen  
  

Kansalaisopiston johtokunta ja rehtori Marja Lehtonen  
Suomenselän kansalaisopisto toimii Kinnulassa ja Lestijärvellä.   
  

Toiminta-ajatus  
  

Tavoite: Edistää asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja jaksamista. Turvata heille mah-
dollisuus sekä herättää kyky ja halu elinikäiseen omaehtoiseen oppimiseen, kehittymi-
seen sekä aktiiviseen elämään osallistuvina kansalaisina. Edistää omalta osaltaan kun-
tien elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä saattaa osalliseksi paikal-
lisesta kulttuuriperimästä ja juurista. Huolehtia omalta osaltaan asukkaisen henkisestä 
ja fyysisestä turvallisuudesta. Opisto tukee toiminnallaan alueensa asukkaiden aktii-
vista osallistumista yhteisiin toimintoihin ja edistää toiminnallaan osallistumisen liittä-
mistä osaksi kuntalaisen koko elämänkaarta. Oppimista järjestetään tasavertaisuuden 
näkökulmista myös kuntien taajama-alueiden ulkopuolella kuntien kunnan väestöpohja 
huomioon ottaen. Edistetään asukkaiden kykyä ja halua toimintakykynsä ja hyvinvoin-
tinsa ylläpitoon sekä itsensä kehittämiseen tarjoamalla opintomahdollisuuksia omaeh-
toisiin opintoihin sekä täydennys- koulutukseen.  
  
Syrjäytymisen ehkäisemisessä, jaksamisessa ja alueen vetovoimaisuuden lisäämi-
sessä   kansalaisopistolla on tärkeä rooli. Opisto tekee osaltaan myös lapsi- ja nuoriso-
työtä sekä lisää kuntien kulttuuritarjontaa. Vanhusikäisten toimintakyvyn (psyykkinen, 
sosiaalinen ja fyysinen) säilyttämisessä opistolla on tärkeä merkitys.   
  
Opisto osallistuu resurssiensa mukaisesti myös kuntien henkilöstökoulutukseen, sekä 
toiminta-alueen eri oppilaitosten yhteistyöhön.   
  
Taiteen perusopetus  
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja ta-
solta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on 
tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti 
ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen ke-
hittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista 
osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja kor-
kea-asteen koulutukseen.  
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. 
Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Taiteenalan opetuk-
sessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. 
Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä. Taiteen perus-
opetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehit-
tymistä.  
Kinnulassa ja Lestijärvellä taiteen perusopetukseen kuuluu kansalaisopiston järjestämä 
visuaalinen taide (käsityö). Kinnulan osalta taiteen perusopetukseen kuuluu myös Vii-
taseudun musiikkiopiston järjestämä musiikin taiteen perusopetus. Molemmat taiteen-
alat noudattavat omaa erikseen laadittua opetussuunnitelmaa. Taiteen perusopetusta 
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järjestävän oppilaitoksen ylläpitäjä saa opetuksen järjestelyjä varten erillistä valtion-
osuutta.  
  
  

Suoritteiden 
määrä  

TP2019  TP2020  TA2021  TP2021  

Johtokunnan ko-
koukset  

6  6  6  4  

  
  
  
Kansalaisopiston koulutustarjonnassa ja toiminnoissa lukuvuodelle 2020-2021 painot-
tuivat seuraavat teemat:  
  

1) Hyvinvointi, terveys ja hyvä olo (esim. uusina mm. henkiseen jaksamiseen ja rentoutu-
miseen liittyvät kokonaisuudet, uusia liikuntamuotoja)  
2) Turvallisuus ja oma elinympäristö (esim. 72-tuntia varautuminen, EA ja muut kortti-
koulutukset)  
3) Taidot ja tekeminen   
4) Digivalmiuksien ja -taitojen edistäminen, nettiturvallisuus ja asiointi (erillisrahoitus)  
5) Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien mukaisen toiminnan vakiinnutta-
minen ja laatu  
6) Laajentunut kielitarjonta sekä oma ilmaisu   
7) Osaamisen lisääminen; työllisyyden edistäminen ja työllistymisen esteiden poistaminen 
(erillisrahoitus)  
  
Opisto on saanut erillisrahoitusta mm.:  
- opintoseteliavustus senioreille ja työttömille 3500 euroa    
- digiosaamisen lisääminen 10 000 euroa (käyttöaika loppunut vuonna 2021)  
- työttömyyden esteiden purkaminen ja työllistymisvalmiuksien nostaminen; erillisrahoitus 
ohjaukseen ja osaamisen tunnistamiseen sekä mm. korttikoulutuksiin 15 000 euroa  
- digiosaamisen lisääminen työttömille 17 500 euroa (myönteinen päätös vuonna 2021, 
käyttö siirretty vuodelle 2022)  
  
  

Edelliseen, sekä kansalaisopiston visioon perustuen, on kansalaisopistolle vuodelle 
2021 asetettiin seuraavat tavoitteet:  
  
  

Tavoitteet  
  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

Sitova  Laadukas ja moni-
puolinen kurssitar-
jonta, elinvoima, sivis-
tyksellinen tasa-arvo, 
osallisuus sekä pilo-
toiva toiminta mm. 
työllistymisen estei-
den purkamisessa  

Opiskelijoiden osuus 
asukasmääristä, osallis-
tumisaktiivisuus  
  
Palaute toiminnasta, alu-
eellinen, sukupuolinen,   
ja ikäryhmittäinen tasa-
arvo, sosiaalinen kes-
tävä kehitys ja elinvoi-
maisuus  

Opiskelijoita noin 25 % 
kunnan asukkaista  
  
  
Elinvoimaisuutta tukevia 
kursseja vähintään kaksi  

  Kestävän kulttuurisen 
kehityksen tarjonta, 
osallisuus ja omat 

Lyhytkurssien määrä  
  
Kulttuuriperimä ja mm. 

Vähintään kolme kurssia 
lisää kummassakin kun-
nassa  
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juuret  
  
  
  

omaleimaisen tarina- pe-
rinteen ylläpito, keruu ja 
hyödyntäminen, ruoka-
matkailu, messut jne.  

  Hyvinvointia, terveyttä 
ja hyvää oloa edistävä 
toiminta, osaamisen 
lisääminen verkosto-
maisena toimintana  

Teemaan sopivien, uusi-
muotoisten kurssien 
määrä, osaamisen ja it-
seohjautuvuuden lisää-
minen  
  
Asiakaspalaute  

Vähintään kolme uutta 
teemaan sopivaa kurssia 
sekä Lestijärvellä että Kin-
nulassa  
  
  
Myönteinen asiakaspa-
laute  

  Taiteen perusopetuk-
sen (käsityö-
taide)  osallistujamää-
rien vakiinnuttaminen 
ja TPO-prosessien 
kehittäminen  
  
Uuden opsin toiminta-
tapojen jalkauttami-
nen, asukkaiden juur-
ruttaminen yhteisöön 
taiteen keinoin  

Pyrkineiden lkm  
osallistujien lkm,  
koko oppimäärän suori-
tus  
  
 
 

TPO:n OPS:n sisältöjen 
perehdyttäminen ja pe-
dagoginen haltuun otta-
minen, uudet rakenteet, 
”taidekoulu-Jäppä”  

Oppilaita Kinnulassa 10  
Oppilaita Lestijärvellä 10  
  
  
 
 
 
Opetussuunnitelman kir-
jaukset ohjaavat toimin-
taa, itsearvioinnin tulok-
set  

  Kansalaisvalmiuksien 
lisääminen mm. digi-
osaamisessa ja verk-
koasioinnissa, kieli-
koulutukset ja Suomi 
vieraana kielenä   
mm. työperäisille 
maahanmuuttajille  

Henkilökohtaistetut, kun-
talaisten tarpeeseen 
pohjautuvat vierikoulu-  
tukset, tietoiskut ym. asi-
akkaan kotona tai esim. 
kirjastoissa/asiointipis-
teis-sä jne.  
  
Tarpeeseen suunniteltu-
jen kielikurssien määrä  

Molemmissa kunnissa 
opiston toimintakuukasina 
min. 5 tilaisuutta/  
käyntiä/kk  
  
  
  
  
Kielikursseja min 3/vuosi.  
Myös harvinaiset kielet ja 
yhteistyö koululaitoksen 
kanssa  

  Toimintasuunnitelman 
uusiminen (esim. vuo-
sikello) osana kuntien 
strategisten tavoittei-
den toimeen- panoa  

Uusi kuntastrategioista 
johdettu toiminnan suun-
nittelutapa osana kunta-
strategioiden laadintaa ja 
toimeenpanoa  
  

Suunnittelutapa ja sen toi-
meenpano otettavissa 
käyttöön 10/2021 alkaen 
vuosikellon muodossa + 
sen heijastukset kurssi-
suunnitteluun ja toteutuk-
seen  
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Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
  

1. Palvelutarjonnan kehittäminen siten, että vähintään 25 % toiminta-alueen kuntalaisista osal-
listuu opiston toimintaan. Kestävää kehitystä (erityisesti sosiaalinen, kulttuurinen kestävä ke-
hitys) tukevien kurssien osuuden nostaminen opiston tarjonnassa. Aliedustettujen ryhmien 
osallistumisen nostaminen osana sosiaalista kestävää kehitystä. Erilliskoulutuksia mm. työt-
tömille, seniori-ikäisille toimintakykyisyyteen liittyen  

 
2. Kansalaisopiston palvelutarjonnan ja työmuotojen kehittäminen verkostotyönä vastaamaan 

entistä paremmin kuntien strategisiin linjauksiin. (Hyvinvointi, turvallisuus, kuuluminen, elin-
voimaisuus, terveyden edistäminen).  

 
3. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman haltuunotto ohjaamaan toimintatapoja.  

TPO:een soveltuvien tilojen käyttöönottaminen ja toimintatavan rakenteistaminen uuden 
OPS:n mukaisesti.  
 

4. Kansalaisvaltiudet mm. digiosaamisessa, vuorovaikutuksessa ja kielissä  
 

5. Kansalaisopiston tarjonnan suunnittelutapojen uusiminen ”moniäänisemmäksi” ja sitominen 
vuosikellon muotoon sekä vastaamaan entistä paremmin kuntien strategisten linjausten to-
teutusta. Kinnulassa kansalaisopiston näkyvyyden ja tunnettuuden parantaminen ottamalla 
paremmin ja monipuolisemmin käyttöön opintotilat/kuntalaisten olohuoneen, Meijän tilan” 
Kinnus-Keskuksessa.   
 

6. Arvioinnit (CAF) pohjana tavoitteellisemmalle toiminnalle, toiminta paremmin hyödyntämään 
toiminta-alueen kuntia. Kestävän kehityksen painotuksen huomioiminen kaikessa opiston toi-
minnassa.  Kuvaavampien mittareiden käyttöönotto. Talouden mittareiden lisäksi kehittyneitä 
laadullisia mittareita (vrt. hyvinvointi-indikaattorit, TeaViisarimittarit, Caf, BeLL, Sofie…)  
  

  
Toteutuminen vuonna 2021  
  

  
1. Koronaepidemia aiheutti edelleen lukuvuonna 2020-2021 muutoksia opiston      

toimintaan; samoin lukuvuoden 2021-2022 syksyn osalta. Ryhmäkokoja jouduttiin 
pienentämään koronarajoitteiden ja -turvallisuuden vuoksi. Terveys- turvallisuusjär-
jestelyistä huolimatta asiakkaat harkitsivat hyvin tarkkaan, onko ohjattuihin toimintoi-
hin turvallista osallistua. Tämä ainakin osaltaan vaikutti siihen, että kansalaisopiston 
opiskelijamäärä laski edellisestä vuodesta 60 opiskelijalla (- 9,2 %). Opiskelijoiden 
määrän alentumisesta huolimatta kansalaisopiston opiskelijoina on 25,8 % kuntien 
yhteenlasketusta asukasmäärästä. Luku on valtakunnallisesti edelleen korkea.  

  
Lestijärvellä opiskelijoita on 19.8 % asukkaista ja Kinnulassa 25.4 %. Kuntakohtai-
sissa luvuissa on huomioitu se, että Suomenselän kansalaisopiston kursseille osal-
listuu säännöllisesti myös muiden kuntien asukkaita. Heitä on vuonna 2021 ollut 8,4 
%.  
  
Vuonna 2021 oli havaittavissa sama ilmiö kuin kahtena/kolmena aiempana vuonna: 
Suunnitellut lyhytkurssit esimerkiksi kädentaidoissa eivät toteudu toivotussa määrin. 
Tarjonnan sisällöt ja kohdennukset tulee miettiä uudelleen. Liikunnan lyhytkurs-
sit/”maistiaiset” sen sijaan ovat toteutuneet paremmin. Tämän aineryhmän tarjon-
nan monipuolistamista ovat hidastaneet opettajien rekrytointiin liittyvät ongelmat. 
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Täyden viikkotyöajan toteutumiseen usean kuukauden ajan vaadittaisiin liikunnan 
”monitoimiosaaja”, jolla on osaamista myös erityisryhmien liikunnan ohjaukseen. 
Tällaisia liikunnan monitoimiosaajia ei pienelle opistolle ja pieneen kuntaan ole hel-
posti saatavissa.   
  
Erilaisia korttikoulutuksia (EA, työturvallisuus, tulityö, hygieniapassi, tieturva, jne.) 
on saatu toteutumaan kohtuullisesti. Vuosina 2020-2021 opisto on saanut hankera-
haa mm. työttömien koulutukseen. Em. koulutukset on toteutettu pääosin tällä ra-
halla.  
  
Nuorten (15-29 vuotta) osuus opiston opiskelijoina on pysynyt jotakuinkin vakaana 
vuoden 2016 notkahduksen jälkeen, jolloin opiston bänditoiminta loppui. Vuonna 
2021 nuorten osuus opiskelijoista oli 10,4 %. Lapsia (alle 15 vuotta) opiston opiske-
lijoina oli 15,8 %. Lasten määrä on vähentynyt 1,9 % vuodesta 2020. Määrä ei ole 
tilastollisesti merkitsevä näin pienessä aineistossa. Vuonna 2019 lapsia oli 13.3.%.  
  
Erityisen vähän opiston toimintaan osallistuvat edelleen 20-29 vuotiaat miehet, joita 
oli opiston opiskelijoina ainoastaan 0,8 % (vuonna 2020 0,6 %  ja vuonna 2019 0,5 
%). Vastaavan ikäisiä naisopiskelijoita oli vuonna 2021 5,2 % (vuonna 2020 4,1 % 
ja vuonna 2019 3,2 %) eli vähän heitäkin. Opiston opetustarjontaan (sisällöt ja toi-
mintatavat) tulee tehdä muutoksia nuorten osuuden kasvattamiseksi.  
  
Suurin opintoihin osallistuva ryhmä vuonna 2021 oli 60-71 vuotiaat naiset, joita oli 
opiston opiskelijoina 28,6 % (vuonna 28,7 %). Miehistä sama ikäluokka oli myös 
aktiivisin (tosin heitä oli vain 9,6 % opiskelijoista, vuonna 2020 vastaava luku oli 8,4 
%). Yksittäisenä ikäluokkana aktiivinen opiskelijaryhmä on 55-59 vuotiaat naiset, 
joita oli opiston opiskelijoina 9,6 %. (Saman ikäisiä miehiä 2,4 %). Kaikkinensa nai-
sia opiston opiskelijoista vuonna 2021 oli 71,4 %, vuonna 2020 75,9 %).  
  
Eläkeläisiä opiston opiskelijoina oli 26,05 %. Huomiota edelleen kiinnittää työttö-
mien opiskelijoiden pieni osuus opiston opiskelijoina, vain 2,2 %.   
  

  
2. Opisto oli aktiivisesti mukana Kinnulan kunnan uuden kuntastrategian valmistelu-

työssä. Valtuusto hyväksyi kuntastrategian kokouksessaan joulukuussa 2021.   
  
Uuden kuntastrategian kärkiä on kolme, jotka ovat: 1) elinvoima (mm. osaajat ja 
työpaikat, 2) lähipalvelut (mm. Kinnula – Koti kaikille, hyvinvointia ja viihtymistä edis-
tävät palvelut) sekä 3) Kinnula-henki (mm. imago, tunnettuus, brändi). Opiston toi-
minnan, kurssisuunnittelun ja toteutuksen painotukset on johdettu niin edellisestä 
kuntastrategiasta kuin uudestakin. Opisto on vahvistanut ja tukenut alueen asukkai-
den osaamista, lisännyt viihtyvyyttä, hyvää oloa ja kulttuurisista juurista ammenta-
mista. Opiston palveluita tarjotaan lähipalveluina läpi vuoden niin alueen asukkaille 
kuin matkailijoille kuin mökkeilijöillekin.  Osallisuuden vahvistaminen on kansalais-
opiston toiminnassa aina ollut sisäänrakennettuna. Aiemman kuntastrategian kärjet 
(turvallisuus, elinvoima, yhteisöllisyys ja osallisuus ohjasivat voimakkaasti vuoden 
2021 kurssisuunnittelua ja toteutusta. Vuonna 2021 opisto tarjosi kursseja ja toimin-
taa myös sellaisille ryhmille, jotka eivät ole olleet muiden tahojen tarjonnan kohteina. 
Kulttuurisen kestävän kehityksen osalta opisto on ollut aktiivinen mm. kuntien kesä- 
ja taidetapahtumissa jne.  
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3. Vuonna 2021 tunteja toteutui 2805 tuntia. Vuonna 2021 tunteja toteutui 2529 tuntia. 
Tuntimäärän nousua selittää osittain koronaepidemiasta johtuva terveysturvallisuu-
den parantaminen isompia ryhmäkokoja jakaen.  
  

Suurimmat aineryhmät ja oppiaineet ilmenevät oheisesta taulukosta:  
  
  

Koulutuksen pääasialli-
nen  
sisältö  

Tunnit yhteensä  Tunnit yhteensä %  

Kulttuuriala   
  

1418  50,5 %  

Sosiaali-, terveys- ja lii-
kunta-ala  

855  30,5 %  

Humanistinen ja kasvatus-
ala  

162  5,8 %  

Muu koulutus  188   6,6 %  

  
 

Suurimman aineryhmän, kulttuurialan, tunneista (1418) kysytyimpiä olivat musiikki (549 
tuntia, 19,6 %) tarjonnasta), kädentaidot (375 tuntia, 13,4 %) sekä kuvataide (344 tun-
tia, 12,3 %). Liikunta-alan tunteja toteutui 855 tuntia, 30,5 %.   Liikunta oli yksittäisenä 
oppiaineena opiston suurin ryhmä. Muusta koulutuksesta nousivat esille palo- ja pelas-
tusala sekä poliisi- ja vartiointiala. Kieliä opistolla toteutui 162 tuntia, 6,6 % tarjonnasta.  

  
4. Taiteen perusopetuksen määrälliset tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti. Taiteen 

perusopetus on saanut uudesta opetussuunnitelmasta jäntevyyttä ja jatkuvuutta.  
  

5. Hankkeiden osuus opiston työssä ja rahoituksessa on edelleen vahvistunut vuoden 
2021 aikana ja opisto on ollut aktiivisesti mukana kuntien kehittämis- ja kulttuuri-
työssä. Hallinnon ohuesta henkilöresurssista johtuen opisto ei ole riittävästi kyennyt 
markkinoimaan omia mahdollisuuksiaan tukea kuntien kehittämistyötä.  

  
6. Opiskelijoita oli vuonna 2021 yhteen kertaan laskettuna 595. Määrä on hiukan laske-

nut vuodesta 2020, jolloin opiskelijoita oli 655. Kuitenkin opiston opiskelijoina oli Kin-
nulan ja Lestijärven kuntien omista asukkaista 25,8 %.  Lestijärveläisiä opiskelijoita 
oli 19,8 % ja kinnulalaisia opiskelijoita 25,4 % Muiden kuntien asukkaita opistolla oli 
8,4 %. Luku on jokseenkin sama kuin edellisinä vuosina.  

  
7. Taloudellisten mittareiden lisäksi opiston johtokunnalla on ollut tavoitteena kehittää 

erilaisia opistotoiminnan vaikuttavuuden arviontiin liittyviä mittareita (mm. vaikutuk-
set sosiaaliseen pääomaan, talousvaikutukset, terveysvaikutukset jne.). Uusien mit-
taustapojen kehittämiseen ei ole kuitenkaan edelleenkään ollut osoittaa henkilöre-
surssia ja siksi tavoitteet eivät ole toteutuneet.  

  
       Kansalaisopiston budjetti vuodelle 2021 alittui yhteensä 27 841,45 eurolla.  
  
 
 
 
  
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 2021:  



 

Kinnulan kunnan tilinpäätös  91 

 

  
Kinnulan kunnan hallintosäännön luvun 10 (sisäinen valvonta ja riskienhallinta)   
mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin 
johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä me-
nettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on talou-
dellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.  
  
Kinnulan kunnassa sisäisen valvonnan käytännön toimista huolehtii viisijäseninen sisäi-
sen valvonnan, riskienhallinnan ja konserninohjauksen jaosto. Jaoston toimesta on 
vuonna 2021 suoritettu haastattelukäynti rehtorin luona. Haastattelussa nousi esiin mm. 
huoli opiston hallintohenkilöstön ohuudesta sekä opettajien rekrytoinnin ongelmista.  

  
Kansalaisopistotoiminnan käyttökate on – 202 894,35 euroa   

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastuualue 
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Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö 

 
Vastuualueen tilivelvollinen  
  

Sivistyslautakunta, vapaa-aikaohjaaja Harri Kinnunen ja etsivä nuoristyöntekijä Merja 
Laitala  

  
Toiminta-ajatus  
  

Nuorisotoiminnan toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä turvalliselle ja myönteiselle 
kasvulle, itsenäistymiselle ja sosiaaliselle vahvistamiselle, tasa-arvolle sekä yhteisöissä 
toimimiselle. Toiminnassa huomioidaan osallisuus ja aktiiviseen kansalaisuuteen kas-
vattaminen sekä sukupolvien ja erilaisten kulttuurien välinen vuorovaikutus. Monialai-
sen yhteistyön (koulut, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, III-sektori, perusturva) avulla 
tuetaan nuorten kasvua niin, että nuori saa mahdollisuuden harrastustoimintaan, it-
sensä kehittämiseen ja saa valmiuksia kulttuuriseen toimintaan sekä yhteisöissä toimi-
miseen. Toiminta-ajatus sisältää myös nuorten vaikutusmahdollisuuksien, hyvinvoinnin 
ja terveellisten elämäntapojen sekä ympäristön ja elämän kunnioittamisen. Toimin-
nassa huomioidaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret.  
  
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka ensisijainen tehtävä on auttaa   
15-29-vuotiaita nuoria palvelujen ja muun tuen piiriin. Tällä tavoin pyritään edistämään 
nuoren itsenäistymistä ja elämänhallintaa, osallisuuttaan yhteiskuntaan sekä pääsyä 
koulutukseen ja työelämään. Etsivä nuorisotyö on vapaaehtoista, yksilöllistä tukea ja 
ohjausta nuorelle ja sitä säätelee nuorisolaki. Etsivä nuorisotyöhön kuuluu paikallinen 
sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja nuorten asioissa auttaminen. Sen lisäksi Kin-
nula-Kivijärvi etsivä nuoristyö työskentelee moniammatillisissa verkostoissa. Seudulli-
nen yhteistyö Karstulan, Kyyjärven sekä Kannonkosken etsivä nuorisotyön kanssa (al-
kanut 1.8.2019) on auttanut tekemään etsivä nuorisotyön kuvaa seudullisesti yhtenäi-
semmäksi ja tavoitteellisemmaksi.  
  

Tavoitteet  
  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

  Nuorten tilaisuuksien 
ja tapahtumien järjes-
täminen.  

Osallistujien määrä  
  
  
  
  
Tilaisuuksien määrä  

Nuorten tilaisuuksien 
osallistuneiden määrä 
(brutto) vähintään 
200/vuosi  
  

Nuorille järjestettyjä tilai-
suuksia väh. 4/vuosi  

  Kinnulalaiset nuoret  
elävät nuoruutensa il-
man päihdeongelmia  
  
  
  
  

  

Sanallinen arviointi, 
päihdestrategia  
  

”Valistus- ja neuvonta”-
tilaisuuksia uusin työta-
voin yhdessä esim. 
koulu- ja poliisitoimen 
kanssa  

(Laadullinen mittari), mit-
taus sanallisena  
  

Tilaisuuksien määrä vä-
hinään 1-2/vuosi  
  
  

  Järjestyshäiriöiden vä-
hentäminen/  
(yhteiskunnan) omai-

Painopiste ilkivallan ja 
vaaran tuottamisen eh-
käisyyn ja toiminnan 

Ilkivalta- ja rikosilmoitus-
ten  
ja häiriökäyttäytymiseen  
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suuden kunnioitus,  
turvallisuus  

kanavoimiseen suotui-
sampaan suuntaan  

liittyvien ilmoitusten vä-
hentäminen  

  Nuorten osallistumi-
sen vakiinnuttaminen  

Nuorisovaltuuston ko-
koukset  
  

Nuorten tekemät aloit-
teet  

Nuorisovaltuuston ko-
kouksia vähintään 
4/vuosi, aloitteita vähin-
tään 2/vuosi  

  Etsivä nuorisotyö  
  
  
  
  

  
  
  

  

1.Yksilöohjaus  
2.Ryhmätoiminta,  
3.Jalkautuva työ  
4.Verkostotyö  
5.Aikalisä-toiminta  
6. Verkossa tehtävä työ 
7.PARent-järjestelmä  
8.Raportointi/budje-
tointi  
  
  
  
  

  

1. Kinnula-Kivijärvi etsivä 
nuorisotyö tavoitti 2021 
yhteensä 32 nuorta. 
Nuoren tukeminen ja ko-
konaistilanteen kartoituk-
set.  
2. Etsivä nuorisotyön in-
fot yläkoululaiset ja lu-
kio(abit), vanhempainil-
lat, Arki haltuun 9.luokat, 
Kivijärven 7.päivä sekä 
8.-9- lk: ien tukitunnit ja 
Bisness Lande innostu-
misaamu.  
3. Poken nivelvaihe; tie-
donsiirto toiselle as-
teelle, etsivä- ja äksön 
välitunnit, kuntosalitoi-
minta,   
kyläjalkautumiset, luok-
karetkeen ja luontopäi-
vään osallistuminen.  
4. Viranomaisverkostot, 
paikalliset ja alueelliset 
yhteistyökumppanit  
(mm. seudullinen etsivä 
nuorisotyön tiimi, Keski-
Suomen etsivät), Valta-
kunnallinen yhteys etsi-
vään-ilmoitusjärjestelmä  
5. Kutsunnat/haastattelut 
ja info terveystarkastuk-
sen yhteydessä  
6. Somekanavissa vies-
tintä (Instagram, Face-
book), Discord-päivys-
tykset, lehtijutut   
7.Parkkien lähettäminen 
AVI:lle 3 krt/ vuosi. PA-
Rent järjestelmästä nuo-
risotilastot vuosittain.  
7. Etsivä nuorisotyön 
valtionavustus/ muutos-
hakemukset ja 



 

Kinnulan kunnan tilinpäätös  94 

 

loppuarviointi. Oman 
kustannuspaikan budje-
tointi.  

  Nuorten vapaa-ajan 
toiminnan yhtenäistä-
minen, nuorisotila-toi-
minta  

Eri tarjoajien/järjestä-
jien   
yhteistoiminnan organi-
sointi nuoret itse mu-
kaan ottaen  

Vähintään kaksi uu-
simuo-toista tapaa/vuosi  

  
  
  
  
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
 

1. Yhteistyö koulujen ja viranomaisten kanssa mm. valistustoiminnassa ja ilkivallan ehkäisemi-
sessä  

 

2. Nuorisovaltuustotyöskentelyn ja muun nuorten osallistumiskanavien ja työtapojen kehittämi-
nen   

 

3. Nuorisotilatoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. yhdistysten kanssa. Nuorten vapaa-
ajantoiminnan hajallaan olevan tarjonnan koordinoiminen.  

 

4. Nuorten osallistumisaktiivisuuden kanavoiminen rakentavaan toimintaan erilaisin työtavoin.  
 

5. Etsivän nuorisotyön työtapojen ja alueellisen yhteistyön kehittäminen.  
   

  
Toteutuminen vuonna 2021  
    

1. Kunnassa ei ole erikseen nuorisotyöntekijää, mutta yhteistyötä tehdään vapaa-ajanohjaa-
jan ja koulujen kanssa mm. kerhojen järjestämisessä.  

 

2. Ei ole toteutunut.  
 

3. Nuorisotila-asiaa selviteltiin syksyllä 2019 etsivä nuorisotyöntekijän ja 4H:n kanssa, mutta 
käytännössä tilan ylläpitäminen vaatisi lisähenkilöstön palkkaamista, johon ei tällä het-
kellä ole varausta talousarviossa.   

 

4. Ei ole toteutunut.  
 

5. Toteutunut. Kinnula-Kivijärvi etsivä nuorisotyö tavoitti vuoden 2021 aikana 32 nuorta. 
Yksilötyön lisäksi, etsivä nuorisotyö on työskennellyt monialaisissa verkostoissa sekä 
paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti. Seudullisen etsivä nuorisotyön tiimin 
kanssa (Karstula-Kyyjärvi-Kannonkoski etsivä nuorisotyö) on päivitetty yhteinen vuosi-
kello, toiminta- ja turvallisuussuunnitelma. Kinnulassa ja Kivijärvellä on toteutunut yhteis-
työ sekä vanhojen, mutta myös uusien yhteistyökuvioiden ja yhteistyökumppaneiden pa-
rissa.  
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Vastuualue 

Kirjastotoimi 
  

Vastuualueen tilivelvollinen  
   

Sivistyslautakunta ja kirjastotoimenjohtaja Pirkko Kauppinen  
    
Toiminta-ajatus  

Kirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota kaikille avoin kulttuurin, tiedon ja sivistyksen 
keskus. Kirjastotilat ovat esteettömiä, viihtyisiä ja yhteisöllisyyttä tukevia. Kokoelmillaan 
ja palveluillaan kirjasto tukee kaikenikäisten ihmisten yhtäläisiä oikeuksia ja mahdolli-
suuksia elinikäiseen oppimiseen ja virkistäytymiseen. Verkostoitunut kirjasto mahdollis-
taa pääsyn tiedon ja elämysten äärelle. Kirjasto ottaa toiminnassaan huomioon alueel-
liset tarpeet ja tukee kansalaisten sivistyksellisiä oikeuksia sekä luo kuntalaisille edelly-
tyksiä virikkeiseen elämään koulutuksessa, työssä ja vapaa-aikana. Tässä tarkoituk-
sessa kirjasto tarjoaa käyttöön tiloja, aineistoa, asiantuntijapalveluja ja pääsyn tietoverk-
koihin. Tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjalli-
suuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien ke-
hittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.   

  
Tavoitteet  
   

Sitovuus  Tavoite  Mittari  Mittarin tavoitearvo  

Sitova  Aineistohankinnat 
resurssien puit-
teissa  

Uusien nimikkeiden 
määrä /asukas  

Kirjahankinta väh. 400/1000 asu-
kasta,  
sanoma- ja aikakauslehtiä 15 vsk 
/1000 asukasta,   
muun aineiston hankinta  
väh. 150 tallennetta/ 1000 asu-
kasta  

Sitova  Resurssien puit-
teissa tapahtuva 
laadukas, tarpeiden 
mukainen palvelu  
  

Lainaajia asuk-
kaista  
Kirjastokäyntien 
määrä/ asukas  
Henkilökunta  
Täydennyskoulu-
tus  

40 %  
10 käyntiä/asukas  
  
1 htv/1000 asukasta  
väh. 6 koulutuspäivää/ htv  

  Tarpeita vastaava 
aineisto  

Lainausten 
määrä/asukas  

17  

Sitova  Kattava kirjasto- ja 
tietopalveluverkko  
  
Kirjaston monimuo-
toisen palvelutuo-
tannon kehittämi-
nen  
  
  
  
  
  
  
  

Internet-yhteydet 
asiakaskäytössä  
  

Kirjasto kulttuuri- ja 
muiden tapahtu-
mien tuottajana  
  

Yhteistoiminta kan-
salaisopiston, nuo-
risotoimen, koulu-
jen, varhais-kasva-
tuksen ja perustur-
van kanssa  
  

1 asiakaskäytössä oleva työasema 
/1000 asukasta  
  

Näyttelyt väh. 4 vuosi  
Kirjailijavierailut, erilaiset kirjalli-
suusillat jne. väh. 3/vuosi  
  

Yhteistoiminnallisen palvelukonsep-
tin edelleen kehittäminen, toimen-
kuvien päivittäminen  
  
  
  
18 käyntiä / asukas  
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Avoimen kirjaston 
käyttöönotto  

Kirjastokäyntien 
määrä/asukas  

   
  
  

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
   

1. Kirjaston palvelutason ja asiakaslähtöisyyden parantaminen avoimen kirjaston (omatoi-
mikirjasto) käyttöönotolla, käyttäjä näkökulman esiintuominen ja asiakkaiden / käyttäjien ak-
tiivinen opastus uuden palvelukonseptin käyttöönotossa  
  
2. Yhteisten seudullisten palvelujen tuottaminen ja siihen liittyen:  
Keskikirjastojen, sekä osaltaan PiKe -Pirkanmaan kehittämiskirjaston- yhteisten toimintojen 
kehittäminen (koulutukset, verkkotyöskentely yms.)   
  
3. Henkilökunnan työskentely-ympäristön ajantasaistaminen, koulutus- ja työprosessien    
muokkaus (kehittämiskirjaston tehtävä)  

  
4. Markkinointi ja viestintä  

  
5. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa (kulttuurityö, nuorisotyö, perusturva, opetuksen tukemi-
nen; tietopalvelu, aineistopalvelut, asiatuntijatyö), seurat ja muut yhteisöt  
  

  
Toteutuminen vuonna 2021  
  

Yleistä  
Koronatilanne asetti edelleen kertomusvuoden aikana kirjaston toiminnalle ja palvelui-
den järjestämiselle haasteita, jotka pystyttiin kuitenkin ratkaisemaan aina kulloisenkin 
tilanteen mukaan.  
  
Kirjasto on ollut suljettuna lyhyitä aikoja (joitakin päiviä) koronatilanteen tai jonkun muun 
toimintaan vaikuttavan syyn vuoksi. Poikkeuksista on tiedotettu aina 
https://keski.finna.fi www.kinnula.fi sekä kirjastot.fi sivuilla.  
  
Kirjaston omatoimipalvelu on myös osaltaan mahdollistanut kirjaston joustavan palve-
lutoiminnan.  
  
1. Palvelutason ylläpitäminen toteutui rajoitteet huomioiden osin tavoitteiden mukai-
sesti. Omatoimikirjasto on palvellut käyttäjiä tavoitteiden mukaisesti asiakas- ja käyttä-
jälähtöisesti, ottaen huomioon saatavuuden ja esteettömyyden. Palvelukonseptiin liittyi 
oleellisena ja palvelun kantavana osana arkipäivisin toimiva palveluaika, jolloin henki-
lökunta on paikalla.   
 
Kertomusvuoden aikana aukiolotunnit, jolloin henkilökunta on paikalla, lisääntyivät 
25,11 % ja omatoimikirjaston aukioloajat 234,67 % (vrt. koronan vaikutus toimintaan 
ed. vuonna). Aukioloaika (palveluaika + omatoimiaika) oli 4924 tuntia vuonna 2021, 
lisäys 126,18 %.   
 
Kertomusvuoden marraskuussa sivistyslautakunta päätti lyhentää viikonlopun omatoi-
miaikaa perjantaisin yhdellä tunnilla ja lauantaisin kolmella tunnilla. Syynä lievä häiriö-
käyttäytyminen. Tilanne rauhoittui tehdyillä toimenpiteillä.  

  

https://keski.finna.fi/
http://www.kinnula.fi/
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2. Yhteisten seudullisten palveluiden kehittäminen jatkui edelleen säännöllisinä 
Teamsin kautta toteutettuina yhteisinä, säännöllisinä neuvotteluina ja koulutuksina. 
Kirjaston henkilökunta osallistui koulutuksiin. Keski-Suomi ja Pirkanmaa muodostavat 
yhteisen kirjastoalueen, jonka kehittämiskirjastona on Ake-Pi-Ke, eli alueellinen Pir-
kanmaan ja Keski-Suomen kehittämiskirjasto. Kehittämiskirjaston ote on ollut aktiivista 
ja asiantuntevaa ja pienten kirjastojen tarpeet ja olosuhteet huomioivaa.   
 
Keskikirjastojen tiivis yhteistyö jatkui edelleen mm. hankintojen koordinoinnin, ohjei-
den, työtapojen ja asiakaspalvelun ja asiantuntijapalveluiden yhteisinä käytänteinä. 
Kinnula osallistui Keskikirjastojen ohjausryhmän työskentelyyn.  

  
Keskikirjastojen välinen, kaksi kertaa viikossa tapahtuva aineistokuljetus oli edelleen 
yksi yhteisten seudullisten palveluiden tärkeä osa. Lähiseudun kirjastojen välinen yh-
teistyö ja vertaistuki toteutettiin lähinnä Teamsin ja muiden viestimien välityksellä.  

  
3. Työskentely-ympäristön, koulutusten ja työprosessien kehittäminen jatkui edel-
leen. Kehittämiskirjaston toimesta tarjottu erilaisten asiakasryhmien palveluihin liitty-
vään koulutuskokonaisuuteen osallistui kaksi henkilöä ja suoritti vaadittavat opintoko-
konaisuudet. Työprosesseja hiottiin tarkoituksenmukaiseksi ja asiakaslähtöiseksi.  

  
Kansalaisopiston toimisto ja toimistonhoitajan työtila siirrettiin kirjastoon1.1.2021 al-
kaen.  

  
4. Markkinoinnin ja viestinnän koulutukset Keskikirjastojen toiminnassa olivat jatku-
via, sekä yhteisten käytänteiden uusia osa-alueita olivat mm. yhteisen uuden hankin-
taportaalin käyttöönotto ja ICT-toimiin liittyvät ratkaisut.  

  
5. Yhteistyö eri toimijoiden kesken jatkui lähes normaalina. Nurmelan koulun 
kanssa jatkettiin hyvää yhteistyötä lukudiplomien suorittamisessa (eri luokka-asteet), 
sekä säännöllisillä luokkakohtaisilla kirjastokäynneillä viikoittain, kaikkien koulumuoto-
jen osalta kirjavinkkauksessa, tiedonhakutehtävissä, asiantuntijapalveluissa ja erilais-
ten teemapakettien toimittamisessa.   

  
Varhaiskasvatuksen kanssa jatkettiin yhteistyötä tilanteen mukaan kirjastovierailuilla ja 
kirjatuokioilla. Erilaisten seurojen ja yhdistysten kaikille tarkoitetut, vapaamuotoiset tilai-
suudet (mm. Muistiyhdistyksen KaMu-kahvila) jatkuivat kertomusvuoden syksyllä erilai-
sin asiantuntijavierailuin.  

  
Kansalaisopiston digiopastusta ja ohjausta mm. omien laitteiden käyttöön järjestettiin 
keväällä 2021 kirjaston tiloissa.   
Kansalaisopiston ”Talo täynnä tarinoita” kokoontui kirjastossa syksyn 2021 aikana 8 
kertaa.   
Kirjastotoimi ja Suomenselän kansalaisopisto järjestivät keväällä 2021 Kinnulan koulu-
keskuksessa ”Päivä sinulle nainen”, joka saavutti suuren suosion paikallisten, esitteli-
jöiden, esiintyjien ja vierailijoiden kesken.  
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Muuta  

E-aineistojen käyttö pysyi lähes ennallaan: e-lehtien (ePress, Press Reader, 
eMagz) lisääntyi 23,91 %. Lisäksi käytettiin Naxos Spoken Word-, Naxos Music Lib-
rary- ja Rockaway-soitonopetus verkkopalveluja.  
  
E-aineistot hankittiin keskitetysti Jyväskylän kaupunginkirjaston toimesta koko Kes-
kikirjastojen alueelle. Jyväskylä hoiti myös e-aineistojen käyttöön liittyvät sopimuk-
set sekä tilastoinnin. Kaikki Keskikirjastot käyttävät samaa e-aineisto kokoelmaa ja 
maksavat asukasluvun mukaisen osan aineistomäärärahasta. Vuonna 2021 Kinnu-
lan osuus yhteisestä e-aineistomäärärahasta oli 996 euroa.   
  
Keskikirjastojen verkkokirjasto Areenaan tuli joitakin uusia ominaisuuksia niin sisäl-
löllisesti, kuin ulkonäöllisesti. Syksyllä 1.9.2020 verkkokirjasto Areena siirtyi valta-
kunnalliseen Finna-portaaliin ja verkkokirjaston nimi muuttui KeskiFinnaksi 
https://keski.finna.fi Osa Keskikirjastoista otti yhteisen kirjasto-ohjelma Auroran uu-
den version Aurora Goldin koekäyttöön.  

  
Tilastoja  

  
Kokoelmien kokonaismäärä kasvoi 1,89 %, poistoja tehtiin 564, 190,72 % enem-
män kuin edellisvuonna.   
  
Aineistohankintoja tehtiin 23,55 % vähemmän kuin edellisvuonna.  
  
Lainaus lisääntyi 25,41 %. osaltaan tähän positiiviseen kehitykseen on ollut oma-
toimi-palvelun vakiintuminen ja sitä myöden 126,18 % lisääntynyt aukioloaika 
(omatoimi +palveluaika).  

  
Kirjaston käyttäjien määrä vähentyi 2,06 %. Osaltaan vähennykseen saattaa vai-
kuttaa tarkentunut tilastointijärjestelmä, mutta myös kunnan asukasmäärän lasku, 
sekä omatoimi-palvelun käyttöönoton myötä lisääntynyt tapa lainata samalla kortilla 
koko perheelle, (vrt. palveluaikana oma kortti).  
Fyysisten käyntien määrä lisääntyi 44,44 %  
Verkkokäyntien määrä 8 769, kasvua 7,27 %  

  
Tunnuslukuja / asukas    muutos  

  
Kokoelmat  18,99   3,34 %  
Hankinnat  466                -23,35 % 

Lehdet   28,18   1,45 % 
      Asiakkaat / käyttäjät  

- fyysiset käynnit  24,42                  46,52 % 
- Lainaajia  35,75  -0,66 % 
Lainaus  13,90   0,21 % 

Toimintakulut  79,96    4,74 % 

Henkilöstökulut  36,55   11,53 % 

Aineistokulut  11,58   -7,01 % 

E-aineistokulut  0,62   25,25 % 

Tilakustannukset  23,40   57,49 % 

Muut kulut  8,42   -48,22 % 

  

https://keski.finna.fi/
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Henkilöstön määrä säilyi ennallaan ollen 1,2 htv. Tavoitteenmukainen 1 htv / 
1000 asukasta ei kertomusvuonna toteutunut, Huomioitavaa on, että kirjaston vaki-
tuinen henkilökunta (kirjastotoimenjohtaja) hoiti kunnan kulttuuritoimen tehtävien 
organisoinnin ja käytännön työtehtävät, sekä toimi tapahtumatyöryhmä sihteerinä 
kertomusvuonna 2020. Kertomusvuonna hyväksytyssä uudessa hallintosäännössä 
kulttuuritoimen tehtävät on liitetty kirjastotoimenjohtajan tehtäviin.  
  
Lähteet: Axiell Aurora kirjasto-ohjelma, Supa-omatoimikirjasto-ohjelman Repoter 
Counter ja Suomen yleisten kirjastojen tilasto-ohjelma.  
  
Kaikkien Suomen yleisten kirjastojen tilastot ja tunnusluvut löytyvät kirjas-
tot.tilastot.fi  
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Vastuualue  
 

Kulttuuritoimi 
 
Vastuualueen tilivelvollinen  
  

Sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja Minerva Rannila  
  

Toiminta-ajatus  
Kulttuuripalvelujen toiminta-ajatuksena on lisätä itsensä toteuttamista sekä yhteisölli-
syyttä ja tätä kautta tukea psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kulttuuripalvelujen toi-
minta-ajatus lähtee siitä, että jokaisella kuntalaisella on oikeus taiteen ja kulttuurin har-
rastamiseen sekä oman asuinpaikkansa historian ja kulttuuriperinnön tuntemiseen. Toi-
mintaan osallistuminen tukee ihmisten ja yhteisöjen välistä kohtaamista, edistää tasa-
arvoa sekä yhdenvertaisuutta.  
Kulttuuripalveluja toteutetaan yhteistyössä mm. varhaiskasvatuksen, kirjaston ja   
kansalaisopiston kesken. Kulttuuritoimen tehtävänä tukea taiteen ja kulttuurin harrasta-
mista sekä kotiseututyötä yhteistyössä kansalaisopiston, kirjaston ja muiden toimijoiden 
kanssa. Kulttuuripalveluilla on keskeinen asema kunnan elinvoimaisuuden kehittämi-
sessä (mm. erilaiset tapahtumat läpi vuoden.)  

  
Tavoitteet  
  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

  Tilaisuuksien ja eri ta-
pahtumien järjestämi-
nen  

Osallistujien määrä  
  
Tilaisuuksien määrä  
  
Tapahtumatyöryhmä  

1000 henkilöä / vuosi  
  
5 tilaisuutta /vuosi  
esim. lasten viikko, kon-
sertit, vierailut, Taiteiden 
yö  

  Kunnallisten kulttuuri-
palvelujen säilyminen  
ja tukeminen  

Kunnan omin voimin to-
teutetut tapahtumat  
  

  

Yhteistyössä kunnan eri 
hallintokuntien kanssa 2 
tapahtumaa /vuosi  
  

  Toiminta III-sektorin 
kanssa palveluja li-
säävänä, kunnan elin-
voimaisuudesta huo-
lehtiminen, materiaali-
nen tuki  

Säännölliset tapaamiset  
  

Yhteistyö kulttuurilaitos-
ten ja –oppilaitosten 
kanssa  

Väh. 3 kertaa/vuosi  

  
  
  
Sivunvaihto  
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
  

1. Yhteistyön tiivistäminen eri kulttuuritoimijoiden kesken, sekä kunnan asukkaiden omaehtoi-
sen kulttuuritoiminnan tukeminen pienenevien resurssien puitteissa.  
  

2. Tapahtumien suunnittelu, toteutus, markkinointi ja tiedottaminen eri toimijoiden kanssa.   
 

3. Tapahtumatyöryhmän toiminnan jatkaminen ja kehittäminen.  
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Toteutuminen vuonna 2021  

 
1. Tapahtumatyöryhmän toimintaa on jatkettu yhteistyössä sidosryhmien kanssa.  

 
2. Tapahtumatyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja toteuttanut lyhyen ja pitkäntähtäi-

men suunnitelmia kulttuuritoimen eri toimintojen toteutumiseksi. Työryhmä on osallistanut 
tekemiseen ja yhteistyöhön eri sidosryhmiä. Koronapandemia on vaikeuttanut tapahtuma-
työryhmän käytännön suunnitelmien   toimintaa ja toteuttamista kertomusvuonna.  

3. Kinnulan kunta lähti mukaan Keskipohjanmaan maakunnan KuMaHa-hankkeeseen. Yh-
tenä tavoitteena on ollut lakisääteisen lasten ja nuorten kulttuurisuunnitelman tekeminen, 
sekä ohjelmatuotannon monipuolistaminen.  

 
4. Työryhmä on kokoontunut vuoden aikana kolme (3) kertaa.  
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Vastuualue 
 

Liikuntatoimi 

 
Vastuualueen tilivelvollinen  
  

Sivistyslautakunta ja vapaa-aikaohjaaja Harri Kinnunen  
  
Toiminta-ajatus  

                       
Liikuntatoimen toiminta-ajatuksena on edistää kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä, hy-
vinvointia ja näihin liittyvää kansalaistoimintaa sekä luoda edellytyksiä kuntalaisten elin-
ikäisen liikunnallisen elämäntavan luomiselle. Liikunnan avulla edistetään tasa-arvoa ja 
suvaitsevaisuutta sekä tuetaan kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehi-
tystä. Toiminnassa nojaudutaan paikalliseen ja alueelliseen monialaiseen yhteistyöhön, 
jonka avulla toteutetaan terveyttä edistävää liikuntaa, tuetaan kansalaistoimintaa, tarjo-
taan liikuntapaikkoja ja järjestetään liikuntaa erityisryhmille.  

  
  

Liikuntasali ja -alueet  
  

Toiminta muodostaa suurimman osan liikuntatoimen budjetista sekä käytännön työteh-
tävistä. Tehtävästä huolehditaan yhteistyössä eri liikuntajärjestöjen, Viitaseudun  
kumppanuuden ja kunnan teknisen sektorin kanssa. Alueiden ja paikkojen kunto pyri-
tään pitämään vähintään tyydyttävällä tasolla.  

  
  
Tavoitteet  
  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

  Liikunta-alueiden ja  
-paikkojen kunnossa-
pidosta huolehtimi-
nen  

Sanallinen arviointi  
Asiakaspalautteet  

Palautteen kysyminen  
käyttäjiltä, laadullinen ta-
voitteisto (asiakastyytyväi-
syys)  

  Lasten ja nuorten lii-
kuntakerhojen jatka-
minen  

Kerhojen määrä  Väh. yksi liikuntakerho/ 
koulu/lukuvuosi  

  Monipuolisten liikunta-
tapahtumien järjestä-
minen  

Liikuntatapahtumien 
määrä  

Tavoiteltava määrä 17 ta-
pahtumaa/vuosi  

  Fyysisen ja psyykki-
sen hyvinvoinnin sekä 
terveyden edistämi-
nen   
liikunnan keinoin  

Tapahtuminen kävi-
jät/vuosi  
Säännölliset kerhot eri 
kohderyhmille  
  

Kävijöiden määrä (brutto)  
150 osallistujaa/vuosi  
  

  Edulliset liikuntatilat 
harrastajille  

Liikuntavuorojen varaus-
prosentti  

95 % käyttövuoroista va-
rattuna  

  Uimahalli ja uimahal-
lin toiminnallisuus, 
elämänlaatua lisäävä, 
kuntouttava   

Runsas kävijämäärä, 
palveluntuottajan moni-
puolinen tarjonta, yhteis-
työ yrittäjän kanssa  

Palautteen kysyminen  
käyttäjiltä, laadullinen ta-
voitteisto (asiakastyytyväi-
syys), runsas 
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kävijämäärä: vauvasta 
ikäihmisiin  

  
  

  
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
  

1. Yhteistyö liikuntatyötä tekevien järjestöjen kanssa ja niiden toiminnan kehittä-
miseen osallistuminen.  

  
2. Liikuntapaikkojen (liikuntasali ja -alue, kentät, uimalat, uimahalli, ladut) asian-
mukainen kunnossapito pienenevien resurssien rajoissa yhteistyössä liikuntajärjestöjen 
kanssa.  

  
3. Tehokas tiedottaminen paikallisista ja valtakunnallisista tapahtumista sekä nii-
hin osallistuminen.  

  
4. "Liikuntaa harrastamattoman kuntalaisen" liikkumiseen aktivointi, sekä erityis-
ryhmien (esim. vanhukset) huomioiminen. Kurssitoiminta.  

  
5. Sisäliikuntatilojen välineiden hankinta resurssien puitteissa  

  
6. Ohjatun opastuksen järjestäminen kuntosalilla välineiden käytöstä. Ohjattua 
uimahallitoimintaa mahdollisuuksien mukaan.  

  
7. Vuoroja jaettaessa eri käyttäjä- ja ikäryhmien tarpeet pyritään mahdollisuuk-
sien mukaan huomioimaan.  

  
  

Toteutuminen vuonna 2021  
  
  1. Kunnan liikuntatoimen yhteistyö liikuntaseurojen kanssa on vakiintunut.  Järjestöjen 

omaan osallistamiseen on kannustettu ao. tahoja.  
  

 2. Kunnan liikunta-alueista on pidetty huolta vapaa-aikaohjaajan, Viitaseudun kump-
panuushankkeen ja teknisen toimen yhteistyönä. Vuonna 2021 kunnostusta on tehty 
mm. pesäpallokentälle, hiihtoalueelle sekä yleisiin liikunta-alueisiin.   Frisbeegolf-korit 
uusittiin ja heittoalustoja parannettiin sekä kuntoportaat rakennettiin.   Kunnossapi-
dosta on tullut pääasiassa myönteinen palaute. (Talviaikaiset järvialueen latuasiat tai 
ladut eri kylille tästä linjasta poiketen.).   
  

3. Erilaisista valtakunnallisista ja alueellisista tapahtumista on tiedotettu lähinnä suo-
raan kohderyhmille järjestöjen kautta.  
  

4. Liikuntaan aktivointia on tehty erilaisten tempausten, pienten palkintojen ym. avulla. 
Tempauksissa on huomioitu ihmisen koko elämänkaari (päivähoitolapset, nuoret, ai-
kuiset, ikääntyneet) Myös asiakaspalautetta ja toiveita on pyritty huomiomaan ja to-
teuttamaan (esim. aamu-uinnit, suora kohdentaminen eri ryhmille jne.).  

  
5.  Hankittu resurssien puitteissa.  
  
6. Uimahallitoimintaa tulee kehittää eri asiakasryhmiä palvelevaksi ja sen käyttökapasi-
teettia tulee nostaa.  
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7. Taulukossa olevien määrällisten mittareiden osalta tavoitteet ovat toteutuneet, jopa 
reilusti ylittyneet (mm. kerhot, tapahtumien määrät).  
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Sivistyslautakunnan tuloslaskelma (euroa) 
 
 

  

Budjetti  
2021 

Muutos  
2021 

Budj.+   
2021 

Toteuma  
2021 

Poikkeama 

Sivistyslautakunta      

      

TULOSLASKELMA                                                                                          

      

  Toimintatuotot                                                                                       

   Myyntituotot                  108 753  108 753 128 495 -19 742 

   Maksutuotot                   71 100  71 100 73 854 -2 754 

  Tuet ja avustukset 114 285  114 285 175 908 -61 623 

   Muut toimintatuotot           35 949  35 949 18 934 17 015 

  Toimintatuotot                 330 087  330 087 397 190 -67 103 

  Toimintakulut                       

   Henkilöstökulut               -2 422 940  -2 422 940 -2 469 194 46 254 

   Palvelujen ostot              -516 120  -516 120 -466 704 -49 416 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -158 151  -158 151 -139 326 -18 825 

   Avustukset                    -65 000  -65 000 -65 368 368 

   Muut toimintakulut            -742 757  -742 757 -697 347 -45 410 

  Toimintakulut                  -3 904 968  -3 904 968 -3 837 939 -67 029 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             -3 574 881 0 -3 574 881 -3 440 749 -134 132 

  Rahoitustuotot ja -kulut            

      Korkotuotot                    0 

      Muut rahoitustuotot           127 -127 

      Korkokulut                      

      Muut rahoituskulut            -18 18 

  Rahoitustuotot ja -kulut          110 -110 

  VUOSIKATE                      -3 574 881 0 -3 574 881 -3 440 640 -134 241 

  Poistot ja arvonalentumiset        0 
   Suunnitelman mukaiset 
poistot -69 221  -69 221 -41 742 -27 479 

  Poistot ja arvonalentumiset    -69 221  -69 221 -41 742 -27 479 

  Laskennalliset erät                0 

   Vyörytykset                       0 

  Laskennalliset erät                0 

  TILIKAUDEN TULOS               -3 644 102 0 -3 644 102 -3 482 381 -161 721 

  Poistoeron muutos                  0 
  TILIKAUDEN YLI-/ALI-
JÄÄMÄ       -3 644 102 0 -3 644 102 -3 482 381 -161 721 

 
 
  



 

Kinnulan kunnan tilinpäätös  107 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA                                           

Teknisen lautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: 
 

Hallintopalvelut  Puistot ja muut alueet 
Kunnallistekniset laitokset Pelastustoimen palvelut 
Tilapalvelu  Ympäristöpalvelut 
Sisäiset palvelut  Yhdyskuntasuunnittelupalvelut 
Liikenneväylät  Ympäristöterveydenhuolto 
Maa- ja metsätilat 

  
Vastuualue 

 Hallintopalvelut 

 
Vastuualueen tilivelvollinen 
 
 Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 
 
Toiminta-ajatus 
 

Vastuualue vastaa teknisen toimen hallinnon palvelujen yhteensovittamisesta ja yh-
teisten hallinnon järjestelmien ylläpidosta. Lisäksi tulosalue tuottaa erikseen sovittuja 
hallinnon hallinto-, suunnittelu-, valvonta-, työnjohtopalveluja kunnan muille hallinto-
kunnille. 
 
Vastaa kunnan rakentamisohjelman mukaisesta rakennuttamisesta 

 
Tavoitteet 
 

Sito-
vuus 

Tavoite Mittari  Mittarin tavoitearvo 

Sitova Kunnan kunnallisteknisiä lai-
toksia, kiinteistöjä, liikenne-
alueita, yleisiä alueita ja pe-
lastuslaitosta ylläpidetään te-
hokkaasti ja taloudellisesti. 
Ympäristötoimi- ja yhdyskun-
tasuunnittelu kokonaistoimin-
taan toimivaksi kokonaisuu-
deksi. 
Ympäristöterveydenhuolto. 

Hallintopalvelut 
euroa / teknisen 
toimen tuottamat 
palvelut.  

Alle 5 % käyttötalousme-
noista. 
 
Toteutui (3,3%) 
 
 

 
Kehittämisperiaatteet 
 

1. Hyvän palvelun ylläpito ja kehittäminen  
2. Asioiden mahdollisimman joustava käsittely  
3. Käyttötoiminnan ja valvonnan tehostaminen 

*  pyrittiin palvelemaan koko toimialalla mahdollisimman hyvin, toki kehittämistä 
käsittelyprosesseissa, toimintatavoissa yms. luonnollisesti aina on. 
 

 
Toiminta 
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 Suoritteiden määrä TP20 TA21 TP21 

Teknisen lautakunnan ko-
koukset 
 
Teknisen ltk:n päätökset 
 
Viranhaltijapäätökset 

              
16 

 
        

              
94 

                
          75 

           
14 

                
    

80             
 

100 

           
17 

              
 

97             
  

26* 

* ns. henkilöstöpäätökset tehtiin Monetran tuottaman ESS -järjestelmän kautta sähköi-
sessä järjestelmässä 

 

Suoritteiden hinta TP20 TA21 TP21 

hallinnon kustannukset käyttö-
talousmenoista %  

 
6 

 
4,0 

 
3.3 

 

 
 
 

    Budjetti   Muutos    Budj. +   Toteutuma  Poikkeama 

Hallintopalvelut 2021 2021 2021 2021                    

  Toimintatuotot                      1.000                      1.000 1.706,72 706,72 

Valmistus omaan käyt-
töön    24.589,24 -24.589,24 

  Toimintakulut                    -107.700                -107.700 
    -

102.128,42      -5.571,58 

  TOIMINTA-
KATE/JÄÄMÄ               -106.700 0        -106.700 -75832,46 -30.867,54 

 
Vastuualue 

 Kunnallistekniset laitokset 

 
Vastuualueen tilivelvollinen 
 
 Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 
  
 
Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt 
 

Valokuidun yksikkö 
Lämpöhuoltolaitos 
Jätehuolto  

 
Toiminta-ajatus 
 

Tuottaa kaukolämpölaitos- ja laajakaistapalveluja asiakkaille kunnanvaltuuston hyväk-
symien taksaperiaatteiden mukaisesti. 
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VALOKUIDUN TULOSYKSIKKÖ 
 
Kehittämisperiaatteet 

1. Vaikutusalueen sisällä olevien kiinteistöjen liittyjäpotentiaalin selvitys ja markkinoinnin lisää-
minen  yhteistyö Elisa Oy:n kanssa  

2. Ulkopuolisen rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen  
3. Valokuituverkon laajentaminen (selvitystyön pohjalta, kuten liittymishalukkuus ja rakentamis-

kustannukset) 
 

Toiminta 

 TP20 TA21 TP21 

Valokuituliittymät kpl 
Kaapelin vuokra €/kk 

Liittymähinta € 

110 
x)   
1200 
 x)    
650 

120 
 x)    
1200 
 x)      
650 

112* 
 x)    
1200 
 x)      
650 

                      x) 1.3.2016 alkaen. 

 *)  Elisa Oyj hallinnoi (heillä ajantasatieto) 

Uutta valokuituverkkoa ei rakennettu. Yksittäisiä liittymiä liitettiin jo ns. valmiina olevaan ja jo ra-

kennettuun verkkoon. Elisa hallinnoi liittyjien tietoja. 

     Budjetti     Muutos         Budj. +       Toteutuma       Poikkeama 

Valokuitu 2021 2021 2021 2021                 

  Toimintatuotot                     24.400                     24.400       14.400,00       10.000,00 

  Toimintakulut                      -1.200                     -1.200       -6.058,12        4.858,12 

  TOIMINTA-
KATE/JÄÄMÄ           

      23.200 0          23.200        8.341,88       14.858,12 
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KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ 
 
Tavoitteet 

Sito-
vuus 

Tavoite Mittari  Mittarin tavoitearvo 

Sitova Laitos on liike-taloudel-
lisesti kannattava 
vuonna 2021 

Laitoksen tulos 
Toimintakate posi-
tiivinen 

  
Toteutui 

 Asiakkaan maksama 
kaukolämmön hinta on 
kilpailukykyinen kevyt-
öljylämmitykseen näh-
den 

Lämmön kokonais-
hinta perusmaksui-
neen euro / MWh 

Alittaa kevytöljyllä tuotetun 
lämmönhinnan min. 5 
%:lla.  
 
Toteutui 

 
 
Kehittämisperiaatteet 
 

1. Taksoja tarkistetaan ylläpitokustannuksia ja investointeja vastaaviksi. 
2. Käyttövarmuuden parantaminen ennakoivien huoltotoimenpiteiden avulla, kuten 

mm. vuonna 2021 lämpölaitoksen automaatio uusittiin ja teollisuusalueen kauko-
lämpöverkkoa saneerattiin. 

3. Nykyisen luenta- ja laskutusjärjestelmän kehittämistä valmisteltiin vuonna 2021 
(etäluettavat mittarit) 
 

Toiminta 

Suoritteiden määrä TP20 TA21 TP21 

Kaukolämpöasiakkaat 
kpl 
Myyty kaukolämpö Mwh 

69 
5534        

73 
6800 

68 
6679        

 

Suoritteiden hinta TP20 TA21 TP21 

Kaukolämpö Mwh / eu-
roa 

56,26 57,95 57,95 

 

Keskeisiä lukuja TP20 TA21 TP21 

verkoston pituus (m) 7190 7190 7190 

 
Puupolttoaineen toimittaja on Myllyn Mies Oy.  
Öljypolttimia käytettiin pienimuotoisten vuosittaisten huoltotoimien yhteydessä. 

       
   
 

     Budjetti     Muutos         Budj. +       Toteutuma       Poikkeama 

Kaukolämpölaitos 2021 2021 2021 2021                 

  Toimintatuotot                    394.000                    394.000      458.475,95      -64.475,95 

 Valmistus omaan käyt-
töön     

                                              14.666,74      -14.666,74 

  Toimintakulut                    -276.480                   -276.480     -358.118,70       81.638,70 

  TOIMINTA-
KATE/JÄÄMÄ           

     117.520 0         117.520      115.023,99        2.496,01 
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JÄTEHUOLLON TULOSYKSIKKÖ 

 
Toiminta-ajatus 
 

Kinnulan jätehuolto hoidetaan yhteisen jätelautakunnan, Sydän-Suomen Jätelauta-
kunnan toimesta ja palvelun tuottajana Kinnulaan on Sammakkokangas Oy. 

 
 https://www.saarijarvi.fi/jatehuolto/sydan-suomen-jatelautakunta 
 
 http://www.sammakkokangas.fi/fi 
 
 
Kehittämisperiaatteet 
 

1. Sammakkokangas Oy organisoi ja kehittää alueen jätehuoltoa. 
 
 

     Budjetti     Muutos         Budj. + 
      Toteu-

tuma       Poikkeama 

Jätehuolto 2021 2021 2021 2021                 

  Valmistus omaan käyt-
töön     

                                        669,04 -669,04 

  Toimintakulut                      -8.960                     -8.960       -4.917,44       -4.042,56 

  TOIMINTA-
KATE/JÄÄMÄ           

      -8.960 0          -8.960       -4.248,40       -4.711,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.saarijarvi.fi/jatehuolto/sydan-suomen-jatelautakunta
http://www.sammakkokangas.fi/fi
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Vastuualue 

 Tilapalvelu 

 
Vastuualueen tilivelvollinen 
 
 Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 
  
Toiminta-ajatus 
 

Suoritetaan kohtuullisen tasoista kunnossapitoa ja laitoshoitoa mahdollisimman edulli-
sin kustannuksin palvelu-, asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöissä.  
Kiinteistötekniikan hyväksikäytöllä huolto ja palvelut toimivaksi. 

 
Tavoitteet 
 

Sito-
vuus 

Tavoite Mittari  Mittarin tavoitearvo 

 Kiinteistöjä hoide-
taan taloudellisesti 

Käyttökustannukset Alle 3,50 €/m2  

Toteutui 

 
Kehittämisperiaatteet 
 

1. Vuoden 2021 alkupuoliskolla Kinnulaan hankittiin ensisijaisesti terveyskeskuksen toimin-
toihin ”väistötila”, jota tulevaisuudessa voidaan käyttää monimuotoisesti myös mahdol-
listen muiden eri toimintojen tilaratkaisuina 

2. Syyskuussa terveyskeskuksen toiminnot siirrettiin terveyskeskuksesta em. väistötilakiin-
teistöön koulukeskuksen välittömään läheisyyteen 

3. Suunnitellut korjaukset kunnan eri sisäilmaongelmaisissa kohteissa  koulukiinteistöillä 
jatkettiin kesäkauden 2021 aikana sisäilman laadun ja käyttäjien viihtyvyyden paranta-
miseen tähtääviä rakennusteknisiä töitä. 

4. Käyttäjistä tyhjillään olevan kunnantalon kohtalo ei ratkennut vuoden 2021 aikana 
5. Vuokria asuin-, teollisuus- ja liikerakennusten osalta tarkistetaan käyttö- tai elinkustan-

nusindeksiä vastaavaksi  vuokra-asuinhuoneistojen osalta indeksikorotus tehtiin. Teol-
lisuus- ja liiketilojen osalta vuokrat ja vuokrasopimukset määrittelee kunnanhallitus. 

 
 Toiminta 

Kunnan omistamat raken-
nukset 

TP20 TA20 TP21 

Palvelutuot. rakennukset* kpl  
Liikerakennukset kpl** Asuin-
rakennukset kpl*** 
Teollisuusrakennukset 
kpl****  

7 
1 
2 
2 

7 
1 
2 
2 

8 
1 
1 
2 

 
* Palvelutuotannon rakennuksiin kuuluvat: Kinnulatalo (Seurojentalo), kunnantalo, 
Nurmela+kirjasto, YA+lukio+liikuntasali, vanhainkoti, päiväkoti, terveyskeskus, väistö-
tila 
** Liikerakennuksiin kuuluvat:  Kinnuskeskus 
*** Asuinrakennuksiin kuuluvat: opettajien asuntola (rivitalo) 
**** Teollisuusrakennuksiin kuuluvat: muovi- ja kaukolämpöputkihallit 
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     Budjetti     Muutos         Budj. +       Toteutuma       Poikkeama 

Tilapalvelu 2021 2021 2021 2021                 

  Toimintatuotot                  1.158.964            
      
1.158.964    1.210.438,14      -51.474,14 

  Valmistus omaan käyt-
töön                                                   22.682,89      -22.682,89 

  Toimintakulut                    -725.155            
       -
725.155     -709.124,55      -16.030,45 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                433.809 0 
        
433.809      523.996,48      -90.187,48 
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Vastuualue 

 Sisäiset palvelut   

 
Vastuualueen tilivelvollinen 
 
 Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 
 
Toiminta-ajatus 
 

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kunnan eri hallintokunnille sekä myy ul-
koisia ruokapalveluja. 
Ruokapalvelu tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti ravitsemuksellisesti täysipainoisia 
aterioita, ottaen huomioon eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet ja tottumukset sekä edistää 
asiakkaiden ravitsemuksellista hyvinvointia. 

 
Toiminta 
 

 TP20 TA21 TP21 

ateriasuorit-
teet 

75080 77850 86132 

 
 

 TP20 TA21 TP21 

suorite-
hinta/€ 

  4,57      4,35 4,36 

 
Toiminnallisina tavoitteina on ravitsemuksellisesti täysipainoisten aterioiden tuottaminen taloudelli-
sesti ja tehokkaasti. 
 
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 

1. Laadittujen seurantajärjestelmien hyödyntäminen tehokkaasti 
2. Vähennetään ruokahävikin määrää 

• Ruokahävikkiä seurataan entistä tarkemmin ja valmistusmääriä pyritään muok-
kaamaan aina muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi hävikkiruokaa myydään myös ky-
seisissä yksiköissä aina tarjoilun päättymisen jälkeen.  

3. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen 
4. Ruokatuotannon prosessien tarkastelu ja toiminnan arviointi 

• Ruokatuotannon prosesseja on jouduttu muokkaamaan vallitsevan koronatilan-
teen ja käytettävissä olevien henkilöstöresurssien mukaisesti. Toiminta on pys-
tytty jatkamaan normaaliin tapaan huolimatta vallitsevista koronatilanteista ja 
sen vaikutuksista esimerkiksi henkilöstöresursseihin.  

5. Ravitsemistyöntekijän toimen täyttäminen 

• Aiemmin kesken jäänyttä oppisopimuskoulutusta jatkettu. Oppisopimuskoulu-
tuksella turvataan keittiön riittävä henkilöstöresurssi ja toimintavarmuus muuttu-
vissa tilanteissa.  

 
Uutena asiakkaana aloitti marraskuussa 2021 hoivakoti Eevakoti, joka nosti keittiön ateriasuorittei-
den määrää suhteessa talousarvioon esitetystä arviosta. Koronapandemian jatkuminen näkyi 
myös vuonna 2021 keittiön toimintatapojen muokkaamisessa muuttuviin tilanteisiin. Koulujen 
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etäopetuksen aikainen annosruokien jako nosti hetkellisesti kustannuksia elintarvikkeiden ja pak-
kausmateriaalien osalta.  
 
 

     Budjetti     Muutos         Budj. +       Toteutuma       Poikkeama 

Sisäiset palvelut 2021 2021 2021 2021                 

  Toimintatuotot               
     365.376            

        
365.376 

     412.237,50      -46.861,50 

  Valmistus omaan käyt-
töön     

                                               1.802,56       -1.802,56 

  Toimintakulut                
    -361.015            

       -
361.015 

    -372.752,42       11.737,42 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  4.361 0           4.361       41.287,64      -36.926,64 
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Vastuualue 

 Liikenneväylät 

 
Vastuualueen tilivelvollinen 
 
 Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 
 
Toiminta-ajatus 
 

Liikenneväylien tulosalue huolehtii katujen ja tievalaistusten kunnossapidosta.  Lisäksi 
avustetaan yksityisteiden talvi- ja kesä kunnossapitoa kunnanvaltuuston hyväksymän 
avustusmäärärahan puitteissa. 
Tekninen lautakunta on toiminut kunnan ja tiehallinnon välillä kunnan alueen liikenne-
väylien kehittämisessä. Liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta teknisen lautakunnan 
ohjaamana. 
 

Tavoitteet 

 

Sitovuus Tavoite Mittari  Mittarin tavoitearvo 

 Teiden kunnossapito 
liikennemäärien mu-
kaisella tasolla 

Liikenneonnettomuuk-
sien 
määrä kunnan ylläpitä-
millä teillä. 

0 kpl liikenneonnetto-
muuksia   
 

 
Kehittämisperiaatteet 
 

1. Liikenneväylien jatkuva vuosittainen ylläpito ja kunnossapito eri vuodenaikoina. 
2. Energiatehokkaampiin ratkaisuihin siirtyminen (mm. LED-valot)  
3. Liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan jatkaminen  

Toiminta 
 

Suoritteiden määrä TP20 TA21 TP21 

Kunnan hoitamat tiet 
-yleiset tiet, tievalot (km) 
-asemakaavatiet (km) 
Avustettavat yks.tiet km 

 
15,5 
17,5 

70,97 

             
         15,5 

17,5 
          
70,97 

 
15,5 
         

17,5 
70,97 

 
 

     Budjetti     Muutos         Budj. +       Toteutuma 
      Poik-
keama 

Liikenneväylät 2021 2021 2021 2021                 

  Valmistus omaan käyttöön     
                                               4.348,79 

      -
4.348,79 

  Toimintakulut                
    -105.663            

       -
105.663 

    -104.796,40 -866,6 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           
    -105.663 0 

       -
105.663 

    -100.447,61 
      -

5.215,39 
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Vastuualue 

Maa- ja metsätilat (myös tontit) 

 
Vastuualueen tilivelvollinen 
 
 Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 
  
Toiminta-ajatus 
 

Maa- ja metsätilojen tulosalue vastaa kunnan maa- ja metsätilojen tuottavasta hoita-
misesta. 

 
Tavoitteet 
 

Sito-
vuus 

Tavoite Mittari  Mittarin tavoitearvo 

 Suoritettu metsäta-
lous- suunnitelman 
mukaiset toimenpi-
teet  

Metsätalouden netto-
tuotto 

Nettotulo min. 50 000 eu-
roa, toteutui 
 

 
Kehittämisperiaatteet 
 

1. Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset metsänhakkuu- ja hoitotyöt yhteis-
työssä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. 

2. Kunnan maa-alueita vuokrataan hyötykäyttöön.  
3. Maanvuokraussopimuksissa noudatetaan paikkakunnan yleistä hintatasoa. 

 
 
Toiminta 
 

Suoritteiden määrä TP20 TA21 TP21 

Metsän parannustyöt 
(ha) 
Metsän myynti (m3) 

18 
286 

60 
2000 

35 
2000 

Keskeisiä lukuja TP20 TA21 TP21 

Metsätalousmaa (ha) 917 917 917 
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Kunnanvaltuuston hyväksymä metsäsuunnitelma vuosille 2016-2025. 
 

     Budjetti     Muutos 
        Budj. 

+       Toteutuma 
      Poik-
keama 

Maa- ja metsätilat 2021 2021 2021 2021                 

  Toimintatuotot               
     161.000            

        
161.000 

     122.403,23 
      

38.596,77 

  Valmistus omaan käyttöön     
                                               2.777,75 

      -
2.777,75 

  Toimintakulut                
     -24.490            

        -
24.490 

     -27.200,21 
       

2.710,21 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           
     136.510 0 

        
136.510 

      97.980,77 
      

38.529,23 
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Vastuualue 

 Puistot ja muut alueet 

 
Vastuualueen tilivelvollinen 
 
 Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 
 
Toiminta-ajatus 
 

Tulosalueen tavoitteena on kunnossapitää puistoalueita, uimalaa, venesatamia, toria, 
yleisiä reittejä ja muita yleisiä alueita. 

 
Tavoitteet  
 

Ylläpidetään hyvää ja viihtyväisyyteen kiinnitettyä tasoa. 
 

Sito-
vuus 

Tavoite Mittari  Mittarin tavoitearvo 

 Julkisilla piha- ja vi-
her-alueilla noudate-
taan sellaista hoitota-
soa, joka tyydyttää 
asukkaita ja on kunta-
kuvan kannalta miel-
lyttävä 

Saatu palaute Palaute pääosin rakenta-
vaa, ideoivaa ja positii-
vista. 
 
 

 
Kehittämisperiaatteet 
 

1. Huolehditaan yleisten alueiden siisteydestä ja järjestyksestä. Toteutus yhteistyössä 
kunnan omien huoltomiesten, työllistettyjen ja velvoitetyöllistettyjen kanssa. Puuston 
ja kantojen poistoa katu-, piha- ja puistoalueilta. 

2. Yhteistyö Kinnulan työväenyhdistys ry:n kanssa (työllistetyt). 
3. Ilkivaltakorjaukset tehdään välittömästi tai heti kun se on mahdollista. 

Toiminta 
 

Keskeisiä lukuja TP20 TA21 TP21 

Puistoalueet (ha) 
Uimalat (kpl) 
Venesatamat (kpl) 
Torit (kpl) 

10 
              

1 
3 
1 

10 
              

1 
3 
1 

10 
 1    
3 
1 

 
1. Yleisiä uimarantoja 1 kpl, mutta vesinäytteet otettiin uimalaitoksen (Jäppäjärvi) li-

säksi myös Kaakonlammen ja Muholan Valkeisen käytössä olevilta uimapaikoilta. 
2. Yleisten alueiden kunnossapitoon kiinnitettiin erityistä huomiota ja tekninen toimi 

yhdessä työllistettyjen kanssa hoiti alueiden kunnossapitoa. 
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     Budjetti     Muutos         Budj. +       Toteutuma 
      Poik-
keama 

Puistot ja muut alueet 2021 2021 2021 2021                 

  Toimintatuotot               
       1.300                      1.300        3.330,72 

      -
2.030,72 

  Valmistus omaan käyttöön     
                                               1.947,81 

      -
1.947,81 

  Toimintakulut                
     -32.600                    -32.600      -22.047,56 

     -
10.552,44 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           
     -31.300 0         -31.300      -16.769,03 

     -
14.530,97 
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Vastuualue 

 Pelastustoimen palvelut 

 
Vastuualueen tilivelvollinen 
 
 Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 
 
Toiminta-ajatus 
 

Palotoimen operatiiviset tehtävät hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos. 
Kunta vuokraa toimitilat pelastustoimelle.  
 
https://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/ 
 

 

     Budjetti     Muutos         Budj. +       Toteutuma 
      Poik-
keama 

Pelastustoimen palvelut 2021 2021 2021 2021                 

  Toimintatuotot               
      46.822                     46.822       48.855,06 

      -
2.033,06 

  Toimintakulut                
    -179.397            

       -
179.397 

    -183.557,07 
       

4.160,07 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           
    -132.575 0 

       -
132.575 

    -134.702,01 
       

2.127,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/
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Vastuualue 

 Ympäristöpalvelut 

 
Vastuualueen tilivelvollinen 
 
 Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 
 
Toiminta-ajatus 
 

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvontapalvelut tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen 
Ympäristötoimi, joka toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa. Asiat käsitellään 
organisaatiota varten perustetussa lautakunnassa ja lautakunnan päätökset saatetaan 
Kinnulan kunnan teknisen lautakunnan tietoon. 
 
www.pkyt.fi 
 
Ympäristötoimi suorittaa neuvontaa, rakennustöiden valvontaa ja tarkastuksia raken-
nuslainsäädännön mukaisesti sekä tekee ympäristönsuojelua edistäviä esityksiä ja 
päätöksiä. 

 
 

     Budjetti     Muutos         Budj. +       Toteutuma 
      Poik-
keama 

Ympäristöpalvelut 2021 2021 2021 2021                 

  Valmistus omaan käyttöön                                             393,09 -393,09 

  Toimintakulut                
     -45.272                    -45.272      -29.256,46 

     -
16.015,54 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           
     -45.272 0         -45.272      -28.863,37 

     -
16.408,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pkyt.fi/
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Vastuualue 

                      Yhdyskuntasuunnittelupalvelut                   
  
Vastuualueen tilivelvollinen 

  
Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 

  
Toiminta-ajatus 

  
Ihmisystävällisen ja luonnonläheisen asuinympäristön saavuttaminen ja ylläpitäminen. 
 
Saarijärven kaupunki on tarjonnut aluearkkitehtipalveluja vuodesta 2005 lähtien Kan-
nonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnille sekä vuodesta 2019 
alkaen myös Multian, Petäjäveden ja Uuraisten kunnille. 
 
https://www.saarijarvi.fi/kaavoitus 

  
Tavoitteet 
  

Sito-
vuus 

Tavoite Mittari  Mittarin tavoitearvo 

  Uusilla kaavoilla 
ajan-mukaistetaan ja 
lisätään rakennus-
paikkoja 

Rakentajille on tarjolla 
riittävästi toivomusten 
mukaisia rakennuspaik-
koja 

Tyytyväiset rakenta-
jat 
Loma-asuntojen asu-
mistason korottami-
nen 

  
  
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
  
Yhteistyö naapurikuntien kanssa 

  
1. Aluearkkitehtitoimintaa jatketaan   

- vuodelle 2020 palvelun hinta oli 15 397 € 

 - vuodelle 2021 palvelun hinta oli 15 490 €. Karstulan kunnalle tehty työosuus ylittyi 
ja siten Karstulan kunta maksoi Kinnulan kunnalle 3970,76 €, joka näkynee vuo-
den 2022 tulona.  

  

2. Seudullista yhteistyötä kehitetään edelleen 

  
  
Kunnan omana työnä (tarvittaessa aluearkkitehtipalvelut laativat esiteaineistoja): 

3. Saarensalmen ranta-asemakaava-alueen tonttien tehokas markkinointi 

  

4. Isopellon asemakaava-alueen tonttien markkinointi 

  

 

 

https://www.saarijarvi.fi/kaavoitus
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Laadinnassa oleva kaavat: 

 

1. Pekanrämeen tuulivoimayleiskaava 

- Pekanrämeen tuulivoimayleiskaava on käynnistetty kunnanhallituksessa 
9.8.2021 § 208. Kaavahankkeen vireille tulon kuuluttaminen toteutuu vuoden 
2022 puolella.  

 

2. Hanhikankaan – Kettukankaan tuulivoimayleiskaava 

- Hanhikankaan – Kettukankaan tuulivoimayleiskaava on käynnistetty kunnan-
hallituksessa 6.9.2021 § 229. Kaavahankkeen vireilletulon kuuluttaminen toteu-
tuu vuoden 2022 puolella. Kyseessä on tuulivoimahanke, joka edellyttää myös 
ns. YVA-menettelyä.  

 

3. Teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus  

- Kaavaehdotusvaihe ja MRA 32 §:n mukainen lisäkuuleminen hoidettiin vuo-
den 2021 aikana. Kaava hyväksyttiin valtuustossa 26.1.2022 § 1 ja tuli voimaan 
8.3.2022. 

 

4. Kinnulan Kivijärven Rantayleiskaavan tarkistus ja muutoshanke  

-Kaavahanketta koskevat mitoitus- ja suunnitteluperusteet hyväksyttiin valtuus-
tossa 19.5.2021, jonka jälkeen kaavan luonnosaineistoa oli mahdollista valmis-
tella nähtäville asetettavaksi.  

-Kinnulan Kivijärven rantaosayleiskaavan muutoksen alustavaa kaavaluon-
nosta on valmisteltu mitoitus- ja suunnitteluperusteiden pohjalta. Kaavan tekni-
senä laatijan toimii (FCG) Finnish Consulting Group Oy. Kaavaluonnosaineis-
toa ei saatu vielä kaavakonsultilta vuoden 2021 puolella nähtäville asetetta-
vaksi. 

  

5. UPM:n ranta-asemakaavahanke 

- Ei ole kunnan oma hanke (maanomistajan kaavahanke). Kaava-aineisto on 
ollut nähtävillä luonnoksena ja ehdotusaineistoa odotellaan. 

 

6. Seurakunnan asemakaavamuutos 

-Ei ole vielä varsinaisesti käynnistetty. Edellyttää neuvotteluja seurakunnan 
kanssa ja kaavoituksen käynnistämissopimuksen laadintaa. 

  

7. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan laadinta.  

-Perusaineistoja on laadittu kaavatyötä varten ja ko. aineistot ovat käytettävissä 
poikkeamismenettelyissä, jos lupia haetaan kaavoittamattomille pienvesistöille. 
Pienvesistöille ei ole ollut rakentamispainetta ja siten hanketta ei ole kiirehditty. 
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Muut maankäytön kehittämishankkeet: 

 

1. Yleisten alueiden lohkomistoimitukset 

- Saarijärven kaupungin mittaryhmä on hoitanut tarvittavat valmistelut ja kartoi-
tustyöt. Maanmittauslaitoksen vastuulla on hoitaa toimituskokoukset.   

  

2. Kinnulan pohjakartan laadinta ja hyväksyntä 

- Pohjakarttaa on tarkistettu Saarijärven maankäyttöpalveluissa. Pohjakartta on 
hyväksytty 18.6.2021.  

  

3. Ajantasakaavan päivitys LOUHI-järjestelmään kaavamuutoskohteiden osalta 

- LOUHI-järjestelmässä näkyvästä ajantasa-asemakaavasta puuttuu teollisuus-
alueen asemakaavamuutos ja -laajennus. LOUHI kaava-aineistoista ei saa auki 
myöskään asemakaava-alueen kaavamerkintöjä, koska eri aikoina laadittujen 
asemakaavojen rajauksia ei ole aineistossa. Koko aineiston päivitys ja muunto 
dwg-muotoon on nyt ajankohtaista, kun uusi pohjakartta-aineisto on käytettä-
vissä. Tämän jälkeen kaava-aineistot ja kaavamerkinnät näkyvät LOUHI-järjes-
telmässä oikein. Työ edellyttää konsulttityön ostopalvelua, joka on huomioitu 
talousarviossa. Aluearkkitehtipalveluista on pyydetty tarjoushinta ajantasakaa-
van päivityksestä sekä Swecon palvelimen käyttömaksuista, mutta tarjousta ei 
ole vielä saatu.  

 

4. Hautakankaan tuulivoimayleiskaavan poikkeamisasiat 

- Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen rakennusvalvonta on ratkaissut 
poikkeamisasiat ja päätökset ovat lainvoimaisia.  

  

5. Kaavoituskatsaus 2020-2021 

-Kaavoituskatsaus vuosille 2020 – 2021 on hyväksytty hallituksessa 11.5.2020. 
Vuonna 2022 laaditaan kaavoituskatsaus vuosille 2022 -2023. 

 

Tulevaisuuden kaavahankkeita   

1. Kirkonkylän osayleiskaavan laadinta 

- käynnistetään kun resurssit mahdollistavat laadinnan 

  

2. Kinnulan kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennus sekä ajantasaisuuden tar-

kistaminen.  

- käynnistetään kun resurssit mahdollistavat laadinnan 

  
 

     Budjetti     Muutos         Budj. +       Toteutuma 
      Poik-
keama 

Yhdyskuntasuunnittelupalve-
lut 2021 2021 2021 2021                 

  Toimintakulut                
     -62.170                    -62.170      -16.710,13 

     -
45.459,87 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           
     -62.170 0         -62.170      -16.710,13 

     -
45.459,87 
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Vastuualue   

Ympäristöterveydenhuolto (ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja -suojelu ja löy-

töeläinten säilytyspalvelu) 

 
Vastuualueen tilivelvollinen 
 
 Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 
  
 
Toiminta-ajatus 
 
 Ympäristötoimi on itsenäinen yksikkö Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi joka  
 sopimuspohjaisesti huolehtii eri viranomaispalvelujen tuottamisesta Pohjoisessa  
 Keski-Suomessa isäntäkuntanaan Viitasaaren kaupunki. 
 
 https://viitasaari.fi/ymparistotoimi/pohjoisen-keski-suomen-ymparistotoimi/ 
 
 
Toiminta 
 

Toiminnan tarkemmat tiedot ovat yhteisen ympäristölautakunnan toimintakertomuk-
sessa. 

 
 
 

     Budjetti     Muutos         Budj. + 
     Toteu-

tuma 
      Poik-
keama 

Ympäristöterveydenhuolto 2021 2021 2021 2021                 

  Toimintakulut                
    -108.984            

       -
108.984 

    -
111.176,62 

       2.192,62 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           
    -108.984 0 

       -
108.984 

    -
111.176,62 

       2.192,62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://viitasaari.fi/ymparistotoimi/pohjoisen-keski-suomen-ymparistotoimi/
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KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETTY TASEYKSIKKÖ 
KINNULAN VESIHUOLTOLAITOS 
 
Vesihuoltolaitoksen tulosyksikkö jakaantuu seuraavasti: 
 

1. Vesilaitos  
2. Viemärilaitos 

 
Vesihuoltolaitos ei vastaa huleveden viemäröinnistä. 
 
Kehittämisperiaatteet  (Vesihuoltolaitos kokonaisuudessaan) 
 

1. Uuden jäteveden puhdistamon rakentaminen aloitettiin 
2. Kinnulan ja Lestijärven kunnat perustivat yhteisen jätevesiyhtiön Kinnulan Keskus-

puhdistamo Oy, joka vastaa uudesta puhdistamosta ja Kinnulan ja Lestijärven väli-
sestä siirtolinjasta ja sen hallinnoimisesta. 

3. Taksat ylläpidetään kustannuksia ja investointeja vastaavana 
4. Johtotietojärjestelmän digitalisointi (tuottaminen sähköiseen muotoon) 
5. Laskutusjärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen uusien ohjelmistojen ja rat-

kaisukokonaisuuksien avulla. 
6. WSP:n ja SSP:n laadinta (riskikartoitukset vesihuollolle)   

 
VESILAITOS 
 
Tavoitteet 
 

Sito-
vuus 

Tavoite Mittari  Mittarin tavoitearvo 

Sitova Laitos on liike-talou-
dellisesti kannattavia  

Laitoksen tulos Kunnan oman sijoitetun 
pääoman tuotto vähin-
tään 
 4 %. Toteutui. 

 Veden häiriötön ja-
kelu  

Käyttökeskeytys Lyhyitä keskeytyksiä, 
vuotokorjauksia ym. 
Koko toiminnan keskey-
tyk- 
siä ei ollut. 

 Veden laatu täyttää 
terveellisyyden vaati-
mukset 

Tutkimustulokset Vesinäytteet täyttävät 
ohjearvot.  
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Toiminta              

Suoritteiden määrä TP20 TA21 TP21 

Vesiliittymät kpl 
Laskutettava vesi m3 

771 
11683

7 

780 
130000 

 

775 
114081 

 
 

Suoritteiden hinta TP20 TA21 TP21 

Puhdas vesi m3  /euroa 1,17 
 

1,20 
 

1,20 
 

 
 

Keskeisiä lukuja TP20 TA21 TP21 

Veden jakeluverkoston 
pituus (m) 

 
160000       

 
164500 

 
161500 

 
1. Verkoston tietoja tarkastettiin eri keinoin, mm. vanhoja suunnitelmia ja maastokäyn-

tejä hyödyntäen ja em. tietojen pohjalta todennetut johtolinjat ja käytössä olleet tarke-
kuvat siirrettiin sähköiseen Louhi-järjestelmään. 

2. Etäluettavien vesimittareiden asennus aloitettiin 
3. Laskutusjärjestelmän kehittäminen aloitettiin 
4. Lestijärvi-Kinnula yhdysvesiputken käyttöönotto (jatkuva juoksutus) 
5. Yksittäisiä vesiliittymiä rakennettiin toiminta-alueella 
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VIEMÄRILAITOS 
 
Tavoitteet 
 

Sito-
vuus 

Tavoite Mittari  Mittarin tavoitearvo 

Sitova Laitos on liiketalou-
dellisesti kannattavia  

Laitoksen tulos Kunnan oman sijoitetun 
pääoman tuotto vähin-
tään 
 4 %. Toteutui. 

 Jäteveden puhdista-
mon toiminta täyttää 
lupaehdot 

Tutkimustulokset Vesioikeuden asettamat 
lupaehdot eivät aina täyt-
tyneet BOD7ATU osalta. 

 
 
Toiminta 
 
 

Suoritteiden hinta TP20 TA21 TP21 

Puhdistettu vesi m3/eu-
roa 

        
2,37 

        
2,90 

        
2,90 

 
 
 
 
 
 
 

1. Kinnulan ja Lestijärven kunnat perustivat yhteisen jätevesiyhtiön Kinnulan Keskuspuhdis-
tamo Oy, joka vastaa uuden puhdistamosta ja Kinnulan ja Lestijärven välisestä siirtolinjasta 
ja sen hallinnoimisesta. 

2. Verkoston tietoja tarkastettiin eri keinoin, mm. vanhoja suunnitelmia ja maastokäyntejä hyö-
dyntäen ja em. tietojen pohjalta todennetut johtolinjat ja käytössä olleet tarkekuvat siirrettiin 
sähköiseen Louhi-järjestelmään. 

3. Yksittäisiä liittymiä rakennettiin toiminta-alueella 
 

 

  

Suoritteiden määrä TP20 TA21 TP21 

Viemäriliittymät kpl 
Laskutettava jätevesi m3 

Umpi- ja saostuskaivoliete 
m³ 

513 
91463 

514 

          
540 

99600 
350 

523 
91942          

1735 

 
 

   

Keskeisiä lukuja TP20 TA21 TP21 

Viemärilaitos verkoston 
pituus (m) 

 
      
76750 

 
      
83000 

 
      
77000 
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Kinnulan Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma (euroa) 

      

  

Budjetti  
2021 

Muutos  
2021 

Budj.+   
2021 

Toteuma  
2021 

Poikkeama 

Kinnulan Vesihuoltolaitos      

      

TULOSLASKELMA                                                                                          

      

Liikevaihto                                                                       

   Myyntituotot                  598 295  598 295 560 508 37 787 

Liikevaihto 598 295  598 295 560 508 37 787 

Valmistus omaan käyttöön    37 452  
Liiketoiminnan muut tuotot    7 775  
Materiaalit ja palvelut      

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat             -95 600  -95 600 -78 228 -17 372 

   Palvelujen ostot              -67 900  -67 900 -93 797 25 897 

Materiaalit ja palvelut -163 500  -163 500 -172 025 8 525 

Henkilöstökulut      

   Palkat ja palkkiot        -55 000  -55 000 -57 536 2 536 

     Henkilösivukulut                      

     Eläkekulut          -13 270  -13 270 -15 209 1 939 

     Muut henkilösivukulut      -1 790  -1 790 -2 799 1 009 

  Henkilösivukulut       -15 060  -15 060 -18 008 2 948 

Henkilöstökulut  -70 060  -70 060 -75 544 5 484 

Poistot ja arvonalentumiset      
      Suunnitelman mukaiset pois-
tot -142 153  -142 153 -123 322 -18 831 

Poistot ja arvonalentumiset -142 153  -142 153 -123 322 -18 831 

Liiketoiminnan muut kulut -1 800  -1 800 -7 045 5 245 

Liikeyli-/alijäämä 220 782 0 220 782 227 798 -7 016 

  Korkotuotot    -189  
  Muut rahoitustuotot    882  
   Muille maksetut korkokulut            

  Korvaus peruspääomasta       -15 256 0 

  Muut rahoituskulut     -5  
Rahoitustuotot ja kulut    -14 567 0 

Yli-/Alijäämä ennen sat .eriä 220 782 0 220 782 213 231 7 551 

Yli-/Alijäämä ennen varauksia 220 782 0 220 782 213 231 7 551 

Tilikauden yli-/alijäämä 220 782 0 220 782 213 231 7 551 
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Tekninen lautakunta sis. Kinnulan Vesihuoltolaitos    

      

TULOSLASKELMA                                                                                          

 

Budjetti  
2021 

Muutos  
2021 

Budj.+   
2021 

Toteuma  
2021 

Poikkeama 

  Toimintatuotot                                                                                       

   Myyntituotot                  873 076  873 076 2 049 718,41 
-1 176 
642,41 

   Maksutuotot                   11 900  11 900 4 125,05 7 774,95 

   Muut toimintatuotot           1 267 886  1 267 886 1 358 279,98 -90 393,98 

  Toimintatuotot                 2 152 862  2 152 862 3 412 123,44 
-1 259 
261,44 

  Valmistus omaan käyttöön    73 877,91 -73 877,91 

      

  Toimintakulut                       

   Henkilöstökulut               -589 716  -589 716 -662 319,34 72 603,34 

   Palvelujen ostot              -729 683  -729 683 -905 534,93 175 851,93 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -629 189  -629 189 -819 912,68 190 723,68 

   Avustukset                    -18 878  -18 878 -15 255,00 -3 623,00 

   Muut toimintakulut            -71 620  -71 620 -82 857,71 11 237,71 

  Toimintakulut                  -2 039 086  -2 039 086 
-2 485 
879,66 446 793,66 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ             113 776  113 776 1 000 121,69 
-886 

345,69 

  Rahoitustuotot ja -kulut            

      Korkotuotot                   -377,76 377,76 
      Liikelaitosten peruspääoman 
m.    -30 511,18 30 511,18 

      Viivästyskorkotulot    11 401,18 -11 401,18 

      Muut rahoitustuotot           1 764,96 -1 764,96 

      Muut rahoituskulut            30 442,63 -30 442,63 

  Rahoitustuotot ja -kulut          12 719,83 -12 719,83 

  VUOSIKATE                      113 776  113 776 1 012 841,52 
-899 

065,52 

  Poistot ja arvonalentumiset         

   Suunnitelman mukaiset poistot -695 494  -695 494 -910 889,91 215 395,91 

  Poistot ja arvonalentumiset    -695 494  -695 494 -910 889,91 215 395,91 

  Laskennalliset erät                 

   Vyörytykset                        

  Laskennalliset erät                 

  TILIKAUDEN TULOS               -581 718  -581 718 101 951,61 
-683 

669,61 

  Poistoeron muutos              12 668  12 668 12 667,98 0,02 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ       -569 050  -569 050 114 619,59 
-683 

669,59 
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 Virka- ja tehtävänimike TP2020 

 
TA2021 
 

TP2021 

Tekninen toimi Tekninen johtaja  1 1 1 

 Rakennustarkastaja    

 Toimistonhoitaja  1 1 1 

 Huoltomies 4 4 4 

 Laitoshuoltaja 2 1 1 

 Ravitsemispäällikkö 
Ravitsemistyöntekijä 
teknisen toimen harjoittelija/tuntityöapu 

1 
5 
0 

1 
5 
0 

1 
5 
0,4 

 Tekninen toimi yhteensä 14 13 13,4 
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TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN KINNULAN KUNTA ml Kinnulan Vesihuoltolaitos (euroa) 
 

TULOSLASKELMA                                                                                          

 

Budjetti  
2021 

Muutos  
2021 

Budj.+   
2021 

Toteuma  
2021 

Poikkeama 

Toimintatuotot                                                                       

   Myyntituotot                  1 205 629  1 205 629 1 823 867 -618 238 

   Maksutuotot 297 380  297 380 516 188 -218 808 

   Tuet ja avustukset 155 800  155 800 303 994 -148 194 

   Muut toimintatuotot 1 417 035  1 417 035 1 481 708 -64 673 

Toimintatuotot 3 075 844  3 075 844 4 125 757 -1 049 913 

      

Toimintakulut      

Henkilöstökulut -3 872 782  -3 872 782 -4 016 914 144 132 

Palvelujen ostot              -8 551 266  -8 551 266 -9 158 545 607 279 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -967 180  -967 180 -1 118 812 151 632 

Avustukset -520 222  -520 222 -599 823 79 601 

Muut toimintakulut -1 081 576  -1 081 576 -1 146 180 64 604 

Toimintakulut -14 993 026  -14 993 026 -16 040 274 1 047 248 

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 917 182 0 -11 917 182 -11 840 639 -76 543 

Verotulot 5 014 000  5 014 000 5 540 136 -526 136 

Valtionosouudet 7 425 475  7 425 475 7 564 864 -139 389 

Rahoitustuotot ja -kulut      

    Korkotuotot 41 186  41 186 54 909 -13 723 

    Muut rahoitustuotot 291  291 20 815 -20 524 

    Korkokulut -2 500  -2 500 -5 177 2 677 

    Muut rahoituskulut    -919 919 

Rahoitustuotot ja kulut 38 977  38 977 69 628 -30 651 

VUOSIKATE 561 270 0 561 270 1 333 989 -772 719 

Poistot ja arvonalentumiset      
   Suunnitelman mukaiset 
poistot -788 912  -788 912 -851 272 62 360 

Poistot ja arvonalentumiset -788 912  -788 912 -851 272 62 360 

Laskennalliset erät      

   Vyörytykset      

Laskennalliset erät      

TILIKAUDEN TULOS -227 642 0 -227 642 482 717 -710 359 

Poistoeron muutos 12 668  12 668 12 668 0 

Rahastojen muutos    -188 188 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -214 974 0 -214 974 495 197 -710 171 
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Verotulojen erittely  
 
 

 2021 2020    2019 

Kunnan tulovero 4 056 088,20  3 871 886,43 3 403 226,73 

Kiinteistövero 438 687,29  381 650,50 418 694,74  

Osuus yhteisöveron tuotosta 1 045 360,16  707127,01 615 276,36 

 
Verotulot yhteensä 5 540 135,65  

 
4 960 663,94 

                  
4 437 197,83 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

8) Valtionosuuksien erittely 
    

 2021 2020 
 

2019 

Kunnan peruspalvelujen valtion osuus 6 206 254,60  6 206 254,60 
 

6 328 476,00 

Siitä: 

    

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien ta-
saus 

1 741 005,04  
1 814 643,44 

 

1 723 656,00 

Järjestelmämuutoksen tasaus 
 

-    
 

 -    

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuu-
det 

191 065,00  
 181 931,00  

 

132 582,00 

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 
 

-    
 

 -    

Veromenetysten kompensaatiot 977 043,37  965 052,00 
 

71 540,00 

Valtionosuudet yhteensä 7 314 232,72  7 353 236,60 
 

6 532 598,00 

  

Vuosi Tuloveroprosentti 

  

2017 20,50 

2018 20,50 

2019 21,00 

2020 21,00 
 

2021 21,50 
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INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 

      

  Budjetti Muutos Budj.+ Toteuma Poikkeama 

 2021 2021 2021 2021  

                             

                        

915000 Inv/Osakkeet ja kiinteistöt                        

INVESTOINNIT                                                                                        

 INVESTOINTIMENOT    
           -

44910              44910 

 INVESTOINTITULOT              50000  50000 6696 43304 

 INVESTOINNIT NETTO            50000 0 50000 -38214 88214 

915001 Inv/Irtaimisto/Kunnanhallitus      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -13000  -13000 -12301,71 -698,29 

 INVESTOINNIT NETTO            -13000 0 -13000 -12301,71 -698,29 

915004   Inv/Varautuminen äkillisiin kohteisiin      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -50000 31500 -18500 -11208,55 -7291,45 

 INVESTOINNIT NETTO            -50000 31500 -18500 -11208,55 -7291,45 

925001   Inv/Novan tietojärjestelmäkustannukset      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -30000  -30000  -30000 

 INVESTOINNIT NETTO            -30000 0 -30000 0 -30000 

930001 Inv/Sivistystoimi, atk-välineet, irtaimo      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -18000  -18000 -17959,62 -40,38 

 INVESTOINNIT NETTO            -18000 0 -18000 -17959,62 -40,38 

930002 Inv/Sivistystoimi, liikuntavälineet      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -8000 -2500 -10500 -10457,53 -42,47 

 INVESTOINNIT NETTO            -8000 -2500 -10500 -10457,53 -42,47 

935104 Inv/Koulujen ja päiväkodin kalusteet      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -10000 -1000 -11000 -10628,28 -371,72 

 INVESTOINNIT NETTO            -10000 -1000 -11000 -10628,28 -371,72 

941170 Inv/Kaukolämpölaitoksen automaat. uus.      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -80000  -80000 -71229,09 -8770,91 

 INVESTOINNIT NETTO            -80000 0 -80000 -71229,09 -8770,91 

942014 Inv/Teollisuusalueen kaukolämp.verk uusi      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -160000 13500 -146500 -112995,98 -33504,02 

 INVESTOINNIT NETTO            -160000 13500 -146500 -112995,98 -33504,02 
 
 
 
      
942406 Inv/Kunnantalon saneeraus- ja muutos-
työt      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -25000 -16000 -41000 -40486,32 -513,68 
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 INVESTOINNIT NETTO            -25000 -16000 -41000 -40486,32 -513,68 

942441 Inv/Nurmelan koulukiinteistön saneeraus      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -150000  -150000 -149187,49 -812,51 

 INVESTOINNIT NETTO            -150000  -150000 -149187,49 -812,51 

942455 Inv/Keskuskoulun kiinteistön saneeraus      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -125000  -125000 -56997,92 -68002,08 

 INVESTOINNIT NETTO            -125000  -125000 -56997,92 -68002,08 

942486 Inv/Vanhainkoti irtaimisto      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -10000  -10000  -10000 

 INVESTOINNIT NETTO            -10000 0 -10000 0 -10000 

942490 Inv./Terveyskeskus      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -10000  -10000 -4757,24 -5242,76 

 INVESTOINNIT NETTO            -10000 0 -10000 -4757,24 -5242,76 

942592 Inv/Terveyskeskuksen sisäilmakorjaukset      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -600000  -600000 -563629,59 -36370,41 

 INVESTOINNIT NETTO            -600000  -600000 -563629,59 -36370,41 

944018 Inv/ Kadut      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -10000 -22000 -32000 -31900,10 -99,90 

 INVESTOINNIT NETTO            -10000 -22000 -32000 -31900,10 -99,90 

944020 Inv/Valaistukset      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -10000 10000  -673,78 673,78 

 INVESTOINNIT NETTO            -10000 10000  -673,78 673,78 

946000 Inv/Yleiset alueet      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -10000 -13500 -23500 -23254,62 -245,38 

 INVESTOINNIT NETTO            -10000 -13500 -23500 -23254,62 -245,38 

      

      

INVESTOINNIT kunta                     

INVESTOINTIMENOT 
-1319 

000,00 0,00 -1319000,00 -1162577,82 -156422,18 

INVESTOINTITULOT 50 000,00 0,00 50 000,00 6 696 43 304 

INVESTOINNIT NETTO 
-1269 

000,00 0,00 
-

12690000,00 -1155881,82 -113118,18 
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  Budjetti Muutos Budj.+ Toteuma Poikkeama 

 2021 2021 2021 2021  

                             

941000 Inv/Vesihuolto      

INVESTOINNIT                                                                                                          

 INVESTOINTIMENOT              -15000  -15000 -15000 0 

 INVESTOINNIT NETTO            -15000  -15000 -15000 0 

941005 Inv/Vesihuoltohankekokonaisuus      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -50000  -50000 -14131,24 -35868,73 

 INVESTOINNIT NETTO            -50000  -50000 14131,24 -35868,73 

941007 Inv/Vesihuolt. järjest. ja laskut. kehit      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -80000  -80000 -81822,13 1822,13 

 INVESTOINNIT NETTO            -80000  -80000 -81822,13 1822,13 
941050 Inv/Puhdistamo taiSiirtov.linja KI-LE-
TO      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -3500000  -3500000 -2558095,92 -941904,08 

 INVESTOINNIT NETTO            -3500000  -3500000 -2558095,92 -941904,08 

      

INVESTOINNIT Vesihuolto                     

INVESTOINTIMENOT -3 645 000,00 0,00 
-3 645 
000,00 -2 669 049,29 -975 950,71 

INVESTOINNIT NETTO -3 645 000,00 0,00 
-3 645 
000,00 -2 669 049,29 -975 950,71 

      

      

INVESTOINNIT YHTEENSÄ kunta + VH                     

INVESTOINTIMENOT 
- 4 964 
000,00 0,00 

-4 964 
000,00 -3 831 627,11 -1 132 372,89 

INVESTOINTITULOT 50 000,00 0,00 50 000,00 6 696 43 304 

INVESTOINNIT NETTO -4 914 000,00 0,00 
-4 914 
000,00 -3 824 931,11 -1 459 406,03 
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RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 
 
  

  Budjetti   Bu-muutos   Budjetti+   Toteuma   Poikkeama 

 2021  2021  muutos  2021 01-12   

                    

RAHOITUSLASKELMA          

          
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA-
HAVIRTA          

  TOIMINNAN RAHAVIRTA          

   Vuosikate 555 960,00    555 960,00  1 330 337,52  774 377,52 

   Tulorahoituksen korjauserät -60 000,00    -60 000,00  263 771,18  323 771,18 

  TOIMINNAN RAHAVIRTA 495 960,00    495 960,00  1 594 108,70  1 098 148,70 

  INVESTOINTIEN RAHAVIRTA         0,00 

   Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 269 000,00    -1 269 000,00  -1 279 354,70  -10 354,70 

   Rahoitusosuudet investointeihin         0,00 

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden         0,00 

      Käyttöomaisuuden varsinain 50 000,00    50 000,00  -11 630,56  -61 630,56 

      Käyttöomaisuuden myyntivoi 60 000,00    60 000,00  6 696,00  -53 304,00 

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 110 000,00    110 000,00  -4 934,56  -114 934,56 

  INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 159 000,00  0,00  -1 159 000,00  -1 284 289,26  -125 289,26 
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RA-
HAVIRTA -663 040,00  0,00  -663 040,00  309 819,44  972 859,44 

          

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA          

  ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET          

   Antolainasaamisten lisäykset         0,00 

   Antolainasaamisten vähennys 157 704,00    157 704,00  143 150,95  -14 553,05 

  ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 157 704,00    157 704,00  143 150,95  -14 553,05 

  LAINAKANNAN MUUTOKSET          

   Pitkäaikaisten lainojen muutos       -300 000,00   

   Lyhytaikaisten lainojen muutos 109 181,00    109 181,00  0,00  -109 181,00 

  LAINAKANNAN MUUTOKSET 109 181,00  0,00  109 181,00  -300 000,00  -409 181,00 

  OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET       36 476,14  36 476,14 
  MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOK-
SET          

    Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut.      5 302,81  5 302,81 

    Vaihto-omaisuuden muutos       13 181,20  13 181,20 

    Pitkäaikaisten saamisten muutos       -804 443,49  -804 443,49 

    Lyhytaikaisten saamisten muutos       -158 396,23  -158 396,23 
    Korott.pitkä- ja lyhytaik velkojen muu-
tos       737 070,73  737 070,73 
  MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOK-
SET       -207 284,98  -207 284,98 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 266 885,00  0,00  266 885,00  -327 657,89  -594 542,89 

          

RAHAVAROJEN MUUTOS          

    RAHAVARAT 31.12       1 027 878,68  1 027 878,68 

    RAHAVARAT 1.1       1 045 717,13  1 045 717,13 

RAHAVAROJEN MUUTOS       -17 838,45  -17 838,45 

*) Talousarvioluvuissa ei ole mukana kirjanpidollisesti eriytetyn taseyksikkö Kinnulan Vesihuoltolaitoksen luvut, toteumassa luvut ovat mukana 
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YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 

         

 Budjetti   Budjetti   Budjetti+   Toteuma 

 2021  muutos  muutos  2021 01-12 

                

        

        

00000010 Kunnanvaltuusto        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintakulut                -34900,00    -34900,00  -46050,28 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -34900,00  0  -34900,00  -44921,32 

00000110 Tilintarkastus        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintakulut                -22686,00    -22686,00  -15901,42 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -22686,00  0  -22686,00  -15901,42 

00000011 Tarkastuslautakunta        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintakulut                -22686,00    -22686,00  -15901,42 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -22686,00  0  -22686,00  -15901,42 

00000120 Vaalit        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintakulut                -10915,00    -10915,00  -9022,32 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -10915,00  0  -10915,00  -7254,12 

00000012 Keskusvaalilautakunta        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintakulut                -10915,00    -10915,00  -9022,32 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -10915,00  0  -10915,00  -7254,12 

00000150 Kunnanhallitus        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintakulut                -256794    -256794  -214112,75 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -256794  0  -256794  -223829,45 

00000160 Yleishallinto        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               3600,00    3600,00  12429,69 

  Toimintakulut                -430378,00    -430378,00  -396816,79 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -426778,00  0  -426778,00  -396607,26 

00000015 Kunnanhallitus        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               41315,00    41315,00  44221,64 

  Toimintakulut                -829604,00    -829604,00  -762918,12 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -788289,00  0,00  -788289,00  -718696,48 

00000180 Hallintopalvelut (elink)        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               200,00    200,00  403,46 

  Toimintakulut                -50526,00    -50526,00  -45211,11 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -50326,00  0  -50326,00  -44807,65 

00000184 Lomituspalvelut        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintakulut                -4000,00    -4000,00  -4152,00 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -4000,00  0  -4000,00  -4152,00 
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00000186 Elinkeinopalvelut        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintakulut                -125600,00    -125600,00  -115966,29 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -125600,00  0  -125600,00  -115966,29 

00000018 Elinkeinolautakunta        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               200,00    200,00  403,46 

  Toimintakulut                -180126,00    -180126,00  -165329,40 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -179926,00  0  -179926,00  -164925,94 

00000200 Hallintopalvelut (perust)        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot                      

  Toimintakulut                -125514,00    -125514,00  -130470,95 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -125514,00  0  -125514,00  -130470,95 

00000210 Rakenne -hanke        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintakulut                0,00    0,00  -2346,70 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           0,00  0  0,00  -2346,70 
00000220 Vanhusten ja vammaisten 
palvelut        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               366100,00    366100,00  534561,66 

  Toimintakulut                -2394130,00    -2394130,00  -2747067,89 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -2028030,00  0  -2028030,00  -2212506,23 

00000230 Terveyspalvelut        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               155000,00    155000,00  260999,56 

  Toimintakulut                -4063643,00    -4063643,00  -4511535,75 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -3908643,00  0  -3908643,00  -4250801,29 

00000020 Perusturva        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               539280,00    539280,00  839002,58 

  Toimintakulut                -7544742,00    -7544742,00  -8392094,29 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -7005462,00  0  -7005462,00  -7553091,71 

00000300 Hallintopalvelut (sivistys)        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot                     55,19 

  Toimintakulut                -61162,00    -61162,00  -60659,63 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -61162,00  0  -61162,00  -60604,44 

00000310 Varhaiskasvatus        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               95685,00    95685,00  75042,49 

  Toimintakulut                -593579,00    -593579,00  -629235,65 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -497894,00  0  -497894,00  -554193,16 

00000350 Esi- ja perusopetus        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               104353,00    104353,00  184797,19 

  Toimintakulut                -1339127,00    -1339127,00  -1390269,64 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -1234774,00  0  -1234774,00  -1205472,45 

00000353 Lukio        
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TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               15100,00    15100,00  18333,88 

  Toimintakulut                -476146,00    -476146,00  -422980,51 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -461046,00  0  -461046,00  -404646,63 

00000360 Kansalaisopisto        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               64200    64200  57777,80 

  Toimintakulut                -275492,00    -275492,00  -239212,37 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -211292,00  0  -211292,00  -181434,57 

00000370 Kirjastopalvelut        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               500,00    500,00  416,34 

  Toimintakulut                -90704,00    -90704,00  -86504,39 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -90204,00  0  -90204,00  -86088,05 

00000380 Kulttuuripalvelut        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintakulut                -7750,00    -7750,00  -2416,08 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -7750,00  0  -7750,00  -2416,08 

00000390 Liikuntapalvelut        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               2200,00    2200,00  13953,49 

  Toimintakulut                -121019,00    -121019,00  -111622,23 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -118819,00  0  -118819,00  -97668,74 

00000395 Nuorisopalvelut        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               6000,00    6000,00  32060,25 

  Toimintakulut                -61366,00    -61366,00  -52626,12 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -55366,00  0  -55366,00  -20565,87 

00000030 Sivistyslautakunta        

TULOSLASKELMA                         
  Toimintatuotot               288038,00    288038,00  382436,63 
  Toimintakulut                -3026345,00    -3026345,00  -2995526,62 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -2738307,00  0  -2738307,00  -2613089,99 

00000400 Hallintopalvelut (tekninen)        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               1000    1000  1706,72 

  Valmistus omaan käyttöön       24589,24 

  Toimintakulut                -107700,00    -107700,00  -97752,06 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -106700,00  0  -106700,00  -71456,10 

00000410 Kunnallistekniset laitokset        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               274500,00    274500,00  872517,59 

  Valmistus omaan käyttöön       15335,78 

  Toimintakulut                -286080,00    -286080,00  -573052,68 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -11580,00  0  -11580,00  314800,69 

00000420 Tilapalvelu        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               446728    446728  275788,38 

  Toimintakulut                -695870    -695870  -561602,85 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -249142  0  -249142  -285814,47 
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00000430 Sisäiset palvelut (tekninen)        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               6876,00    6876,00  16974,70 

  Valmistus omaan käyttöön       1802,56 

  Toimintakulut                -356915,00    -356915,00  -338109,04 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -350039,00  0  -350039,00  -349331,78 

00000440 Liikenneväylät        

TULOSLASKELMA                         

  Valmistus omaan käyttöön       4348,79 

  Toimintakulut                -105663,00    -105663,00  -104796,40 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -105663,00  0  -105663,00  -100447,61 

00000450 Maa- ja metsätilat        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               161000,00    161000,00  122403,23 

  Valmistus omaan käyttöön       2777,75 

  Toimintakulut                -24490,00    -24490,00  -27200,21 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           136510,00  0  136510,00  97980,77 

00000460 Puistot ja muut alueet        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               1300,00    1300,00  3330,72 

  Toimintakulut                -32500,00    -32500,00  -21943,16 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -31200,00  0  -31200,00  -16664,63 

00000470 Pelastustoimen palvelut        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintatuotot               46822,00    46822,00  48855,06 

  Toimintakulut                -170547,00    -170547,00  -173811,37 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -123725,00  0  -123725,00  -124956,31 

00000510 Ympäristöpalvelut        

TULOSLASKELMA                         

  Valmistus omaan käyttöön       393,09 

  Toimintakulut                -45272,00    -45272,00  -29256,46 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -45272,00  0  -45272,00  -28863,37 
00000520 Yhdyskuntasuunnittelupal-
velut        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintakulut                -62170,00    -62170,00  -16710,13 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -62170,00  0  -62170,00  -16710,13 

00000530 Ympäristöterveydenhuolto        

TULOSLASKELMA                         

  Toimintakulut                -108984,00    -108984,00  -111176,62 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ           -108984,00  0  -108984,00  -111176,62 
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INVESTOINTIOSA 

       

 Budjetti 
Bud-
jetti Budjetti+ Toteuma Poikkeama 

 2021 
muu-

tos muutos 2021 01-12  
            

      

00000150 Kunnanhallitus      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT                   

  MUUT INVESTOINTIMENOT        -63000  -63000 -68420 5420 

 INVESTOINTIMENOT              -63000  -63000 -68420 5420 

 INVESTOINTITULOT                   
  KÄYTTÖOMAISUUDEN 
MYYNTI      50000  50000 6696 -43304 

  MUUT INVESTOINTITULOT             
 INVESTOINTITULOT              50000  50000 6696 -43304 

 INVESTOINNIT NETTO            -13000 0 -13000 -61724 -48724 

00000200 Hallintopalvelut (perust)      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT                   

  MUUT INVESTOINTIMENOT        -30000  -30000 0 30000 

 INVESTOINTIMENOT              -30000  -30000 0 30000 

 INVESTOINNIT NETTO            -30000 0 -30000 0 30000 

00000020 Perusturva    

 

 

INVESTOINNIT                      

 

 

 INVESTOINTIMENOT                 

 

 

  MUUT INVESTOINTIMENOT        -30000  -30000 0 30000 

 INVESTOINTIMENOT              -30000  -30000 0 30000 

 INVESTOINNIT NETTO            -30000 0 -30000 0 30000 
00000300 Hallintopalvelut (sivis-
tys)      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT                   

  OMA RAKENTAMINEN    -843 -843 

  MUUT INVESTOINTIMENOT        -36000  -36000 -38203 135,73 

 INVESTOINTIMENOT              -36000  -36000 -39045 135,73 

 INVESTOINNIT NETTO            -36000 0 -36000 -39045 135,73 

00000390 Liikuntapalvelut      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT                   

  MUUT INVESTOINTIMENOT        0  0 -20237 -20237 

 INVESTOINTIMENOT              0  0 -20237 -20237 

 INVESTOINNIT NETTO            0 0 0 -20237 -20237 

00000400 Hallintopalvelut (tekni-
nen)      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT                   

  MUUT INVESTOINTIMENOT        0  0 -13750 -13750 

 INVESTOINTIMENOT              0  0 -13750 -13750 
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 INVESTOINNIT NETTO            0 0 0 -13750 -13750 
00000410 Kunnallistekniset laitok-
set      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT                   

  MUUT INVESTOINTIMENOT        -80000  -80000 -67124 12876 

 INVESTOINTIMENOT              -80000  -80000 -71229 8771 

 INVESTOINNIT NETTO            -80000 0 -80000 -71229 8771 

00000420 Tilapalvelu      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT                   

  MUUT INVESTOINTIMENOT        -1080000  -1080000 -891446 188554 

 INVESTOINTIMENOT              -1080000  -1080000 -928055 151945 

 INVESTOINNIT NETTO            -1080000 0 -1080000 -928055 151945 

00000440 Liikenneväylät 
 

    

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT                   

  OMA RAKENTAMINEN    -3327 -3327 

  MUUT INVESTOINTIMENOT        -20000  -20000 -29246 -9246 

 INVESTOINTIMENOT              -20000  -20000 -32574 -12574 

 INVESTOINNIT NETTO            -20000 0 -20000 -32574 -12574 

00000460 Puistot ja muut alueet      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT                   

  OMA RAKENTAMINEN    -4669 -4669 

  MUUT INVESTOINTIMENOT        -10000  -10000 -18586 -8586 

 INVESTOINTIMENOT              -10000  -10000 -18586 -8586 

 INVESTOINTITULOT                   
  KÄYTTÖOMAISUUDEN 
MYYNTI         351 351 

 INVESTOINTITULOT                 351 351 

 INVESTOINNIT NETTO            -10000 0 -10000 -23255 -13255 
00000470 Pelastustoimen palve-
lut      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT                   

  MUUT INVESTOINTIMENOT        0  0 -8664 -8664 

 INVESTOINTIMENOT              0  0 -8664 -8664 

 INVESTOINNIT NETTO            0 0 0 -8664 -8664 

      

      

      

Kinnulan Vesihuoltolaitos      

INVESTOINNIT                        

 INVESTOINTIMENOT              -3 645 000,00 0,00 -3 645 000,00 -2 669 049,29 -975 950,71 

 INVESTOINNIT NETTO            -3 645 000,00 0,00 -3 645 000,00 -2 669 049,29 -975 950,71 
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2021           

  Alkup.TA 
Muu-

tos TA + Muutos Toteuma 
Poik- 

keama 

            

TULOSLASKELMAOSA 561 270   561 270 1 333 989 772 719 

tuotot 3 075 844   3 075 844 4 125 757 1 049 913 

valmistus omaan käyttöön       73 878 73 878 

kulut 
-14 993 

026   -14 993 026 -16 040 274 -1 047 248 

Verotulot 5 014 000   5 014 000 5 540 136 526 136 

Valtionosuudet 7 425 475   7 425 475 7 564 864 139 389 

Korkotulot 41 186   41 186 54 909 13 723 

Muut rahoitustulot 291   291 20 815 20 524 

Korkokulut -2 500   -2 500 -5 177 -2 677 

Muut rahoituskulut 0   0 -919 -919 

            

            

RAHOITUSOSA 244 115   244 115 1 330 338 1 086 223 

tuotot 244 115   244 115 1 330 338 1 086 223 

kulut 0   0     

            

Antolainauksen muutokset           

  Antolainasaam.lisäys 0   0     

 Antolainasaam.vähennys 148 124   148 124 143 151 -4 973 

Lainakannan muutokset           

Lyhytaikaisten lainojen 
muutos 109 181   109 181   -109 181 

Oman pääoman muutokset 0   0 36 476 36 476 

Muut maksuvalm.muutok-
set 0   0     

Vaikutus maksuvalmiuteen           

             

YHTEENSÄ 1 062 690   1 062 690 2 843 954 1 781 264 

tuotot 
16 058 

216   16 058 216 18 816 446 2 758 230 

kulut 
-14 995 

526   -14 995 526 -16 045 451 -1 049 925 
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3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 

TULOSLASKELMA  

  

 1.1.-31.12   1.1 -31.12 

 2021   2020 

          

     

  Toimintatuotot                        

   Myyntituotot                     1 262 232,34   1 056 092,90 

   Maksutuotot                      511 071,68   303 304,52 

   Tuet ja avustukset               303 993,90   164 633,93 

   Muut toimintatuotot              475 875,00   457 122,06 

  Toimintatuotot                    2 553 172,92   1 981 153,41 

     

  Toimintakulut                         

   Henkilöstökulut                      

    Palkat ja palkkiot              -3 117 257,62   -2 941 398,90 

    Henkilösivukulut                    

     Eläkekulut                     -809 797,04   -770 772,54 

     Muut henkilösivukulut          -87 983,63   -67 137,04 

    Henkilösivukulut                -897 780,67   -837 909,58 

   Henkilöstökulut                  -4 015 038,29   -3 779 308,48 

   Palvelujen ostot                     

    Asiakaspalvelujen ostot         -7 246 188,11   -7 048 808,00 

    Muiden palvelujen ostot         -1 527 411,07   -1 250 043,42 

   Palvelujen ostot                 -8 773 599,18   -8 298 851,42 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat    -937 179,19   -860 801,98 

   Avustukset                       -599 822,77   -562 757,05 

   Muut toimintakulut               -145 701,77   -103 920,62 

  Toimintakulut                     -14 471 341,20   -13 605 639,55 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -11 624 486,14 

  Verotulot                         5 540 135,65   4 960 663,94 

  Valtionosuudet                    7 564 864,00   7 353 237,00 

  Rahoitustuotot ja -kulut     

     Korkotuotot                    54 908,53   64 963,51 

     Muut rahoitustuotot            20 815,46   19 862,30 

     Korkokulut                         

     Muut rahoituskulut             -918,50   -257 428,66 

  Rahoitustuotot ja -kulut 69 628,24   -172 602,85 

  VUOSIKATE                         1 330 337,52   516 681,97 

  Poistot ja arvonalentumiset           
   Suunnitelman mukaiset 
poistot    -851 272,05   -893 604,21 

  Poistot ja arvonalentumiset       -851 272,05   -893 604,21 

  TILIKAUDEN TULOS                  479 065,47   -376 922,24 

  Poistoeron muutos                 12 667,98   12 667,98 

  Rahastojen muutos -188,46    
  TILIKAUDEN YLI-/ALI-
JÄÄMÄ          491 544,98   -364 254,26 
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RAHOITUSLASKELMA 

  

RAHOITUSLASKELMA               1.1-31.12  1.1-31.12 

 2021  2020 

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                         

TOIMINNAN RAHAVIRTA                                  

  Vuosikate                   1 330 337,52  516 681,97 

  Satunnaiset erät            0,00  0,00 

  Tulorahoituksen korjauserät 263 771,18  243 764,18 

TOIMINNAN RAHAVIRTA          1 594 108,70  760 446,15 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA                              

 Käyttöomaisuusinvestoinnit  -1 279 354,70  -1 358 197,43 

Rahoitusosuudet investointeihin 0,00  0,00 

Pysyvien vastaavien hyödykk    

Käyttöomaisuuden varsin -11 630,56  7 834,20 

Käyttöomaisuuden luovutushinnat 6 696,00  9 333,95 

Pysyvien vastaavien hyödykk -4 934,56  17 168,15 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      -1 284 289,26  -1 341 029,28 
    

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 309 819,44  -580 583,13 

    

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                                 

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET                             

Antolainasaamisten lisäykse 0,00  -29,90 

Antolainasaamisten vähennys 143 150,95  100 009,90 

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET     143 150,95  99 980,00 

LAINAKANNAN MUUTOKSET                                

Pitkäaikaisten lainojen muutos -300 000,00  2 700 000,00 

Lyhytaikaisten lainojen muu 0,00  -2 700 000,00 

LAINAKANNAN MUUTOKSET        -300 000,00  0,00 

    

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET       36 476,14  70 793,91 

    

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE                         

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muu-
tos 5 302,81  3 794,19 

Vaihto-omaisuuden  muutos   13 181,20  -23 956,20 

Pitkäaikaisten saamisten muutos -804 443,49  139 727,01 

Lyhytaikaisten saamisten muutos -158 396,23  59 695,84 

Korott.pitkä- ja lyhytaik.velkojen muutos 737 070,73  171 412,09 

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET -207 284,98  350 672,93 
    

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA         -327 657,89  521 446,84 
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RAHAVAROJEN MUUTOS            -17 838,45  -59 136,29 

    

    RAHAVARAT  31.12.          1 027 878,68  1 045 717,13 

    RAHAVARAT  1.1.            1 045 717,13  1 104 853,42 

 -17 838,45  -59 136,29 
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TASE 

 1.1-31.12   1.1-31.12 

 2021   2020 

     

VASTAAVAA                                   

     

  PYSYVÄT VASTAAVAT                          

   Aineettomat hyödykkeet                    

    Muut pitkävaikutteiset menot         6 959,94   14 746,50 

   Aineettomat hyödykkeet                6 959,94   14 746,50 

     

   Aineelliset hyödykkeet                    

    Maa- ja vesialueet (sis.arvonkorotuk     

     Maa- ja vesialueet (ilman arvonkoro 1 654 001,97   1 624 579,63 

    Maa- ja vesialueet (sis.arvonkorotuk 1 654 001,97   1 624 579,63 

    Rakennukset                          7 360 143,27   6 064 587,03 

    Kiinteät rakenteet ja laitteet       4 287 655,79   4 355 813,21 

    Koneet ja kalusto                    141 097,40   155 402,12 

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki     

     Keskeneräiset hankinnat             376 230,86   1 209 620,28 

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki 376 230,86   1 209 620,28 

     

   Aineelliset hyödykkeet                13 819 129,29   13 410 002,27 

     

   Sijoitukset                               

    Osakkeet ja osuudet                      

     Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöiss 554 763,12   548 763,12 

     Kuntayhtymäosuudet                  586 154,27   586 154,27 

     Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.y 790 467,44   784 836,88 

     Muut osakkeet ja osuudet            197 935,64   197 935,64 

    Osakkeet ja osuudet                  2 129 320,47   2 117 689,91 

    Muut lainasaamiset                       

   Sijoitukset                           2 129 320,47   2 117 689,91 

     

  PYSYVÄT VASTAAVAT                      15 955 409,70   15 542 438,68 

     

  TOIMEKSIANTOJEN VARAT                      

   Lahjoitusrahastojen erityiskatteet    718,16   718,16 

  TOIMEKSIANTOJEN VARAT                  718,16   718,16 

     

  VAIHTUVAT VASTAAVAT                        

   Vaihto-omaisuus                           

    Aineet ja tarvikkeet                 65 000,00   78 181,20 

   Vaihto-omaisuus                       65 000,00   78 181,20 
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   Saamiset                                  

    Pitkäaikaiset saamiset                   

     Lainasaamiset                       1 046 429,89   1 189 580,84 

     Muut saamiset                       804 443,49    

    Pitkäaikaiset saamiset               1 850 873,38   1 189 580,84 

    Lyhytaikaiset saamiset                   

     Myyntisaamiset                      790 492,14   725 789,94 

     Lainasaamiset                       145 152,22   139 735,27 

     Muut saamiset                       223 951,48   143 908,40 

     Siirtyvät korot                     845,46   845,46 

     Muut siirtosaamiset                 33 577,42   25 343,42 

    Lyhytaikaiset saamiset               1 194 018,72   1 035 622,49 

   Saamiset                              3 044 892,10   2 225 203,33 

     

   Rahat ja pankkisaamiset               1 027 878,68   1 045 717,13 

     

  VAIHTUVAT VASTAAVAT                    4 137 770,78   3 349 101,66 

VASTAAVAA                               20 093 898,64   18 892 258,50 
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KONSERNILASKELMAT 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 

 

 

  1.1.-31.12.2021  1.1.-31.12.2020 

    

Toimintatuotot 6 642 893,68  5 807 199,60 

Valmistus omaan käyttöön 73 877,91  0,00 

Toimintakulut -18 934 833,64  -17 978 886,02 

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tap-
piosta -26 939,37  -25 159,86 

Toimintakate -12 245 001,43  -12 196 846,29 

Verotulot 5 540 135,65  4 958 353,34 

Valtionosuudet 8 054 319,20  7 851 704,29 

Rahoitustuotot ja -kulut    

 Korkotuotot 59 262,04  70 579,57 

 Muut rahoitustuotot 79 601,08  23 247,03 

 Korkokulut -34 493,50  -7 879,76 

 Muut rahoituskulut 252 420,48  -4 016,43 

Rahoitustuotot ja -kulut yht. 356 790,09  81 930,41 

Vuosikate 1 706 243,52  695 141,75 

Poistot ja arvonalentumiset    

 Suunnitelman mukaiset poistot -1 123 536,17  -1 052 533,55 

Poistot ja arvonalentumiset yht. -1 123 536,17  -1 052 533,55 

Satunnaiset erät 99 297,75   

Tilikauden tulos 682 005,10  -357 391,80 

Tilinpäätössiirrot 1 759,78  -476,24 

Vähemmistöosuudet 2,98  -2 711,63 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 683 767,86  -360 579,67 
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KONSERNITASE 

 31.12.2021  31.12.2020 

    

VASTAAVAA    

    

PYSYVÄT VASTAAVAT    

    

Aineettomat hyödykkeet    

 Aineettomat oikeudet 316 908  163 669 

 Muut pitkävaikutteiset menot 234 864  354 619 

Aineettomat hyödykkeet yht. 551 772  518 288 

    

Aineelliset hyödykkeet    

 Maa- ja vesialueet 1 867 225  1 839 459 

 Rakennukset 11 757 381  7 021 713 

 Kiinteät rakenteet ja laitteet 4 481 869  4 364 782 

 Koneet ja kalusto 395 432  251 791 

 Muut aineelliset hyödykkeet 84 144  71 429 

 

Ennakkomaksut ja keskener.hankin-
nat 2 998 670  5 524 656 

Aineelliset hyödykkeet yht. 21 584 722  19 073 829 

    

Sijoitukset    

 Muut osakkeet ja osuudet 1 148 850  1 040 316 

Sijoitukset yht. 1 148 850  1 040 316 

    

PYSYVÄT VASTAAVAT yht. 23 285 344  20 632 434 

    

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 39 863  15 058 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT    

Vaihto-omaisuus 147 425  165 690 

    

Saamiset    

 Pitkäaikaiset saamiset 1 851 244  1 192 748 

 Lyhytaikaiset saamiset 744 294  1 270 334 

Saamiset yht. 2 595 538  2 463 082 

    

Rahoitusarvopaperit 328 668  416 730 

    

Rahat ja pankkisaamiset 2 982 636  1 426 573 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT yht. 6 054 266  4 472 075 

    

VASTAAVAA YHTEENSÄ 29 379 472  25 119 567 
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 31.12.2021  31.12.2020 

    

VASTATTAVAA    

    

OMA PÄÄOMA    

 Peruspääoma 6 786 362  6 786 362 

 Arvonkorotusrahasto 74 221  74 221 

 Muut omat rahastot 1 353 414  1 317 297 

 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 2 886 477  3 468 847 

 Tilikauden yli-/alijäämä 682 169  -360 580 

OMA PÄÄOMA yht. 11 782 642  11 286 148 

    

VÄHEMMISTÖOSUUDET 152 134  147 896 

    

PAKOLLISET VARAUKSET    

 Muut pakolliset varaukset 162 281  179 407 

PAKOLLISET VARAUKSET yht. 162 281  179 407 

    

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 51 388  21 341 

    

VIERAS PÄÄOMA    

 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 11 224 667  7 109 544 

 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 0  2 952 

 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 3 534 285  3 985 158 

 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 2 472 075  2 387 121 

VIERAS PÄÄOMA yht. 17 231 027  13 484 776 

    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 29 379 472  25 119 567 
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 

 

 2021  2020 

Toiminnan rahavirta    

Vuosikate 1 452 203,07  695 141,75 

Tuloverot 0,00  0,00 

Tulorahoituksen korjauserät -21 875,41  203 986,60 

    

Investointien rahavirta    

Investointimenot -4 245 508,13  -2 477 522,20 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00  0,00 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 459 131,56  271 717,01 

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 256 751,16  -1 306 676,84 

    

Rahoituksen rahavirta    

Antolainauksen muutokset    

 Antolainasaamisten lisäys 0,00  -20,00 

Lainakannan muutokset    

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 649 407,28  3 007 823,02 

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -429 090,60  -110 394,61 

 Lyhytaikaisten lainojen muutos -556 067,39  -2 181 825,30 

Oman pääoman muutokset 67 393,44  45 628,28 

Muut maksuvalmiuden muutokset 0,00   

 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 5 254,23  3 392,24 

 Vaihto-omaisuuden muutos 18 265,19  -54 634,71 

 Saamisten muutos -251 006,75  274 770,17 

 Korottomien velkojen muutos 77 363,53  150 161,12 

Rahoituksen rahavirta 3 724 669,86  1 134 880,21 

    

Rahavarojen muutos 1 467 918,70  -174 299,77 

    

Rahavarojen muutos 1 467 918,70  -174 299,77 

 Rahavarat 31.12. 3 268 804,30  1 843 303,36 

 Rahavarat 1.1. 1 800 885,60  2 017 603,13 
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4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 

 

4.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA JA ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT  

 
 
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot  
 
 

4.1.1. Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 

 

  
Tulojen ja menojen kirjaamisperusteet  
 

Menot ja tulot on kirjattu suoriteperusteisesti poikkeuksena vähäiset liiketapahtumat. Vero-
tulot on kirjattu tilinpäätöksessä Verohallinnon tilitysten suoritusajankohdan mukaan kalen-
terikuukausittain ao. tilikauden tuloksi.   

Pysyvät vastaavat   
 

Pysyvien vastaavien arvostus    

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankinta-
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla ra-
hoitusosuuksilla. Käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty 24.1.2013 laadit-
tua poisto-suunnitelmaa. Ennen vuotta 2013 hankittuun käyttöomaisuuteen sovelletaan 
9.12.1997 laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttö-
omaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Poistosuunnitelman 
mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa 
kohdassa ’Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet’.   

 

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 8 000 euroa, on kirjattu 
tuloslaskelmaan vuosikuluiksi (aktivointiraja KV 24.1.2013 § 6).  
 

Sijoitusten arvostus   
 

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan ar-
voon.    

Vaihto-omaisuus   
 

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen keskihankintahinnan tai sitä alemman todennäköi-
sen hankintamenon määräisenä.   
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4.2  KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

 

4.2.1. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus 
 

 
Kunnan taseeseen on kirjattu pakollisena varauksena Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuo-
den 2020 loppuun mennessä kertyneistä alijäämistä kunnan omistusosuuden (0,99%) mu-
kaisesti edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.   Kyseiset alijäämät ovat syntyneet ennen tili-
kautta 2021 ja niitä ei ole aiemmissa tilinpäätöksissä kirjattu pakollisena varauksena johtuen 
voimassa olleesta alijäämän kattamissuunnitelmasta.   
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tulos on alijäämäinen myös tilikauden 2021 osalta.  Alijää-
män määrä on -26361567,37 euroa ja Kinnulan osuus siitä -260979,52 joten tämän perus-
teella on kirjattu pakollinen varaus vuoden 2021 tilinpäätökseen tulosvaikutteisesti perustur-
van menoksi erikoissairaanhoidon palveluiden ostoihin (asiakaspalvelujen ostot). 
 
Aiempien vuosien kertynyt alijäämä ja vuoden 2021 alijäämä yhteensä ovat -40 952281,52 
ja Kinnulan osuus tästä yhteensä -405 427,59 euroa.   

 
 
 

4.3  KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

 

KESKEN  4.3.1  Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

 

Konsernitilinpäätöksen laajuus   
 

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisöistä Kinnulan keskuspuhdistamo Oy. Muut 
tytäryhtiöt on yhdistelty edellisen vuoden (2020) tietoihin perustuen, koska vuoden 2021 tie-
dot ovat puuttuneet. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta 
on jäsenenä.   

Keski-Pohjanmaan liittoa, jossa kunnalla on edunvalvontajäsenyys, ei ole yhdistelty.   

Osakkuusyhteisöstä konsernitilinpäätökseen on yhdistelty  As Oy Kinnulan Kinnulatori ja As 
Oy Kinnulan Mikonkuja. As Oy Kinnulan Myllymäen ja As Oy Kinnulan Honkalinnan osalta 
on konsernitilinpäätöksessä tehty omistuksen eliminointi. 
 

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet  
 

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty olennai-
suus huomioon ottaen. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähen-
netty.   

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset  
 

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on merkitty 
omaan pääomaan ja se on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa.  
 

Keskinäisen omistuksen eliminointi   
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Kunnan ja tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäisen omistuksen eliminointina on käy-
tetty menetelmää, joka vastaa olennaisilta osin hankintamenomenetelmää. Omistuksen eli-
minoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.  
 

Vähemmistöosuudet   
 

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin ylijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä kon-
sernin omasta pääomasta ja poisto-oikaisuista konsernitaseessa.   
 

Suunnitelmapoistojen oikaisu   
 

Asunto- ja kiinteistötytäryhteisöjen rakennusten poistot on edellisiltä tilikausilta oikaistu 
suunnitelman mukaisiksi ja kertynyt poistovajaus on kirjattu konsernitaseessa rakennusten 
vähennykseksi ja oman pääoman erään Edellisten tilikausien yli-/alijäämä.   

Tilikauden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja poistovaje on kirjattu konsernita-
seessa rakennusten vähennykseksi ja Tilikauden yli-/alijäämään.  
 

Osakkuusyhteisöjen rakennusten poistot on edellisiltä tilikausilta oikaistu suunnitelman mu-
kaisiksi ja kertynyt poistovajaus on kirjattu konsernitaseessa rakennusten vähennykseksi ja 
oman pääoman erään Edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Tilikauden poistot on oikaistu 
suunnitelman mukaisiksi ja poistovaje on kirjattu konsernitaseessa rakennusten vähen-
nykseksi ja Tilikauden yli-/alijäämään.    

Osakkuusyhteisöt  
 

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.  
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4.4  TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT  

 

4.4.1  Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset erät) 

 
 2021 2020 

Kunnanvaltuusto   -    0,00 

Tarkastuslautakunta -    0,00 

Keskusvaalilautakunta   -    0,00 

Kunnanhallitus   5 539  40 866,43 

Elinkeinolautakunta    403  599,95 

Perusturvalautakunta   839 003  504 335,25 

Sivistyslautakunta   382 437  391 077,05 

Tekninen lautakunta   1 284 155  1 044 124,20 

Toimintatuotot yhteensä   2 511 537  1 981 153,41 

 

4.4.2  Verotulojen erittely 

 

Kunnan tulovero 4 056 088,20  3 871 886,43 

Kiinteistövero 438 687,29  381 650,50 

Osuus yhteisöveron tuo-
tosta 1 045 360,16  

707127,01 

Verotulot yhteensä 5 540 135,65  4 960 663,94 

   

4.4.3  Valtionosuuksien erittely 

 2021 2020 

Kunnan peruspalvelujen valtion osuus 6 146 756,00  6 206 254,60 

Siitä: 
  

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien ta-
saus 

1 741 005,00  
1 814 643,44 

Järjestelmämuutoksen tasaus 
 

 

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuu-
det 

191 065,00  
181931,00 

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 250 000,00   

Veromenetysten kompensaatiot 977 043,00  965 052,00 

Valtionosuudet yhteensä 7 564 864,00  7 353 236,60 

 

4.4.4  Palvelun ostojen erittely 

 

Palvelujen ostojen erittely 
  

 
2021 2020 

Asiakaspalveluiden ostot 7 246 188,11   7 048 
808,00  

Muiden palveluiden ostot 1 527 411,07   1 250 
043,42  

Palvelujen ostot yhteensä 8 773 599,18   8 298 
851,42  
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4.4.5  Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty 24.1.2013 laadittua poistosuunnitelmaa.  Ennen vuotta 2013 hankit-
tuun käyttöomaisuuteen sovelletaan 9.12.1997 laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyt-
töomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan.  
Kinnulan kunta  Kinnulan kunta  Kvalt. 

   
 Kvalt.24.1.2013 § 6  9.12.1997 

Poistosuunnitelma 1.1.2013  poistoaika   § 106 

   
  poistotapa tasa-

poisto  
tasapoisto 

PYSYVÄT  VASTAAVAT   
 

Aineettomat hyödykkeet   
 

 Kehittämismenot  2 vuotta  

 Aineettomat oikeudet  5 vuotta  

 Liikearvo  2 vuotta  

 Muut pitkävaikutteiset menot  
 

  Atk-ohjelmat  2 vuotta  3 vuotta 

  Muut  2 vuotta  5 vuotta 

Aineelliset hyödykkeet   
 

 Maa- ja vesialueet  ei poistoaikaa  ei poistoja 

 Rakennukset ja rakennelmat  
 

  Hallinto- ja laitosrakennukset  20 vuotta  40 vuotta 

  Tehdas- ja tuotantorakennukset  20 vuotta  30 vuotta 

  Talousrakennukset  10 vuotta  

  Vapaa-ajan rakennukset  20 vuotta  15 vuotta 

  Asuinrakennukset  30 vuotta  30 vuotta 

 Kiinteät rakenteet ja laitteet  
 

  Kadut, tiet, torit ja puistot  15 vuotta  15 vuotta 

  Sillat, laiturit ja uimalat  10 vuotta  15 vuotta 

  Muut maa- ja vesirakenteet  15 vuotta  15 vuotta 

  Vedenjakeluverkosto  30 vuotta  30 vuotta 

  Viemäriverkko  30 vuotta  30 vuotta 

  Kaukolämpöverkko  20 vuotta  30 vuotta 

  Sähköjohdot, muuntoasemat,   15 vuotta  15 vuotta 

  ulkovalaistuslaittet  
 

  Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset  20 vuotta  

  Maakaasuverkko  20 vuotta  

  Muut putki- ja kaapeliverkot  15 vuotta  

  Sähkö-, vesi- yms.laitosten laitoskoneet   10 vuotta  20 vuotta 

  ja laitteet  
 

 

  Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet  15 vuotta  

  Liikenteen ohjauslaitteet  10 vuotta  

  Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet  10 vuotta  

 Koneet ja kalusto  
 

 

  Rautaiset alukset  15 vuotta  

  Puiset alukset ja muut uivat työkoneet  8 vuotta  

  Muut kuljetusvälineet  4 vuotta  5 vuotta 

  Muut liikkuvat työkoneet  5 vuotta  

  Muut raskaat koneet  10 vuotta  

  Muut kevyet koneet  5 vuotta  

  Sairaala-, terveydenhuolto- yms.laitteet  5 vuotta  

  Atk-laitteet  3 vuotta  3 vuotta 

  Muut laitteet ja kalusteet  3 vuotta  3 vuotta 

 Muut aineelliset hyödykkeet  
 

  
Luonnonvarat  käytön mukainen 

poisto  

käytön mu-
kaan 

  Arvo- ja taide-esineet  ei poistoaikaa  ei poistoja 

 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  ei poistoaikaa  ei poistoja 

Pysyvien vastaavien sijoitukset  
 

 Osakkeet ja osuudet  ei poistoaikaa  ei poistoja 

  *) erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta   
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4.4.6  Pakollisten varausten muutokset 

 
 

2021 2020 

Pakolliset varaukset 1.1. 
  

KSSHP:n alijäämän kattamisvaraus 1.1.   
  

 Lisäykset tilikaudella 405427,59 
 

Vähennykset tilikaudella 
  

KSSHP:n alijäämän kattamisvaraus 31.12 405427,59 
 

Pakolliset varaukset yhteensä 405427,59 0 
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4.5  TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT  

 
 

KESKEN  4.5.1  Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

 

Pysyvät vastaavat kunta (sisältäen vesilaitoksen) 

Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot 

Maa- ja vesialueet erittely 

Sijoitusten erittely 

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetie-
dot 
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Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot 
 

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt 

Nimi 
Koti-

paikka 

Kunnan 

omistus-

osuus 

Konsernin 

omistus-

osuus 

Kuntakonsernin osuus (1 000 €) 

    omasta 

pääomasta 

vieraasta 

pääomasta 

tilikauden voi-

tosta/tappiosta 

Yhdistellyt tytäryhteisöt       

      Kinnulan Vuokratalot Oy      Kinnula 100,00 % 100,00 % 16 17 *) 

      Kiinteistö Oy Kinnuskeskus Kinnula 55,60 % 55,60 % 137 7 *) 

Kinnulan Keskuspuhdistamo Oy Kinnula 60,00 % 60,00 % 6 2400 0 

       

Yhdistellyt kuntayhtymät       

      Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä 0,99 % 0,99 % 73 5786 -262 

      Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky 
Ääne-

koski 
2,87 % 2,87 % 747 75 -22 

      Keski-Suomen Liitto Jyväskylä 0,49 % 0,49 % 3 8 0 

       

Yhdistellyt osakkuusyhteisöt       

     Asunto Oy Kinnulan Kinnulatori Kinnula 34,45 %  310 1 0 

     Asunto Oy Kinnulan Mikonkuja      Kinnula 45,01 %  271 0 1 

     Asunto Oy Kinnulan Myllymäki Kinnula 14,69 %  235 1 *) 

     Asunto Oy Kinnulan Honkalinna Kinnula 36,30 %  22 19 *) 

       

Yhdistelemättömät kuntayhtymät       

      Keski-Pohjanmaan Liitto Kokkola 0,00 %  0 0 0 

       

Yhdistelemättömät osakkuusyhteisöt       

     Gensec Oy Kinnula 40,00 %  *) *) *) 

       

Yhdistelemättömät muut omistusyhteisöt       

      Kehittämisyhtiö Witas Oy Viitasaari 13,70 % 

 

*)   

      Suomenselän Lentokenttä Oy Kivijärvi 3,52 % 
 

*)   

      Pohjoisen K- Verkkopalvelut Oy Karstula 6,51 % 
 

*)   

      Sammakkokangas Oy Saarijärvi 5,99 % 

 

*)   

      Jermu Bobber Oy Reisjärvi 8,67 % 
 

*)   

       
       

     *) Tilinpäätöstä ei saatavilla 
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Saamisten erittely 
 

 

2021 2020 
 

Pitkä-ai-
kaiset 

Lyhyt-
aikaiset 

Pitkä-ai-
kaiset 

Lyhyt-ai-
kaiset 

 

Saamiset tytäryhteisöiltä     
 

     Lainasaamiset     
 

     Myyntisaamiset    3056,92 
 

     Muut saamiset 
804443,4

9 
  14589,9

5 

 

     
 

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä     
 

     Myyntisaamiset    0 
 

     Muut saamiset    0 
 

     
 

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhtei-
söiltä 

    

 

     Myyntisaamiset  126,18  34027,2
7 

 

     Muut saamiset     
 

 

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 

 

 
Konserni Kunta 

2021 2020 2021 2020 

Lyhytaikaiset siirtosaamiset 
 

 
 

 

  Tulojäämät 
 

 
 

 

      Siirtyvät korot 845,46 845,46 845,46 845,46 

      Muut siirtosaamiset 
 

 
 

 

Kelan korvaus työterveydenhuollosta 8 999,65  
 

 

         Palkkatuet 0 2 810,91 0 2810,91 

         EU-tuet ja avustukset 248,59 0 
 

0 

         Menoennakot 21 215,05 0 2161,74 3198,95 

         Muut tulojäämät 83 638,07 17 574,68 31415,68 17 574,68 

   Tulojäämät yhteensä  114 946,82 21 231,05 34422,88 21 231,05 

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 114 946,82 21 231,05 34422,88 21 231,05 
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4.5.2  Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

 

Oman pääoman erittely 
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Pakolliset varaukset 
 

 
Konserni Kunta 

2021 2020 2021 2020 

Muut pakolliset varaukset 162 280,58   179 407,31    

KSSHP:n alijäämän kattamisvaraus   405 427,59   -    

     

Pakolliset varaukset yhteensä 162 280,58   179 407,31   405 427,59   -    

 
 
 
 
 
 
Vieras pääoma 
 

 
Kunta 

2021 2020 

 Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset 

Velat tytäryhteisöille     

Saadut ennakot     

Ostovelat     

Siirtovelat  763,55    

 Yhteensä -     763,55   -     -    
 

    

Velat kuntayhtymille,  
joissa kunta on jäsenenä 

    

Saadut ennakot     

Ostovelat -     22 392,14   -     10 525,64  

 Siirtovelat 
    

Yhteensä -     22 392,14   -     10 525,64  
     

Velat osakkuus- sekä muille  
omistusyhteysyhteisöille 

    

Saadut ennakot 
    

Ostovelat 
 

-    
 

 689,52  

 Siirtovelat 
    

Yhteensä -     -     -     689,52  
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KESKEN  4.5.3  Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyitä koskevat liitetie-

dot  

 

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunta 

  2021 2020 

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 11 291 140,00 
10 806 
402,00 

Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. 0,00 0,00 
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 
31.12. 7 396,00 6 733,00 

      

 

  

Antolainat yhtiöille

2020 2019 2020 2019

Suurimmat antolainasaamiset:

Kinnulan Unhola Oy 189 741,68 215 878,36 189 741,68 215 878,36

-seuraavalla tilikaudella lyhennyksiä 27 183,95 26 136,68 27 183,95 26 136,68

Marjan Koti Oy 238 595,31 283 265,12 238 595,31 283 265,12

-seuraavalla tilikaudella lyhennyksiä 46 521,36 44 669,81 46 521,36 44 669,81

Hoitokoti Kinnulan Kartano Oy 403 166,45 433 166,45 403 166,45 433 166,45

-seuraavalla tilikaudella lyhennyksiä 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Kiinteistö Oy Kangaskoti 152 374,06 166 999,75 152 374,06 166 999,75

-seuraavalla tilikaudella lyhennyksiä 15 274,47 14 625,69 15 274,47 14 625,69

Konserni Kunta
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5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 

 

Kinnulan Vesihuoltolaitos    

    

  2021   2020 

        

TULOSLASKELMA                                                     

    

Liikevaihto                                  

   Myyntituotot                  560508,49  447 252,09 

Liikevaihto 560508,49  447 252,09 

Valmistus omaan käyttöön 37452,35  938,43 

Liiketoiminnan muut tuotot 7774,53  5 131,46 

Materiaalit ja palvelut    

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat             -78228,14  -81 500,67 

   Palvelujen ostot              -93797,12  -44 375,06 

Materiaalit ja palvelut -172025,26  -125 875,73 

Henkilöstökulut    

   Palkat ja palkkiot        -57536,02  -56 120,85 

  Henkilösivukulut       -18008,35  -15 878,31 

Henkilöstökulut  -75544,37  -71 999,16 

Poistot ja arvonalentumiset    

      Suunnitelman mukaiset poistot -123321,93  -118 045,56 

Poistot ja arvonalentumiset -123321,93  -118 045,56 

Liiketoiminnan muut kulut -7045,46  -4 098,58 

Liikeyli-/alijäämä 227798,35  133 302,95 

  Korkotuotot -188,88  3 480,26 

  Muut rahoitustuotot 882,48  738,45 

   Muille maksetut korkokulut         -15,26 

  Korvaus peruspääomasta    -15255,59  -15 255,59 

  Muut rahoituskulut  -5,00  -107,64 

Rahoitustuotot ja kulut -14566,99  -11 159,78 

Yli-/Alijäämä ennen sat .eriä 213231,36  122 143,17 

Yli-/Alijäämä ennen varauksia 213231,36  122 143,17 

Tilikauden yli-/alijäämä 213231,36  122 143,17 
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Kinnulan Vesihuoltolaitos   

   

  2021 2020 

      

TASE                                                                           

 VASTAAVAA                                                                     

  PYSYVÄT VASTAAVAT                                                            

   AINEELLISET HYÖDYKKEET                                                      

    MAA- JA VESIALUEET                   8 899,43 8 899,43 

    KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET       2 337 020,52       2332.820,69 

    ENNAKKOMAKS. JA KESKENER.HANKINNAT   363 892,27 380 460,66 

   AINEELLISET HYÖDYKKEET                2 709 812,22 2 722 180,78 

  PYSYVÄT VASTAAVAT                      2 709 812,22 2 722 180,78 

  VAIHTUVAT VASTAAVAT                                                          

   SAAMISET                                                                    

    LYHYTAIKAISET SAAMISET                                                     

     MYYNTISAAMISET                      207 163,58 254 578,18 

     SAAMISET KUNNALTA/KUNTAYHTYMÄLTÄ    111 436,72 111 436,72 

     MUUT SAAMISET 517 587,88  
     SIIRTOSAAMISET (la)                 19 872,74 188,88 

    LYHYTAIKAISET SAAMISET               856 060,92 366 203,78 

   SAAMISET                              856 060,92 366 203,78 

   RAHAT JA PANKKISAAMISET               81 806,80 422 038,87 

  VAIHTUVAT VASTAAVAT                    937 867,72 788 242,65 

 VASTAAVAA                               3 647 679,94 3 510 423,43 

   

   

 VASTATTAVAA                                                                   

  OMA PÄÄOMA                                                                   

   PERUSPÄÄOMA                           381 389,78 381 389,78 

   EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ      1 643 533,53 1 521 390,36 

   TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              213 231,36 122 143,17 

  OMA PÄÄOMA                             2 238 154,67 2 024 923,31 

  VIERAS PÄÄOMA                                                                

   PITKÄAIKAINEN                                                               

    LAINAT RAH.- JA VAK.LAITOKSILTA      493 033,50 493 033,50 

   PITKÄAIKAINEN                         493 033,50 493 033,50 

   

   LYHYTAIKAINEN                                                               

    JOUKKOVELKAKIRJALAINAT               547 815,00 547 815,00 

    LAINAT RAH.-JA VAK.LAITOKSILTA       54 781,50 54 781,50 

    OSTOVELAT                            279 886,46 257 438,25 

    KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA            -134 266,62                    

    SIIRTOVELAT                          168 235,43 132 431,87 

   LYHYTAIKAINEN                         921 375,82 992 466,62 

  VIERAS PÄÄOMA                          1 409 525,27 1 485 500,12 

 VASTATTAVAA                             3 647 679,94 3 510 423,43 
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Taseen tunnusluvut:   

   

Omavaraisuusaste, % 68,16 64,69 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 312,66 328,37 

Kertynyt ylijäämä 1 856 764,89 1 643 533,53 

Lainakanta 31.12. 1 095 630,00 1 095 630,00 
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Kinnulan Vesihuoltolaitos 
 

 2021  2020 
 

 
  

    

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
 

TOIMINNAN RAHAVIRTA                  

Liikeyli-/alijäämä 227 798,35  133 302,95 

Poistot ja arvonalentumiset 123 321,93  118 045,56 

Rahoitustuotot ja -kulut -14 566,99  -11 159,78 

TOIMINNAN RAHAVIRTA               336 553,29  240 188,73 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA              

Investointimenot 
-2 669 
049,29  

-389 923,02 

Käyttöomaisuuden luovutushinnat 2 558 095,92  0,00 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA           -110 953,37  -389 923,02 
    

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 225 599,92  -149 734,29 

    

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                 

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET       
 

Lyhytaik. Saam. Muutokset kunnalta 0,00  243 897,82 

Lyhytaik.Saamisten muutos muilta -489 857,14  -17 652,12 

Korott.pitkä ja lyhytaika.velkojen muutos -75 974,85  296 389,81 

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET     -565 831,99  522 635,51 
    

RAHOITUSTOIMINANN RAHAVIRTA -565 831,99  522 635,51 

    

RAHAVAROJEN MUUTOS                 -340 232,07  372 901,22 

    

RAHAVARAT  31.12.               81 806,80  422 038,87 

RAHAVARAT  1.1.                 422 038,87  49 137,65 
 340 232,07  -372 901,22 

    

    

Rahoituslaskelman tunnusluvut: 2 021  2 020 

    

Toiminnan ja investointien rahavirta    

ja sen kertymä 5v, 1000€ 510  313 

Investointien tulorahoitus, % 12,61  61,60 

Laskennallinen lainanhoitokate 0,56  1,75 

Kassan riittävyys, pv 11,16  253,67 

Quick ratio (maksuvalmiussuhde) 1,02  0,53 

Current ratio (käyttöpääomasuhde) 1,02  0,53 
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ERILLISTILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

Kinnulan Vesihuoltolaitos on muutettu kirjanpidollisesti eriytetyksi taseyksiköksi v.2016 uudistu-

neen Vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti.  

Eriytettyyn tulos- ja rahoituslaskelmaan on otettu ulkoisten tulojen ja menojen lisäksi sisäinen 

tulo-, meno- sekä rahoituserä joissa vastapuolena on kunnan muu toiminta. Eriytettyyn tasee-

seen on otettu sisäiset saatavat ja velat, joissa vastapuolena on kunnan muu toiminta. 

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä taseyksikön ja kunnan muun toiminnan tiedot on yhdistelty rivi 

riviltä, sisäiset erät eliminoituna. 

Kinnulan kunnan alueella ei ole erillistä hulevesiviemäröintiä, joten erillisiä laskelmia tästä ei ole 

muodostettu. 

Taseen liitetiedot 

 Vuoden 2021 liitetietona esitettävä pysyvien vastaavien erittely: 
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6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT 

 
 
Kinnulassa _______kuun ____ päivänä 2022. 
 
 
 
____________________________  _____________________________ 
Markku Toikkanen    Esko Pelkonen  
kunnanhallituksen puheenjohtaja   kunnanhallituksen varapuheenjohtaja  
 
 
____________________________   _____________________________  
Virpi Piispanen    Pirkko Kauppinen  
kunnanhallituksen jäsen    kunnanhallituksen jäsen  
 
 
____________________________   _____________________________  
Lasse Kröger    Marja Lehtonen 
kunnanhallituksen jäsen    vt. kunnanjohtaja 
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TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 

 
 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
 

Kinnulassa _________kuun _____ päivänä 2022.  
 
 

KPMG Oy Ab 
 
 

________________________  
    Tapio Raappana 

    Tilintarkastaja, KHT, HT, JHT,  
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7. LUETTELOT JA SELVITYKSET 

 
Vuoden 2021 tilinpidossa on käytetty seuraavia kirjanpitokirjoja ja tositelajeja: 

Kirjanpitokirjat: 

   TASEKIRJA  

   PÄIVÄKIRJA 

   PÄÄKIRJA 

 

Tositelajit: 
 
OSTORESKONTRA 

040 Ostoreskontra, suoritukset 

470 Kierrätettävät laskut 
 
MYYNTIRESKONTRA 

020 Myyntireskontra, suoritukset 

021 Myyntireskontra, viitesuoritukset 
 
YLEISLASKUTUS 
 
636 Peruskoulun ja lukion saatavat 
642 Lietemaksut 
730 Päivähoitomaksut 
740 Aluelämmön laskut 
750 Talonjohtotyöt 
760 Vuokramaksut 
770 Vuokramaksut tyttäret 
780 Muut saatavat yleishallinto 
790 Kehittämisrahaston lainat 
800 Muut saatavat perusturva 
810 Työllisyysprojektit 
860 Muut saatavat sivistystoimi 
870 Kansalaisopiston saatavat 
880 Liikuntasalivuokrat 

910 Keskuskeittiö 
670 Kerta sis.Yleishallinto 
675 Kerta sis.Sivistystoimi 
677 Kerta sis.Keskuskeittiö 
 
VESILASKUTUS 
900 Vesi- ja jätevesilaskutus 
 
VANHUSTENHUOLTO 
850 Kotihoidon saatavat 
 
POTILASLASKUTUS 
840 Terveyskeskuksen saatavat 
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HAMMASHUOLLON LASKUTUS 
830 Hammashoidon saatavat 
 
PALKKAKIRJANPITO 
301 Palkat 
310 Matkalaskut 
 
MAKSULIIKENNE 
005 Tiliotekirjaus 
 
TOIMEENTULOTUET 
490 Toimeentulotuki 
 
KIRJANPITO 
002 Muistiot 
003 Muistiot/sisäiset 
007 Vyörytykset 
009 Käyttöomaisuusviennit 
 
LIITETIETOTOSITTEET 
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ORGANISAATIOKAAVIOT 

KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO  

 

Kunnanjohtaja  
  

  
  
  

    

Johtoryhmä  
  

    
  

           

Yleinen toimisto   
  
Perusturva  
  

Sivistystoimisto  Tekninen toimisto  (Elinkeinotoimisto)  

  
Toimistopäällikkö   
Kunnansihteeri   
65 %  
  
  
Toimistonhoitaja  
  
Apulaiskanslisti  
(palveluneuvojana  
asiointipisteessä)  

  
  
  
  

  
Toimistopäällikkö  
Perusturvajohtaja  
  
Sosiaalityöntekijä  
  
Sosiaaliohjaaja  
  
Perhetyöntekijä  
  
Toimistonhoitaja  
  
Ylilääkäri 20 %  
  
  

  
Toimistopäällikkö   
Sivistysjohtaja/reh-
tori  
  
  
Vapaa-aikaohjaaja  
  
Etsivä nuorisotyön-
tekijä  
  
Kirjastotoimen-joh-
taja  
  
Kirjastovirkailija 13 
%  
  
Koulusihteeri  
  
  
Varhaiskasvatus-
päällikkö   
  
---  
Kansalaisopiston 
rehtori 35 %  
  
Kansalaisopiston 
toimistonhoitaja 87 
%   
  

  
Toimistopäällikkö 
Tekninen johtaja  
  
Toimistonhoitaja  
  
  

  
(Maaseutusihteeri,  
yhteistoiminnassa 
Pihtiputaan kunnan 
kanssa)  
  

Kunnassa on johtoryhmä, joka koostuu kunnanjohtajasta, toimistopäälliköistä ja henkilöstön edustajasta. Tarvittaessa 
johtoryhmään voidaan kutsua luottamushenkilö tai viran/toimen haltijoita.  
Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta vähintään joka toinen viikko tai jos kaksi jäsentä sitä vaatii. Kokoku-
sissa käsitellään asioiden valmistelua, päätöksentekoa ja yleisiin kehittämistarpeisiin liittyviä asioita.  
 



 

Kinnulan kunnan tilinpäätös  177 

 

VIRAT JA TOIMET 
 

  Virka- ja tehtä-
vänimike  

TP2018  TP2019  
  

TP2020  
  

TA2021  TP2021  

Yleishallinto  Kunnanjohtaja  1  1  1  1  1  

  Kunnansihteeri  0,65*  0,65*  0,65*  0,65*  0,65*  

  Kirjanpitäjä  2  2  -  -  -  

  Palkkakirjanpitäjä  1  1  -  -  -  

  Toimistonhoitaja   1  1  1  1  1  

  Apulaiskanslisti/  
palveluneuvoja   
(asiointipiste)  

1  1  1  1  1  

  Yleishallinto yht.   6,65  6,65  3,65  3,65  3,65   
*virkaan sisällytetty kansalaisopiston rehtorin tehtävät (0.35)  
  

  Virka- ja tehtä-
vänimike  

TP2018  TP2019  TP2020  TA2021  TP2021  

Perusturva  Sosiaalijohtaja  1  1  1  1  1  

  Sosiaalityöntekijä  ****  0,5  1  1  1  

  Toimistonhoitaja   1  1  1  1  1  

  Sosiaaliohjaaja  1  1  1  1  1  

  Koulukuraattori  0,4  -   -  -  -  

  Sairaanhoitaja   1  1  -  -  1  

  Hoivakodin johtaja  -  -  -  -  1  

  Hoitaja  1  -  -  -  7  

  Perhetyöntekijä  1  0,5  1  1  1  

  Osastoapulainen  -  1  -  -  -  

  Kuntoutusohjaaja  -  -  -  -  -  

  Ylilääkäri   0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  

  Terveyskeskuslääkäri   -  -  -  -  -  

  Puheterapeutti    -  -  -  -  -  

  Psykologi   -  -  -  -  -  

  Terveydenhoitaja  -  -  -  -  -  

  Terveyskeskusavus-
taja  

-  -  -  -  -  

  Hammaslääkäri  -  -  -  -  -  

  Hammashoitaja  1  0,7  -  -  -  

  Henkilökohtainen avus-
taja/vanh. työntek.  
Kokki/siistijä  

-  -  -  -    
  

1  

  Perusturva yhteensä  7,6  6,9  5,2  5,2  15,2  
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  Virka- ja tehtävänimike  TP2019  TP2020  
  

TA2021  TP 2021  TA 
2022  

Sivistystoimi  Sivistysjohtaja/rehtori  0,30  1  0,3  0,3  0,3  

Koulutoimisto  Sivistystoimen sihteeri  0,9  1  1  1  1  

Varhaiskasvatus  Varhaiskasvatuspäällikkö  1  0,5  0,5  0,5  0,5  

  Päiväkotiapulainen, perhepäi-
vähoitaja  

4  4  2  2  2  

  Varhaiskasvatuksen opettaja, 
varhaiskasvatuksen sosio-
nomi  

4  4,5  5,5  5,5  5,5  

  Varhaiskasvatuksen lastenhoi-
taja  

6  5  5  5  5  

Perusopetus  Rehtori (yhd. po/lu)  0,3  -  0,4  0,4  0,4  

  Esi- ja luokanopettaja   6  6  7  7  7  

   Lehtori  5  5  4  4  4  

   Erityisopettaja   1  2  2  2  2  

   Päätoiminen tuntiopettaja  4  3  3  3  3  

   Sivutoiminen tuntiopettaja  1  0,3  0,3  0,3  0,3  

  Opetushenkilöstö yhteensä  17,3  16,3  16,7  16,7  16,7  

  Koulunkäyntiohjaaja  5  5,7  5  8,3  7,8  

  Koulunkäyntiavustaja/apip  0,5  0,2  0,5  0,5  0,4  

Lukio   Rehtori (yhd. po/lu)   0,35  -  0,3  0,3  0,3  

   Lehtori  5  4  5  5  5  

   Päätoiminen tuntiopettaja  -  -  -  -  -  

   Sivutoiminen tuntiopettaja  0,3  0,5  0,3  0,3  0,3  

  Opetushenkilöstö yhteensä  5,3  10,7  5,3  5,3  5,6  

Kansalaisopisto  Kansalaisopiston rehtori   0,35  0,35  0,35  0,35  0,35  

  Tekstiilityön aineiden opettaja  1  1  1  1  1  

  Musiikin opettaja  -  -  -  -  -  

  Toimistonhoitaja   1  0,87  0,87  0,87  0,87  

Vapaa-aikatoimi  Vapaa-aikaohjaaja  
Etsivä nuorisotyöntekijä  

1  
1  

1  
1  

1  
1  

1  
0,8  

1  
1  

Kirjastotoimi  Kirjastotoimenjohtaja  1  1  1  1  1  

  Kirjastovirkailija  0,2  0,13  0,13  0,13  0,13  

  Sivistystoimi yhteensä  50,2  48,05  47,45  50,2  50,15  
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  Virka- ja tehtävänimike  TP2018  TP2019  
  

TP2020  TA2021  TP 2021  

Tekninen toimi  Tekninen johtaja          1         1  1  1        1  

  Rakennustarkastaja         -         -  -  -        -  

  Toimistonhoitaja         1         1  1  1  
  

1  
  

  Huoltomies         4         4  4  4        4  

  Laitoshuoltaja         2         1  1  1        1  

  Ravitsemispäällikkö  
Ravitsemistyöntekijä  
Harjoittelija/tuntityöapu  

       1  
       5  
       -  

       1  
       5  
       -  

1  
5  
-  

1  
5  
-  

      1  
      5   
    0,4  

  Tekninen toimi yhteensä       14       13  13e  13      13,4  

  

Virat ja toimet yhteensä:  TP2018  TP2019  
  

TP2020  TA2021  TP2021  

  84,6  76,8  69,9  69,3  82,4  
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Tilinpäätös/As Oy Kinnulan Kinnulatori  
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Tilinpäätös / As Oy Kinnulan Mikonkuja 
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