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1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 
 

Vuoteen 2023 siirrytään Euroopassa tilanteessa, jollaista ei ole nähty vuosikymmeniin. Ukrainan sota alkoi 

24.2.2022 ja se on vaikuttanut syvästi myös muun Euroopan kansalaisiin ja talouteen. Raaka-aineet ja energia 

ovat kallistuneet huomattavasti. Öljyn, sähkön ja kaasun hinta ja saatavuus ovat ajaneet Euroopan vuoden 

1973 kaltaiseen energiakriisiin. Suomessakin vakavasti puhutaan mahdollisista sähkönjakelun katkoksista tu-

levana talvena. Tilanne on myös nostanut inflaation ennätyskorkealle sekä aloittanut korkojen huomattavan 

nousun. Suomelle tärkeä Venäjän kauppa ja matkailu on loppunut lähes kokonaan. 

 

Pahinta on kuitenkin sodan aiheuttama inhimillinen kärsimys. Pakolaisia on Ukrainasta tullut myös Sukevalle. 

Kunta on yhdessä yhteistyötahojen kanssa järjestänyt asunnot ja elämisen perustan. Sonkajärven ja Sukevan 

Punaisen Ristin yhteistoiminta kunnan kanssa on ollut tuloksekasta. 

 

Suomen kunnat ovat ennen näkemättömän muutoksen kynnyksellä, sillä vuoden 2023 alusta sosiaali- ja ter-

veystoimen sekä pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Pelkästään Pohjois-

Savon hyvinvointialueelle siirtyy yli 12.000 työntekijää ja talousarvio on yli 1,1 miljardia euroa.  Kyseessä on 

myös valtava rahoituksen uusjako, sillä kuntien talousarviot supistuvat yli puolella.  Kuntien valtionosuuksia 

vähennetään vastaavasti ja tuloveroprosenttia leikataan 12,64 prosenttiyksikköä. Kuntalaisen maksamaan 

kokonaisveroon tämä ei vaikuta.  

 

Sonkajärven kunnan – ja myös muitten Ylä-Savon SOTE-kuntien – kannalta Pohjois-Savon aluehallituksen 

päätös vuokraperusteista 14.11.2022 oli kuntia eriarvoisesti kohteleva. Sote-tilojen vuokraaminen tapahtuu 

heikommilla ehdoilla, kuin jos olisi kaikkien kuntien osalta käytetty vuokra-asetuksen mukaisia ehtoja. Vali-

tettavasti aluehallituksen päätöksellä kunnat luokitellaan tältä osin eriarvoisesti, mikä ei uudistusta valmis-

teltaessa ole varmasti ollut tavoite. Aluehallituksen päätöstä on kuntien tasa-arvoisen kohtelun ja oikeuden-

mukaisuuden kannalta erittäin vaikea ymmärtää ja hyväksyä. 

 

Talouden näkymät ovat vuodelle 2023 haastavat. Kustannustason nousu on vauhdittanut inflaatiota ja korot 

ovat nousseet merkittävästi. Kansalaisten ostovoima on jo laskenut ja sen ennustetaan laskevan edelleen 

ensi vuonna. Toisaalta työllisyys on ollut hyvä. Sonkajärvellä työttömyysaste on ollut suhteellisen alhainen, 

2022 syyskuussa 8,1 %.  

 

Vuoden 2023 talousarvio on vielä 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ennusteen mukaan tulos heikkenee vuo-

sina 2024 ja 2025. Taseeseen kertynyt ylijäämä pysyy kuitenkin hyvällä tasolla. Kunnan velan määrä pysyy 

kuntien keskiarvoa alhaisempana. Sonkajärven taloutta voi kuvata näillä perusteilla vakaaksi. 

 

Talousarvion mukaan kunnan palvelut jatkuvat nykytasolla lukuun ottamatta hyvinvointialueelle siirtyviä pal-

veluita. Toinen suuri muutos toteutuu vuonna 2025, jolloin valtiolta siirtyy kunnille valtaosa työ- ja elin-

keinotoimistojen henkilö-, työnantaja- ja yrityspalveluista. 

 

Investointimenot vuonna 2023 ovat 2,6 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit ovat Sukevan vesitornin 

korjaus ja urheilukenttä. Ylläpito- ja korjausinvestointeja on erityisesti kuntatekniikkaan, kuten vesi- ja vie-

märiverkostoon. 

 

Vesihuoltolaitos on pitkään ollut tappiollinen. Kunnanvaltuusto päätti 14.11.2022, että vesihuoltolaitos yhti-

öitetään 1.1.2024 alkaen. Yhtiöittämisen tavoitteena on turvata vesihuoltotoiminnan jatkuvuus ja tehokas 

toiminta. Yhtiön pääomarakenne mahdollistaa toiminnan ilman lisärahoitusta kunnalta. 
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Sonkajärven kunta täytti tänä vuonna 100 vuotta. Juhlavuotena on järjestetty monia tilaisuuksia ja tapahtu-

mia. Sonkajärveläiset voivat olla oikeutetusti ylpeitä menneestä sadasta vuodesta. Siihen on sisältynyt vai-

keita aikoja mutta myös valtavaa kehitystä. Muutoksen ja epävarmuuden keskellä lähtökohdat seuraavalle 

sadalle vuodelle ovat kuitenkin kunnossa.   

 

Simo Mäkinen 

Kunnanjohtaja
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2 YLEISPERUSTELUT 

2.1 Kunnan talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sisältö 
 

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. 

Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 

vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio 

ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi-

tamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja 

talouden tavoitteet. 

 

Uudessa kuntalaissa on korostettu strategisen suunnittelun merkitystä ja koko kuntakonsernin huomioon 

ottamista toiminnan ja talouden suunnittelussa. Kunnille on asetettu lakisääteinen velvoite laatia kuntastra-

tegia, jossa hyväksytään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Laissa on määritelty myös 

kuntastrategian vähimmäissisältö. Talousarvio ja -suunnitelma tulee uuden lain mukaan laatia niin, että se 

toteuttaa kuntastrategiaa. 

 

Talousarviolla ja -suunnitelmalla on kunnassa kolme päätehtävää: Ensiksi niissä asetetaan palvelutoimintaa 

ja investointihankkeita koskevat tavoitteet. Toiseksi talousarvioon ja -suunnitelmaan budjetoidaan menoja 

ja tuloja koskevat arviot eri tehtäville ja hankkeille. Kolmanneksi talousarviossa ja -suunnitelmassa osoite-

taan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan. 

 

Talousarvion rakenne palvelee mainittua kolmea tehtävää: palvelutoimintaa ja investointihankkeita koske-

vien tavoitteiden asettaminen sekä niiden edellyttämä menojen ja tulojen budjetointi tehdään käyttötalous- 

ja investointiosassa. Toiminnan ja investointien pääomarahoitus ja siihen liittyvät korvaukset osoitetaan tu-

loslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. 

 

Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosaan. Samaa rakennetta nouda-

tetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumavertailussa.  

 

Talousarvion ja -suunnitelman eri osien keskinäistä yhteyttä kuvaa seuraava kaavio. Toimintaa ja taloutta 

suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskennan ja rahoituksen näkökulmasta. Käyt-

tötalousosassa asetetaan taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämisen vaa-

timat menot ja tulot. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennus-

ten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelma-

osassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yh-

teenvetona rahan lähteet ja käyttö. 
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2.2 Taloussuunnittelun periaatteet 
 

Vuotuisperiaate merkitsee, että talousarvio sisältää vain yhden varainhoitovuoden suoriteperusteiset menot 

ja tulot. 

 

Tasapainoperiaate tarkoittaa, että tulojen on suunnitelmakaudella katettava menot ja että kunnan maksu-

valmiuden tulee aina olla riittävä. 

 

Täydellisyysperiaatteen mukaan talousarvioon on otettava kunnan rahan käyttö ja rahan lähteet kokonaisuu-

dessaan. Tiedossa olevia menoja tai tuloja ei voi jättää talousarviosta pois. 

 

Bruttoperiaatteella tarkoitetaan sitä, että tulot ja menot päätetään talousarviossa ja -suunnitelmassa brut-

tomääräisinä eli menoja ei vähennetä tuloista. 

 

Nettoperiaatteella tarkoitetaan, että valtuusto voi päättää tulojen ja menojen erotuksen (toimintakatteen) 

määrärahana tai tuloarviona. Näin voidaan menetellä esimerkiksi liiketoiminnassa ja toiminnassa, jossa 

myyntitulojen osuus on merkittävä sekä sisäisiä palveluja tuottavien yksiköiden toiminnassa. 

 



5 
 

Yhtenäisyysperiaate edellyttää, että valtuusto päättää talousarviosta ja -suunnitelmasta yhtenä kokonaisuu-

tena samassa käsittelyssä. 

 

Julkisuusperiaatteen mukaan talousarvio on julkinen asiakirja, johon kenellä tahansa on oikeus tutustua. 

 

2.3 Yleinen taloudellinen kehitys 
 

Maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet nopean inflaation, Euroopan energiakriisin sekä Venäjän 

hyökkäyssodan jatkumisen takia. Geopoliittiset jännitteet suurvaltojen välillä ovat kasvaneet. Kehittyviä 

maita uhkaa edelleen ruokapula. Maailmantalouden kasvu hidastuu viime vuoden nopean kasvun jälkeen 2,7 

prosenttiin kuluvana vuonna ja edelleen 2,5 prosenttiin vuonna 2023. 

 

Inflaatio on nopeaa lähes maailmanlaajuisesti. Energiakriisi ylläpitää nopeaa inflaatiota etenkin Euroopassa. 

Inflaatio on lisäksi muodostunut yhä laaja-alaisemmaksi, mitä heijastaa monessa taloudessa kiihtynyt poh-

jainflaatio. Kuitenkin joitain merkkejä inflaatio-odotusten vaimenemisesta on ilmennyt Yhdysvaltojen ohella 

myös Euroopassa. Inflaation odotetaan laajalti hidastuvan vuoden 2023 kuluessa. 

 

Vaikea tilanne Euroopan energiamarkkinoilla jatkuu. Tulevana talvena joudutaan ehkä säännöstelemään 

energian kulutusta. Toisaalta raakaöljyn hinta on laskenut loppukevään 2022 huippulukemista. Venäjän hyök-

käyssodan ja siitä johtuvan epävarman tilanteen takia maakaasun hinta Euroopassa on erittäin korkea. Sen 

sijaan teollisuuden raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet voimakkaasti keväästä, heijastaen ehkä teollisuuden 

epävarmoja näkymiä. Raaka-aineiden hinnat laskevat maltillisesti ennustejaksolla. 

 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on heikentänyt Suomen ulkomaankaupan näkymiä merkittävästi. Venäjän 

osuus Suomen viennistä ja tuonnista on puolittunut hyökkäyksen alun jälkeen. Kauppa ei kuitenkaan ole vielä 

loppunut. Samalla varjostavaksi tekijäksi on noussut erityisesti euroalueen sekä Yhdysvaltojen talousnäky-

mät. Suomelle tärkeän kauppakumppanin Saksan talouden näkymät ovat heikentyneet keväästä. Vuonna 

2022 viennin määrä kasvaa 1,1 %. Viennin kasvun hidastumisen ennustetaan tulevan etenkin tavaraviennistä, 

samalla kun palveluvienti pysyy vahvana mm. matkailun ja televiestinnän-, tietotekniikan- ja tietopalveluiden 

vetämänä. Vuonna 2023 viennin kasvu vahvistuu, kun yritykset pystyvät korvaamaan katoavaa Venäjän mark-

kinaa. Samalla kuitenkin euroalueen heikentyneet talousnäkymät rajoittavat kasvua toisesta suunnasta. 

Viennin määrän odotetaan kasvavan 2,7 % v. 2023. Viennin määrän palautuminen ajoittuu voimakkaammin 

vuodelle 2024 ja kasvun odotetaan olevan 4,0 %, kun etenkin tavarakauppa piristyy.  

 

Hintojen nopea nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, mikä heikentää yksityisen kulutuksen kasvunäky-

miä etenkin tänä ja ensi vuonna. Venäjän hyökkäyssodan ja sitä seuranneiden pakotteiden aiheuttama epä-

varmuus on myös laskenut kuluttajien luottamusta, mikä näyttäisi siirtävän etenkin kestokulutushankintoja 

myöhempään ajankohtaan. Yksityinen kulutus kokonaisuudessaan kasvaa 1,1 % v. 2022, sillä hintojen nou-

susta huolimatta palveluiden kulutus lisääntyy covid-epidemian väistyessä. 

 

Palkkasumman kasvu on jatkunut vahvana: maalis-toukokuussa koko talouden palkkasumma kasvoi yli 6 % 

vuodentakaisesta. Reaalisen palkkasumman kasvu kuitenkin pysähtyi keväällä inflaation kiihtyessä 7 prosen-

tin tuntumaan. Kotitalouksien ostovoiman arvioidaan laskevan noin prosentin v. 2022 poikkeuksellisen no-

pean kuluttajahintojen nousun syödessä kokonaan käytettävissä olevien tulojen kasvun. Ostovoimaa heiken-

tää hintojen nousun lisäksi myös saatujen sosiaalietuuksien hidas kasvu, sillä vuoden 2022 korkea inflaatio 

nostaa indekseihin sidottuja sosiaalietuuksia pääosin vasta v. 2023. Keskiansioiden nousua v. 2022 nopeuttaa 

työnantajan eläkemaksun määräaikainen korotus. Kotitalouksien käytettävissä olevan reaalitulon arvioidaan 
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kääntyvän jälleen kasvuun v. 2023 inflaation hidastuessa ja saatujen sosiaalietuuksien kasvaessa reilusti in-

deksikorotusten myötä. Yksityisen kulutuksen hintojen nousun arvioidaan hidastuvan noin 3 prosenttiin v. 

2023 ja alle 2 prosenttiin v. 2024. 

 

Lähde: Taloudellinen katsaus, syksy 2022 Valtiovarainministeriön julkaisuja 2022:58, (julkaistu 19.09.2022) 

 

2.4 Aluetalouden kehitysnäkymät 
 

Maakunnan liikevaihdon vuosimuutos vuonna 2021 oli teollisuudessa 12,5 %, rakentamisessa 6,9 %, tukku- 

ja vähittäiskaupassa 6 % ja muissa palveluissa 8,9 %. Myös alkuvuoden osalta erityisesti teollisuudessa (24,6 

%) ja rakentamisessa (18,2 %) liikevaihdon kehitys näyttää edelleen vahvalta. 

 

Pitkittynyt epävarma tilanne on vaikuttanut maakunnan yrityksiin eri tavalla. Osa yrityksistä on löytänyt Ve-

näjän viennin tilalle korvaavia vientimarkkinoita, mutta kohtalaisen moni yrityksistä kamppailee kannatta-

vuusongelmien kanssa. Vaikka materiaali- ja komponenttihintojen uskotaankin tasaantuvan loppuvuoden ai-

kana, yritysten tuloksentekokyky heikkenee. Puskurit on jo kulutettu, joten käyttöpääoman tarve on ajan-

kohtainen. Synkkenevästä tilanteesta huolimatta konkursseja ei ole ollut normaalitilannetta enempää. Yri-

tyksillä on edelleen haasteita työvoiman saatavuudessa. Erityisesti hoiva-, palvelu- ja ICT-alan osaajia hae-

taan. ICT-alalla nähdään hyviä liiketoimintamahdollisuuksia, mikäli osaajat löydetään. 

 

Kaikilla Pohjois-Savon seuduilla investointiodotukset ovat koko maata heikommat. Kuopion seudulla näky-

mät ovat kuitenkin lähimpänä koko maan keskiarvoa. Kuopion seudulla on muita maakunnan seutuja enem-

män erilaisia investointihankkeita meneillään ja lähiajan suunnitelmissa. Elinkeinoelämän näkökulmasta ku-

luvan syksyn uskotaan vielä olevan olosuhteisiin nähden kohtalainen, mutta vuoden vaihteen molemmin 

puolin suhdanteiden uskotaan entisestään heikkenevän. 

 

Yleisten suhdannenäkymien heikkenemisen merkit tuntuvat ehkä selvimmin Ylä-Savon ja Sisä-Savon seu-

duilla, missä taantuman pelko on jo nousemassa. Kuopion seudulla, missä Pk-yritysbarometrin mukaan suh-

dannenäkymät ja liikevaihto-odotukset ovat edelleen koko maan keskiarvoa korkeammalla, investoidaan 

vielä kohtalaisen paljon, joskin sielläkin varovaisuutta on jo ilmassa. Varkauden seudulle suhdanteiden heik-

keneminen tulee yleensä pienellä viiveellä, sillä elinkeinorakenteesta johtuen isoilla energiateknologian vien-

tiyrityksillä on pitkät tilauskannat, mikä näkyy myös alihankintaverkostossa.  

 

Barometrin tuloksista merkille pantavaa kuitenkin on se, että haastavista ajoista huolimatta Pohjois-Savossa 

on suhteellisesti muuta maata suurempi kasvuhakuisten yritysten joukko (saldoluku +45 %). Sisä-Savon sal-

doluku (+63 %) kertoo siitä, että seudulla on viimeisten vuosien aikana investoitu runsaasti rakennuksiin, 

koneisiin ja laitteisiin, ja nyt kasvua haetaan tuotannon tehostamisen kautta. 

 

Maakunnan väestömäärän kehitys oli Kuopion vetämänä vuonna 2021 ennätyksellinen (muuttovoitto yli 700 

ihmistä). Alkuvuoden 2022 lukujen perusteella vastaavaa väestökehitystä ei odoteta. Tammi-heinäkuun ai-

kana Pohjois-Savon väkiluku laski 550 hengellä. Pidemmälle meneviä johtopäätöksiä tästä ei kuitenkaan vielä 

voida tehdä, sillä luvuissa näkyy kesäkaudella opiskelijoiden poismuutto opiskelupaikkakunnilta. Esimerkiksi 

Kuopion seudun väestön määrä kasvaa syksyllä opiskelukauden alettua. Viime vuoden ennätykselliseen vä-

estönkehitykseen kuluvan vuoden osalta ei kuitenkaan uskota. 

 

Pohjois-Savon työllisyysaste on tasaisesti vuosittain noussut vuodesta 2016 alkaen, lukuun ottamatta vuotta 

2020, jolloin työllisyysaste pysyi edellisen vuoden tasolla. Työllisyysaste vuonna 2021 oli 70,9 % koko maan 
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keskiarvon ollessa 72,3 % (vuosikeskiarvo). Miesten työllisyysaste Pohjois-Savossa oli 70,5 % ja naisten 71,3 

%. Pohjois-Savossa on muusta maasta poiketen ollut naisten työllisyysaste vuodesta 2015 lähtien miehiä kor-

keampi. Kuluvan vuoden ensimmäisen (71,2 %) ja toisen (73,7 %) vuosineljänneksen osalta työllisyysaste oli 

edellisen vuoden vastaavan ajanjakson yläpuolella. 

 

Työttömien määrä maakunnassa on laskenut koko alkuvuoden ja pysytellyt koronaa edeltävän vuoden 2019 

alapuolella. Työttömien osuus työvoimasta oli alimmillaan sitten vuoden 2008 kuluvan vuoden toukokuussa 

(8,8 %) ja elokuussa (8,9 %). Työttömien osuus työvoimasta on pääosin ollut aavistuksen koko maan keskiar-

von alapuolella. 

 

Uusia avoimia työpaikkoja maakunnassa on ollut aiempia vuosia huomattavasti enemmän. Tammi-elokuun 

aikana uusia avoimia työpaikkoja Pohjois-Savossa oli 38 400, mikä on lähes neljänneksen enemmän (+23 %) 

kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Työvoiman kysyntä oli normaalia vilkkaampaa jo vuoden 2021 

aikana. Suhteellisesti eniten työpaikat lisääntyivät toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöille (+280 %) sekä am-

matteihin luokittelemattomien ryhmässä (+190 %). Vielä syksyn ajan työvoiman kysynnän uskotaan säilyvän 

kohtalaisen vilkkaana, mutta osalla erityisesti teollisuuden yrityksistä taantuman pelko rajoittaa jo rekrytoin-

tihalukkuutta. 

 

Lähde: Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2022, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2022:59 (julkaistu 

24.10.2022) 

 

2.5 Kuntatalouden näkymät 
 

Kuluvana vuonna 2022 kuntien kustannuskehityksen kannalta painoarvoltaan merkittävin hintoihin vaikut-

tava tekijä on kunta-alan ansiokehitys, sillä henkilöstökustannukset muodostavat kuntatalouden suurimman 

kuluerän. Kunta-alan vaikea työkiista saatiin osittain päätökseen kesäkuun alussa, kun kaikki muut kunta-alan 

työntekijäryhmät hoitajaliittoja Tehyä ja Superia lukuun ottamatta hyväksyivät kuntien ja hyvinvointialueiden 

virka- ja työehtosopimukset. Yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vuoksi sopimuskorotuksia sovelletaan 

kuitenkin kaikkiin, myös sote-alan työntekijöihin. Sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalla 1.5.2022–

30.4.2025. Sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,8 prosent-

tia. Perusratkaisun sopimuskorotusten taso ilman kehittämisohjelmaa vuosina 2023–2024 on sidottu niin sa-

nottuun yleiseen linjaan. Lisäksi kunta-alan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä uudistetaan erillisellä 

kehittämisohjelmalla vuosina 2023–2027 keskimäärin yhden prosentin sopimuskorotuksella vuosittain. oh-

jelman avulla kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 prosenttia sopimuskoro-

tusten lisäksi. 

 

Vuosi 2022 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella kuntataloudessa hyvältä. Ennusteen mukaan toimin-

nan ja investointien rahavirta kääntyy positiiviseksi, mutta lukuja parantaa Helsingin kaupungin liikennelai-

toksen (HKL) yhtiöittäminen, joka vaikuttaa etenkin nettoinvestointeihin ja sitä kautta toiminnan- ja inves-

tointien rahavirtaan ja rahoituksen rahavirran lukuihin. HKL:n yhtiöittäminen kohentaa toiminnan ja inves-

tointien rahavirtaa noin 660 milj. eurolla vuonna 2022. Lisäksi sote-kiinteistöjen myyntien arvioidaan myös 

kohentavan kertaluonteisesti toiminnan ja investointien rahavirtaa.  

 

Kuntatalouden vuoden 2022 toimintakatteen arvioidaan heikkenevän pienentyneiden valtionavustusten 

vauhdittamana, mutta vuosikate pysyy lähellä viime vuoden tasoa verorahoituksen kasvaessa ripeästi. Kaik-

kiin talouden ennusteisiin sisältyy kuitenkin edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Venäjän hyök-

käys Ukrainaan muutti talouden tilannekuvan, eikä se ole sittemmin selkiytynyt oleellisesti. Venäjän hyökkäys 
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Ukrainaan jatkuu ja näkymä tulevaisuuteen on edelleen kovin epävarma. Myöskään covid-19-virukseen liit-

tyvät uhkakuvat eivät ole täysin poistuneet. Kuntatalouden osalta epävarmuutta liittyy myös sote- ja pelas-

tustoimen kustannuskehitykseen sekä hyvinvointialueille siirtyviin kustannuksiin ja tuloihin, joiden lopulliset 

vaikutukset kuntatalouteen selviävät vasta vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua. 

 

Tuleva vuosi 2023 on Suomen julkisessa hallinnossa ja myös kuntataloudessa historiallinen vuosi, sillä sote-

uudistus astuu voimaan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-

toimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot 

lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Väestön ikääntyminen on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tar-

vetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään, mutta sote-uudistuksen myötä nämä vaikeasti enna-

koitavat ja nopeasti kasvavat menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Kaikkia Suomen ikärakenteeseen 

liittyviä kuntatalouteen kohdistuvia taloudellisia haasteita sote-uudistus ei suinkaan poista, sillä väestömuu-

toksen vaikutukset ulottuvat talouden rakenteisiin useampaa kautta ja vaikuttavat myös esimerkiksi inves-

tointeihin ja käyttöomaisuuteen. 

 

Sote-uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy 

pois noin puolet. Toimintamenojen laskuksi on arvioitu 54 prosenttia vuonna 2023. ostoissa on huomioitu 

sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen ylläpidosta kunnille aiheutuvat kustannukset, joiden suuruudeksi 

on oletettu noin 700 milj. euroa. Vuoteen 2023 ajoittuu sote-uudistuksen lisäksi myös hallituskauden päät-

tyminen. Monet hallituksen määräaikaiset toimet lakkaavat ja kuntataloudesta poistuu merkittävä määrä 

esimerkiksi covid-19-avustuksia ja opetuksen laatu- ja tasa-arvohankkeita. Oppivelvollisuuden laajentaminen 

etenee kuitenkin uudella ikäluokalla, mikä nostaa kuntataloudelle kohdistetun rahoituksen yli 70 milj. euroon 

vuonna 2023. Lisämenoja aiheutuu myös Ukrainan sotaa paenneiden maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja 

muun muassa varhaiskasvatuksessa, perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja kotouttamisessa hallitus 

on sitoutunut korvaamaan kunnille. 

 

Kuntatalouteen luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen 

ja koulutukseen, joiden yhteenlaskettu palveluntarve on laskeva koko 2010-luvun jatkuneen syntyvyyden 

alenemisen vuoksi. Kehitysarviossa palvelutarpeen laskua on kuitenkin tuttuun tapaan hieman pehmennetty, 

sillä laskennallista säästöpotentiaalia ei ole mahdollista hyödyntää kaikissa kunnissa ainakaan kovin nopeasti. 

Monissa pienissä kunnissa kouluverkko on supistettu jo niin, ettei sen kaventaminen ole mahdollista lopet-

tamatta palvelua kokonaan. Lisäksi varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten määrään vaikuttaa myös osal-

listumisaste, joka on ollut viime vuosina kasvussa. Selvää kuitenkin on, että nuorten ikäluokkien pienentymi-

nen avaa osalle kunnista säästömahdollisuuksia, joihin on reagoitava nopeasti talouden tasapainottamiseksi 

ja laadukkaan opetuksen turvaamiseksi. 

 

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi myös kuntatalouden tuloihin. Rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta val-

tiolle on valtion tuloja lisättävä ja kuntien tuloja vastaavasti vähennettävä niiltä pois siirtyvän rahoitusvastuun 

verran. Jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi, kunnallisveroprosentteja alennetaan kaikissa kunnissa 12,64 pro-

senttiyksiköllä. Lisäksi yhteisöverotulojen jako-osuutta pienennetään kolmanneksella ja valtion jako-osuutta 

kasvatetaan vastaavasti. Yhteisöveron jako-osuuteen tehdään ensi vuonna myös korjaus varhaiskasvatus-

maksujen alentamiseen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotukseen liittyen, jonka vaikutus on arviolta 

noin 90 milj. euroa kuntien verotuloja lisäävä vuonna 2023. Koska sote-uudistus ei vaikuta kiinteistöveroon, 

sen suhteellinen osuus kuntien verotuloista kaksinkertaistuu nykyiseen verrattuna. Kuntien verotulojen arvi-

oidaan laskevan 47 prosenttia vuonna 2023. Kuntien verotulokertymä jää vuonna 2023 poikkeuksellisesti 

normaalia korkeammalle tasolle, sillä osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilittyy vuodelle 

2023 vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverotulojen jako-osuuksien mukaisesti. 
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Kuntatalouden toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 31 prosenttia vuonna 2023. Kuntataloudesta siirtyy 

sote-palveluiden myötä merkittävä määrä esimerkiksi asiakasmaksutuottoja. Lisäksi hallitus esitti talousarvi-

ossa varhaiskasvatusmaksuja alennettavaksi pysyvästi. Tämän arvioidaan pienentävän kuntatalouden mak-

sutuloja 29 milj. euroa vuonna 2023 ja 70 milj. euroa vuodesta 2024 alkaen.7 Toimintatulojen laskua hidas-

tavat kuntien sote-kiinteistöistä saamat vuokratulot, joiden suuruudeksi on oletettu kehitys- arviossa 700 

milj. euroa vuonna 2023. 

 

Myös kuntien valtionosuuksista vähennetään hyvinvointialueille siirtyvien tehtävien rahoitus. Hyvinvointialu-

eille siirtyvän rahoituksen lisäksi kuntien valtionosuuksia pienentävät yhteensä 33 milj. euron päätökset py-

syvistä valtionosuusvähennyksistä sekä kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän poistumiseen liittyvä 

määräaikainen 10 milj. euron vähennys. Kuntien valtionosuuksien arvioidaan laskevan 65 prosenttia vuonna 

2023. Valtionosuuksien pienentymistä hidastavat muun muassa indeksikorotukset (143 milj. euroa), valtion-

osuuteen aikaisemmin kohdistuneen lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitukseen liittyvän vähen-

nyksen poistuminen (22,6 milj. euroa) ja perustoimeentulotuen kuntien maksuosuuden muutos (22,4 milj. 

euroa) 

 

Kuntataloudesta siirtyy hyvinvointialueiden mukana investointeja arviolta 950 milj. euron edestä. Vaikka in-

vestointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takanapäin, oletetaan investointien pysyvän kor-

kealla tasolla. Kuntatalouden investointipaineet pysyvät mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja vä-

estön muuttoliikkeen vuoksi. On kuitenkin mahdollista, että talouden epävarmat näkymät, resurssien pullon-

kaulat sekä kasvavat kustannukset siirtävät investointeja tuleville vuosille. 

 

Kuntataloudessa vuosi 2023 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella ennätyksellisen vahvalta, sillä sote-

uudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotu-

loissa. Kunnille kertyy vuonna 2023 noin 1,2 mrd. euroa enemmän vanhojen veroperusteiden mukaisia vero-

tuloja kuin sote-uudistuksen jälkeisessä kuntataloudessa vuonna 2024. Vuosikate riittää selvästi kattamaan 

poistot ja toiminnan ja investointien rahavirta on noin 1,2 mrd. euroa positiivinen. 

 

Vuosina 2024–2026 kuntatalouden toimintamenot kasvavat keskimäärin 2,9 prosenttia vuodessa. Koska ke-

hitysarvio on niin sanottu muuttumattoman politiikan ura ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen palvelutarve 

on hieman laskeva, aiheutuu toimintamenojen kasvu pääsiassa hintojen noususta. Kuntien kustannuskehi-

tystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,6 prosenttia vuodessa. Investointien 

nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takanapäin, mutta kasvukeskusten investointipaineiden ja 

koko maan laajuisen korjausvelan vuoksi investointitarpeet pysyvät mittavina. Investointien suhde BKT:hen 

on pidetty painelaskelmassa loppuvuosina muuttumattomana. 

 

Toimintatulot kasvavat painelaskelmassa keskimäärin 0,7 prosenttia vuodessa vuosina 2024–2026. Verotulot 

laskevat 5,8 prosenttia vuonna 2024, mikä on seurausta siitä, että sote-uudistuksen täysimääräinen vaikutus 

näkyy kuntien verotuloissa viiveellä verovuoden verojen kertyessä useamman kalenterivuoden aikana. Vero-

rahoitus kasvaa keskimäärin 3,0 prosenttia vuodessa vuosina 2025–2026. Kehitysarviossa on huomioitu hal-

lituksen aiemmin tekemä päätös kaivosveron käyttöönotosta, jonka arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja 

aiempaa arviota myöhemmin eli vasta vuodesta 2025 alkaen noin 15 milj. euroa vuodessa. 

 

Kuntatalouden menot pysyvät vuosina 2024–2026 hieman tuloja suurempina. Vuosikate riittää kattamaan 

poistot kaikkina tarkasteluvuosina painelaskelmassa. Kuntatalouden tilanne helpottuu sote-uudistuksen 

myötä nopeimmin kasvavien menojen siirtyessä pois kuntien vastuulta. Kuntatalouteen jää menojen ja tulo-

jen välille rakenteellinen epätasapaino, joten tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävien rakenteellisten uudistus-

ten tarve säilyy sote-uudistuksen jälkeenkin. Sote- ja pelastustoimen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille 
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kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan menoja sopeuttamalla kaventuvat. Samanaikaisesti inves-

tointitarpeet pysyvät kuitenkin mittavina muun muassa muuttoliikkeen ja rakennuskannan iän vuoksi. Myös 

ilmastonmuutoksen hillintä ja sen vaikutuksiin varautuminen edellyttävät kunnilta uusien toimintatapojen 

käyttöönottoa sekä investointeja muun muassa vihreään siirtymään. 

 

Vuonna 2023 kuntatalouden lainoista siirtyy arviolta 5,1 mrd. euroa pois sote-uudistuksen myötä. Tämän 

jälkeen kuntatalouden lainakannan kasvuvauhti hidastuu selkeästi viime vuosikymmenen keskimääräiseen 

kasvuvauhtiin verrattuna. Kuntatalouden lainakanta kasvaa tarkastelujakson lopulla 21,1 mrd. euroon. Kor-

kotaso on pysynyt jo pitkään poikkeuksellisen matalalla tasolla, mutta korkoympäristön normalisoituminen 

useamman vuoden vallinneesta epätavallisesta tilanteesta, jossa nimelliskorot ovat olleet negatiivisia, on jo 

alkanut. Tämä kiristää myös velkaantunutta kuntataloutta, joissa investointeja olisi rahoitettava. 

 

Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2023: Syksy 2022, Valtiovarainministeriön julkaisuja 2022:57 (Julkaistu 

19.09.2022) 

 

2.6 Sonkajärven kuntaorganisaatio 
 

Päätösvaltaa kunnassa käyttävät kuntalaisten vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsema valtuusto sekä 

sen valitsemat kunnanhallitus ja lautakunnat. Kunnan päätöksentekojärjestelmän määrittävät kuntalaki ja 

hallintosääntö. 

 

Valtuuston jäsenmäärä määräytyy kuntalain tai kunnan oman päätöksen mukaisesti. Sonkajärvellä valtuus-

ton jäsenmääräksi 1.6.2017 alkaen on päätetty 21. Kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä. Valtuusto va-

litsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sonkajärven kunnassa on kun-

nanhallituksen lisäksi viisi lautakuntaa. Kussakin lautakunnassa on viisi jäsentä. Kunnanhallitus nimeää edus-

tajansa lautakuntiin lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa, keskusvaalilautakuntaa sekä vaalilautakuntia ja 

-toimikuntaa. 

 

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuusto päättää muun muassa: 

 

• kuntastrategiasta, 

• hallintosäännöstä, 

• talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, 

• omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeista, 

• konserniyhtiöille asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista, 

• varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista, 

• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista sekä 

• muista valtuuston päätettäväksi määrätyistä asioista. 

 

Valtuusto käsittelee asiat kunnanhallituksen valmistelun pohjalta. Valtuusto voi siirtää päätösvaltaansa edel-

leen muille kunnan toimielimille. 

 

Kunnanhallituksen tehtävänä on vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten 

valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa 

kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnan toiminnot jaetaan toimielimien/lautakuntien johtamiin tulosaluei-

siin. Toimielimet päättävät oman sektorinsa asioista erityislakien ja valtuuston hyväksymän hallintosäännön 

perusteella. 
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2.7 Talousarvion ja -suunnitelman sitovuus 
 

Kuntaorganisaatio koostuu toimielimistä, tulosalueista, vastuualueista, tulosyksiköistä ja kustannuspaikoista. 

Kustannuspaikat voidaan vielä eritellä toimintoihin ja kohteisiin. 

  

Valtuusto asettaa tavoitteet ja osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat määrärahat ja tuloarvion 

seuraaville toimielimille ja tulosalueille: 

 

 TOIMIELIN   TULOSALUE  

 

 Keskusvaalilautakunta  Vaalit   

 

 Tarkastuslautakunta  Tarkastustoimi  

 

 Kunnanhallitus ja valtuusto  Yleishallinto   

    Työllistäminen  

    Ruokapalvelu   

    Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

    Elinkeinojen kehittäminen  

        

 Sukevan aluelautakunta  Sukevan alueen palvelut  

 

 Sivistyslautakunta  Varhaiskasvatus  

    Koulutoimi   

    Joukkoliikenne  

VALTUUSTO

Kunnan ylin päättävä 
toimielin

TARKASTUSLTK

Hallinnon ja talouden 
tarkastaminen ja arviointi

KUNNANHALLITUS

Yleishallinto, työllistäminen, ruokapalvelu, 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 

elinkeinojen kehittäminen

SUKEVAN ALUELTK

Sukevan alueen palvelut

SIVISTYSLTK

Varhaiskasvatus, koulutoimi, joukkoliikenne, 
vapaa sivistystoimi, nuoriso- ja liikuntatoimi

TEKNINEN LTK

Tekninen toimi, rakennusvalvonta, 
vesihuoltolaitos, palo- ja pelastustoimi

KESKUSVAALILTK

Vaalitoimitusten 
toteuttaminen
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    Vapaa sivistystoimi 

    Nuoriso- ja liikuntatoimi  

  

 Tekninen lautakunta  Tekninen toimi  

    Rakennusvalvonta  

    Palo-, pelastus- ja suojelutyö 

    Vesihuoltolaitos  

  

 

Käyttötalousosan talousarvio on sitova toimielintasolla. 

 

Investointiosan sitovuus määritellään siten, että nettokustannusarvioltaan 100 000 euroa tai sen ylittävät 

hankkeet ovat yksinään sitovia valtuustoon nähden. Alle 100 000 euron hankkeet ovat valtuustoon nähden 

sitovia toimielimittäin ja hankeryhmittäin. Hankeryhmän sisällä alle 100 000 euron hankkeista päättää lauta-

kunta. 

 

Tuloslaskelman seuraavat erät ovat sitovia valtuustoon nähden: 

 

- verotulot 

- valtionosuudet 

- rahoitustuottojen ja -kulujen erotus 

- satunnaiset tuotot ja kulut 

- poistoeron muutos 

- varausten muutos 

- rahastojen muutos 

 

Rahoituslaskelman seuraavat erät ovat sitovia valtuustoon nähden: 

 

- antolainasaamisten vähennys 

- antolainasaamisten lisäys 

- pitkäaikaisten lainojen vähennys 

- pitkäaikaisten lainojen lisäys 

- lyhytaikaisten lainojen muutos 

 

Suunnitelmavuosien 2024–2025 määrärahat, tuloarviot ja tavoitteet ovat ohjeellisia. Vaikka talousarvion si-

tovuus on vahvempi kuin taloussuunnitelman, on myös taloussuunnitelma kunnan viranomaisia ja viranhal-

tijoita velvoittava asiakirja. 

 

2.8 Talousarvion käyttösuunnitelma 
 

Valtuuston hyväksyttyä talousarvion kunnanhallitus saattaa sen täytäntöönpanomääräyksin toimielimien 

noudatettavaksi. 

 

Kunnanhallitus ja toimielimet päättävät sen jälkeen käyttösuunnitelmista, joilla tarkistetaan kunkin toimieli-

men talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi. Lisäksi 

kunnanhallitus ja toimielimet omalta osaltaan päättävät tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä 
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2.9 Tilivelvollisuus 
 

Johtavien ja tilivelvollisten viranhaltijoiden velvollisuutena on seurata ja valvoa talousarvion toteu-
tumista. Tilivelvollisuutta ei voi, päinvastoin kuin toimivaltaa, delegoida edelleen. Johtavien ja tili-
velvollisten viranhaltijoiden velvollisuutena on siten ohjata ja seurata alaistaan toimintaa ja henki-
löstöä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
 
Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tu-
losalueen johtavat viranhaltijat (esittelijät sekä toimielinten tehtäväalueella itsenäisestä tulosalu-
eesta vastaavat viranhaltijat). Valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta kunnan muiden toimielinten 
jäsenet ovat. 
 
Tilivelvollisuus ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi hänelle asemansa pe-
rusteella muutoinkin: esimiehenä, laskujen hyväksyjänä tai määrärahojen käytöstä vastaavana vi-
ranhaltijana. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että 
 
  - viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi 
  - viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus 
  - viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. 
 
Tilivelvolliseen voidaan kohdistaa muistutus ja häneltä voidaan evätä vastuuvapaus sekä omasta 
että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Viime kädessä tilintarkastajalla on harkinta-
valta, ketkä ovat tilivelvollisia. 
 
Tilivelvolliset toimielinten jäsenet: 

  - kunnanhallitus 
  - tarkastuslautakunta (määrärahojen käytön osalta) 

  - keskusvaalilautakunta 
  -  Sukevan aluelautakunta 
  - sivistyslautakunta 

  - tekninen lautakunta 
 
Tilivelvolliset viranhaltijat: 
 

Vaalit Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

Yleishallinto Kunnansihteeri 
Kunnanjohtaja 
Henkilöstöasioista vastaava (henkilöstöasioiden 
osalta) 

Työllistäminen Työllisyyssihteeri 
Kunnansihteeri 

Ruokapalvelu Ruokapalvelupäällikkö 
Kunnansihteeri 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kunnanjohtaja 

Elinkeinojen kehittäminen Kunnanjohtaja 

Sukevan aluelautakunta Aluesihteeri-arkistonhoitaja 
Kunnaninsinööri 
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Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen vastaava 
Sivistyslautakunnan esittelijä 
Päiväkotien johtajat 

Koulutoimi Rehtorit 
Sivistyslautakunnan esittelijä 

Joukkoliikenne Sivistyslautakunnan esittelijä 

Vapaa sivistystoimi Kirjastotoimenjohtaja/kansalaisopiston rehtori 
Sivistyslautakunnan esittelijä 
Kulttuurisihteeri 

Nuoriso- ja liikuntatoimi Nuoriso- ja liikuntasihteeri 
Sivistyslautakunnan esittelijä 

Tekninen toimi Kunnaninsinööri 
Kunnanrakennusmestari 

Rakennusvalvonta Rakennustarkastaja 
Kunnaninsinööri 

Palo-, pelastus- ja suojelutyö Rakennustarkastaja 
Kunnaninsinööri 

Vesihuoltolaitos Vesihuoltomestari 
Kunnaninsinööri 

 

 

2.10 Sonkajärven kunnan toimintaympäristön muutostekijät 
 

Sonkajärven kunnan väestökehityksen trendi on laskeva, mikä vaikuttaa kunnan rahoitukseen niin valtion-

osuuksien kuin verotulojen kautta.  

 

 Väestö ikäryhmittäin, Tilastokeskuksen kuluvan vuoden ja viiden ja kymmenen vuoden ennuste 

 Yhteensä 0–14 15–24 25–44 45–64 65- 

31.12.2022 3 687 440 241 585 1 056 1 365 

31.12.2027 3 391 382 216 517 872 1 404 

31.12.2032 3 162 342 197 469 749 1 405 

 

 Väestöllinen huoltosuhde, Tilastokeskuksen kuluvan, viiden ja kymmenen vuoden ennuste 

 2022 2027 2032 

Sonkajärvi 69,7 73,8 76,7 

Ylä-Savo 83,5 90,6 95,9 

Pohjois-Savo 95,9 111,3 123,5 

 

Väestökehitys ja erityisesti nuorempien ikäluokkien pieneneminen ja yli 75-vuotiaiden ikäluokan kasvaminen 

aiheuttavat muutostarpeita kunnan palveluverkolle. Pohdittavaksi tulee esimerkiksi se, minkälainen varhais-

kasvatus- ja kouluverkko ja toisaalta minkälaisia ikäihmisten asumisen ratkaisuja kunnassa tarvitaan. Näiden 

palvelujen tarpeen muutoksilla on heijastusvaikutuksia myös moniin muihin palveluihin, esimerkiksi ulkoilu- 

ja liikuntamahdollisuudet, vapaan sivistystoimen palvelut (erityisesti kansalaisopisto ja kirjasto), ruokapal-

velu, joukkoliikenne ja kiinteistöt. 
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Sonkajärven alueella työllistävimpiä toimialoja ovat maatalous, metsätalous ja kalatalous, terveys- ja sosiaa-

lipalvelut, julkinen hallinto, rakentaminen ja koulutus.  

 

Työlliset toimialoittain vuonna 2020 Työlliset %osuus 

Maatalous, metsätalous, kalatalous 238 20,5% 

Kaivostoiminta ja louhinta 13 1,1% 

Teollisuus 46 4,0% 

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 0 0% 

Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muut ympäristön puhtaanapito 11 0,9% 

Rakentaminen 110 9,5% 

Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen korjaus 58 5,0% 

Kuljetus ja varastointi 47 4,1% 

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 26 2,2% 

Informaatio ja viestintä 2 0,2% 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 6 0,5% 

Kiinteistöalan toiminta 5 0,5% 

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 34 2,9% 

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 47 4,1% 

Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus 148 12,6% 

Koulutus 66  5,7% 

Terveys- ja sosiaalipalvelut 241 20,8% 

Taiteet, viihde ja virkistys 11 0,9% 

Muu palvelutoiminta 27 2,3% 

Kotitalouksien toiminta työnantajina, kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja 
palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 

8 0,7% 

Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 0 0% 

Tuntematon 16 1,4% 

YHTEENSÄ 1 160 100% 

 

Työttömien työnhakijoiden määrät ovat laskeneet Vesantoa lukuun ottamatta kaikissa muissa Pohjois-Savon 

kunnissa viime vuoden syyskuun lukemista. Edelliseen vuoteen verrattuna työttömien määrät laskivat suh-

teellisesti eniten Tuusniemellä ja Sonkajärvellä. 

 

Työttömät työnhakijat TE-toimistossa, syyskuu 2022 

 Syyskuu 2022 Syyskuu 2021 Muutos Syyskuu 2021 – 
Syyskuu 2022 

Sonkajärvi 126 168 -42 (-25%) 

Pohjois-Savo 9 757 10 698 -941 (-9%) 

 

Avoimet työpaikat TE-toimistossa, syyskuu 2022 

 Syyskuu 2022 Syyskuu 2021 Muutos Syyskuu 2021 – 
Syyskuu 2022 

Sonkajärvi 16 20 -4(-20%) 

Pohjois-Savo 3 978 3 758 220 (6%) 

 

Kunnan investointipaineet ovat merkittävät. Teknisen lautakunnan valmisteleman kymmenen vuoden inves-

tointikehikon (2021–2030) mukaan investointien nettosumma oli noin 16,0 miljoonaa euroa, eli keskimäärin 

1,6 miljoonaa euroa per vuosi. Suurin yksittäinen investointi kehikossa oli terveyskeskuksen peruskorjaus, 

jonka kustannusarvio oli yhteensä 2,8 milj. euroa. Peruskorjaus ajoitettiin suunnitelmassa pääasiassa vuosille 

2021–2022. Syksyn 2022 tilannetieto on, että korjauksen valmistuminen siirtyy 2023 alkuvuoden puolelle. 

Sonkajärven kunnan poistotaso on noin 1,4 milj. euroa per vuosi. Investointipaine on siis suurempi kuin 



16 
 

vuosittaiset poistot. Haasteita voi aiheuttaa se, että hyvinvointialueuudistuksessa kunnan verotulot ja valti-

ontuen tippuvat merkittävästi, mutta investointitarpeet ja poistot jäävät keskipitkällä aikavälillä ennalleen.  

 

Merkittävä toimintaympäristön muutos tapahtuu vuonna 2023, kun sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja 

pelastustoimi siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Sonkajärven kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää 

tällä hetkellä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä ja palo- ja pelastustoimen Pohjois-Savon pelastuslaitos. Myös 

opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit työskentelevät Ylä- Savon SOTE kuntayhtymän palveluksessa. Uu-

distuksen myötä näiden toimintojen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Ylä-Savon kunnat 

ja Ylä-Savon sote kuntayhtymä ovat vuoden 2022 päätyneet päätökseen siitä, että kuntayhtymä puretaan 

toimintojen siirryttyä siten, että Iisalmen kaupunki tuottaa jatkossa ympäristöterveydenhuollon, ympäristön-

suojelun ja eläinlääkinnän palvelut isäntäkuntamallilla ja lunastaa kuntayhtymän kiinteistöt.   

 

Ennakkotietojen mukaan Ylä-Savon sote kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin talous toteutuu vuodelta 2022 

alijäämäisenä. Toisin kuin aiempina vuosina, alijäämän kattamisesta ei tehdä varausta tulevalle vuodelle 

2023. Alijäämä käsitellään mahdollisimman täysimittaisesti vuoden 2022 kirjanpidossa, koska vuoden 2022 

tulos toimii lähtökohtana toiminnan järjestämiseen tarvittavan tulorahoituksen siirron perusteena kuntien ja 

hyvinvointialueiden välillä ja siten vaikuttaa kuntien tulevien vuosien rahoitukseen.  

 

Kuntien tehtäväksi jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä ympäristöterveydenhuolto ja eläinlää-

kintä. Muutoksen myötä sosiaali- ja terveystoimen sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstö siirtyy hyvinvoin-

tialueille liikkeenluovutuksen periaatteella. Sonkajärven kunnasta siirtyy Mosaiikin keittiön henkilökunta hy-

vinvointialueen tukipalvelualihankkijalle Servica Oy:lle. Hyvinvointialue vuokraa kunnan sosiaali- ja tervey-

denhuollon ja pelastustoimen kiinteistöt. Sonkajärven kunnan näkökulmasta on keskeistä, että hyvinvointi-

alue vuokraa kunnan sote-kiinteistöt myös vuodesta 2025 eteenpäin. Sonkajärven kunnassa on laadittu 

vuonna 2018 kiinteistöselvitys. Selvityksessä todetaan, että Sonkajärven kunnalla on kunnan omistamia ra-

kennuksia noin 10 brm2/asukasta kohden ja Sonkajärven kunnan kiinteistöjen hallinta/omistustaso on 70 % 

yli kuntien keskiarvon. Sonkajärven kunta on selvityksen valmistumisen jälkeen toteuttanut kiinteistöstrate-

giaansa irrottautua kunnan perustoimintojen kannalta tarpeettomista kiinteistöistä. 

 

TE-palvelut tulevat siirtymään TE-toimistoilta kuntin järjestämisvastuulle vuoden 2025 aikana. Tämän hetken 

linjauksen mukaan palvelut siirrettäisiin kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-

alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Tämä vastaa kokoluokaltaan nyt käyn-

nissä olevien työllisyyden kuntakokeilujen vähimmäiskokoa. Jos kunta ei täytä yksin palvelujen järjestämisen 

kriteerejä, sen olisi muodostettava yhteistoiminta-alue toisen tai toisten kuntien kanssa. Sonkajärven kunnan 

työvoimapohja ei täytä vaadittua 20 000 henkilön rajaa, joten palvelu on järjestettävä yhteistyössä toisen 

kunnan tai kuntien kanssa. 

 

Talousarvioon 2023 tehdään varaus työtuomioistuimen mahdollisesti määräämiin korvauksiin. Korkein oi-

keus on 25.6.2015 antamassaan ennakkopäätöksessä (KKO 2015:48) ottanut kantaa palomiehen varallaoloon 

ja sen korvattavuuteen. Korkein oikeus oli tuolloin päätöksessään todennut, että varallaolo tulee lukea työ-

ajaksi, jos työntekijä on tällöin tosiasiallisesti samalla tavalla työhön sidottu kuin varsinaisia työtehtäviä suo-

rittaessaan. Korkein oikeus oli todennut, että valmiusajan pituus on keskeinen lähtökohta arvioitaessa työn-

tekijän sidonnaisuutta työhönsä. Korkeimman oikeuden antamasta ratkaisusta lähtien Pohjois-Savon pelas-

tuslaitokselle on saapunut lukuisia varallaolovaatimuksia, joissa varallaoloa tehneet henkilöt vaativat, että 

heidän tekemänsä varallaoloaika tulisi katsoa korkeimman oikeiden tuomioon viitaten myös työajaksi. Vaikka 

pelastuslaitoksen toiminta siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle, Sonkajärven kunta on osaltaan vas-

tuullinen takautuvasti maksamaan korvaukset niiden vuosien osalta, kun järjestämisvastuu on ollut kunnalla. 
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Maksettavien korvausten ja Sonkajärven kunnan osuus tarkentuu vuoden 2023 aikana sitä mukaa kun työ-

tuomioistuin antaa ratkaisuja.  

 

2.11 Talouden tasapainottamissuunnitelma 
 

Sonkajärven kunnan valtuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman 28.6.2021.  

 

Talouden tasapainottamissuunnitelma sisältää talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuosille 2021–2030. 

Talouden tasapainottamissuunnitelman tarkoituksena on ohjata vuosien 2022–2030 talousarvio- ja suunni-

telmavalmistelua sekä kunnan ja toimielinten talousraameja. Tuleva väestökehitys tulee määrittelemään tar-

kemmin, mitä toimenpiteitä ja millä aikataululla on mahdollista toteuttaa. Talouden tasapainottamissuunni-

telman toimenpiteet on huomioitu mahdollisuuksien mukaan toimielimien talousarvioesityksessä ja tässä 

taloussuunnitelmassa. 

 

2.11 Kuntastrategia 
 

Valtuusto hyväksyi Kuntastrategian 2022–2025 kokouksessa 02.05.2022. Uuden kuntastrategian mukaan 

Sonkajärven visiona on olla ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaym-

päristö. Sonkajärvellä on yhdessä tekemisen taitoa, toki jokaisen taitoja arvostaen. Sonkajärvi tarjoaa vaih-

toehdon ja mahdollisuuden asua maaseutumaisessa ja luonnonläheisessä ympäristössä, jossa palvelut ovat 

hyvin saatavilla. 

  

Kuntastrategiassa Sonkajärven kunnan kannalta keskeisiksi menestystekijöiksi ja niihin liittyviksi tavoitteiksi 

on tunnistettu: 

1) Elinvoimainen kunta 

• Elinvoiman monipuolinen kehittäminen 

• Maa- ja metsätalouden vahva asema 

• Yritystoiminnan edellytysten parantaminen 

• Kunnan infrastruktuurin kehittäminen 

 

2) Hyvinvoiva kuntalainen 

• Yhdessä tehden 

• Kunnalliset vapaa-ajan lähipalvelut 

• Asuinkunta työssäkäyntialueella 

 

3) Seudullinen yhteistyö ”SeutuSonkajärvi” 

• Hyvä seudullinen yhteistyö 

• Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen 

 

4) Vahva talous itsenäisen kunnan perusta 

• Kunnan elinvoimaisuus turvaa kunnan vahvan talouden 

• Järjestämme keskeiset kunnalliset palvelut lähellä 

 

5) Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 

• Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on kunnan voimavara 
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2.13 Hyvinvointikertomus 
 

Valtuusto hyväksyi Sonkajärven kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2017–2020 ja Hyvinvointisuunnitel-

man 2022–2025 kokouksessaan 19.9.2022.  

 

Hyvinvointikertomuksessa nostettiin esille onnistumisina kunnan, Ylä-Savon sote kuntayhtymän ja kolman-

nen sektorin välillä tehtävän yhteistyön aktiivisuus, panostuksia ikäihmisten liikunnan tukemiseen, kirjaston 

omatoimipalvelujen laajentaminen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä tehtävä työ. Kehityskohteiksi mainit-

tiin palveluasunnoissa asuvien ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, 

lasten ja perheiden liikuntaharrastusten tukeminen ja liikunta- ja ulkoiluinfrastruktuurin ylläpito.  

 

Hyvinvointisuunnitelman teemavuodet ovat seuraavat:  

 

2022 Elinympäristömme ja siinä viihtyminen 

2023 Hyvinvointityö kunnassamme. Ovatko palvelut kunnossa? Kuinka kuntalainen ne 

löytävät ja mitä tarvitsemme lisää? 

2024 Luonnosta voimaa 

2025 Perinnetaidot ja lähiruoka 

 

 

2.14 Kuntakonsernin tavoitteet 
 

Sonkajärven kuntakonserni muodostuu peruskunnasta, osakkuusyhteisöistä sekä kuntayhtymistä. 

 

 

Konsernirakenne 31.12.2022 
    
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Kuntayhtymät 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytäryhteisöt 

Sonkakoti Oy 

100,00 % 

Pohjois-Savon 
sairaanhoito-pii-

rin ky 
1,15 % 

Ylä-Savon  
koulutus ky 

8,62 % 

Pohjois-Savon 

liitto 

1,83 % 

Vaalijalan ky 

2,10 % 

SONKAJÄRVEN KUNTA 

Ylä-Savon  
SOTE ky 
10,41 % 

 

 

Osakkuusyhteisöt 

Sukevan  

Liikekeskus Oy 

25,78 % 

Aluekehityssäätiö 

100,00 % 
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Hyvinvointialue uudistus vaikuttaa myös Sonkajärven kunnan konsernirakenteeseen. Pohjois-Savon sairaan-

hoitopiiri siirtyy hyvinvointialueelle. Ylä-Savon sote kuntayhtymä puretaan kevään 2023 aikana. Vaalijalan 

kuntayhtymän toiminnot jakaantuvat kahteen. Osa toiminnoista siirtyy hyvinvointialueelle, osa Sateenkaaren 

koulua varten perustettavaan kuntayhtymään, johon Sonkajärven kunta ei ole liittymässä.  

 

Sonkajärven kunnan valtuusto päätti 14.11.2022 kunnan vesihuollon yhtiöittämisestä. Vesihuolto muuttuu 

taseyksiköstä kunnan omistamaksi tytäryhtiöksi 1.1.2024 alkaen.  

 

Kuntakonsernille asetetaan seuraavat tavoitteet: 

 

Kuntakonsernille ase-

tettavat tavoitteet 
TP 2021 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Kertynyt yli-

jäämä/asukas, euroa 
2 895 >0 >0 >0 

Vuosikate/poistot, % 287 >80 >80 >80 

Lainat ja vastuut/asu-

kas, euroa 
5 687 <10 000 <10 000 <10 000 

Laskennallinen lai-

nanhoitokate 
4,27 >0,8 >0,8 >0,8 

 

2.15 Tytäryhteisöjen tavoitteet  
 

Tytäryhteisöille asetetaan seuraavat tavoitteet: 

 
 TP 2021 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Sonkakoti Oy     

Asuntojen käyttöaste, 

% 
96,9 97 97 97 

Vuokrasaatavat, 1000 

euroa 
18 <15 <15 <15 

Omavaraisuusaste, % 26,53 25 26 27 

Aluekehityssäätiö     

Konsernin tilikauden 

tulos, 1000 euroa 
19 >0 >0 >0 

Aluepro Oy     

Koulutuksia, kpl 42 >50 >50 >50 

Koulutuksiin osallistu-

neet henkilöt, lkm 
615 >800 >800 >800 

Tilikauden tulos 15 >0 >0 >0 
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4 TULOSLASKELMAOSA 

4.1 Tuloslaskelma 

1 000 € TP 2021 
Muutettu        

TA 2022 TA 2023 

Muutos 
TA 22/23 

% TS 2024 TS 2025 

  Toimintatuotot 6 709 6 095 5 813 -4,6 5 705 5 791 

    Myyntituotot 2 771 2 902 2 143 -26,2 2 175 2 208 

    Maksutuotot 158 129 116 -10,1 118 120 

    Tuet ja avustukset 1 069 395 372 -5,8 377 383 

    Muut toimintatuotot 2 711 2 669 3 182 19,2 3 035 3 081 

          

  Valmistus omaan käyttöön 0 27 19 -29,6 19 19 

          

  Toimintakulut -32 724 -35 313 -16 293 -53,9 -16 493 -16 872 

    Henkilöstökulut -7 256 -7 545 -7 010 -7,1 -7 132 -7 296 

     Palkat ja palkkiot -5 385 -5 714 -5 631 -1,5 -5 726 -5 858 

     Henkilösivukulut -1 871 -1 831 -1 378 -24,7 -1 406 -1 438 

       Eläkekulut -1 630 -1 579 -1 153 -27,0 -1 176 -1 203 

       Muut henkilösivukulut -241 -253 -225 -11,1 -230 -235 

    Palvelujen ostot -20 952 -23 311 -4 526 -80,6 -4 355 -4 455 

    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 043 -1 961 -2 088 6,5 -2 136 -2 185 

    Avustukset -516 -590 -631 6,9 -655 -670 

    Muut toimintakulut -1 957 -1 907 -2 040 7,0 -2 215 -2 265 

          

  Toimintakate -26 016 -29 192 -10 462 -64,2 -10 769 -11 062 

          

  Verotulot 15 273 15 374 7 981 -48,1 7 981 7 981 

  Valtionosuudet 16 185 16 172 4 295 -73,4 4 295 4 295 

  Rahoitustuotot ja kulut 444 568 -66 -111,6 -108 -128 

    Korkotuotot 2 2 2 0,0 2 2 

    Muut rahoitustuotot 509 643 23 -96,4 23 23 

    Korkokulut -44 -55 -68 23,6 -110 -130 

    Muut rahoituskulut -23 -22 -22 0,0 -22 -22 

          

  Vuosikate 5 887 2 922 1 748 -40,2 1 400 1 086 

          

  Poistot ja arvonalentumiset -1 309 -1 345 -1 225 -8,9 -1 225 -1 225 
    Suunnitelman mukaiset 
poistot -1 307 -1 345 -1 225 -8,9 -1 225 -1 225 

    Arvonalentumiset -2       

          

  Tilikauden tulos 4 579 1 577 523 -66,8 175 -138 

  Poistoeron muutos 116 -1 735 114 -106,6 209 227 

  Varausten muutos -2 150 1 850 0    
  Tilikauden ylijäämä (ali-
jäämä) 2 545 1 692 637 -62,4 385 89 
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Tuloslaskelman sitovat erät ovat: verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot, satunnaiset 
erät sekä tilinpäätössiirrot. 
 

Toimintatuottojen kehitykseksi on arvioitu 1 % per vuosi pois lukien vesihuollon maksut, joiden 
korotuksista on päätetty erikseen. 
 
Myyntituottoja ovat tulot tavaroiden ja palveluiden myynnistä, jotka on tarkoitettu myytäväksi pää-
sääntöisesti tuotantokustannukset peittävään hintaan. Myyntituottoja ovat myös korvaukset palve-
luista/suoritteista, jotka kunta on valtion toimeksiannosta tuottanut ja luovuttanut kolmannelle 
osapuolelle. Myyntituotot ovat 2,1 milj. euroa vuonna 2023 ja 2,2 milj. euroa vuosina 2024–2025. 
Myyntituotot tippuvat vuoteen 2022 verrattuna, koska ateriapalvelujen myynti Ylä-Savon sote kun-
tayhtymälle lakkaa hyvinvointialueuudistuksen myötä. Kunnan tuotettaviksi jäävät varhaiskasvatuk-
sen ja koulutoimen ateriapalvelut (0,5 milj. euroa). Muita huomattavia myyntituottoja ovat vesi- ja 
jätevesimaksut (0,7 milj. euroa) ja vesihuollon perusmaksut (0,4 milj. euroa). 
 
Maksutuotot ovat asiakasmaksuja ja muita maksuja tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun 
tarkoituksena ei ole kattaa tuotantokustannuksia kokonaan tai joiden hinnat määritellään asiakkaan 
maksukyvyn mukaan. Maksutuotot ovat 0,1 milj. euroa vuosina 2023–2025. Merkittävimmät mak-
sutuotot ovat lasten hoitopäivämaksut (59 000 euroa), muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 
(37 000 euroa) ja rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut (20 000 euroa).  
 
Tuet ja avustukset ovat tulonsiirtoja, jotka eivät ole korvausta suoritteen myynnistä eivätkä rahoi-
tusosuutta investointimenoon. Tuloslaskelmaan merkitään omaksi ryhmäkseen tuet, avustukset ja 
muut tulonsiirrot valtiolta, Euroopan Unionilta ja muilta yhteisöiltä. Tuet ja avustukset ovat 0,4 milj. 
euroa vuosina 2023–2025. Suurimman osan tuista ja avustuksista muodostavat työllistämistuki (87 
000 euroa) sekä tuet ja avustukset valtiolta (0,2 milj. euroa esim. Viskari, nuorten työllistäminen, 
etsivä nuorisotyö). 
 
Muihin toimintatuottoihin sisältyvät muut kuin edellä mainitut säännöllisesti kertyvät toimintatuo-
tot, esim. vuokratuotot, käyttöomaisuuden myyntivoitot ja muut toimintatuotot. Muut toiminta-
tuotot ovat 3 milj. euroa vuosina 2023–2025. Suurimmat erät ovat muiden rakennusten vuokra-
tuotot (2,5 milj. euroa), sisäiset pääomavuokratuotot (0,4 milj. euroa) sekä asuntojen vuokrat (0,2 
milj. euroa). Muiden rakennusten vuokratuotot kasvavat, kun sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteis-
töjä siirtyy vuokralle hyvinvointialueelle.  
 
Toimintatuotot ovat yhteensä 5,8 milj. euroa vuonna 2023 (2022: 6,0 milj. euroa), 5,7 milj. euroa 
vuonna 2024 ja 5,8 milj. euroa vuonna 2025. 
 
Toimintakulujen kehitys on arvioitu taloussuunnitelmakaudella peruspalvelujen hintaindeksin mu-
kaisesti: 
 
Kustannusten kehitys % vuosina 2023–2025 

Vuosi 2023 3,6 % 

Vuosi 2024 3,3 % 

Vuosi 2025 2,5 % 
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Toimintamenojen kehitys sisältää henkilöstömenojen kasvun. 
 
Henkilöstökulut sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat, palkkiot ja korvaukset sekä lakisäätei-
set ja vapaaehtoiset henkilösivukulut, joista vähennetään henkilöstökorvaukset (sv-päivärahat, ta-
paturmakorvaukset yms.) Henkilöstökulut ovat yhteensä 7,0 milj. euroa vuonna 2023 (TA2022: 7,5 
milj. euroa). Vuonna 2024 henkilöstökulut ovat 7,1 milj. euroa ja vuonna 2025 ne ovat 7,3 milj. eu-
roa. 
 
Palvelujen ostot sisältävät sekä suoraan kuntalaisille tarkoitettuja lopputuotepalveluja (asiakaspal-
velut), joita kunta ostaa muilta palvelujen tuottajilta, että kunnan omassa suoritetuotannossaan 
käyttämiä palveluja. Palvelujen ostot ovat yhteensä 4,5 milj. euroa vuonna 2023 (TA2022: 22,5 milj. 
euroa), 4,4 milj. euroa vuonna 2024 ja 4,5 milj. euroa vuonna 2025. Palveluostojen merkittävä vä-
hennys selittyy hyvinvointialueuudistuksella. Vuonna 2022 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän maksu-
osuus on 18,2 milj. euroa ja palo- ja pelastustoimi 0,4 milj. euroa.  
 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat sisältävät hyödykkeiden tilikauden aikaiset suoriteperusteiset ostot. 
Aine-, tarvike- ja tavaraostot ovat 2,1 milj. euroa vuonna 2023 (2022: 1,9 milj. euroa), 2,1 milj. euroa 
vuonna 2024 ja 2,2 milj. euroa vuonna 2025. Suurimmat menoerät ovat lämmitys (0,5 milj. euroa) 
ja sähkö (0,7 milj. euroa). Sekä kaukolämmön että sähkön hintaan tulee merkittäviä korotuksia 
vuonna 2023.  
 
Avustukset ovat 0,6 milj. euroa vuonna 2023 ja 0,7 milj. euroa vuosina 2024–2025. Avustukset si-
sältävät sekä kotitalouksille että yhteisöille maksetut tuet ja avustukset: 

 
- Lasten kotihoidon tukeen 110 000 euroa (2022: 110 000 euroa) ja lasten kotihoidontuen 

kuntalisään 40 000 euroa (2022: 40 000 euroa) 
- Sivistyslautakunnan myöntämiin harkinnanvaraisiin avustuksiin 29 000 euroa (2022: 

28 000) ja kulttuuritoimen avustuksiin 7 000 euroa (2022: 7 000) 
- Eukonkannon yhteistyöosuuteen 10 000 euroa (2022: 10 000 euroa) 
-  Päiväkeskus Pysäkin avustukseen 40 000 euroa (2022: 45 000 euroa) ja Vertaistoimintakes-

kus Arjen Askelen avustukseen 20 000 euroa (2022: 15 000 euroa) 
- Nuorten kesätyöllistämiseen 17 500 euroa (2022: 17 500 euroa) ja palkkatuella työllistävien 

yhdistysten avustamiseen 25 000 euroa (2022: 5 000 euroa) 
- Vesihuoltoavustuksiin 5 000 euroa (2022: 5 000 euroa) ja vauvarahaan 10 000 euroa (2022: 

10 000 euroa) 
- Sotaveteraanien leskien siivousavustukseen 1 500 euroa (2022: 1 500 euroa)  
- Teknisen lautakunnan yksityistieavustuksiin 125 000 euroa (2022: 100 000 euroa) 
- Työmarkkinatuen kuntaosuuteen 200 000 euroa (2022: 200 000 euroa) 

 

Toimintakulut ovat yhteensä 16,3 milj. euroa vuonna 2023 (TA2022: 34,3 milj. euroa), 16,5 milj. 
euroa vuonna 2024 ja 16,9 milj. euroa vuonna 2025. Tuloslaskelman välituloksena esitettävä toi-
mintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuk-
silla. Toimintakate on -10,5 milj. euroa vuonna 2023 (2022: -28,3 milj. euroa), -10,8 milj. euroa 
vuonna 2024 ja -11,1 milj. euroa vuonna 2025. 
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Verotuloihin kirjataan kunnan tulovero, kunnan osuus yhteisöveron tuotosta ja kiinteistövero. Ve-
rotulot kirjataan tilinpäätöksessä tilitysten ajankohdan mukaan ao. tilikauden tuloksi. Verotulopro-
sentit vuonna 2023 ovat: 
 

 2023 

Tuloveroprosentti 8,61 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 

Vakituisten asuntojen veropro-
sentti 

0,55 

Muiden asuinrakennusten ve-
roprosentti 

1,25 

Rakentamattoman rakennus-
paikan veroprosentti 

ei mää-
rätty 

Yleishyödyllisen yhteisön vero-
prosentti 

0,00 

Voimalaitosten veroprosentti 3,10 

 
Veroprosenttien mukaiset verotuloennusteet vuosille 2023–2025 ovat: 
 

Verotulojen kehitys nykyisillä veroprosenteilla (Kuntaliitto, verotuloennuste 18.8.2022) 

1000 euroa 2023 2024 2025 

Kunnallisvero 5 077 4 759 4 781 

Yhteisövero 1 863 1 679 1 787 

Kiinteistövero 1 041 1 041 1 041 

YHTEENSÄ 7 981 7 478 7 609 

 
Suoraan tuloslaskelmaan kirjattaviin valtionosuuksiin sisältyvät käyttötalouden valtionosuudet ja -
avustukset, jotka perustuvat yleiseen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjakoon ja joilla ei ole 
käyttökorvauksen tai maksun luonnetta. 
 

Ennakollinen valtionosuuslaskelma (Valtionvarainministeriö 19.9.2022 laskelma (2023) ja painelaskelma-
kehikko 6.4.2022 (2024 / 2025) 

1000 euroa 2023 2024 2025 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus  1 064 2 408 2 599 

Hyvinvointialueuudistuksen muutosrajoitin 1 311 1 283 1 283 

Järjestelmämuutoksen tasaus 785 706 646 

Veroperustemuutoksista johtuvien veromenetys-
ten korvaus 

855 849 876 

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -114 -114 -114 

YHTEENSÄ 4 294 5 132 5 290 

 
Rahoitustuottoihin sisältyvät korkotuotot ja muut rahoitustuotot. Korkotuotoissa ilmoitetaan anto-
lainoista, muista sijoituksista ja talletuksista sekä maksuliikennetileiltä saadut korot suoriteperus-
teen mukaisesti jaksotettuina. Muihin rahoitustuottoihin kuuluvat verotilityskorot ja -korotukset, 
osingot ja osuuspääomien korot sekä viivästyskorot. Rahoitustuotot ovat yhteensä 0,03 milj. euroa 
vuosina 2023–2025. Rahoitustuottoihin ei ole budjetoitu mahdollisia osinkoja. 
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Rahoituskuluihin sisältyvät korkokulut ja muut rahoituskulut. Korkokuluja ovat pitkäaikaisista ja ly-
hytaikaisista lainoista maksetut korot. Muita rahoituskuluja ovat mm. verotilityskorot, viivästysko-
rot sekä luottoprovisiot. Rahoituskulut ovat yhteensä noin 0,1 milj. euroa vuosina 2023–2025.  
 
Vesihuoltolaitoksen korvaus peruspääomasta kunnalle, 0,02 milj. euroa, on sisäinen erä, joka sisäl-
tyy sekä rahoitustuottoihin että -kuluihin.  
 

Rahoitustuottojen ja -kulujen erotus on -0,06 milj. euroa vuonna 2023, 0,10 milj. euroa vuonna 2024 
ja -0,13 milj. euroa vuonna 2025. 
 

Vuosikate on kunnan kokonaisrahoitusta kuvaava välitulos. Se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoi-
tus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden pois-
tot. Kunnan vuosikate on vuoden 2023 talousarviossa on 1,7 milj. euroa (TA2022: 2,2 milj. euroa). 
Vuonna 2024 vuosikate on 1,4 milj. euroa ja vuonna 2025 se on 1,1 milj. euroa. Suunnitelman mu-
kaiset poistot ovat 1,2 milj. euroa vuonna 2023.  
 
SOTE-uudistuksen rahoituslaskelmissa uudistuksen vaikutuksia yksittäisen kunnan talouteen tarkas-
tellaan tasapainotilan avulla. Tasapainotilalla tarkoitetaan vuosikatteen riittävyyttä poistoihin (käyt-
tötalouden tulos ilman tilinpäätöseriä). SOTE-uudistuksen voimaantulovuonna 2023 kaikkien kun-
tien tasapainon muutos rajataan nollaksi. Siirtymäkautena tasapaino lähestyy porrastetusti +/- 15 
euroa per asukas vuodessa kohti lopullista vuoden 2027 tasapainotilaa. Lopullisella muutoksella tar-
koitetaan tilannetta vuodesta 2027 eteenpäin. Tasapainotilan muutoksen vaikutusta havainnolliste-
taan laskennallisena muutospaineena kunnallisveroprosenttiin. Näin uudistuksesta aiheutuva kun-
nan tasapainotilan muutos on pysyvästi enintään +/-60 euroa/asukas, mikä vastaa enimmillään n. 
+/-0,6 kunnallisveroprosenttiyksikön tuoton määrää. 
 
Satunnaisiksi tuloiksi ja menoiksi katsotaan sellaiset tulot ja menot, jotka perustuvat kunnan tavan-
omaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. Satunnaisuutta on 
tulkittava hyvin suppeasti. Taloussuunnitelmaan 2023–2025 ei budjetoida satunnaisia eriä.  
 

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kun-
nan varauksia tai vapaata pääomaa. Sen jälkeen tuloslaskelmassa esitetään tuloksen käsittelyerät 
eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, 
rahastoida tai siirtää muuhun vapaaseen omaan pääomaan. Alijäämäistä tulosta voidaan vastaavasti 
kattaa varauksista tai rahastoista tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan. Tilikauden 2023 tulos on 0,5 
milj. euroa. Vuonna 2024 tilikauden tulos on 0,2 milj. euroa vuonna 2025 se on -0,1 milj. euroa. 
 

Budjetoitavia tilinpäätössiirtoja ovat erät, joiden toteutuminen on arvioitavissa talousarviota laa-
dittaessa. Tällaisia eriä ovat muun muassa investointivarauksen purkaminen ja siihen liittyvän pois-
toeron muodostaminen koskien talousarviovuonna toteutettavia investointihankkeita. Investointi-
varauksen käyttö merkitsee investointivarauksen muuttamista poistoeroksi, jota varauksen käyttö-
vuonna ja seuraavina tilikausina vähennetään enintään kyseisen käyttöomaisuushyödykkeen kunkin 
tilikauden suunnitelmapoiston verran. 
 
Myös aiemmin toteutuneisiin investointeihin liittyvä poistoeron purkaminen budjetoidaan tilinpää-
tössiirtoina. 
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Rahastojen suunnitelmanmukaiseen käyttöön perustuva pääoman purkaminen rahastosiirtona 
budjetoidaan tilinpäätössiirtona. 
 
Vuodelle 2023 tehdään seuraavat tilinpäätössiirrot: 
- Investointivarausta vähentävä kirjaus 100 000 euroa kirjastotalon iv-korjauksen osalta. 
- Poistoeroa lisäävä kirjaus 100 000 euroa kirjastotalon iv-korjauksen osalta 
- Poistoeroa vähentävät kirjaukset aiemmin toteutuneiden investointien osalta yhteensä 
0,1 milj. euroa. 
 
Tilikauden 2023 ylijäämä on 0,6 milj. euroa, tilikauden 2024 ylijäämä on 0,4 milj. euroa ja tilikauden 
2025 ylijäämä on 0,1 milj. euroa. 
 

 

4.2. Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

Taulukko 7. Tuloslaskelman tunnusluvut 

  TP 2021 
TA 2022 

Muutettu 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

 
Toimintatulot/toimintame-
not, %, (ulkoiset) 

14,3 11,1 23,5 22,2 22,0  

Vuosikate/poistot, % 450 217,2 142,7 114,3 88,7  

Vuosikate, euroa/asukas 1559 793 483 394 311  

Taseen kertynyt ylijäämä 
(1 000 €) 

7 954 9 646 10 283 10 668 10 757  

Taseen kertynyt ylijäämä/ 
2 106 2 616 2 841 3 000 3 076 

 

asukas (€)  

Asukasmäärä vuoden lo-
pussa 

3 776 3 687 3 619 3 556 3 497  

 

 
Toimintatulot/toimintamenot, % (ulkoiset). Tunnusluku osoittaa maksurahoituksen osuuden toi-
mintamenojen kattamisesta. Vuonna 2023 tunnusluvun arvo on 23,5 %. Vuonna 2023 toimintatulo-
jen osuus toimintamenoista kasvaa merkittävästi, kun verotulojen ja valtionosuuksien osuus toimin-
tamenoista laskee sote-uudistuksen myötä. Vuosina 2024–2025 tunnusluvun arvo on noin 22 %. 
 
Vuosikate/poistot, %. Kun tunnusluvun arvon on vähintään 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituk-
sen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset 
vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa pitkällä aikavälillä. Kunnan talous on 
heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa 
heikompi. Vuonna 2023 tunnusluvun arvo on 142,7 %. Vuosikate kattaa siis poistot noin 1,5 kertai-
sesti. Vuonna 2024 tunnusluvun arvo on 114,3 % ja vuonna 2025 se on 88,7 %. Mikäli ennuste to-
teutuu, kunnan tulorahoitus ei ole enää riittävällä tasolla ylläpitämään investointitasoa.   
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Vuosikate, euroa/asukas. Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituk-
sen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. 
Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vai-
kuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Vuosina 2023–2025 vuosikate per asukas 
on noin 300–500 euroa.  
 
Taseen kertynyt yli-/alijäämä, kertynyt yli-/alijäämä/asukas. Kertyneeseen yli-/alijäämään tiivistyy 
kunnan koko tuloshistoria. Jakamalla se asukasmäärällä saadaan vertailukelpoinen tunnusluku sa-
man kokoluokan kuntien väliseen vertailuun. Vuonna 2023 taseen ylijäämäksi ennustetaan 10,3 mil-
joonaa euroa, vuonna 2024 ennuste on 10,7 miljoonaa euroa ja vuodelle 2025 se on 10,8 miljoonaa 
euroa. Kertyneeksi ylijäämäksi per asukas ennustetaan 2 841 euroa vuonna 2023, 3 000 euroa 
vuonna 2024 ja 3 076 euroa vuonna 2025. 
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5 INVESTOINTIOSA 

5.1 Investointisuunnitelma 
 Sit.  Yhteensä TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Tekninen lautakunta       

       

Muut pitkävaikutteiset menot       

2023 Sukevan asemakaavan päivitys 
ja täydennys  Menot 20 000 20 000   

4014 Sukevantien (Mt 5905 ja Vt5), 
kääntymiskaista Valtatie 5:lle, tie-
suunnitelman teko  Menot 370 000 70 000  300 000 

  Tulot -200 000 -50 000  -150 000 

  Yhteensä 170 000 20 000  150 000 
4017 Kt 87, kevyen liikenteen väylän 
valaistus väli Kaijanmäentie -Savon-
virta  Menot 80 000 80 000   

  Tulot -40 000 -40 000   

  Yhteensä 40 000 40 000   

       
Muut pitkävaikutteiset menot yh-
teensä Valt Menot 470 000 170 000  300 000 

  Tulot -240 000 -90 000  -150 000 

  Yhteensä 230 000 80 000  150 000 

Maa- ja vesialueet       

5990 Kiinteistöjen osto ja myynti  Menot 30 000 10 000 10 000 10 000 

  Tulot -30 000 -10 000 -10 000 -10 000 

 Valt Yhteensä 0 0 0 0 

       
2025 Sonkajärven vedenpinnan 
nosto Valt Menot 120 000 120 000   

  Tulot -60 000 -60 000   

  Yhteensä 60 000 60 000   

       
2051 Harvanjärven vesistökunnos-
tus  Menot 36 000 12 000 12 000 12 000 

  Tulot -18 000 -6 000 -6 000 -6 000 

  Yhteensä 18 000 6 000 6 000 6 000 

Rakennukset       
5052 Terveyskeskuksen peruskor-
jaus 3.vaihe kustannukset, jotka 
siirtyvät vuodelle 2023. Valt Menot 316 000 316 000   
5542 Kirjaston kellari-ja kansalais-
opiston tilat, iv-saneeraus ja piha-
alueen osittainen saneeraus Valt Menot 120 000 120 000   
6040 Sukevan vesitornin peruskor-
jaus Valt Menot 597 000 597 000   
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Muut rakennukset:       

5020 Koivulan peruskorjaus   Menot 70 000   50 000 20 000 
5201 Tuulikanteleen IV-nuohous ja 
LVI-säädöt  Menot 30 000   30 000 

5302 Mosaiikin varavoimakoneen 
hankinta ja asennus  Menot 60 000 60 000   
5537 Sukevan paloaseman suunnit-
telu   Menot 70 000   70 000   
5307 Koulukeskuksen  juhlasalin 
lattian uusiminen ja yläkoulun si-
säilmakorjaukset Valt Menot 175 000 175 000   

5314 Sukevan päiväkodin julkisivun 
ja katon maalaus Valt Menot 138 000   138 000 

5324 Koulukeskuksen wc-tilat, kiin-
teistöautomaation päivitys ja uusi 
lämmönvaihdin-kl-lämpö  Menot 80 000 80 000   
5410 Liikuntahallin alakerran iv-ka-
naviston päivitys, iv-nuohous+kiin-
teistöautomaation päivitys   Menot 60 000  60 000   

5574 Tekninen tukikohta, varasto-
rak.ja svv-viemäröinti Valt Menot 150 000    150 000 
5529 Jyrkän masuunin suojaraken-
nuksen vesikaton korjaus ja pohja-
kerroksen lattian teko ja lasikiinni-
tyksien korjaustyöt  Menot 51 000 51 000   

5551 Kiinteistöjen valaistuksen 
muutokset LED-valaistukselle  Menot 40 000 20 000 20 000  
5325 Onnelan kuntotutkimus 2023 
ja peruskorjaussuunnittelu ja 
kiint.automaation päivitys  Menot 70 000 70 000   

5409 Kangaslammen opasteet ja 
uusi pukuhuonerakennus  Menot 70 000 10 000  60 000 
5568 Jäähallin kylmäaineen muutos-
työt  Menot 40 000   40 000 
5569 Aittokosken päärakennuksen 
saneeraus Valt Menot 500 000  250 000 250 000 
5570 Jyrkkäkosken Ruukintupa, 
suunnittelu sekä muutos-ja perus-
korjaustyöt Valt Menot 295 000 25 000 100 000 170 000 

Muut rakennukset yhteensä Valt Menot 1 899 000 491 000 550 000 858 000 

       

Rakennukset yhteensä  Menot 2 932 000 1 524 000 550 000 858 000 
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Johtoverkostot ja laitteet       

6064 Sonkajärven vesijohtoverkon 
runkoventtiilikaivojen rakentami-
nen ja sulkujen uusiminen Valt Menot 100 000 30 000 45 000 25 000 
6084 Vanhan heikkokuntoisen va-
lurautavesijohtoputkiston uusimi-
nen Valt Menot 110 000 40 000 50 000 20 000 

6301 Sonkajärven ja Sukevan taaja-
mien sadevesiviemärien jv-eriytys 
ja vuotovesiselvityksen työt Valt Menot 120 000 40 000 40 000 40 000 

       

Muut johtoverkostot ja laitteet       
6217 Sukevan runkovesijohtosulku-
jen ja Raudanjoen alituskohdan uu-
siminen  Menot 30 000 30 000   
6218 Sukevan jv-puhdistamon väl-
pän uusiminen ja puhdistamon val-
vomoyksikön uusiminen  Menot 45 000 45 000   
6219 Sukevan jv-puhdistamon liete-
järjestelmän saneeraus+ laitetila ja 
toimisto iv-parannustyöt  Menot 90 000   90 000 
6157 Sukevan jätevesiverkoston 
vuotokorjaukset  Menot 60 000  30 000 30 000 

6220 Sukevan radanvarsi jv-pump-
paamon pumppujen uusiminen  Menot 40 000 40 000   

6212 Sonkajärvi siirtoviemärin jv-
pumppaamoiden uusiminen  Menot 90 000 30 000 30 000 30 000 

6221 Sonkajärven vesihuoltovalvo-
mokoneiden uusiminen  Menot 16 000 16 000   

6252 Jyrkän jätevesipuhdistamon 
käsittelyn saneeraus  Menot 60 000  60 000  

       
Muut johtoverkostot ja laitteet yh-
teensä Valt Menot 431 000 161 000 120 000 150 000 

       

Johtoverkostot ja laitteet yhteensä Valt Menot 761 000 271 000 255 000 235 000 

       

Kiinteät rakenteet ja laitteet       
4002 Pumppaamontien peruspa-
rannus Valt Menot 100 000   100 000   

4018 Samulintien perusparannus Valt Menot 100 000     100 000 

4004 Sukevan Minnantien ja Män-
tytien peruskorjaus Valt Menot 100 000  50 000 50 000 
4309 Sonkajärven urheilukentän 
peruskorjaus Valt Menot 787 700 200 000 587 700  

  Tulot -236 300 -50 000 -186 300  

  Yhteensä 551 400 150 000 401 400  
4312 Sonkajärven torin rakentami-
nen Valt Menot 330 000 130 000 200 000  
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Muut kiinteät rakenteet ja laitteet       
4007 Sonkaj. liikenneturvallisuus-
työt  Menot 30 000 15 000 15 000  
4401 Jyrkän alueen retkeilyreitistö -
työll.kohde  Menot 30 000  15 000 15 000 
4403 Nurmijoen taukopaikkojen 
kunnostus  Menot 15 000  15 000  
4406 Moottorikelkkaurien rakenta-
minen väli Sonkajärvi-Sukeva  Menot 70 000 70 000   

  Tulot -35 000 -35 000   

  Yhteensä 35 000 35 000   

       

4407 Jyrkän keluvenekatos  Menot 60 000   60 000 

       
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 
yhteensä Valt Menot 205 000 85 000 45 000 75 000 

  Tulot -35 000 -35 000   

  Yhteensä 170 000 50 000 45 000 75 000 

       
Kiinteät rakenteet ja laitteet yh-
teensä  Menot 1 622 700 415 000 982 700 225 000 

  Tulot -271 300 -85 000 -186 300  

  Yhteensä 1 351 400 330 000 796 400 225 000 

Koneet ja kalusto       

Muut koneet ja kalusto       

3502 Sonkajärven latukoneen (käy-
tetty) uusiminen  Menot 160 000  160 000  
3510 Mosaiikin keittiön kylmiöiden 
uusiminen   Menot 50 000  50 000   

3213 Nallemuorin sängyt+kaapit   Menot 15 000 15 000     

3214 Siirrettävä esitystekniikka   Menot 10 000 10 000     
3215 Koulukeskuksen TVT-luokan 
varusteet   Menot 40 000 40 000     
3511 Koulukeskuksen kylmiöiden 
uusiminen  Menot 60 000  60 000  
3504 Ympäristöhuoltotrak. niitto-
murskain, käytetyn reittikelkan uusi-
minen  Menot 16 000  16 000  
3505 Jäähileasema (jäähilekontti + 
asennus)  Menot 30 000 30 000   

  Tulot -24 000 -24 000   

  Yhteensä 6 000 6 000   

       

Muut koneet ja kalusto yhteensä Valt Menot 381 000 95 000 286 000  

  Tulot -24 000 -24 000   

  Yhteensä 357 000 71 000   
 

        

Koneet ja kalusto yhteensä  Menot 381 000 95 000 286 000  
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  Tulot -24 000 -24 000   

  Yhteensä 357 000 71 000   

       

  

INVESTOINNIT YHTEENSÄ   Menot 6 352 700 2 617 000 2 095 700 1 640 000 

    Tulot -643 300 -275 000 -202 300 -166 000 

    Yhteensä 5 709 400 2 342 000 1 893 400 1 474 000 

Investointisuunnitelmaan sisältyy vesihuoltolaitoksen taseyksikön inves-
tointeja:  
   Yhteensä TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Rakennukset  Menot 597 000 597 000 0 0 

    
   

Johtoverkostot ja laitteet  Menot 761 000 271 000 255 000 235 000 

       

Koneet ja kalusto  Menot 0 0  0 

       

Vesihuoltolaitos yhteensä  Menot 1 358 000 868 000 255 000 235 000 
 

5.2 Investointien perustelut 
 

INVESTOINTIEN PERUSTELUT     
   
2023 Sukevan asemakaavan päivitys ja täydennys: Sukevan asemakaava on vanhentunut ja se on tarpeen 

päivittää ajan tasalle. Päivitys on odottanut Sukevan numeerisen pohjakartan valmistumista (valmis 2020). 

 

4014 Sukevantien Mt 5905 ja Vt5, uusi kääntymiskaista Valtatie 5:lle: Valtatie 5:lle rakennetaan uusi liitty-

miskaista Sukevantielle vähentämään risteävän liikenteen kohtaamisia Sukevantien liittymässä. Yhteishanke 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. 

 

4017 Kt87, kevyen liikenteen väylän valaistus väli Kaijanmäentie-Savonvirta: Sonkajärven valtuustoaloite 

20.9.2021 § 57 on esitys valaistuksen rakentamisesta kevyen liikenteen väylälle väli Kaijanmäentie – Savon-

virran levike. Perusteina on kevyen liikenteen väylän turvallisuuden lisääminen sekä kantatie 87 em. välillä 

olevat tienylitykset sekä linja-autopysäkkien käyttöturvallisuuden riskit koululaisille. Yhteishanke-esitys Poh-

jois-Savon ELY-keskuksen kanssa. 

 

5990 Kiinteistöjen osto ja myynti: Kunnan maankäytön kannalta tarpeellisten maa-alueiden hankinta ja tont-

tien myynti. 

 

2025 Sonkajärven vedenpinnan nosto: Kunnostushankkeen tavoitteena on pienentää Sonkajärven vesipin-

nan korkeusvaihtelua nostamalla alimpia vedenkorkeuksia. Luonnonkoskimainen pohjapato rakennettaisiin 

Aittokosken sillasta ylävirtaan n. 50 metriä.  Itä-Suomen AVI on laittanut pohjapadon lupahakemussuunnitel-

man julkisella kuulutuksella nähtäville 11.5.-17.6.2022.  

 

2051 Harvanjärven vesistökunnostushanke: Harvanjärven vesienkunnostushankkeessa tehdään verkkoka-

lastus ja koekalastus hankkeen aikana, hapettimien mahdollinen saneeraus/huolto, sekä laaditaan hoito- ja 

seurantaohjelma. Hankkeelle haetaan valtionavustusta 50 %. 
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5052 Terveyskeskuksen peruskorjaus: Terveyskeskuksen peruskorjauksen 3.-vaihe valmistuminen siirtyy 

vuoden 2023 helmikuun loppuun mennessä. 

 

5542 Kirjaston kellari- ja kansalaisopiston tilat, iv-saneeraus ja piha-alueen osittainen saneeraus 

Ilmanvaihdon saneeraus nykyisten toimistotilojen käyttötarkoituksia vastaavaksi.  Kansalaisopiston ilman-

vaihdon saneeraus.  

 

6040 Sukevan vesitornin peruskorjaus: Sukevan vesitornin julkisivun, betonirakenteiden ja sähkötöiden sekä 

putkistojen korjaustyöt. 

 

5020 Koivulan peruskorjaus: Vanhan lohkeilleen julkisivun saneerausrappaus sekä puuverhoilkun maalaus-

työt. 

 

5201 Tuulikanteleen IV-nuohous ja LVI-säädöt ja tiivistykset: Tuulikanteleen IV-kanaviston nuohous, säätö-

peltien tarvittava uusiminen sekä ikkunarakenteiden tiivistykset. 

 

5302 Mosaiikin varavoimakoneen hankinta ja asennus: Mosaiikin valmistuskeittiön ja hoivatilojen toimin-

nan turvaaminen pitkäkestoisten sähkökatkojen aikana. 

 

5537 Sukevan paloaseman suunnittelu: Sonkajärven kunta on tehnyt v. 2018 esityksen Pohjois-Savon pelas-

tuslautakunnalle uuden paloaseman ja kylmän varaston rakentamisesta Sukevalle. Rakennushankkeen inves-

tointiesitys on v. 2024–2025. 

 

5307 Koulukeskuksen juhlasalin lattian uusiminen ja yläkoulun sisäilmakorjaukset: Nykyinen lattia on alka-

nut vaurioitua. Lattia on uusittava kokonaan, sekä haitta-aineen poisto erityistyönä urakoitsijalta.  

 

5314 Sukevan päiväkodin julkisivun ja katon maalaus: Julkisivultaan suojellun (sr) rakennuksen julkisivujen 

(seinät) maalaustyöt sekä vesikaton puhdistus- ja maalaustyöt. 

 

5324 Koulukeskuksen wc-tilat, kiinteistöautomaation päivitys ja uusi lämmönvaihdin-kl-lämpö:  

Poikien wc-tilojen muutostyöt nykyaikaisen tilasuunnitelman mukaiseksi, kiinteistöautomaation muutos e-

valvomoksi ja kiinteistön lämmönvaihtimien uusiminen, nykyinen on käyttöikänsä lopussa. 

 

5410 Liikuntahallin alakerran IV-kanaviston päivitys, iv-nuohous ja kiinteistöautomaation päivitys: Liikun-

tahallin iv-kanaviston nuohous, iv-päätelaitteiden uusiminen kellarikerrokseen sekä kiinteistöautomaation 

muutos e-valvomoksi.  

 

5567 Tekninen tukikohta, varastorak. ja svv-viemäröinti 

Uuden varastorakennuksen teko tarvikkeille ja laitteille, sekä piha-alueen sadevesiviemäröinti. 

 

5529 Jyrkän masuunin suojarakennuksen vesikaton ja lasikiinnityksen korjaus: Masuunin vesikatossa vuo-

tokohtia, vesikaton korjaus ja rännien korjaus sekä masuunin lasituskiinnikkeiden uusiminen. Vanhat kiinnik-

keet kovettuneet, eivätkä ole enää pitäviä. 

 

5551 Kiinteistöjen valaistuksen muutokset LED-valaistukselle: Kiinteistöjen sisä- ja ulkovalaistus uusitaan 

LED-valaistukselle. Kiinteistöjen sähkön kulutus ja huolto vähenee sekä paloturvallisuus paranee. 
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5325 Onnelan kuntotutkimus 2022 ja peruskorjaussuunnittelu ja kiint.automaation päivitys: Onnelan pe-

ruskorjaussuunnitelman teko perustuen kuntoarvion mukaisiin korjaustoimenpiteisiin ja mahdollisten ARA-

avustuksen sekä lainan haku. Onnelan rakennus on peruskorjauskelpoinen. 

 

5409 Kangaslammen opasteet ja uusi pukuhuonerakennus: Kangaslammen uimarannan vanha pukuhuone-

rakennus on osittain lahonnut ja sen korjaaminen ei ole järkevää. Rakennus uusitaan ja varustetaan tarvitta-

vin ilmoitus- ja opastetauluin. Alueelle tehdään puuttuva aluekartta ja opasteet. 

 

5568 Jäähallin kylmäaineen muutostyöt: Jäähallin kaukalon betonilaatan jäähdytysputkiston kylmäaineen 

vaihto ja muutostyöt, ympäristödirektiivien ja vaatimusten mukaiseksi. 

 

5569 Aittokosken päärakennuksen saneeraus: Aittokosken päärakennuksen kuntotutkimuksen perusteella 

tarvittavat korjaukset. 

 

5570 Jyrkkäkosken Ruukintupa, suunnittelu sekä muutos- ja peruskorjaustyöt: Ruukintupa rakennusosan 

muutostyöt ympärivuotiseen ravintolapalvelukäyttöön. Rakennustyöt sisältävät RU- sähkö- LVI- ja RAU-työt 

sekä suunnittelun ja rakennuttamistyöt. 

 

6064 Sonkajärven vesijohtoverkon runkoventtiilikaivojen rakentaminen ja sulkujen uusiminen: Sonkajär-

ven vesihuollon toiminta-alueen kriittisempien runkovesiverkoston vanhojen, osin huonokuntoisten venttii-

lien korvaaminen venttiilikaivoilla. 

 

6084 Vanhan heikkokuntoisen valurautaisen vesijohtoputkiston uusiminen: Vanhat heikkokuntoiset valu-

rautaiset vesijohdot uusitaan Taivallahdentien ja Viertotien korjattavan osan osalta. 

 

6301 Sonkajärven ja Sukevan taajamien sadevesiviemärin jv-eriytys ja vuotovesiselvityksen työt: Jäteve-

siviemärikaivojen ja -linjojen selvitys, sadevesiviemärilinjojen rakentaminen vanhoilla asuntoalueilla, erillis-

viemäröinti. 

 

6217 Sukevan runkovesijohtosulkujen ja Raudanjoen alituskohdan uusiminen: Sukevan Raudanniemen ja 

Huutolahdenrannan välillä olevan Raudanjoen alituskohdan runkovesijohdon venttiilien uusiminen. 

 

6218 Sukevan jv-puhdistamon välpän uusiminen ja puhdistamon valvomoyksikön uusiminen: Sukevan jä-

tevedenpuhdistamon puristinvälpän uusiminen porrasvälpäksi, vanha välppä (yli 20 v) vaatii paljon huol-

toa/korjausta. Sukevan jätevedenpuhdistamon valvomokoneyksikön uusiminen, vanha malli vm. 2000. 

 

6219 Sukevan jv-puhdistamon lietejärjestelmän saneeraus + laitetila ja toimisto iv-parannustyö: Sukevan 

jätevedenpuhdistamon lietejärjestelmän saneeraus (ulkopuoli) sekä laitetilan ja toimiston ilmanvaihdon 

muutostyöt sisäilman parantamiseksi. 

 

6157 Sukevan jätevesiverkoston vuotokorjaukset: Vanhojen betonikaivojen ja viemäriverkon vuotojen kor-

jaustyöt.  

 

6220 Sukevan radanvarsi jv-pumppaamon pumppujen uusiminen: Sukevan taajaman jäteveden runkolinja-

pumppaamon saneeraus. 

 

6212 Sonkajärvi siirtoviemärin jv-pumppaamoiden uusiminen: siirtoviemärin jätevesipumppaamon sanee-

raus. 
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6221 Sonkajärven vesihuoltovalvomokoneen uusiminen: Sonkajärven vesihuoltovalvomokoneen ja ohjel-

miston uusiminen, vanha kone teknisen käyttöikänsä lopussa ja ohjelmistolla ei enää tukea. 

 

6252 Jyrkän jätevesipuhdistamon käsittelyn saneeraus: Jyrkän jätevesipuhdistamon saneeraus nykyistä jä-

tevesimäärää vastaavaksi, prosessin ja järjestelmän sopeuttaminen. 

 

4002 Pumppaamontien perusparannus: Routivan ja asfalttipintarakenteeltaan rikkoutuneen asuntokadun 

peruskorjaus. 

 

4018 Samulintien perusparannus: Asuntokadun peruskorjaus, pohjarakenne ei ole enää kunnossa eikä kor-

jattavissa paikkaustyönä pintausasfaltilla. 

 

4004 Sukevan Mäntytien ja Minnantien peruskorjaus: Asuntokatujen rakenteiden peruskorjaus murskepin-

nalle. 

 

4309 Sonkajärven yleisurheilukentän peruskorjaus: Urheilukentän suorituspaikkojen kunnostus ja osittai-

nen pintaus sekä juoksuratojen pinnoittaminen. Urheilukenttä on otettu käyttöön v. 1955 eikä suurempia 

korjauksia ole tehty. Nykyiset juoksuradat ovat huonokuntoisia, josta on aiheutunut vaaratilanteita käyttäjille 

(liukastumiset, kaatumiset). Hyppy- ja heittopaikat osin vaurioituneet. 

 

4312 Sonkajärven torin rakentaminen: Puretun virastokeskuksen tontti on erittäin näkyvällä ja maisemalli-

sesti tärkeällä paikalla. Tontin jatkokäyttöpäätös on ajankohtainen, koska pelkkä hiekkakenttämaisema ei ole 

kunnan edun mukainen. Tontin käytöstä on tehty esitys Sonkajärven kk:n kylän kehittämisen työryhmän ra-

portissa 17.6.2021, jossa siihen on esitetty torin rakentamista. Valtuuston strategiaseminaarissa on tehty 

tontin jatkokäyttöä koskevia esityksiä. 

    

4007 Sonkajärven liikenneturvallisuustyöt: Esteettömyyshankkeiden liikenneturvallistamista ja katujen hi-

dasteiden rakentamista. 

 

4401 Jyrkän alueen retkeilyreitistö - työllisyyskohde: Volokinpolun vanhentuneiden (maatuneiden) pitkos-

puiden korvausinvestointia. Toteutetaan vaiheittain kolmena vuotena. 

 

4403 Nurmijoen taukopaikkojen kunnostus: Taukopaikkojen kunnostaminen.  

 

4406 Moottorikelkkaurien rakentaminen väli Sonkajärvi - Sukeva: Nykyinen kelkkauralinjaus on vanhentu-

nut eikä palvele ko. käyttötarpeita. Nykyinen huonokuntoinen ura estää matkailupalvelu käytön välillä Ii-

salmi-Sonkajärvi-Sukeva-Kajaani. Yhteishanke Sonkajärven Moottorikelkkailijat Ry ja reitin varrella olevien 

matkailupalveluyritysten kanssa. 

 

4407 Jyrkän keluvenekatos: Jyrkkäkosken Ruukkitoiminnan aikaisen järvimalmin nostoveneen eli keluve-

neen suojarakennus. 

 

3502 Sonkajärven latukone (käytetty): Sonkajärven nykyinen latukone alkaa olla teknisen käyttöikänsä lo-

pulla. Vuosittaisten huoltojen lisäksi on koneen tekniikkaa jouduttu uusimaan jo enemmän. Tavoitteena on 

hankkia vähemmän käytetty, perushuollettu ja teholtaan parempi sekä uudempi latukone. 
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3510 Mosaiikin keittiön kylmiöiden uusiminen: Keittiön kylmiöiden uusiminen, laitteiden tekninen käyttöikä 

on lopussa. 

 

3213 Nallemuorin sängyt ja kaapit: Nallemuorin sängyt ovat alkuperäiset (vm 1994), uusitaan nykyisiä 

käyttö- ja tilavaatimuksia vastaavaksi. Kaapit täydennetään huonetiloissa. 

 

3214 Siirrettävä esitystekniikka: Uudishankintana koulu- ja kulttuuritoimen siirrettävä esitystekniikka. 

 

3215 Koulukeskuksen TVT-luokan varusteet: Koulukeskuksen tieto- ja viestintätekniikan ja opetusteknolo-

gian uusiminen vanhentuneen tekniikan sijaan. 

    

3511 Koulukeskuksen kylmiöiden uusiminen: Keittiön kylmälaitteiden uusiminen vanhenemisen ja huono-

kuntoisuuden takia. Kylmälaitteet teknisen käyttöikänsä lopussa. 

 

3504 Ympäristönhuoltotrak. niittomurskain, käytetyn reittikelkan uusiminen: Ympäristötöiden osalle trak-

toriin niittomurskain. Liikuntapalveluiden vanhan ja käytetyn reittimoottorikelkan uusiminen. 

 

0000 Jäähileasema: Jäähileasema varmistaa lähialueen kalastajien jäähilehuollon ja kalan katkeamattoman 

kylmäketjun. Hankinta tehdään ehdollisena siten, että jos kunta saa myönteisen avustuspäätöksen hakemal-

leen investointituelle (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto), hankinta toteutuu.  
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6 RAHOITUSOSA 

6.1 Rahoituslaskelma 
 

Rahoituslaskelma 1000 € TP 2021 
Muut. TA 

2022 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Toiminnan rahavirta 
     

Vuosikate 5 887 2 922 1 748 1 400 1 086 

Tulorahoituksen korjauserät -63 0    
  

 
   

Investointien rahavirta 
 

 
   

Investointimenot -2 019 -2 691 -2 617 -2 096 -1 640 

Rahoitusosuudet investointi- menoihin 
10 40 265 192 156 

Pysyvien vastaavien hyödyk- 16 10 10 10 10 

keiden luovutustulot 
    

Toiminnan ja investointien rahavirta 3 831 282 -594 -494 -388 
      

Rahoituksen rahavirta  
     

Antolainauksen muutokset 
     

Antolainasaamisten lisäys  0 0 
  

Antolainasaamisten vähennys 8 0 -30 0 -13 

Lainakannan muutokset 
 

 
   

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 1 000 1 000 2 000 1 400 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -845 -759 -558 -625 -842 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 347 1 000 0 0  

Muut maksuvalmiuden muutokset    
 

 

Toimeksiantojen varojen ja pääomien 
muutokset 

5   

 

 

Saamisten muutokset -503   
 

 

Korottomien velkojen muutos 89   
 

 

Vaikutus maksuvalmiuteen 2 933 1 522 -182 882 157       

Rahavarat 31.12 4 538 6 060 5 878 6 760 6 917 

Rahavarat 1.1 1 605 4 538 6 060 5 878 6 760 

Rahavarojen muutos 2 933 1 522 -182 882  157 

 

 

Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan talousarviota ja tilinpäätöstä. Talousarvioon on kuntalain 110 §:n 

mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava miten 

määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa. Kunnan ra-

hoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. 

 

Toiminnan rahavirta osoittaa budjetoidun tulorahoituksen määrän, joka on varainhoitovuonna käytettävissä 

investointien rahoittamiseen, pääomasijoituksiin ja pääoman palautuksiin sekä maksuvalmiuden 
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vahvistamiseen. Kunnan tuloslaskelman 2023 mukainen toiminnan rahavirta on 1,7 milj. euroa. Vuoden 2024 

toiminnan rahavirta on 1,4 milj. euroa ja vuoden 2025 rahavirta on 1,1 milj. euroa. 

 

Investointien rahavirta muodostuu investointimenojen ja niihin saatujen rahoitusosuuksien ja pysyvien vas-

taavien hyödykkeiden luovutustulojen erotuksesta. Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2023 ovat 

2,6 milj. euroa. Rahoitusosuuksiksi arvioidaan 0,3 milj. euroa. Nettoinvestoinnit ovat -2,3 milj. euroa. Vuonna 

2024 investointimenot ovat 2,1 milj. euroa ja vuonna 2025 ne ovat 1,6 milj. euroa (netto). 

 

Toiminnan ja investointien rahavirta vuonna 2023 on -0,6 milj. euroa. Vuonna 2024 se on -0,5 milj. euroa ja 

vuonna 2025 se on -0,4 milj. euroa. 

 

Rahoituksen rahavirtaan budjetoidaan antolainojen, lainakannan ja oman pääoman muutokset. Pitkäaikais-

ten lainojen lisäys vuonna 2023 on 1,0 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen vähennys on – 0,6 milj. euroa. 

Vuonna 2024 pitkäaikaisen lainojen lisäys on 2,0 milj. euroa ja vuonna 2025 se on 1,4 milj. euroa. Vuonna 

2024 pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 0,6 milj. euroa ja vuonna 2025 lyhennys on 0,8 milj. euroa. Lyhytaikai-

sia lainoja ei budjetoida vuosille 2023–2025. Rahoituksen rahavirta vuonna 2023 on 0,4 milj. euroa. Vuonna 

2024 rahoituksen rahavirta on 1,4 milj. euroa ja vuonna 2025 se on 0,6 milj. euroa. 

 

Lainan ottamisesta ja lainaehtoista päättää hallintosäännön perusteella kunnanjohtaja yhdessä kunnansih-

teerin kanssa. Pitkäaikaisen lainan lainanottovaltuus vuonna 2023 on 1,0 milj. euroa. 

 

Rahoitusosa päättyy Vaikutus maksuvalmiuteen -erään, joka saadaan laskelmalla yhteen etumerkit huomi-

oon ottaen toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Talousarvion rahoitusosa on tilinpäätöksen 

rahoituslaskelmaa suppeampi siten, ettei siinä esitetä Muut maksuvalmiuden muutokset -erää. Vaikutus 

maksuvalmiuteen -erän positiivinen arvo tarkoittaa kunnan maksuvalmiuden vahvistumista ja negatiivinen 

sen heikkenemistä. Vaikutus maksuvalmiuteen vuonna 2023 on -0,2milj. euroa. Vuonna 2024 vaikutus mak-

suvalmiuteen on 0,9 milj. euroa ja vuonna 2025 se on 0,2 milj. euroa. 

 

 

6.2 Tavoitteet ja tunnusluvut 
 

  TP 2021 
TA 2022 

Muutettu 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

 
Toiminnan ja investointien 
rahavirran kertymä (1 000 
€) 

7 847 4 113 3 519 3 026 2 638  

Investointien tulorahoitus 295,3 110,7 74,7 73,9 73,7  

Laskennallinen lainanhoito-
kate 

5,7 3,1 1,8 1,2 0,9  

Kassan riittävyys, pv 50 62 127 148 150  

 

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä = edellisen vuoden tilinpäätöksen toiminnan ja in-
vestointien rahavirta + arvioidut vuosittaiset rahavirrat. Tunnusluku kertoo, pystytäänkö investoin-
nit rahoittamaan pitkällä aikavälillä omarahoituksella. Kertymä ei saisi muodostua pysyvästi 
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negatiiviseksi. Vuonna 2023 toiminnan ja investointien rahavirran kertymäksi arvioidaan 3,5 milj. 
euroa, vuonna 2024 se on 3,0 milj. euroa ja vuonna 2025 se on 2,6 milj. euroa. 
 
Investointien tulorahoitus, % = vuosikate / investointien omahankintameno. Investointien tulora-
hoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulora-
hoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitet-
tavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavaro-
jen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman inves-
tointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Vuonna 2023 in-
vestointien tulorahoitus on 74,7 %, vuonna 2024 se on 73,9 % ja vuonna 2025 se on 73,7 %. 
 
Laskennallinen lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + laskennalliset lainanly-
hennykset). Tunnusluku kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja 
lyhennysten maksuun. Lainanhoitokyky on hyvä, kun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun se on 1–2 ja 
heikko, kun arvo on alle yhden. Vuonna 2023 laskennallinen lainanhoitokate on 1,8 (tyydyttävä), 
vuonna 2024 se on 1,2 (tyydyttävä) ja vuonna 2025 se on 0,9 (heikko). 
 
Kassan riittävyys, (pv) = 365 pv x rahavarat varainhoitovuoden lopussa / kassasta maksut varainhoi-
tovuonna. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahava-
roilla. Riittävänä arvona voidaan pitää 14–30 päivän kassan riittävyyttä. Vuonna 2023 kassan riittä-
vyys on 127 päivää, vuonna 2024 se on 148 päivää ja vuonna 2025 se on 150 päivää. 
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7 VESIHUOLTOLAITOS 

7.1 Tuloslaskelmaosa 
 

Tavoitteet ja perustelut on esitetty kunnan talousarvion käyttötalousosan yhtey-
dessä.     

              

Tulosbudjetti TP 2021 TA 2022 
Muutettu 

TA2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

  Toimintatulot 1 015 608 1 008 740 1 008 740 1 087 730 1 104 045 1 120 603 

  Toimintamenot -912 013 -874 990 -874 990 -968 770 -980 839 -1 003 396 

  Toimintakate 103 595 133 750 133 750 118 960 123 206 117 207 

  Rahoitustulot ja -menot -25 455 -25 200 -25 200 -25 380 -25 380 -25 380 

    Muut rahoitustulot 458 280 280 100 100 100 

    Korkomenot -5 430 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 

    Korvaus peruspääomasta             

    Muut rahoituskulut -20 483 -20 480 -20 480 -20 480 -20 480 -20 480 

  Vuosikate 78 141 108 550 108 550 93 580 97 826 91 827 

  Poistot ja arvonalentumiset            

    Poistot -285 746 -304 490 -304 490 -259 620 -259 620 -259 620 

  Tilikauden tulos -207 605 -195 940 -195 940 -166 040 -161 794 -167 793 

  Poistoeron muutos 11 476 10 330 10 330 9 300 8 370 7 530 
  Tilikauden ylijäämä (ali-
jäämä) -196 129 -185 610 -185 610 -156 740 -153 424 -160 263 

              

 Kokonaiskustannukset -1 223 672 -1 204 960 -1 204 960 -1 253 870 -1 265 939 -1 288 496 

              
Valtuustoon nähden sitovia ovat tilikauden tulos ja poistoeron muutos. 
  

 

 

7.2 Rahoitusosa 

Rahoitusbudjetti TP 2021 TA 2022 
Muutettu 

TA2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Toiminnan rahavirta             

  Vuosikate 78 141 108 550 108 550 93 580 97 826 91 827 

Investointien rahavirta             

  Investointimenot -303 580 -465 000 -465 000 -868 000 -255 000 -235 000 
  Rahoitusosuudet investointimenoi-
hin             
Toiminnan ja investointien raha-
virta -225 439 -356 450 -356 450 -774 420 -157 174 -143 173 

              

Rahoituksen rahavirta             

Antolainauksen muutokset             
    Antolainasaamisten lisäykset 
muilta             

  Lainakannan muutokset             
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    Pitkäaikaisten lainojen lisäys 
muilta       870 000 260 000 240 000 
    Pitkäaikaisten lainojen vähennys 
muilta -98 033 -99 340 -99 340 -99 340 -157 340 -134 000 
    Lyhytaikaisten lainojen muutos 
kunnalta 347 072           
    Lyhytaikaisten lainojen muutos 
muilta             

  Muut maksuvalmiuden muutokset             

    Saamisten muutokset 72 303           
    Lyhytaikaisten velkojen muutok-
set -95 902           

Rahoituksen rahavirta 225 439 -99 340 -99 340 770 660 102 660 106 000 

              

Maksuvalmiuden muutos   -99 340 -99 340 770 660 102 660 106 000 

              
Valtuustoon nähden sitovia ovat antolainauksen, ottolainauksen ja oman pääoman muutosten erät. 
  

 

 

7.3 Investointiosa 
 

Tavoitteet ja perustelut on esitetty kunnan talousarvion investointiosan yhteydessä.   
            

Investointibudjetti   Yhteensä TA2023 TS 2024 TS 2025 

Rakennukset           

6040 Sukevan vesitornin peruskorjaus Menot 597 000 597 000     

            

Rakennukset yhteensä Menot 597 000 597 000     

           

Johtoverkostot ja laitteet           

6064 Sonkajärven vesijohtoverkon runko-
venttiilikaivojen rakentaminen ja sulkujen 
uusiminen Menot 100 000 30 000 45 000 25 000 

6084 Vanhan heikkokuntoisen valurautaput-
kiston uusiminen Menot 110 000 40 000 50 000 20 000 

6301 Sonkajärven taajaman sadevesiviemä-
rin jv-eriytys Menot 120 000 40 000 40 000 40 000 

            

Johtoverkostot ja laitteet yhteensä Menot 330 000 110 000 135 000 85 000 

            

Muut johtoverkostot ja laitteet           

6217 Sukevan runkovesijohtosulkujen ja 
Raudanjoen alituskohdan uusiminen Menot 30 000 30 000    

6218 Sukevan jv-puhdistamon välpän uusi-
minen ja puhdistamon valvomoyksikön uusi-
minen Menot 45 000 45 000     
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6219 Sukevan jv-puhdistamon lietejärjestel-
män saneeraus+ laitetila ja toimisto iv-pa-
rannustyöt Menot 90 000     90 000 

6157 Sukevan jätevesiverkoston vuotokor-
jaukset Menot 60 000   30 000 30 000 

6220 Sukevan radanvarsi jv-pumppaamon 
pumppujen uusiminen Menot 40 000 40 000     

6212 Sonkajärvi siirtoviemärin jv-pumppaa-
moiden uusiminen Menot 90 000 30 000 30 000 30 000 

6221 Sonkajärven vesihuoltovalvomokonei-
den uusiminen Menot 16 000 16 000     

6252 Jyrkän jätevesipuhdistamon käsittelyn 
saneeraus Menot 60 000   60 000   

Muut johtoverkostot ja laitteet yhteensä Menot 431 000 161 000 120 000 150 000 

            

Johtoverkostot ja laitteet yhteensä Menot 761 000 271 000 255 000 235 000 

            

Vesi- ja viemärilaitos yhteensä Menot 1 358 000 868 000 255 000 235 000 

            

Valtuustoon nähden yksinään sitovia määrärahoja ovat 100 000 euroa tai enemmän maksavat 
hankkeet. Muut hankkeet ovat sitovia hankeryhmittäin. 
  
  

 

7.4 Vesihuollon taseyksikön sisällä laskennallisesti eriytetty hulevesiviemäröinti 
            

Tuloslaskelmaosa           

  TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

  Toimintamenot -5 516 -10 980 -10 720 -11 966 -11 218 

  Toimintakate -5 516 -10 980 -10 720 -11 966 -11 218 

  Rahoitustulot ja -menot -1 004 -1 940 -2 020 -2 020 -2 020 

    Korvaus peruspääomasta -1 004 -1 940 -2 020 -2 020 -2 020 

  Vuosikate -6 520 -12 920 -12 740 -13 986 -13 238 

  Poistot ja arvonalentumiset           

    Poistot -25 416 -28 350 -20 590 -20 590 -20 590 

  Tilikauden tulos -31 936 -41 270 -33 330 -34 576 -33 828 

  Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -31 936 -41 270 -33 330 -34 576 -33 828 

            

 Kokonaiskustannukset -31 936 -41 270 -33 330 -34 576 -33 828 

            

           

Investointiosa           

    Yhteensä TA 2023 TS 2024 TS 2025 

6301 Sonkajärven taajaman sadeve-
siviemärin jv-eriytys Menot 120 000 40 000 40 000 40 000 
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  TP 2021 
TA 2022 

Muutettu 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

 
Toimintatulot (1 000 €) 6 079 6 095 5 813 5 705 5 791  

josta ulkoiset toimintatulot 4330 3 645 3 212 3 066 3 112  

Toimintamenot (1 000 €) -32 724 -35 314 -16 293 -16 493 -16 872  

josta ulkoiset toimintakulut -30 345 -32 871 -13 693 -13 833 -14 151  

Toimintakate (1 000 €) -26 016 -29 192 -10 462 -10 769 -11 062  

Verotulot (1 000 €) 15 273 15 374 7 981 7 981 7 981  

Valtionosuudet (1 000 €) 16 185 16 172 4 295 4 295 4 295  

Vuosikate (1 000 €) 5 887 2 922 1 748 1400 1086  

Toimintatulot/toimintame-
not, %, (ulkoiset) 

14,3 11,1 23,5 22,2 22,0  

Vuosikate/poistot, % 450 217,2 142,7 114,3 88,7  

Vuosikate, euroa/asukas 1559 793 483 394 311  

Taseen kertynyt ylijäämä 
(1 000 €) 

7 954 9 646 10 283 10 668 10 757  

Taseen kertynyt ylijäämä/ 
2106 2 616 2 841 3 000 3 076 

 

asukas (€)  

Toiminnan ja investointien 
rahavirran kertymä (1 000 €) 

7 847 4113 3 519 3026 2638  

Investointien tulorahoitus, 
% 

295,3 110,7 74,7 73,9 73,7  

Lainanhoitokate 5,7 3,1 1,8 1,2 0,9  

Laskennallinen lainanhoito-
kate 

5,7 3,1 1,8 1,2 0,9  

Kassan riittävyys, pv 50 62 127 148 150  

Tuloveroprosentti, % 21,25 21,25 8,61      

Lainakanta (1 000 €) 7 906 7 186 7 628 9 003 9 445  

Lainamäärä/asukas (€) 2 094 1 949 2 108 2 532 2 701  

Asukasmäärä vuoden lo-
pussa 

3 776 3 687 3 619 3 556 3 497  

 


