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1. YLEISPERUSTELUT 
 
1.1 Talouden yleinen kehitys 
 
Valtiovarainministeriön syyskuussa 2016 julkaiseman vuoden 2017 budjettikatsauksen mu-
kaan Suomen talouskasvu on vaisua vuosina 2016 – 2018. Vaikka vienti piristyykin vuonna 
2017, se jää yhä alhaiselle tasolle samalla kun markkinaosuuksien menettäminen kansainväli-
sessä kaupassa jatkuu.  Bruttokansantuotteen kasvuvauhdin ennustetaan olevan 1,1 prosent-
tia vuonna 2016 ja hidastuvan 0,9 prosenttiin vuonna 2017. Kasvun taustalla on etupäässä 
yksityisen kulutuksen ja investointien suotuisa kehitys.  Yksityinen kulutus kasvaa lähivuosina 
reaalitulojen noususta ja työmarkkinoilla tapahtuvan positiivisen käänteen johdosta. Yksityisen 
kulutuksen kasvu hidastuu kuitenkin hieman vuonna 2017 nimellisansioiden pienentyessä kil-
pailukykysopimuksen seurauksena.  
Työllisten määrä lisääntyy 0,3 prosenttia ja työttömyysasteen arvioidaan laskevan 8,8 prosent-
tiin vuonna 2017. Paraneva työllisyystilanne tukee omalta osaltaan yksityistä kulutusta ja talo-
uskasvua.  Kuluttaja hintojen nousu kiihtyy 1,1 prosenttiin, mutta jää edelleen tavanomaista 
hitaammaksi.  
 
Suomen julkinen talous koostuu valtiosta, paikallishallinnosta, työeläkerahastoista ja muista 
sosiaaliturvarahastoista. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan jul-
kisia menoja. Julkiseen talouteen on kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huoli-
matta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä lä-
hivuodet. Velkaantuminen jatkuu lähivuosina. Jotta julkinen talous selviäisi ikääntymisen aihe-
uttamista menopaineista tulevina vuosikymmeninä ilman lisätoimia, julkisyhteisöjen rahoitus-
jäämä tulisi olla noin 2 prosenttia ylijäämäinen suhteessa BKT:seen ensi vuosikymmenen 
alussa.  
 
Veroaste eli verojen ja veroluonteisten maksujen suhde BKT:seen alenee lähivuosina. Kilpai-
lukykysopimus laskee veroastetta merkittävästi, sillä työnantajien sairasvakuutusmaksua 
alennetaan ja työn sekä eläketulon verotusta kevennetään vuonna 2017. 
 
Kilpailukykysopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä, li-
sätä vientiä ja työllisyyttä sekä nopeuttaa talouskasvua. Sopimuksen kattavuus on yli 90 pro-
senttia palkansaajista. Sopimuksen mukaisia toimenpiteitä on esimerkiksi: vuosityöajan pite-
neminen 24 tunnilla, julkisen sektorin lomarahojen leikkaus 30 prosenttia vuosina 2017 – 
2019, työantajan sosiaalivakuutusmaksujen alentaminen ja siirtäminen osittain palkansaajien 
maksettavaksi, voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten jatkaminen vuodella ilman pal-
kankorotuksia. Hallitus tukee sopimusta veronkevennyksin. 
 
Valtio kompensoi ansiotulojen veronkevennyksestä kunnille aiheutuvat verotuottomenetykset. 
 
Kuntatalouden kokonaismenot ja –tulot kehittyvät vuosina 2016 – 2020 vaimeasti. Tilikauden 
tuloksen arvioidaan vahvistuvan lähivuosina, mutta heikkenevän jälleen vuosikymmenen lo-
pulla. Kuntataloutta vahvistavat kuntien ja kuntayhtymien omat sopeutustoimet. Valtion budjet-
tiesitykseen sisältyvien valtion toimenpiteiden arvioidaan vahvistavan kuntien rahoitusasemaa 
vuoteen 2016 verrattuna nettomääräisesti noin 40 milj. eurolla. Kuntien verotulojen arvioidaan 
alenevan vuonna 2017 noin 0,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Kiinteistöverotukseen tehtä-
vät korotukset kasvattavat kuntien verotuottoa. 
 
Valtion kunnille osoittama valtionapu alenee noin 7 prosenttia vuodesta 2016. Merkittävin val-
tionapuja vähentävä tekijä on perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelalle sekä kilpailukykyso-
pimukseen liittyvä vähennys. Vuonna 2017 kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 
25,23, mikä tarkoittaa, että kunnat rahoittavat peruspalveluista 74,77 prosenttia.  
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Kuntatalouteen menopaineita aiheuttavat palvelutarpeen kasvu, investoinnit, korjausvelka se-
kä kasvukeskusten infrastruktuurin laajeneminen. Tulorahoitus ei riitä kattamaan nettoinves-
tointeja, mikä johtaa kuntatalouden lainakannan kasvuun.  
 
Sote- ja maakuntauudistuksessa maakunnalle vuonna 2019 siirtyvät tehtävät muodostavat 
noin 57 prosenttia kuntien ja kuntayhtymien käyttötalousmenoista. Uudistuksen jälkeen kunti-
en käyttötalouden menot painottuvat pääosin varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetuk-
seen. 
 

Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset       
Lähde: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö (Kuntatalousohjelma  2017-2020, Taloudellinen katsaus ,  
syksy 2016) 
 
 

Prosenttia 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BKT, määrän muutos -0,7 0,2 1,1 0,9 1,1 1,1 

Palkkasumman muutos 0,3 1,0 1,7 0,8 1,7 1,9 

Ansiotasoindeksin muutos 1,4 1,3 1,2 0,8 1,2 1,6 

Työttömyysaste 8,7 9,4 9,0 8,8 8,5 8,4 

Kuluttajahintojen muutos 1,0 -0,2 0,4 1,1 1,3 1,7 

  

  
     

Kuntien kustannustason muutos 0,5 0,5 1,0 0,9 1,3 1,6 

Valtionosuuksien muutos 1,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kuntien ansiotasoindeksin muu-
tos 0,7 0,8 1,1 1,0 1,2 1,6 

 
 

Kuntien ja kuntayhtymien talous (painelaskelman mukaan) 

Lähde:  Valtiovarainministeriö: Kuntatalousohjelma 2017 – 2020, Kuntaliitto 

 mrd. euoa 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
              

Toimintakate -28,1 -27,7 -28,1 -28,1 -28,9 -29,7 

Verotulot 21,8 21,8 21,7 22,1 22,7 23,3 

Käyttötalouden valtionosuus 8,2 8,2 8,8 8,8 8,8 8,7 

Muut rahoituserät, netto 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

Vuosikate 2,2 2,6 2,7 3,0 2,9 2,5 

Poistot -2,6 -2,6 -2,7 -2,8 -2,9 -3,0 

Satunnaiset erät, netto 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Tilikauden tulos 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 -0,3 

Tulorahoituksen korjauserät -0,5 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 

Tulorahoitus 2,0 2,3 2,4 2,7 2,6 2,2 

Investoinnit, netto -3,6 -4,3 -4,5 -4,6 -4,6 -4,7 

Rahoitusjäämä -1,6 -1,0 -1,0 -0,9 -1,0 -1,4 

Lainakanta 18,2 17,0 18,1 19,0 20,1 21,6 

Rahavarat 5,3 5,1 5,1 5,0 5,1 5,1 
Rahoitusjäämä  = Toiminnan ja investointien rahavirta  = Tulorahoitus + investoinnit, 
netto 

Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät 
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1.2 Kainuun alueen talous 
 
ELY-keskuksen syyskuussa 2016  julkaiseman Alueelliset kehitysnäkymät –mukaan Kainuus-
sa ennakoidaan positiivisen kehityksen jatkuvan. Suunnitteilla olevat investoinnit, hankkeet ja 
uudet avaukset luovat positiivisia näkymiä. Erityisesti biotalouden uskotaan tuovan uutta kas-
vua alueelle ja peliala on kehittynyt positiivisesti. Kaivosteollisuus tukee edelleen talouskasvua 
ja työllisyyttä, mutta myös kiskokalusto- ja konepajatuotanto sekä puutuoteteollisuus työllistä-
vät. Matkailualalla panostetaan uusien kansainvälisten markkinoiden avaamiseen. 

Kainuun työllisyystilanne on parantunut merkittävästi. Työttömien määrä on laskenut ja työ-
voiman kysyntä lisääntynyt. Sama kehitys jatkuu lähitulevaisuudessa. Osaavan työvoiman 
saatavuus alkaa olla haasteellisempaa, mutta se ei ole näkynyt vielä merkittävänä rekrytoin-
tiongelmien kasvuna. Osaamisen kehittämisessä korostuu erityis- ja moniosaaminen. Kai-
nuussa on erityisesti tarvetta uusille yrityksille. Kainuun maakuntaohjelmassa 2014 – 2017 
yhdeksi elinkeinontoiminnan kehittämisen kärjeksi on valittu biotalous. Kaivannaisteollisuuden 
liikevaihdossa tapahtunut jyrkkä pudotus kääntyy kasvuun, jos toiminta saadaan kannattavak-
si ja jos uudet suunnittelut tuotannot käynnistyvät suunnitellusti vuosina 2017 – 2018. 

Maaseudun kehittämisessä tavoitellaan maa- ja elintarviketalouden tuotantopotentiaalin säi-
lyminen nykyisessä tasossa sekä luomu- ja lähiruoan tarjonnan lisäämistä maakunnassa. Ti-
lamäärien arvioidaan vähenevän 3 – 5 prosentin vuosivauhdilla maidon- ja lihantuotannossa. 
Samalla tilakoot kasvavat. 

Syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan Kainuun TE-toimistossa oli syyskuun lopussa 4 413 
työtöntä työnhakijaa. Työttömyys oli laskenut edellisestä vuodesta 12,4 prosenttia. Ero valta-
kunnan keskiarvoon oli enää puoli prosenttiyksikköä. Syyskuun tilastoista on havaittavissa 
merkkejä myös pitkäaikaistyöttömyyden kasvun pysähtymisestä. Keskimääräinen työttömyys-
aste oli 13,0 prosenttia. Samaan aikaan TE-toimistoon ilmoitettuja uusia avoimia työpaikkoja 
oli 431.  

Kainuussa asui vuoden 2016 syyskuun lopussa 75 018 henkilöä. Vuoden 2015 lopusta väestö 
väheni 308 henkilöllä. Yli 65 –vuotiaita väestöstä oli 25,5 prosenttia. Alle 15-vuotiaiden osuus 
oli 14,4 prosenttia. Yli 65 –vuotiaiden osuus ylittää 30 prosentin osuuden viidessä Kainuun 
kunnassa. Vaikka työllisyystilanne on parantunut, Kainuun työllisyysaste ja taloudellinen huol-
tosuhde ovat edelleen maan heikoimpia. Mikäli työikäisten määrä vähenee ennusteiden mu-
kaisesti, kasvaa työssäkäyvien huoltotaakka entisestään. 

Kainuun kuntien yhteenlaskettu kertynyt ylijäämä oli  vuonna 2015 tilastokeskuksen keräämi-
en tilinpäätöstietojen mukaan 113,2 milj. euroa ja 1 444 €/asukas. Lainaa Kainuun kunnilla oli 
yhteensä 2 392 €/asukas. Konsernin lainakanta oli 5 703 €/asukas. Asukaskohtaisesta toimin-
takatteesta sosiaali- ja terveystoimen menot olivat 60,2 prosenttia. 
 
1.3 Ristijärven kunta 
1.3.1 Taloudelliset lähtökohdat 
 
Ristijärven kunnan vuoden 2017 talousarvion laadinnassa on lähtökohtana on ollut palveluta-
son säilyttäminen nykyisellä tasolla. Kunnalla ei ole taseessa katettavaa alijäämää, ja myös 
vuoden 2016 talous toteutuu syyskuun ennusteen mukaan merkittävästi talousarviota parem-
min. Vuodelle 2017 laadittu talousarvio on 676 225 euroa alijäämäinen. Alijäämäisestä talous-
arviosta huolimatta veroprosentit pidetään ennallaan, joskin verotuloennustetta on nostettu 
vuoden 2016 tasosta. Verotulokertymä ei tule juurikaan kasvamaan vuoden 2016 toteumasta. 
Valtionosuuksien lopullinen määrä selviää vasta vuoden lopussa, mutta ennakkolaskelmien 
perusteella niihinkään ei ole odotettavissa talouden kannalta merkittävää 
lisäystä. Vuosikate on talousarviossa 285 648 euroa miinuksella. 
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Talousarvio ei sisällä muutoksia kunnan henkilöstörakenteessa. Mahdolliset eläköitymiset ta-
pahtuvat toimialoilla, joiden vapautuvat paikat on tarpeen täyttää uudelleen. Kilpailukykysopi-
muksen mukaiset toimet tulevat toteutettavaksi helmikuun 2017 alusta. Vuosityöaika pitenee 
24 tuntia ja lomarahoista leikataan 30 prosenttia. Korkein lomaraha 6 % kuukausipalkasta ale-
nee 4,2 prosenttiin. Tämä on huomioitu henkilöstökuluissa. Kuntien eläkevakuutuksen anta-
man ennakkotiedon mukaan eläkemenoperusteinen maksu alenee vuoden 2016 tasosta. 
Alenema on huomioitu budjetoinnissa. 
 
Vaikka kunta onkin tiukentanut osallistumistaan erilaisten tapahtumien ja toimintojen rahalli-
sesta tukemista sekä alentanut myöntämiensä avustusten määrää, on talousarviossa huomioi-
tu juhlavuoden 2017 tilaisuuksien edellyttämä kunnan panostus. Suurimmat investointiesityk-
set kohdistuvat vuodelle 2018. Talousarviovuoden nettoinvestoinnit ovat 414 500 euroa. Vuo-
den 2018 nettoinvestoinnit ovat 2 225 000 euroa. Suunnitelmavuosien kunnallistekniikan mer-
kittävin investointi on Hietaniemen vesihuolto, johon haetaan valtion rahoitusta. Muutoin mer-
kittävin investointikohde on toimitilojen peruskorjaus ja osin hankerahoituksella toteutettavia 
matkailu- ja liikuntapaikkarakennusten peruskorjaus- ja täydennysrakentamista. 
 
Ristijärven kunnan talouden tilanne on uuteen talousarviovuoteen lähdettäessä hyvä, sillä 
kunnalla ei ole aikaisemmilta vuosilta rasitteena kattamattomia alijäämiä. Kertynyttä ylijäämää 
vuoden 2015 tilinpäätöksessä oli 1,9 milj. euroa. Lisäksi kunnalla on investointivaraukseen 
siirretty ylijäämää 0,5 milj. euroa.  Vuoden 2017 talousarvio ja suunnitelmakaudet 2018 – 2019 
ovat alijäämäisiä. Kun vuoden 2016 talous toteutuu merkittävästi talousarviota paremmin, riit-
tää taseen ylijäämä kattamaan vuosilta 2017 – 2019  kertyväksi arvioidun alijäämän. Vuoden 
2019 suunnittelussa ei ole  Kuntaliiton suosituksen mukaisesti huomioitu maakuntauudistuk-
sen vaikutusta. 
 
Tulo- ja menolajikohtainen tarkastelu 
 
Toimintatuotot koostuvat myyntituotoista, maksutuotoista, avustuksista ja muista tuotoista. 
Yhteensä toimintatuottoja arvioidaan saatavan 4 400 168 euroa, mikä on 1,7 prosenttia vä-
hemmän kuin vuonna 2016. Alenema johtuu pääosin As Oy –vuokratalojen vuokratuottojen 
siirtyessä Ristijärven Vuokratalot Oy:lle.  Myyntituotoista suurin osa on maatalouslomitukseen 
tulevia Melan korvauksia. Muita merkittäviä myyntituottoja kertyy ateriapalvelun myynnistä, 
kaukolämmön myynnistä ja puunmyynnistä.  
 
Maksutuotoista suurin osa on maaseututoimien tuloja. Muita maksutuottoihin sisältyviä eriä 
ovat lasten päivähoidon maksut ja rakennusvalvonnan lupamaksut. Muista tuotoista pääosan 
muodostavat rakennusten vuokratulot. Asuntojen vuokratuotot ovat vähentyneet merkittävästi 
fuusion toteutumisen jälkeen. Kainuun Sote ky:ltä laskutettavia vuokratuloja talousarvioon si-
sältyy 210 500 euroa. 
 
Toimintakulut kasvavat vuoden 2016 talousarviosta vajaat 0,8 prosenttia. Kasvu vuoden 
2015 tilinpäätökseen verrattuna on 2,0 prosenttia. Kasvua voidaan pitää maltillisena. Kainuun 
Sote –kuntayhtymän maksuosuus kasvaa vain vähän vuoden 2016 tasosta (0,6 %). Talousar-
viossa määrärahaa on varattu 7 321 700 euroa 
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Kainuun sote –kuntayhtymän, Kainuun liiton ja pelastuslaitoksen maksut 
 
 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 

Kainuun Maakunta – 
ky / Kainuun Sote ky 

 
6 676 323 

 
6 530 262 

 
6 982 062 

 
7 280 086 

 
7 321 700 

Tukipalvelut 79 460 76 401 74 090 83 086 79 137 

Kainuun liitto 45 385 45 431 45 649 45 700 44 100 

Kainuun pelastuslaitos 123 218 123 142 120 105 131 000 126 500 
 
Henkilöstökulut alenevat vuoden 2016 talousarviosta 0,9 prosenttia ja vuoden 2015 tilinpää-
töksestä 0,8 prosenttia. Maaseututoimessa henkilöstökulujen muutos vuoteen 2016 verrattuna 
on -3,45 prosenttia.  Sivistystoimessa henkilöstökulut kasvavat 5 prosenttia vuoden 2016 
talousarvioon.  Muutokseen vaikuttavat osaltaan kilpailukykysopimuksen mukainen 
palkankorotusten jäädyttäminen ja lomarahaleikkaus. Eläkemenoperusteiset eläkemaksut 
alenevatnoin 17 prosenttia.  
 
Palvelujen ostoihin varattu määräraha kasvaa 1,5 prosenttia ja vajaat 136 300 euroa. Vuoden  
2015 tilinpäätökseen verrattuna kasvu on 5,9 prosenttia. Muutos vuoteen 2016 ilman Sote 
ky:n maksuosuutta on 4,5 prosenttia. Kasvu johtuu pääosin kunnan omasta toiminnasta. 
 
Aineiden ja tarvikkeiden ostoon varattu yhteenlaskettu määräraha nousee 2,7 prosenttia vuo-
den 2016 talousarvion tasosta, mutta laskee 2015 tilinpäätöksestä 7,9 prosenttia.  Merkittävin 
vaikuttavana tekijä on vuokratalojen siirtyminen Ristijärven Vuokratalot Oy:lle.  
 
Avustuksiin on varattu 311 160 euroa. Määrä sisältää muun muassa lasten kotihoidon tuen ja 
sen kuntalisän, vauvarahan ja avustuslainojen lyhennykset, tieavustukset sekä työmarkkina-
tuen kuntaosuuden. Avustuslainoja lyhennetään eli kirjataan avustuksiin vuonna 2017 yhteen-
sä 20 160 euroa. Suunnitelmavuosien 2018 – 2019 lyhennykset ovat yhteensä 14 952 euroa. 
 
Valtionosuudet ovat merkittävä osa kunnan tulorahoituksesta ja siinä tapahtuvia tuloja vä-
hentäviä muutoksia on vaikea kompensoida kunnan omalla toiminnalla.  Vuoden 2017 valtion-
osuuksiin sisältyy aikaisempina vuosina hallituksen päättämät valtionosuuksien leikkaukset ja 
kehysriihen 2016 lisäleikkaus 75 milj. euroa. Perustoimeentulotuen siirto Kelalle vähentää 
kuntien valtionosuuksia samoin kuin kilpailukykysopimus, jonka vähennysvaikutus yhteensä 
kuntien valtionosuuksiin on Kuntaliiton ennakollisen laskelman mukaan noin 356 milj. euroa.  
Indeksikorotus -0,7 prosenttia on viety hintoihin. Toimeentulotuen siirron vaikutus Ristijärven  
kunnalle on Kuntaliiton laskelman mukaan noin -30 500 euroa.  
 
Talousarviossa esitetyt arviot vuoden 2017 valtionosuuksista voivat poiketa lopullisista vuoden 
lopussa annettavista valtionosuuspäätöksistä, etenkin Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus. 
 
Ennakkotieto vuoden 2017 valtionosuuksien määrästä (Lähde: Kuntaliitto 7.10.2016) 
Suunnitelmavuodet 1 000 € 
 Arvio 

2017 
Päätös 
2016 

Muutos 
2017/2016 

Arvio 
2018 

Arvio 
2019 

Verotulotasaus 1 081 730 1 047 240 28 220 1 081 1 081 

      

Peruspalvelut, laskennallinen 
- rahoitusosuus 3 620 € / as 
vuonna 2017 

10 175 983 
 

-4 890 093 

9 739 355 
 

-5 157 468 
 
 

 
 

 

  

Peruspalvelujen valtionosuus 5 285 890 5 361 700 -75 810 5 285 5 285 
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Opetus- ja kulttuuritoimen vo 
- rahoitusosuus  €/as 
Opetus- ja kulttuuritoimen vo 

91 700 
-221 300 
-321 000 

91 751 
-413 359 
-321 608 

 
 

-24 932 

 
Yhteensä 

 
6  046 620 

 
6 087 332 

 
34 795 

 
6 046 

 
6 046 

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus vuoden 2016 tasossa.  Rahoitusarvio: Kuntaliitto 
 
Verotuloarvio perustuu vuoden 2016 veroprosenteille. Verotuloja arvioidaan saatavan 2,2 
prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Korotus perustuu vuoden 2016 to-
teumaennusteeseen. Verotulojen ei oleteta kasvavan vuodesta 2016 ja ne jäävät toteutues-
saan budjetoidun mukaisena 4,3 prosenttia alle vuoden 2015 toteuman. Ristijärven kunnan 
verotulojen perusteena olevat ansiotulot kasvoivat vain 0,2 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 
2015. Myös tulonsaajien määrä kasvoi saman verran. Tulolajeista palkkatulojen määrä pysyi 
samana, eläketulot alenivat 1,3 prosenttia. Eniten kasvoivat verotettavat sosiaalietuudet (21,4 
%). Tulopohjan muutokset vaikuttavat kunnalle tilitettävään verotuottoon. 
 
Kunnallisveron arvioidaan toteutuvan kuluvan vuoden 2016 talousarvion tasossa. Arvio kun-
nallisveron tuotosta on 3,7 milj., kun sen toteuma vuonna 2015 oli lähes 3,9 milj. euroa. 
 
Yhteisöveroa arvioidaan saatavan 389 000 euroa. Vuoden 2016 toteumaennuste on noin 
420 000 euroa.  
. 
Kiinteistöveroa arvioidaan saatavan 825 000 euroa, kun vuoden 2016 toteumaennuste on 
840 000 euroa.  Kiinteistöveron määrään vaikuttaa kunnan päättämien prosenttien ohella kiin-
teistöjen arvon kehitys. Vuonna 2016 voimalaitosvero tuottaa 54,3 prosenttia laskennallisesta 
kiinteistöverosta. 
 
Verotulojen kertymä vv. 2013 – 2015 (ennuste) ja taloussuunnitelmavuodet 2016 – 2019 
1000 € /toteutuneet tilitykset (Verotuloja tilitetään kalenterivuoden aikana usealta verovuodelta.) 

 

 TP 
2013 

TP 
2014 

TP 
2015 

TA  
2016 

TA 
2017 

Ts 
2018 

Ts 
2019 

Kunnallisvero-% 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 
Kunnallisverotilitykset 3 495 3 607 3 895 3 690 3 700 3 700 3 700 
Kiinteistöverotilitykset 690 771 771 810 825 825 825 
Yhteisöverotilitykset 362 390 468 310 389 389 389 
Yhteensä tilitykset 4 547 4 768 5 134 4 810 4 914 4 914 4 914 
Efektiivinen veroaste 13,22 13,56 13,76 13,75 13,30 13,36 13,40 

Efektiivinen veroaste kuvaa verovähennysten osuutta verotettavista tuloista eli kuvaa kunnan  
saamaa todellista tuottoa verotettavista tuloista.  
 
Maksuunpantujen verojen muutos (lähde: verohallinto 3.10.2016, 2016)  
Maksuunpano ao. verotusvuodelta 

  
2015 

1000 € 

Muutos 
2014/2015 

Ennakkotieto 
v. 2016 
1000  € 

Muutos 
2016/2015 

Arvio 
v. 2017 
1 000 € 

Kunnallisvero 3719 0,9 % 3 655  -1,7 % 3 570 
Osuus yhteisöverosta 475 8,8% 409 1,3 % 440 
Maksuunpantu kiinteistöve-
ro 

778 2,8% 844  7,8 % 844 

Maksuunpannut verot yh-
teensä 

5 136 7,7 % 4 915 5,8 % 4 854 
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Veroprosentit 2017    
Kunnallisveron %    21,50   
Kiinteistöveron taso, % 
*yleinen     1,15 
*vakituinen asuinrakennus   0,55 
*muut kuin asuinrakennukset   1,55  
*voimalaitos     3,10  
* yleishyödyllinen yhteisö    0,00 
 
Verotuksellisten tulojen kehitys  
 
1000 euroa 

 TP 
2013 

TP 
2014 

TP 
2015 

TA 
2016 

TA 
2017 

TS 
2018 

Ts 
2019 

Verotulot  4 547 4 768 5 134 4 810 4 914 4 914 4 914 
Valtionosuudet 6 003 5 837 5 791 6 040 6 047 6 047 6 047 
Yhteensä tilitykset 10 550 10 605 10 925 10 850 10 961 10 961 10 961 

 
 
Talousarviolainat  
Ristijärven kunnalla on Kuntarahoitus Oyj:n pitkäaikaista lainaa vuoden 2016 lopussa  
2 972 000 euroa. Minkä lisäksi konserniyhtiöltä otettua lainaa on 615 887 euroa.  Lainojen 
vuosilyhennykset ovat 472 000 euroa. Konserniyhtiön lainan lyhentämiseen on varattu 
100 000 euroa. Lainaa ei lyhennetty 2016 vuoden aikana.  Uutta lainaa on budjetoitu otetta-
vaksi 800 000 euroa. Vuodelle 2018 on taloussuunnitelmassa arvioitu uuden lainan nostotar-
peen olevan 2,5 milj. euroa johtuen suunnitelluista 2,3 milj. euron investoinneista. Maksuval-
miuden on arvioitu heikkenevän noin 0,3 milj. euroa vuonna 2017. Rahoituslaskelman toteutu-
essa suunnitellusti on kunnan pitkäaikaisen velan määrä vuoden 2017 lopussa 3,8 milj. euroa 
ja 2 857 €/as. Korkotason ennakoidaan pysyvän edelleen alhaisena, joten korkomenot on 
budjetoitu vuoden 2016 tasossa.  
 
Lyhytaikaiset kassalainat 
Ristijärven kunnalla on Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelma, josta valtuuston päätöksen 
mukaisesti saa olla nostettuna enintään 2,5 miljoonaa euroa. Talousarvion laadintahetkellä 
nostettuna on 1,3 milj. euroa. Vuoden 2016 aikana kuntatodistusohjelman mukaista maksu-
valmiuden turvaamiseksi otettua lainaa ei ole pystytty lyhentämään.  
 
1.3.2 Henkilöstö 
 
Ristijärven kunnan henkilöstön määrä vuoden 2017 talousarviossa on 196,1, joista maatalous-
lomittajien osuus on 148. Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2017 talousarviossa on lomit-
tajat mukaan lukien 87,5. Vuoden 2017 talousarvioon ei sisälly henkilöstölisäyksiä. Sijaisia 
käytetään niillä toimialoilla, joissa se tehtävien hoidon ja palvelujen tuottamisen turvaamiseksi 
on välttämätöntä. Henkilöstö on esitetty talousarviokirjan liitteenä olevassa taulukossa.  
 
Henkilöstömenojen osuus ulkoisista käyttötalousmenoista vuonna 2017 on 31,1 prosenttia. 
Muutos edelliseen vuoteen on + 2,0 prosenttia. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvä 
suositus palkattomien virka- ja työlomien pitämiseen jatketaan toistaiseksi voimassa olevana. 
Henkilöstömenoja alentavat lomarahaleikkaus 30 prosenttia ja ohjeistus vuosilomien jaksot-
tamisesta, jonka mukaan kesälomakauden ulkopuolisesta loman osasta saa enimmillään (38 
pv:n loma) jättää seuraavan vuoden aikana pidettäväksi 10 päivää. Ohjeistuksella vähenne-
tään lomapalkkavelkakulua.  
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Eläkemenoperusteinen eläkemaksuun varattava määräraha alenee 22,2 prosenttia verrat-
tuna vuoden 2016 maksuun. Euromääräinen muutos on 81 800 euroa.  Määrärahavaraus pe-
rustuu Kuntien eläkevakuutuksen 13.10.2016 päivättyyn arvioon vuoden 2017 maksusta.  
Varhe-maksun osalta Keva ei julkaise ennakkolaskelmia vuoden 2017 osalta. Talousarvio on 
laadittu varhe-maksun osalta vuoden 2016 tasossa.  
 
Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on henkilöstön tukeminen muutoksessa, työssä jaksamisen 
tukeminen muun muassa mahdollistamalla osa-aikatyön tekemisen ja osa-aikaeläkkeelle siir-
tymisen.  Henkilöstön omaehtoista kunnon ylläpitoa edistetään liikuntasetelin avulla ja työpai-
kalle tuodulla ohjatulla liikunnalla. Työnantaja mahdollistaa henkilöstön osallistumisen TYK- ja 
ASLAK –kuntoutuksiin. Henkilöstölle pyritään järjestämään kaksi TYKY-iltapäivää vuoden ai-
kana. Henkilöstölle tiedotetaan kunnan yleisistä asioista ja yhteisistä henkilöstöä koskevista 
asioista säännöllisesti järjestettävässä Henkilöstövartissa. 
 
Kunta tarjoaa harjoittelupaikkoja ja käyttää palkkatukikelpoisia henkilöitä määräaikaisissa teh-
tävissä, jos se tehtävän luonteen vuoksi on tarkoituksenmukaista.  
 
Vanhuseläkepoistumaennuste 2016 - 2035: lukumäärä ja %:ia henkilömäärästä v. 2013 (Kainuu)   
v. 2015 Ristijärvi                                                                            (Kuntien eläkevakuutus 2016) 

Aikajana 2016 - 2020 2016 - 2025 2016 - 2030 2016 - 2035 
Kainuu 1231 /15,0 % 2418/30,0 % 3422/41,8 % 4103/50,1 % 
Ristijärvi 10 /9,8% 30/29,4 % 43/42,2 % 56/4,9 % 

 
 
1.3.3 Väestölliset lähtökohdat talousarviovuoteen 2017 
 
Ristijärven kunnan väestömäärä syyskuun lopussa 2016 oli 1334. Vuoden 2015 lopun viralli-
nen  asukasluku oli 1351. Ikärakenteen osalta muutokset edelliseen vuoteen verrattuna ovat 
vähäisiä. Yli 65 –vuotiaiden osuus väestöstä 31.12.2015 oli 35,2 prosenttia ja alle 15 –
vuotiaiden osuus 9,9 prosenttia.  Vastaavat ennakolliset luvut syyskuussa 2016 olivat 36,0 ja 
10,3 prosenttia.  
 
Kuntaan on muuttanut vuoden 2016 aikana lokakuun loppuun mennessä 54 henkilöä, kun 
pois muuttaneita vastaavana aikana oli 57 henkilöä. Luonnollinen väestölisäys oli -11. 
  
Taloudellinen huoltosuhde vuoden 2013 lopussa oli 184,8, mikä tarkoittaa että yhtä työssä-
käyvää kohden on 1,85 työvoiman ulkopuolella olevaa eli lapsia, opiskelijoita, työttömiä ja elä-
keläisiä (Tilastokeskus). Vuoden 2014 Tilastokeskuksen tilaston mukaan 37,5 prosentilla 15 
vuotta täyttäneestä väestöstä oli vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa. 
Väestöllinen huoltosuhde vuonna 2015 oli 81,8 ja taloudellinen huoltosuhde vuonna 2014 oli 
192,6. 
 
Eläkkeensaajia 31.12.2015 Kansaneläkelaitoksen tilaston mukaan oli 45,4 prosenttia väestös-
tä.  
 
Väestöennuste 2015 – 2030 (Tilastokeskus) 
 
  

2015 
Ennakko 
väkiluku 
30.9.2016 

 
2017 

 
2020 

 
2025 

 
2030 

 
2035 

 
Ristijärvi 1 351 1 334 1 330 1 300 1 244 1 206 1 181 
Kajaanin seutu 52 984 52 951  52 870 52 665 52 462 51 365 50 688 
Koko Kainuu 75 324 75 018 74 850 72 490 70 303 68 450 66 834 
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Väestömäärän on arvioitu olevan talousarviovuoden 2017 lopussa 1 330 ja Kainuussa 74 
850.  
Ennuste 2020 - 2035: Tilastokeskus. Ennusteessa on otettu huomioon syntyvyyden, kuollei-
suuden, kuntien välisen muuttoliikkeen ja siirtolaisuuden vaikutus väestökehitykseen. Ennus-
teesta on vähennetty Vaala 31.12.2015 väestötiedon mukaisena (3037 as.). 
 
 
1.3.4 Työllisyys 
 
Ristijärven kunnan työllisen työvoiman määrä vuodelta 2014 olevan viimeisimmän käytettävis-
sä olevan tilaston mukaan on ollut 484 henkilöä ja työpaikkoja on ollut 361 kappaletta. Työpai-
koista 73,7 prosenttia on tuolloin ollut palvelualalla. Alkutuotannossa työpaikkoja on ollut 19,4 
prosenttia. 
 
Työttömyys on vuoden 2016 aikana kääntynyt myös Ristijärvellä laskuun muun Kainuun ta-
voin. Ristijärvellä oli työttömänä työnhakijana syyskuussa 2016 yhteensä 65 henkilöä ja 11,4 
prosenttia työllisestä työvoimasta. Miesten osuus työttömistä oli 63 prosenttia ja yli 50 –
vuotiaiden osuus 58,5 prosenttia. Avoimia työpaikkoja Ristijärvellä ei TE-keskuksen työllisyys-
katsauksen mukaan ollut syyskuussa yhtään. 
Työllisyyden hoidon kunnalle aiheutuvista kustannuksista työmarkkinatukimaksun osuus on  
vuonna 2016 arviolta noin 52 prosenttia.  Vuoden 2017 talousarviossa on maksuun varattu 
71 400 euroa. 
 
Työllisyyden hoitoon haetaan uusia toimintatapoja, kun työllisyyden hoidon palvelut ostetaan  
vuoden alusta lukien Paltamon työvoimayhdistykseltä.  Palvelun tuottamissopimus Kump-
paniksi ry:n kanssa päättyy vuoden 2016 lopussa.  Samalla päättynee myös pajatoiminta siinä 
muodossa, kuin Kumppaniksi ry on sitä ylläpitänyt.  Yhdistyksen kanssa tehty sopimus nou-
dattaa sisällöllisesti Puolangan ja Hyrynsalmen kuntien kanssa tehtyä sopimusta.  Yhteistyöltä 
odotetaan muun ohella työttömien eläkeselvittelyjen aloittamista.  Ristijärven kunta on tehnyt 
päätöksen mukana olosta työvoimayhdistyksen hakemassa Soihtu -hankkeessa, jossa kohde-
ryhmänä ovat nuoret ja muut heikossa työmarkkinatilanteessa olevat henkilöt. 
 
Kainuussa on syksyllä 2016 valmistunut TOLOKUSTI –käsikirja, joka sisältää kuntakohtaiset 
Kohti työtä –toimintamallit.  
 
Kainuun Sote ky:n toimintaan sisältyy edelleen kuntouttava työtoiminta, jonka toivotaan jatka-
van kehittävää yhteistyötä muiden työllisyyden ja työllistämisen parissa toimivien tahojen 
kanssa. 
 
Ristijärven kunnan suurin ongelma työllisyystilanteen parantamisessa on uusien työpaikkojen  
vähäinen määrä oman kunnan alueella. Kunta pyrkii työllistämään henkilöt, jotka Te-toimisto  
lainsäädännön perusteella osoittaa kunnalle työllistettäväksi. 
 
Työttömät työnhakijat (lomautetut ml.) ja työttömyysaste sekä muutokset  
(Lähde: ELY-keskus, Työllisyyskatsaus syyskuu 2016) 
 
 työttömät 

työhakijat  
joulukuu 2015 

työttömät 
työhakijat 
syyskuu 2016 

työttömyys- 
%, keskim. 
v. 2015 

työttömyys- 
% 
syyskuu 2016 

Työttömät (lom. ml.) 
alle 25 –v. tyött. 
yli 50 –v. tyött. 
pitkäaikaistyöttömät 
työttömyysaste 

88 
7 
50 
21 
 

65 
9 
38 
25 

 
 
 
 
14,0 

 
 
 
 
11,4 
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Työmarkkinatukimaksun kehitys 

 2013 2014 2015 2016* Ta 2017 
 
Työmarkkinatukimaksu 

 
26 504 

 
36 112 

 
64 924 

 
72 000 

 
71 400 

Yht.vast. tuella olleet, keskimää-
rin 

14 21 11 18 15 

Kuntouttava työtoiminta, 
kustannukset, € 

 
25 304 

 
25 599 

 
Sote Ky 

 
Sote Ky 

 
Sote ky 

 
*) arvio toteumasta. Kuntouttava työtoiminta on vuoden 2015 alusta ollut osa Sote ky:n toimin-
taa. Kunnan osuus työmarkkinatukimaksuun tuella olon keston mukaan:   
yli 300 pv – 1000 pv, osuus 50 % ja yli 1 000 pv, osuus 70 % 
 
1.4 Talousarvion sitovuus 
 
Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on päävastuualueen toimintakate (netto).   
Vastuualueet: Valtuusto, Tarkastuslautakunta, Yleinen hallinto, Sivistystoimi, Tekninen toimi, 
Maaseututoimi ja Lautakunnat.    
Päävastuualueen sisällä toteutetut vastuualueiden väliset määrärahamuutokset tehdään vi-
ranhaltijapäätöksenä/päävastuualueen päällikkö ja ne tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 
Muutokset viedään keskitetysti taloussuunnitteluun (SAP Bi) hallintopalveluissa. Talousarvios-
sa mainitsemattoman vakinaisen henkilöstön palkkaamiseen tulee olla kunnanhallituksen lu-
pa. 
 
Investointien määrärahan sitovuus määräytyy talousarviokirjaan merkityn hankeryhmäkohtai-
sesti. Rakentamislautakunta voi siirtää hankkeelta toiselle talousarviohankkeelle määrärahaa 
perustellusta syystä. Muutokset tulee saattaa tiedoksi kunnanhallitukselle.  
 
Rahoitusosa on valtuuston nähden sitova. 
 
Talousarvion muutokset ja toimivalta muutoksiin 
 
Kunnanvaltuuston antamien tavoitteiden perusteella päävastuualueet laativat käyttösuunni-
telmat, joissa esitetään yksityiskohtaisemmin toiminnalliset, taloudelliset ja palvelujen laadulli-
set tavoitteet sekä määrärahojen käyttösuunnitelmat vastuualuittain ja toimintayksiköittäin. 
 
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto, jos muutos aiheuttaa päävas-
tuualueen toimintakatteen ylittymisen ja/tai olennaisia muutoksen hyväksyttyihin tavoitteisiin. 
 
Investointiohjelman toteuttamissuunnitelma käsitellään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuus-
tossa, jonka jälkeen rakentamislautakunta voi päätöksellään siirtää investointimäärärahaa ta-
lousarvioon sisältyvältä hankeryhmältä toiselle hankeryhmälle.  Muutos tuodaan tiedoksi kun-
nanhallitukseen.   
 
Kiinteän omaisuuden ja metsäomaisuuden myynti 
 
Kunnanhallitus voi myydä kiinteää omaisuutta ja metsäomaisuutta investointien ja toimintojen 
rahoittamiseen tai kun se muuten on tarkoituksenmukaista. 
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Maksuvalmiuden turvaaminen 
 
Ristijärven kunnalla on Kuntarahoitus Oyj:n kuntatodistusohjelma lyhytaikaisen rahoituksen 
hankkimista varten Kunnanvaltuusto on hyväksynyt lyhytaikaisen lainan limiitiksi 2,5 milj. eu-
roa, mikä tarkoittaa, että kunnalla voi olla samanaikaisesti nostettuna lyhytaikaista lainaa edel-
lä mainittu määrä. Liikkeelle lasketun kuntatodistuksen määrä lokakuun 2016 lopussa oli 
1 300 000 euroa. Muutos vuoden 2016 
aikana + 100 000 €. 
 
Kuntatodistusten nostovaltuus valtuuston hyväksymän enimmäisrajaan saakka on hallinto-
säännössä valtuutettu  kunnanjohtajalle ja hallintopäällikölle. 
 
Kainuun Etu Oy:n väliaikaisrahoitus 
 
Kainuun kunnat (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja 
Suomussalmi) sekä Vaala ovat sopineet Kainuun Etu Oy:n toiminnan ja rahoituksen järjestä-
misestä vuosille 2017 – 2019.   
Yhtiön kassavarojen riittävyyden varmistamiseksi on valmisteltu väliaikaisrahoitusta koskeva 
sopimus vuosille 2017, 2018 ja 2019.  
Sopimuksen mukainen vuosittainen rahoituksen enimmäismäärä on 400 000 euroa vuonna 
2017, 200 000 euroa vuonna 2018 ja 200 000 euroa vuonna 2019. Väliaikaisrahoituksen vuo-
sittainen jakautuminen omistajakuntien kesken perustuu kuntien edellisen vuoden asukaslu-
kumäärään.  
 
Kainuun Etu Oy sitoutuu maksamaan omistajakunnille vuosina 2017 – 2019 saamansa rahoi-
tuksen takaisin omistajakunnille vuoden 2021 loppuun mennessä. Väliaikaisrahoitukselle ei 
anneta vakuutta eikä sille makseta korkoa. 
 
Väliaikaisrahoitus sisältyy tämän talousarvion rahoituslaskelmaosassa esitettyyn antolai-
nasaamisten lisäykseen. Rahoituslaskelman selostustekstissä on esitetty arvio Ristijärven 
kunnan maksuosuuden määrästä. 
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2. TALOUS 
2.1 Talousarvion toimintakate toiminnoittain (ei sisällä tp-vuoden vyörytyseriä) 
 
                                                                                                             1000 € 
 
 

TA 2017 TP 2015 KS 2016 TS 2018 TS 2019 

Vaalit      

TOIMINTATUOTOT 0 2 562 0 2,3 2,3 

TOIMINTAKULUT -5 974 -3 934 0 -6,0 -5,0 

TOIMINTAKATE -5 974 -3 934 0 -4,0 -3,0 

 Kunnanvaltuusto                                                                                       

TOIMINTAKULUT -13 550 -15 846 -18 840 -13,5 -13,5 

TOIMINTAKATE -13 550 -15 846 -18 840 -13,5 -13,5 

Tarkastuslautakunta      

TOIMINTAKULUT -8 850 -6 978 -8 850 -8,9 -8,9 

TOIMINTAKATE -8 850 -6 978 -8 850 -8,9 -8,9 

Yleinen hallinto      

TOIMINTATUOTOT 418 120 650 609 354 872 418,1 418,1 

TOIMINTAKULUT -9 286 938 -8 755 072 -9 163 891 -9 175,5 -9 155,0 

TOIMINTAKATE -8 868 818 -8 104 464 -8 809 019 -8 758,4 -8 736,9 

Sivistystoimi      

TOIMINTATUOTOT 79 698 108 397 125 293 48,6 45,8 

TOIMINTAKULUT -1 995 647 -1 929 840 -1 897 357 -1 842,5 -1 838,3 

TOIMINTAKATE -1 915 949 -1 821 443 -1 772 064 -1 793,9 -1 792,5 

Tekninen toimi      

TOIMINTATUOTOT 1 211 151 1 412 689 1 173 755 1 153,0 1 127,9 

TOMINTAKULUT -1 586 144 -1 760 799 -1 543 627 -1 575,6 -1 550,6 

TOIMINTAKATE -374 993 -348 109 -369 872 -422,6 422,7 

Maaseututoimi      

TOIMINTATUOTOT 2 691 199 2 702 030 2 777 605 2 691,2 2 691,2 

TOIMINTAKULUT -2 729 630 -2 728 963 -2 815 735 -2 726,6 -2 726,6 

TOIMINTAKATE -38 431 -19 981 -38 130 -38,4 -38,4 

Palvelulautakunta      

TOIMINTATUOTOT 0 24 0 0 0 

TOIMINTAKULUT -8 280 -1 265 -2 460 -2,2 -2,2 

TOIMINTAKATE -8 280 -1 240 -2 460 -2,2 -2,5 

Rakentamislautakunta      

TOIMINTAKULUT -3 330 -1 636 -3 470 -3,3 -3,3 

TOIMINTAKATE -3 330 -1 636 -3 470 -3,3 -3,3 

 
Vastuualueet yhteensä 

 
TA 2017 

 
TP 2015 

 
KS 2016 

 
TS 2018 

 
TS 2019 

 
TOIMINTATUOTOT 
TOIMINTAKULUT 
TOIMINTAKATE 
 

4 400 168 
-15 566 186 
-11 166 018 

4 922 771 
-15 265 878 
-10 343 108 

 
4 431 525 

-15 448 940 
-11 017 415 

 

4 312,9 
-15 357,8 
-11 044,9 

4 885,1 
-15 307,1 
-11 022,0 
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2.2 TULOSLASKELMA   
 
                                                                                                                             1 000 € 

  TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 

 
TOIMINTATUOTOT 

 
4 922 771 

 
4 431 532 

 
4 400 168 

 
4 313 

 
4 285 

Myyntituotot 3 175 767 3 195 670 3 141 687 3 092 3 092 

Maksutuotot 475 880 440 870 400 080 400 400 

Tuet ja avustukset 86 042 65 543 54 900 26 23 

Muut toimintatuotot 1 185 081 719 449 803 501 795 770 

Vuokratuotot 837 795 682 471 712 201 704 679 

Muut toimintatuotot 347 795 46 978 91 300 91 91 

 
TOIMINTAKULUT 

 
-15 265 878 

 
-15 448 940 

 
-15 566 186 

 
-15 358 

 
-15 307 

Henkilöstömenot -4 696 620 -4 700 924 -4 658 826 -4 603 -4 602 

Palkat ja palkkiot -3 298 332 -3 238 410 -3 328 320 -3 284 -3 283 

Henkilöstösivukulut -1 170 011 -1 462 514 -1 330 505 -1 319 -1 319 

Palvelujen ostot -8 920 129 -9 333 670 -9 469 939 -9 406 -9 358 

 josta Kainuun sote- kuntayhty-
män ja    Kainuun liiton osuus*) 

-6 982 062 -7 280 090 -7 344 000 -7 300 -7 300 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -732 056 -656 686 -674 265 -666 -666 

Avustukset -330 956 -366 500 -311 160 -290 -290 

Muut toimintamenot -586 118 -391 159 -451 996 -393 -393 

Vuokrat -472 608 -349 384 -383 261 -350 -350 

Muut toimintakulut -113 510 -41 775 -68 735 -43 -43 

 
TOIMINTAKATE 

 
-10 343 108 

 
-11 017 408 

 
-11 166 018 

 
-11 045 

 
-11 022 

Verotulot 5 134 058 4 810 000 4 914 000 4 914 4 914 

Valtionosuudet 5 790 920 6 040 115  6 046 620 6 047 6 047 

Rahoitustuotot ja -kulut -33 969 -27 600 -30 250 -30 -30 

  Korkotulot 9 998 14 600 11 600 12 12 

  Muut rahoitustulot 9 046 4 350 4 000 4 4 

  Korkomenot -43 237 -46 000 -45 000 -45 -45 

  Muut rahoitusmenot -9 776 -550 -850 -1 -1 

VUOSIKATE 547 901 -194 900 -235 648 -115 -92 

Poistot ja arvonalentumiset -559 137 -497 078 -467 956 -434 -405 

Tilikauden tulos -11 236 -691 978 -703 604 -548 -496 

Poistoeron vähennys  128 780 109 000 77 379   

 
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 

 
117 544 

 
-582 978 

 
-626 225 

  

Toimintatuotot/toimintakulut, % 29,5 26,1 25,5   

Vuosikate / Poistot, % 98,0 -38,2 -61,0   

Vuosikate, euroa/asukas 406,0 -139 -215   

Kertynyt yli-/alijäämä (1 000 €) 1 939 1 356 730 182 -314 

Asukasmäärä vuoden lopussa 1 351 1 365 1 330   

  TA 2016 on alkuperäinen talousarvio. Hyväksytyt lisämäärärahamenot 33 500 €. 
 
Poistoeron vähennys kirjataan seuraavista valmistuneista investoinneista kertyvistä poistoista: 
Hoitokodin peruskorjaus, liikuntatalo, Ristipirtin portti, , Ristijärven pirtin lomarakennukset ja Palvelukeskuksen 
rakentaminen. Tuloslaskelman sisäiset tulot ja menot vuoden 2017 talousarviossa ovat 570 595 euroa, josta 
vuokrien osuus on 59 %. Vuokrien ohella hallintokuntien välisinä myynteinä ja ostoina käsitellään ateriapalvelut 
sekä lämmön myynti ja osto.  
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2.3. INVESTOINNIT 
 

Hyödyke 

Kustannus-
arvio yhteen-

sä 2017-
2019 

TA 2017 TS 2018 TS 2019 Valtion-  
osuus 

% 

Valtion-  
osuus     
 1 000  
euroa 

Maa-alueet 150 000 50 000 50 000 50 000    

* Hankinta -50 000 -50 000      

* Myynti 200 000 100 000 50 000 50 000    

Osakkeet ja osuudet -35 000 -5 000 -30 000     

 Hankinta  -30 000 -30 000     

 Myynti  25 000     

Irtaimisto -80 000 -60 000 -10 000 -10 000    

 yleinen käyttö -30 000 -10 000 -10 000 -10 000    

 varavoima -20 000 -20 000     

 astianpesuosastolait-
teet 

-30 000 -30 000     

Uudisrakentaminen ja perus-
korjaus 

-2 284 500 -284 500 -2 000 000     

Pirtin alue (mm. sauna ja leiri-
mökki) 

-20 000 -20 000     

Terveysasema  -2 100 000 -100 000 -2 000 000    

Päiväkoti -40 000 -40 000     

Katvelan alue (hanke): raken-
nukset ja rakennelmat 1)-40 000 

-40 000     

Saukkovaaran kuuluttamora-
kennushanke (nettomääräraha) 
Kattorakenteet 2) 
Willa Wanhan alakerran pk 
 

-39 500 
-25 000 
-20 000 

-39 500 
-25 000 
-20 000 

    

       

Kunnallistekniikka -450 000 -115 000 -235 000 -100 000   

 Hietaniemen vesihuolto -350 000  -150 000 -200 000   

valtionosuus 175 000  75 000 100 000 50,0 175 

 Katuvalaistus -30 000 -30 000     

 Pirtin alueen kunnallis-
tekniikka (vesihuolto) 

-100 000  -100 000    

 Asfaltoinnit 3) -25 000 -25 000     

 Kaukolämpö -120 000 -60 000 -60 000    

       

Investointimenot, brutto -3 099 500 -539 500 -2 350 000 -210 000   

Rahoitusosuudet 175 000 0 75 000 100 000   

Hyödykkeiden luovutus-
tulot 

225 000 125 000 50 000 50 000   

Investointimenot, netto -2 699 500 -414 500 -2 225 000 -60 000   

 
1) Katvelan alueen kehittämishanke jatkuu vuoden 2017 puolelle. Hankkeen nettomenoista kunnan kokonaan  
kustannettava osuus on noin 16 000 euroa. 
2) Saukkovaaran kuuluttamorakennushanke aloitetaan vuonna 2017 (jatkoaika aloitukselle myönnetty) 
3) Pappilantie, Ekokympin lajitteluaseman tie ja Saukkovaarantie 
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2.4  RAHOITUSLASKELMA  
1000 euroa 
 

  TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 

TOIMINNAN RAHAVIRTA 378,9     

Vuosikate 547,9 -194,9 -235,6 -114,5 -91,6 

Tulorahoituksen korjauserät -169,0 0 0 0 0 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2,4 -150,0 -414,5 -2 225,0 -60,0 

Investointimenot -567,8 -200,0 -539,5 -2 350,0 -210,0 

Rahoitusosuudet investointi-
menoihin 

60,5 0,0 0,0 75,0 100,0 

Pysyvien vastaavien hyödyk-
keiden luovutustulot 

504,9 50,0 125,0 50,0 50,0 

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN 
RAHAVIRTA 

376,4 -344,9 -650,1 -2 339,5 -151,6 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -723,7 398,6 189,0 2 011,0 -154,0 

ANTOLAINAUKSEN 
MUUTOKSET 

-1 004,2 20,6 11,0 11,0 11,0 

Antolainasaamisten lisäykset -1 038,9 0,0 -10,0 -10,0 -10,0 

Antolainasaamisten vähennyk-
set 

34,6 20,6 21,0 21,0 21,0 

LAINAKANNAN MUUTOKSET 280,5 378,0 228,0 2 000,0 -175,0 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 890,0 1 000,0 800,0 2 500,0 500,0 

Pitkäaikaisten lainojen vähen-
nys*) 

-409,5 -622,0 -622,0 -500,0 -675,0 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -200,0     

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MUUT MAKSUVALMIUDEN 
MUUTOKSET 

26,6     

VAIKUTUS 
MAKSUVALMIUTEEN 

-320,7 53,7 -461,1 -328,5 -305,6 

Rahavarat 31.12. 897,2 950,9 489,8 161,3 -144,3 

Rahavarat 1.1. 1 217,9 897,2 950,9 489,8 161,3 

       

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoi-
tearvot 

     

Toiminnan ja investointien raha-
virran kertymä 

-361,2 -344,9 -650,1 -2 339,5 -151,6 

Lainanhoitokate 1,3     

Kassan riittävyys, pv 19,5     

*) sisältää varauksen  Ristijärven Vuokratalot Oy:ltä olevan lainan 100 000 euron lyhennykseen  

 
Maksuvalmiuden turvaamiseksi käytetään kuntatodistusohjelman lyhytaikaista lainaa. Pitkäaikaista lai-
naa otetaan investointien rahoittamiseen ja pysyviin rahoituksen järjestelyihin esim. lyhytaikaisen lai-
nan muuttamiseen pitkäaikaiseksi tai sen rinnalla rahoitustilanteen vakauttamiseksi.  
 
Antolainasaamisten lisäys sisältää Kainuun  Etu Oy:lle  myönnettävän omistajakuntien sopimuksella 
sovittavan väliaikaisrahoituksen (v. 400 000 € v. 2017 ja 200 000 € vuosina 2018 – 2019, yht. enintään 
800 000 €), josta Ristijärven kunnan osuus asukaslukujen suhteessa on v. 2017 enintään  n. 6 880 €, 
ja vuosina 2018 ja 2019  enintään  n. 3 440 €/vuosi.  Väliaikaisrahoitus maksetaan omistajakunnille 
takaisin vuoden 2021 loppuun mennessä. 
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2.5 KOKONAISTULOT JA –MENOT  
  
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN 
YHTEENVETO 

 

 Sitovuus1) Määrärahat Tuloarviot 

KÄYTTÖTALOUSOSA 
Vaalit 

 
N 

 
5 974 

 
0 

Valtuusto N 14 400 0 

Tarkastuslautakunta N 8 850 0 

Yleishallinto    

   Kunnanhallitus aluehallinto N 7 799 916 0 

   Hallintopalvelut N 527 390 10 470 

   Strategiaprosessi N 74 095 41 700 

   Ateria- ja puhtaanapitopalvelut N 455 876 356 350 

   Elinkeinotoimi N 206 668 0 

   Työllisyyden hoito N 126 987 9 600 

   Lähipalvelut N 23 000 0 

 Sivistyspalvelut    

   Lasten päivähoito N 480 543 50 200 

   Perusopetus N 1 246 115 22 078 

   Kirjasto- ja kulttuuritoimi N 157 845 2 300 

   Hyvinvointipalvelut N 111 143 5 120 

Tekniset palvelut    

  Rakentaminen ja ympäristö N 109 466 12 600 

  Tiet ja kiinteistöt N 1 359 183 1 197 801 

  Urheilualueet ja liikuntapaikat N 117 495 750 

Maaseutupalvelut    

  Hallinto N 224 431 186 000 

  Lomitustoimi N 2 505 199 2 505 199 

Palvelulautakunta N 8 280 0 

Rakentamislautakunta N 3 330 0 

TULOSLASKELMAOSA    

Verotulot B  4 914 000 

Valtionosuudet B  6 046 620 

Korkotulot B  11 600 

Muut rahoitustulot B  4 000 

Korkomenot B 45 000  

Muut rahoitusmenot B 850  

INVESTOINTIOSA    
Maa- ja metsäkiinteistöt N 50 000 100 000 

Osakkeet ja osuudet N 30 000 25 000 

Irtaimisto B 60 000  

Uudisrakentaminen ja peruskorjaus    

  Pirtin alue B 20 000  

  Terveysasema, päiväkoti B 140 000  

  Saukkovaaran kuuluttamorakennus N 64 500  

Katvelan alue 
Willa Wanha 

N 
B 

40 000 
20 000 

 

Kunnallistekniikka    

Katuvalaistus 
Asfaltoinnit 

B 
B 

30 000 
25 000 
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TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO 

 Sitovuus1) Määrärahat Tuloarviot 

Kaukolämpö 
RAHOITUSOSA 

B 60 000  

Antolainauksen muutokset    

 Antolainasaamisten vähennykset 
 Antolainasaamisten lisäykset 

B 
B 

 
10 000 

21 000 

Lainakannan muutokset    

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys B  800 000 

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys B 622 000  

Lyhytaikaisten lainojen muutos N   

Vaikutus maksuvalmiuteen   461 148 

    

TALOUSARVION LOPPUSUMMA  16 783 536 16 783 536 

1) N = nettomääräraha, B= bruttomääräraha 

 
Tulolajien osuus ulkoisista tuloista 
Verotulot 31,4 %, Valtionosuudet 38,7 % ja Myynti- ja maksutuotot 20,9 %. 

 

  
 
Menolajien osuus ulkoisista menoista: Palvelujen ostojen osuus 58, 8 %, henkilöstömenojen osuus 28,9 %,  
rahoituskulut 3,9 % (korot ja lyhennykset), aineet ja tarvikkeet 3,2 %. 
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3. TALOUSARVIO VASTUUALUEITTAIN 

 

16110  VAALIT TA 2017 TP 2015 TA 2016 TS 2018 TS 2019 

TOIMINTATUOTOT 0 2 562 0 2 000 2 000 

Henkilöstökulut -4 874 -3 111 0 -4 874 -3 870 

Palvelujen ostot -900 -650 0 -900 -900 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -100 -173 0 -100 -100 

Muut toimintakulut -100 0 0 -100 -100 

TOIMINTAKULUT -5 974 -3 934 0 -5 974 -4 970 

TOIMINTAKATE -5 974 -1 372 0 -3 974 -2 970 

 

Talousarviovuonna 2016 ei ole valtiollisia vaaleja tai kunnallisvaaleja.  Seuraavat kunnallisvaalit   
järjestetään huhtikuussa 2017.  
 
 
16111 KUNNANVALTUUSTO 

TA 2017 TP 2015 TA 2016 TS 2018 TS 2019 

Henkilöstökulut -8 000 -8 351 -9 580 -8 000 -8000 

Palvelujen ostot -3 250 -1 997 -3 170 -3 250 -3 250 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 570 -1 328 -250 -1 570 -1 570 

Muut toimintakulut -1 580 -6 -550 -1 580 -1 580 

TOIMINTAKULUT -14 400 -11 682 -13 550 -14 400 -14 400 

TOIMINTAKATE -14 400 -11 682 -13 550 -14 400 -14 400 

 
Kunnanvaltuuston toimialaan kuuluu ylimmän poliittisen toimivallan käyttö kunnassa. Valtuusto määrit-
telee strategiat, arvot ja tavoitteet. Valtuusto myöskin myöntää resurssit em. asioiden saavuttamiseksi. 
Kunnanvaltuustoon kuuluu Ristijärven kunnassa 17 jäsentä.  Muissa toiminakuluissa on varaus koko-
uskulujen lisäykseen. 
  

16121 
TARKASTUSLAUTAKUNTA 

TA 2017 TP 2015 TA 2016 TS 2018 TS 2019 

Henkilöstökulut -2 300 -2 071 -2 400 -2 300 -2 300 

Palvelujen ostot -5 420 -4 685 -6 250 -5 420 -5 420 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -200 -68 -200 -200 -200 

Muut toimintakulut -930 0 0 -930 -930 

TOIMINTAKULUT -8 850 -6 978 -8 850 -8 850 -8 850 

TOIMINTAKATE -8 850 -6 978 -8 850 -8 850 -8 850 

 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yh-
teensovittamisesta. Lautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset kunnan ja kunta-
konsernin tavoitteet toteutuneet. 
Tilintarkastusyhteisönä on BDO Audiator Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana Tiina Mikkonen-
Brännkärr. 
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PÄÄVASTUUALUE: YLEINEN HALLINTO 
     
Toiminta-ajatus:  Ristijärven kunnan strategia uudistetaan vuoden 2017 aikana siten, että uu-

si kunnanvaltuusto hyväksyy sen lopullisesti. Nykyinen strategia sisältää 
kolme painopistettä: elinvoimaisen kuntarakenteen vahvistaminen, hyvä 
asuminen ja kuntalaisten hyvinvointi sekä perustason lähipalvelut. Kunta-
laisten hyvinvoinnin seuranta ja toimenpiteet on sisällytetty kuntastrategi-
aan. Henkilöstöpolitiikka perustuu kannustavaan johtamiseen ja työssä jat-
kamisen tukemiseen sekä osaamisen kehittämiseen eri ikäiset työntekijät 
huomioiden.  Henkilöstölle luodaan mahdollisuudet käyttää työssään omaa 
osaamistaan kunnan ja kuntalaisten parhaaksi. Tavoitteena on tasapainoi-
nen kuntatalous, keinot selviytyä velvoitteistaan ja kohdistaa talouden so-
peutukset niin, etteivät kuntalaisten saama palveluiden taso merkittävästi 
heikkene.  

 
 Maakuntauudistuksen  valmistelun myötä, uuden kunnan strateginen raken-

taminen on Kainuun kuntien ja Ristijärven kunnan keskeinen tavoite sekä 
talousarvio-, että suunnitteluvuosille. 

 
 
 
16131 YLEINEN 
HALLINTO 

TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 418 120 650 609 354 872 418 418 

Henkilöstökulut -799 060 -813 399 -834 137 -800 -800 

Palvelujen ostot -7 991 310 -7 478 712 -7 880 850 -7 975 -7 955 

josta Sote kuntayhtymältä -7 321 700 -7 300 000 -7 280 090 -7 322 -7 322 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -138 970 -139 449 -140 800 -138 -138 

Avustukset -166 660 -187 371 -194 000 -145 -144 

Muut toimintakulut -117 931 -136 141 -89 104 -118 -118 

TOIMINTAKULUT -9 213 931 -8 755 072 -9 163 891 -9 176 -9 155 

TOIMINTAKATE -8 795 811 -8 104 464 -8 809 019 -8 757 -8 736 

Ulkoinen toimintakate -8 794 329 -8 171 493 -8 756 037 -8 754 -8 734 

Laskennalliset kustannukset      

 Poistot -3 458 -24 970 -7 356 3  2  

 Muut lask. Kustannukset  34 927    

Kokonaiskustannukset -8 799 269 -8 094 507 -8 816 375 -8 760 -8 738 

 
Vastuualue käsittää seuraavat palvelualueet: kunnanhallitus, maakuntahallinto, pelastustoimi, verotuk-
sen, avustuslainat, hallintopalvelut, ateriapalvelut, kaavoitus, elinkeinotoimen, työllisyydenhoidon ja 
lähipalvelut. 
 
Kunnan yleisen hallinnon päävastuualueelta hallintopalvelujen osuus toimintakatteesta on 5,9 % ja  
Kainuun Liiton ja Sote- ky:n osuus 80 % kustannuksista.  
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Vastuualue:   Kunnanhallitus ja aluehallinto 
Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja 
 
16131 Kunnanhallitus ja 
aluehallinto  

TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 0 242 910 700 0 0 

Henkilöstökulut -151 320 -221 952 -203 685 -151 -151 

Palvelujen ostot -7 560 770 -7 202 134 -7 530 870 -7 549 -7 549 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 930 -7 680 -2 330 -2 -2 

Avustukset -49 760 -45 527 -44 800 -38 -37 

Muut toimintakulut -36 136 -90 588 -44 622 -36 -36 

TOMINTAKULUT -7 799 916 -7 567 094 -7 827 177 -7 776 -7 774 

TOIMINTAKATE -7 799 916 -7 324 184 -7 826 307 -7 776  -7 774  

Ulkoinen toimintakate -7 768 213 -7 315 072 -7 798 950 -7 743 -7 771 

Laskennalliset kustannukset      

 Poistot -140 -219 -1 175   

 Muut laskennalliset  kustann.  -23 104    

Kokonaiskustannukset -7 800 056 -7 347 722 -7 827 482 -7 776 -7 775 

 
Vanhusneuvoston toimintaan on varattu 2 280 euron määräraha. Hyvinvointikertomus uudistetaan 
vuoden 2017 aikana. Tämän hetken hyvinvointityössä tavoitteena on ottaa huomioon kuntalaisten, 
vanhusneuvoston ja järjestöjen näkemyksiä  moniammatillisen hyvinvointityön tueksi. 
 
VUODEN 2017 HYVINVOINTITYÖN PAINOPISTEALUEET 

1. Kunnan asukkaiden ja palvelutarpeiden muutosten huomioiminen taloudessa, palveluissa ja 
kunnallisessa päätöksenteossa. Hyte-ryhmän työn tulosten vieminen käytäntöön. 

2. Eri väestöryhmien ruokailu- ja liikuntaneuvonta, kansansairauksien torjunta, toimintakyvyn edis-
täminen. Painotukset vastuualueen talousarvioissa. 

3. syrjäytymisen ehkäisy, tukemalla järjestöjen työtä toimia kuntalaisten aktivoijana. Jatketaan yh-
teistyö paikallisten yhdistysten kanssa 

 
TAVOITTEET TALOUSARVIO- JA SUUNNITELMAVUOSILLE  2017-2020 

 
1) Kuntaa kehitetään valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti sijainniltaan edullisena työs-

säkäynti- ja asumisen alueena. 
2) Etsitään uusia toimintamuotoja kuntalaisten palvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Neuvotel-

laan kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa palvelujen järjestämisestä, ollaan 
mukana palvelukeskus toiminnassa, jos se katsotaan kustannustehokkaaksi ja tarpeelliseksi. 

3) Jatketaan panostuksia pysyvän asutuksen asuntorakentamiseen ja asuinalueiden kunnallistek-
nisten valmiuksien parantamiseen. 

4) Kunnan kiinteistöjen ja maa-omaisuuden myyminen. 
 
 
Vastuualue: Hallintopalvelut 
Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö 
 
 
Toiminta: Hallintopalvelut tuottaa keskitetysti kunnan organisaation tarvitsemat hallin-

non tukipalvelut siltä osin kuin ne tuotetaan itse. Kainuun Sote ky tuottaa 
kunnan ohjeiden mukaisesti palkanlaskennan, taloushallinnon (reskontrat, 
kirjanpito) ja atk-tuen palvelut.  Hallintopalvelut tuottaa myös kuntalaisten 
käyttämät yhteispalvelun avustavat asiakaspalvelut. 
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Tavoitteet vuodelle 2017 
 

Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 
Osaava henkilökunta Täydennyskoulutus 

 
 
 
Ohjelmien ja yhteyksien käyt-
tö 

Osallistutaan resurssien puit-
teissa sekä mahdollisten uusien 
tehtävien edellyttämä koulutus 
 
lyncin käyttö neuvotteluissa ja 
koulutuksissa kasvanut  

Asiakastyytyväisyys Asiakaspalaute Asiakas saa palvelun ja/tai jat-
ko-ohjeet ensimmäisellä yhtey-
denottokerralla 

Hallinnon suoriutumiskyky Viive tehtävien suorittami-
sessa 
 
Uusien velvoitteiden mukai-
nen toiminta 
 

Toimintatavat sopeutettu re-
sursseihin. 
Toimivat koneet ja laitteet 
Uuden kuntalain edellyttämät 
toimintatavat käytössä 1.6.2017 
Kuntalaisten sähköinen asiointi 

 

16132 Hallintopalvelut  TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 10 470 14 351 11 350 10 10 

Henkilöstökulut -322 253 -352 744 -357 172 -323 -323 

Palvelujen ostot -172 190 -91 844 -151 410 -152 -152 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -7 180 -7 895 -6 370 -7  -7 

Muut toimintakulut -25 767 -20 210 -11 080 -26 -26 

TOIMINTAKULUT -527 390 -472 692 -526 032 -508 -508 

TOIMINTAKATE -516 920 -458 342 -514 682 -498 -498 

Ulkoinen toimintakate  -447 123 -514 682   

  Poistot -113 -215 -142 0 0 

  Muut laskenn. kustannukset  65 964    

TILIKAUDEN TULOS -517 033 -392 592 -514 823 -498 -498 

 
Vastuualue käsittää hallintopalvelun, yhteispalvelupisteen, henkilöstöhallinnon sekä atk- ja 
kopiointipalvelut. Talousarviossa on varauduttu lyhytaikaisen lisähenkilöresurssin käyttöön. 
Teknisistä palveluista on siirretty hallinnon tukipalvelun henkilöstöresurssia hallintopalvelun  
käyttöön teknisen toimen tarvearvion perusteella. 
Ristijärven kunta on päättänyt jatkaa Dynasty –asiahallintaohjelman käyttöä vuoden 2017 loppuun 
saakka.  Ohjelman käytön kustannukset on huomioitu talousarviossa. 
 
Muut tavoitteet suunnitelmavuosille 
 

1) Sähköisten neuvotteluyhteyksien käyttö normaaliksi toiminnaksi  
2) Valmistaudutaan tukipalvelujen tuottamisessa tapahtuvaan muutokseen 
3) Hallinnossa on tehtävien hoidon edellyttämät  resurssit. 
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Vastuualue: Maankäyttö ja strategiaprosessi 
 
Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja 
 
Toiminta-ajatus:  Kunta harjoittaa aktiivista maapolitiikka. Tavoitteena on maankäytön ja 

asumisen edellytysten toteutuksella, kuten kaavoittamalla ja kunnallistekni-
sellä rakentamisella ja suunnittelulla toteuttaa vetovoimaisia asunto- ja yri-
tystontteja.  
Kerran valtuustokaudessa kunnanjohtaja ja johtoryhmä valmistelevat yh-
dessä luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa kuntastrategiat. Uuden 
kuntalain mukaan strategia sisältää kunnan kehitystä, elinvoimaisuutta, hy-
vinvointia ja henkilöstöä koskevat osat. Kunta toteuttaa kunnanvaltuuston 
vahvistamaa strategiaa, visiota ja talousarviota sekä suunnitelmakaudelle 
asetettuja painopisteitä. Esimiehet ohjaavat omaa henkilöstöään toteutta-
maan strategiaa. 

 

Tavoitteet 2017 

Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 

Ranta-asumisen vahvistaminen 
strategisena tavoitteena 

Uudet kaavat, tontit   

Aktiivinen tonttimarkkinointi  Markkinointitoimenpiteet, tehdyt 
kaupat 

Myyty vähintään 3 tonttia 

Kunnan keskeisten maa-
alueiden kehittäminen ja myy-
minen 
Saukkovaaran matkailualue 
Ristijärven Pirtin alue 

Kunnan ja Seniorpolis Oy:n to-
teuttamat myynti - ja hanketoi-
menpiteet. 
Yritysverkoston hankkiminen 
hankkeen tai muiden toimien 
avulla alueen kehityksen vah-
vistamiseksi.  

Helmi Willas verkostohankkeen 
konkreettiset toimenpiteet toteu-
tetaan. 
Saukkovaaran Master Plan uu-
distetaan 

Pirtin alueille ja aloittaa aktiiviset myyntitoimet ja myyntikonseptit tuodaan kunnanvaltuuston hyväksyt-
täväksi 2017. 
 
 

16135 Strategiaprosessi TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 41 700 0 0 42 42 

Henkilöstökulut -49 695   -50 -50 

Palvelujen ostot -23 700 -33 052 -21 900 -24 -24 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -400 -91 -100   

Muut toimintakulut -300   -2 -2 

TOIMINTAKULUT -74 095 -33  143 -22 000 -74 -74 

TOIMINTAKATE -32 395 -33 143 -22 000 -32 -32 

Laskennalliset kustannukset  -68    

TULOS -32 395 -33 211 -22 000 -32 -32 

Aluearkkitehtitoiminnan nettokustannuksiksi kumppanikuntien maksuosuuden jälkeen on talousarviossa arvioitu 
jäävän 10 595 €. Toimintaan ei saada valtionosuutta (tieto 2016 syksy). 
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Suunnitelmavuodet 2017 - 2020 
 

1. Uusien asuntoalueiden hankinta ja kaavoittaminen tarvittaessa, pysyvän asumisen statuksen 
määrittely kylä- ja ranta-alueille. 

2. Loma-asumiseen soveltuvien maa-alueiden kaavoittaminen ja myyminen.  
3. Ranta-asemakaavojen valmistelu. 
4. Kaavoituksen, maankäytön ja uusien palvelujen avulla vahvistetaan kunnan elinvoimaisuutta si-

ten, että kunnan liiketoiminta ja asukasmäärä pysyvät nykyisellä tasolla ja että kunnan netto-
muutto saadaan postiviikseksi. 

 
 
Vastuualue: Ateria- ja puhtaanapitopalvelut 
Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö 
 
Toiminta-ajatus: Ateriapalvelu tuottaa ateriapalvelut kunnalle, kotipalveluateriat  ja hoivaosaston ate-
riat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle sekä sopimuksen mukaan ateriapaleluita 
muille toimijoille.  Elintarvikehankinnat hankitaan pääosin Kainuun hankintarenkaan kilpailuttamilta toi-
mittajilta.  Puhtaanapidon osalta suunnitellaan kunnan omassa käytössä olevien tilojen ja vuokrattujen 
tilojen siivous.  Terveysaseman hoivaosaston puhtaanapito hankitaan ostopalveluna. 
 
 

Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 

Kustannustaso 
*tuotettujen aterioiden määrä (lounaat 
ja päivälliset) 
*tuotettujen aterioiden hinta 

 
 kpl/vuosi 
 
€/ateria 

 
73 500 
 
Kainuun keskitaso 

Laatu 
*hyvä ja ravitseva ruoka 
*viihtyisät tilat 
 
Resurssit 
*osaava ja motivoitunut henkilöstö 
*riittävät henkilöresurssit 
*tarkoituksenmukaiset koneet ja lait-
teet 

 
asiakastyytyväisyyskyselyt 
kouluruokatoimikunta 
tilojen käyttäjien palaute 
 
asiakaspalvelun laatu 
toimiva varahenkilöjärjestelmä 
talousarvio 

 
Arvosana 8,5 
Arvosana: hyvä 
 
 
Arvosana hyvä 
tarve toteutunut 
toiminnan kannalta 
välttämättömät han-
kinnat tehty 

 
Toiminta vuonna 2017 
Vuoden 2016 kesällä väistötiloihin siirtyneen lasten päiväkodin ateriahuolto on lisännyt  
ateriakuljetuksiin lisäkohteen, jonka kustannus ohjautuu suoraan päivähoitoon. Osa päiväkodin  
lapsista ruokailee koulun ruokasalissa, mikä vaikuttaa myös henkilöresurssitarpeeseen. 
Keskuskoulun jakelukeittiössä työskentelee kokoaikainen työntekijä, jonka työajasta osa kohdistuu 
koulun puhtaanapitoon. Vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä ateria- ja puhtaanapitopalveluissa on 
kahdeksan. Kaikki työntekijät ovat kokoaikaisia.  
 
Vuoden 2017 alkupuolella ruokahuollossa otetaan kaikilta osin käyttöön Jamix –ruokatuotanto-
ohjelma, jonka kautta muun muassa laskutus jatkossa ohjautuu osin myös sisäisen laskutuksen osalta. 
Investointiosaan sisältyy määräraha astianpesuosan uusimisesta. Toteutuksesta päätetään lopullisesti 
suunnittelun ja tarjousten pyytämisen jälkeen. Kuljetusten hankintasopimus päättyy 30.9.2017, kun 
viimeinen käytössä ollut optiovuosi tulee täyteen. Kilpailutuksen valmistelu aloitetaan viimeistään ke-
säkuun aikana.  
 
Vuoden 2016 ateriahintojen korotus oli maltillista ja osaa hinnoista ei korotettu lainkaan. Vuodelle 
2017 hinnankorotuspaine on olemassa. Sopimusasiakkaitten hinnoista päätetään keväällä 2017. 
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Tavoitteet vuosille 2018 – 2019 
1. Valmistaudutaan mahdollisiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 
 
 

16136 Ateria- ja puhtaanapi-
topalvelu 

TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 356 350 380 887 337 822 356 356 

Henkilöstökulut -220 895 -209 423 -209 225 -221 -221 

Palvelujen ostot -64 400 -63 376 -54 370 -64 -64 

Aineet, tarvikkeet -127 560 -123 268 -130 400 -128 -128 

Muut toimintakulut -43 021 -15 474 -22 020 -43 -43 

TOIMINTAKULUT -455 876 -411 541 -416 015 -456 -456 

TOIMINTAKATE -99 526 -20 654 -78 193 -96 -96 

Ulkoinen toimintakate -131 695 -94 372 -128 145 -131 -131 

Laskennalliset kustannukset      

 Poistot -3 204 -24 536 -6 039 -3 -2 

Muut laskennall. kustannukset  -6 308    

Kokonaiskustannukset -102 730 -51 498 -84 232 -99 -98 

 
 
 
 
Vastuualue: Elinkeinojen edistäminen 
Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja 
 
Toiminta-ajatus:  Kunnan elinkeinotoimintaa johtaa kunnanhallitus. Käytännön kehittämistyötä 

johtaa kunnanjohtaja. Kehityspäällikön työpanos on 50 % elinkeinotoimessa 
ja on suunnattu kunnan yrityskontaktien, markkinoinnin, tapahtumien, yri-
tyskiinteistöjen ja matkailun toimenpiteisiin. Kunnan yritys- ja hanketoimin-
nan yhteistyökumppaneita ovat kunnan omistama kehittämisyhtiö Seniorpo-
lis Oy ja Kainuun kuntien yhteisesti omistama Kainuun Etu Oy. Kunta halu-
aa verkostoitua paikallisen yrittäjäjärjetön ja yksittäisten yrittäjien ja toimijoi-
den kanssa.  

  
Kunta avustaa yrittäjää hyödyntämään rahoitusmahdollisuuksiaan ja tukee 
yrittäjien koulutus-, markkinointi- ja messuosallistumista. Kuntaimagoa ja 
Seniorikunta –brändiä vahvistetaan kunnan kehittämistoimenpiteiden avulla, 
joihin kunta panostaa kuntamarkkinoinnin, kunnassa järjestettävien tapah-
tumien ja erillisten hankkeiden avulla. Kunta tukee yritystoimintaa käyttöön 
otetun elinkeinostrategian toimenpideohjelman mukaisesti.  

 
Kunnan elinkeinotoimen yhtenä tavoitteena on maaseudun pk-
yritysaihioiden ja hankkeiden etsiminen, hoivayrittäjyyden tukeminen ja uu-
sien yritysten syntyminen. Kannustinryhmä toimii linkkinä yrittäjien ja kun-
nan elinkeinojen kehittäjien välillä, tavoitteena myönteisen yritysilmapiirin 
luominen. 
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Tavoitteet 2017 

Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 
Yrittäjyyden kasvattaminen 
kunnassa 

Markkinoidaan vuokrattavia 
toimitiloja 
 

Yritystilat on vuokrattu 90 % 
 

Hyvän ja myönteisen yritysil-
mapiirin parantaminen, tietoi-
suuden lisääminen yrittämisen 
mahdollisuuksista 
 

Kunnan elinkeinoneuvontaan 
panostaminen.  
 
Kehittämispäällikön ja Senior-
polis Oy:n resurssien kasvat-
taminen 

 
järjestetään yritystilaisuuksia, 
teematilaisuuksia 3-5 vuoden 
aikana  

Uusien yritysten perustami-
nen. 

Yritysten lukumäärä uusia perustetaan > 2 

Paikallisten yritysten tukemi-
nen. 

Liikevaihdon kasvu, 
Yhteydenotot 
Neuvontatyö, yhteydet Kasvua 
Kainuu ja Boosteri hankkeisiin. 
Yhteydet kunnan ja Seniorpolis 
Oy:n hankkeisiin 

Yhteydenottoja  kuukausittain. 
Muita kontakteja (sähköposti-
markkinointi) kuukausittain. 
Uusien liiketoimintamahdolli-
suuksien esittely yhdessä Kai-
nuun Edun ja Seniorpolis Oy:n 
kanssa. 

 
Kunta ostaa elinkeinojen kehittämispalveluja, hankehallinnointia, hankekirjoittamista, Hyvinvointikoor-
dinaattorityötä ja muita markkinointipalveluja erillisellä sopimuksella Seniorpolis Oy:stä.  
Vuosikustannus noin 35.000 euroa.  
Kunta etsii aktiivisesti investointi- ja palvelukonseptiyritysliiketoimintaa Saukkovaaran ja Ristijärven  

 
Suunnitelmavuodet  2017 – 2020, tavoitteet 
 

1) Tuetaan Kivialan yritystoiminnan syntymistä Ristijärvelle ja muualle Kainuuseen 
2) Edistetään eri toimialojen pk-yritystoiminnan kehittämismahdollisuuksia paikkakunnalla: Biota-

lous, verkkokauppa, jne. 
3) Vahvistetaan Viitostien varrelle sijoittuvien yritysten kasvua (yrityskylän kehittäminen) ja etsii 

aktiivisesti mahdollisuutta pysäyttäjän toteuttamiseksi. 
 

 

16140 Elinkeinotoimi TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 0 225 0 0 0 

Henkilöstökulut -27 311 -27 044 -41 639 -27 -27 

Palvelujen ostot -121 250 -78 781 -126 800 -136 -117 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 900 -501 -1 600 -1 -1 

Avustukset -45 500 -37 680 -40 000 -36 -36 

Muut toimintakulut -10 707 -9 869 -8 682 -11 -11 

TOIMINTAKULUT -206 668 -153 874 -218 721 -211 -192 

TOIMINTAKATE -206 668 -153 649 -218 721 -211 -192 

Ulkoinen toimintakate -204 391 -156 084 -218 721 
-209 

 
-190 

Laskennalliset kustannukset  -1 139    

Kokonaiskustannukset -206 668 -154 788 -218 721 -211 -192 

Elinkeinotoimen budjettiosuus koostuu, kehittämispäällikön palkkakustannuksesta 50 %, ostopalvelusopimuksis-
ta, varauksista hankerahoituksiin ja jo voimassa olevista hankerahoitussitoumuksista, Kainuun Edun rahoitus-
osuudesta (uusi osakassopimus) ja kunnan markkinointiin ja yritysmarkkinointiin liittyvistä kuluista. Mainosmate-

riaalit ja muut markkinointitapahtumat sisältyvät kustannuksiin. Mukana ovat avustusosuus OK Seniorisillalle 
ja Kulttuuritapahtuma ry:lle. Markkinointiosuus Suomi 100 tapahtuman/ Juustoleipämessut, kunnan 150 v tapah-
tumat ym. juhlavuoden tapahtumat. 
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Vastuualue: Työllisyydenhoito 
Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö 
 
Toiminta-ajatus:  Työllistämistoimenpiteiden tarkoituksena on pääasiassa työvoimahallinnon 

tukijärjestelmien ja koulutuksen avulla tukea työttömiä henkilöitä työllisty-
mään. Tukityöllistämisellä ehkäistään syrjäytyneisyyttä ja lievitetään sosiaa-
lisia ja taloudellisia ongelmia. Työllisyyden hoidossa kunta on ostanut palve-
luita omien niukkojen henkilöresurssien perusteella vuodesta 2004 lähtien. 
Vuoden 2017 alusta lukien palvelut hankitaan Paltamon työvoimayhdistys 
ry:ltä. Ristijärven kunta on edelleen Kumppaniksi ry:n jäsen. 

 
 
Toiminta vuonna 2017 
 

Vuoden 2017 alusta Ristijärven kunnan työllisyyden hoidon palvelut tuottaa Paltamon työvoimayhdis-
tys ry. Yhdistys osoittaa Ristijärven kunnan asioiden hoitoon 50 %:n työajalla olevan henkilöresurssin. 
Työpajatoiminta lakkaa toistaiseksi siinä muodossa kun se on ollut Kumppaniksi ry:n toimintana.  
 
Kunnalla on ollut yhteispalvelusopimus Kainuun TE-keskuksen kanssa avustavien työvoimatoimiston 
asiakaspalvelujen tarjoamisesta. Asiointimahdollisuuden käyttäminen on ollut vähäistä. Kunnalla on 
valmiudet tarvittaessa asiointiin etäpalveluyhteyden kautta (Lynck). Yhteispalvelusopimuksen jatka-
misen tarvetta tarkastellaan sen käytön perusteella. 
 
Etsivä nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa. Lisäksi kunta on mukana 4H-
yhdistyksen hankkeessa, jossa etsitään kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. 
Osa työllisyyden hoitoa ovat myös eläkeselvittelyt niiden henkilöiden osalta, joilla on mahdollisuus 
päästä esim. heikentyneestä terveydestä johtuen eläkkeelle. 
 
Kunta pyrkii tarjoamaan jokaisen TE-toimiston osoittaman lainsäädännön perusteella kunnan työllis-
tämisvelvoitteeseen kuuluvan työllistämisen. 

 
Tavoitteet vuodelle 2017 
 
Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 
Syrjäytymisen ehkäiseminen 
 
 

Kunnan järjestämän työllisyy-
denhoidon piirissä olevat työt-
tömät 
Aktivoinnin määrä %/työttömät 

 
vähintään 8 
 
> 40 % 

Koululaisten kesätyöt Sijoitettu % hakijoista 100 % yrityksiin ja kuntaan 
Nuorten työllistymisen ja kou-
luttautumisen edistäminen 

Työharjoittelupaikat (työelä-
mään valmentautuminen) 
 

pyritään järjestämään paikka 
kysynnän mukaan 

Kuntouttava työtoiminta Toiminnan ulkopuolella olevat 
 
 
Sijoitus kuntaorganisaatioon 

Enintään 10 % toimenpiteitä 
edellyttävistä työttömistä toi-
minnan ulkopuolella. 
Sijoitettuna 1 – 3 kuntoutujaa 
 

Toimiva verkostoyhteisyö Aikuissosiaalityön, kuntoutta-
van työtoiminnan ja Paltamon 
työvoimayhdistyksen ja TE-
toimiston kanssa 
Eläkeselvittelyt 

Säännöllinen yhteydenpito ja 
raportointi  
 
 
vähintään kolme selvitystä 
aloitettu tai tehty 

 
 



 29
Kuntouttava työtoiminta 
 
Kuntouttava työtoiminta on osa Kainuun sote ky:n toimintaa. Ristijärven kunnassa on yksi kokoai-
kainen ohjaaja. Kunta tarjoaa mahdollisuuksien mukaan harjoittelu- ja työkokeilupaikkoja kuntoutta-
vassa työtoiminnassa oleville henkilöille. Tiivistetään yhteistyötä aikuissosiaalityön ja TE-keskuksen 
kanssa toiminnan tehostamiseksi. Tärkeä osa kuntouttavan työtoiminnan tuloksellisuutta löytää on 
toiminnassa mukana oleville työskentelypaikkoja.  

 
 

16150 Työllisyyden hoito TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 9 600 1 235 4 500 7 7 

Henkilöstökulut -27 587 -2 237 -22 417 -28 -28 

Palvelujen ostot -26 000 -137 0 -26 -26 

Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0 0 0 

Avustukset -71 400 -104 164 -109 200 -71 -71 

Muut toimintakulut -2 000 0 -2 000 -2 -2 

TOIMINTAKULUT -126 987 -106 263 -133 617 -127 -127 

TOIMINTAKATE -117 387 -105 028 -129 117 -177 -117 

Laskennalliset kustannukset  -391    

Kokonaiskustannukset -117 387 -105 420 -129 117 -129 117 -129 117 

 
Henkilöstömäärärahassa on varaus nuorten kesätyöllistämiseen vuoden 2016  tasossa ja varaus  
kunnalle mahdollisesti tulevien lakisääteisten työllistämisvelvoitteiden täyttämiseen. 
Avustuksissa on kunnan osuus yhteisvastuulliseen työmarkkinatukimaksuun.  Palvelun ostoissa  
maksuosuus Paltamon työvoimayhdistys ry:n työllisyydenhoidon palvelujen ostoon sekä yhdistyksen  
hallinnoimien hankkeiden kuntaosuuteen. 

 
Suunnitelmavuodet 2018 – 2020 tavoitteet 
 

1) Jaetulla työmarkkinatuella olevien henkilöiden määrä vähenee pysyvästi. 
2) Aktiivinen toiminta ja yhteydenpito työllisyyttä hoitavien eri tahojen kanssa arkirutiiniksi. 
3) Osallistutaan työllistämisen edistämistä kehittäviin yhteisiin hankkeisiin tarveharkintaisesti  

taloudellisten resurssien puitteissa. 
 
 
 
Vastuualue: Lähipalvelu    
Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö 
 
Toiminta-ajatus:  Lähipalvelut käsittävät kunnan oman asiakaspalvelun kehittämisen, matkai-

lijoiden neuvonnan ja muiden kuntalaisten tarvitsemien viranomaispalvelun 
saavutettavuuden turvaamisen.  
Tavoitteena on kylätoiminnan aktivoiminen, joukkoliikenteen ja muiden kylil-
le tuotettavien palveluiden järjestäminen sekä mökkiläisten osallistumisaktii-
visuuden hyödyntäminen ja mökkiläispalveluiden kehittämisen resurssien 
puitteissa.  
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Tavoitteet vuodelle  2017 

 
Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 
 
Kuljetusten saavutettavuus 

 
Kuljetuksella tuettujen asiointi-
päivien määrä  
Kuntien välinen liikenne 

 
1 pv /vko 
 
kuntalaisten eniten tarvitsemat 
vuorot ajetaan, kunta osallis-
tuu kustannusten kattamiseen 
sopimusperusteisesti 

Kylätoiminnan aktivoiminen 
 
Kylien palvelut 
 
 

Haetut omatoimiraha-
hakemukset 
Tietoisuus kunnan palveluista. 
 
 

Vähintään kaksi hakemusta. 
 
Tiedotteet kuntalaisille ja va-
paa-ajan asukkaille. 

 
Kylien omaehtoiseen toimintaan on kunnanhallituksen kustannuspaikalle varattu määräraha kyläyhdis-
tysten toiminta-avustukseen  (140 € / kylä) ja omatoimirahaa kehittämishankkeisiin. 
 
 
Määrälliset tunnusluvut TP 2015 TS 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 

Osuus kuntien väliseen liiken-
teeseen euroa/as*)  

 
1,33 

 
1,70 

 
9,60 

 
17,6 

 
17,6 

Kunnan oma asiointiliikenne 
euroa/as 

 
1,94 

 
3,6 

 
4,4 

 
4,4 

 
4,4 

Seutulippumatkoja kpl/kk kes-
kimäärin. 

 
111 

 
120 

 
50 

 
0 

 
0 

*) Vähennetty valtionosuus 48 % 

 
 
16155 Lähipalvelu / joukkolii-
kenne 

TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 0 1 000 500 0 0 

Palvelujen ostot -23 000 -9 316 -20 500 -23 -23 

TOIMINTAKULUT -23 000 -9 316 -20 500 -23 -23 

TOIMINTAKATE -23 000 -9 316 -20 000 -23 -23 

Laskennalliset kustannukset  -27    

Kokonaistulos -23 000 -8 343 -20 000 -23 -23 

 
Perustelut:  
Seutulipputoiminta on päättynyt kesällä 2016. ELY-ostaa kuntien välistä liikennettä ja kunnat  
osallistuvat prosenttiperusteisella maksuosuudella liikenteestä aiheutuvien kustannusten maksami-
seen. Maksuosuus maksetaan suoraan kunkin vuoron liikennöitsijälle ELY-keskuksen antaman tiedon 
perusteella. Vuoden 2016 osalta maksu oli loka – joulukuulta. Vuodelle 2017 on varattu kuntien välisen 
liikenteen maksuosuuteen 15 000 €. Lentokenttäliikenteen kustannukset on huomioitu maksuosuudes-
sa toukokuuhun 2017 saakka, jolloin nykyinen sopimus päättyy. 
Palvelun ostoissa lisäksi kunnan sisäisen asiointiliikenteen ostot. Sisäinen asiointiliikenne toteutetaan 
koulun työaikana pääosalla reittejä koulukuljetuksiin yhdistettynä. 
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Päävastuualue: SIVISTYSPALVELUT 
Vastuuhenkilö: Sivistyspäällikkö / rehtori 
 
Toiminta-ajatus: Sivistystoimi vastaa kunnan lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, pe-

rusopetuksen, kirjastotoimen sekä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen jär-
jestämisestä kunnassa sekä suunnittelee palveluiden toteuttamista yhteis-
työssä Paltamon kansalaisopiston ja Kainuun musiikkiopiston kanssa. Ta-
voitteena on mahdollistaa monipuoliset elinikäisen oppimisen edellytykset 
Ristijärvellä, luoda turvalliset peruspalvelut lapsiperheille sekä ylläpitää ja 
kehittää virkeää liikunta- ja kulttuurielämää kaikille kuntalaisille junioreista 
senioreihin.  

 
 
Talous, 

SIVISTYSPALVELUT 
TA 2017 TP 2015 KS 2016 

TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 79 698 154 857 125 293 48 46 

Henkilöstökulut -1 187 815 -1 195 834 -1 130 798 -1 131 -1 131 

Palvelujen ostot -377 335 -404 882 -354 080 -339 -335 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -78 655 -73 859 - 67 280 -73 -73 

Avustukset -57 300 -45 536 -73 500 -57 -57 

Muut toimintakulut -294 542 -275 439 -271 698 -242 -242 

TOIMINTAKULUT -1 995 647 -1 995 549 -1 897 357 -1 843 -1 838 

TOIMINTAKATE -1 915 949 -1 840 692 -1 772 064 -1 794 -1 792 

Ulkoinen toimintakate -1 584 089 -1 459 369 -1 440 899 -1 495 -1 493 

Laskennalliset kustannukset      

 Poistot -36 -910 -614 0 0 

 Muut lask. Kustannukset  -19 198    

TILIKAUDEN TULOS -1 915 984 -1 860 801 -1 772 678 -1 794 -1 792 

                                                                    
Sivistyspalveluissa pyritään hakemaan hankerahoitusta myös tulevana toimintavuotena. Tällä hetkellä 
avustuksia saadaan kaikille sivistystoimen osille ja ensi vuodelle on tällä hetkelläkin kaksi suurempaa 
hakuprosessia kesken. Kainuulaisella yhteistyöllä on saatu esim. täydennyskoulutusta varhaiskasva-
tuksen ja perusopetuksen henkilökunnille sekä toteutettua yhteistä opetussuunnitelmatyötä koko Kai-
nuun alueella. Vuonna 2017 pyritään toteuttamaan mm. omatoimikirjasto, jos hankehaku Ylä-Kainuun 
kanssa yhteistyönä onnistuu. Tulevana vuonna otetaan käyttöön uudet varhaiskasvatuksen suunnitel-
ma, jossa korostuu entistä enemmän pedagogiikka. Vasu vaatii entistä enemmän lastentarhanopettaji-
en johdolla tehtävää suunnitelmallista ja johdonmukaista varhaiskasvatusta. Samalla otetaan käyttöön 
uusi opetussuunnitelma myös yläkoulun puolella 7. luokkalaisten kanssa käytäntöön. Yläkoulun yhtä-
aikainen kahden opetussuunnitelman käyttö vaatii luovuutta ja joustavuutta, mutta myös poikkeukselli-
sesti normaalia enemmän tuntikehystä. 
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Vastuualue: Varhaiskasvatus   
Vastuuhenkilö Varhaiskasvatuksen vastaava/ Päivähoidon ohjaaja 

 
Toiminta-ajatus: Varhaiskasvatus muodostaa joustavan lasten päiväkotihoidon, perhepäivä-

hoidon ja kotihoidon kokonaisuuden.  Päivähoidossa lapsilla on  
aikaa leikkiä, opetella ja harjoitella yhdessä uusia ikä- ja kehitystasoaan 
vastaavia taitoja. Kaikilla on oikeus avoimeen, rehelliseen ja toiset huomi-
oonottavaan vuorovaikutukseen suvaitsevaisuuden ja luottamuksen ilmapii-
rissä. Tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja lapsilähtöisyys ovat tärkeitä 
periaatteita. Lapsilla on mahdollisuus oppia ja kasvaa turvallisessa, välittä-
vässä ja läsnäoloa korostavassa toimintaympäristössä. Varhaiskasvatus on 
kunnan lakisääteistä toimintaa. 

 
Tavoitteet vuodelle 2017 
 

Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 

Varhaiskasvatuspalveluista 
tiedottaminen 

Ristijärven kunnan internetsi-
vuille uudistetut sivut varhais-
kasvatukselle 
 
Pedanet –sivuston käyttö var-
haiskasvatuksen arjessa 

Ajankohtaisen tiedon nykyistä 
nopeampi jakaminen ja asiak-
kaiden saavutettavuuden pa-
raneminen. 
Päivähoitolomakkeet saatavis-
sa netin kautta. 

VASU 2017 Opetushallituksen antama 
määräys 18.10.2016, jonka 
mukaan kunnilta edellytetään 
paikallisen varhaiskasvatus-
suunnitelman laatimista. 

Uusi Ristijärven kunnan var-
haiskasvatussuunnitelma laa-
ditaan niin, että se on käytössä 
Oph:n määräyksen mukaisesti  
1.8.2017. 

Pedagogisten taitojen päivit-
täminen ja uuden toiminta-
kulttuurin luominen 

Henkilöstön yhteiset koulutus- 
ja suunnittelupäivät 
 
 
Henkilöstön täydennyskoulu-
tukset 

Varhaiskasvatushenkilöstö 
osallistuu keväällä ja syksyllä 
yhteiseen suunnittelu-
/arviointipäivään.  
Varhaiskasvatushenkilöstö 
osallistuu omia työskentelytai-
toja vahvistaviin koulutuksiin. 

Varhaiskasvatusta järjeste-
tään asiakaskeskeisesti ja 
joustavasti 
 
 
 
Lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelma 

Odotusaika hakemuksen jät-
tämisestä 
*kasvatukselliset syyt 
*työllistyminen, opiskelu 
*muu syy 
 
Kaikille säännöllisesti päivä-
hoidossa oleville 
 

 
 
7 vrk 
14 vrk 
60 vrk 
 
100 % 

Uudet liikuntasuositukset 
käyttöön 

Tavoitteena hankerahoituksen 
haku vuodelle 2017: Luonto-
liikunta ja perhe 

Monimuotoisen liikunnallisen 
elämäntavan siirtäminen päi-
väkodin arkeen ja perheiden 
arkeen. 

 
Määrälliset tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 
 
Päiväkodin läsnäolopäivät 

 
4383 

 
4000 

 
4000 

 
4000 

 
4000 

0-6v. kunnassa / hoitopaikkaa tar-
vitsevat 0-7v. 

 
72/53 

 
60 / 40 

 
58/40 

 
58/40 

 
58/40 

 
Perhepäivähoidon läsnäolopäivät 

 
671 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 
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Suunnitelmavuosien  2017 – 2019 tavoitteet 

 
 

1) Lapsiperheiden ja vanhemmuuden tukeminen (ammatillisuus, erityispäivähoito ja  
verkostot). 

2) Varhaiskasvatuksen sisäisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen sekä oman kunnan 
sivistystoimen sisäisen osaamisen ja ammattitaidon hyödyntäminen. 

3) Aktiivinen yhteistoiminta Kainuun muiden kuntien päivähoidon kanssa (kokoukset, 
koulutukset, verkostot) 

4) Kotihoidontuen kuntalisän maksamista jatketaan, mikäli valtuusto ei tosin päätä. 
 
Haasteita pienessä varhaiskasvatusyksikössä tuo vuorohoidon järjestäminen, mutta toimivalla 
työvuorosuunnittelulla lakisääteinen hoidon taso turvataan. Henkilöresursseja lisätään, jos laki-
sääteistä hoidon tasoa ei muutoin pystytä pitämään yllä. Vuoden 2016 syksyllä vuorohoitoa tar-
vitsevia lapsia oli noin kymmenen. 
 
Hankerahaa (Pedagogiikka pitäjän pirpanoille ja pirpanoiden paijaajille) on haettu varhaiskas-
vatukselle, mikä antaa mahdollisuuksia kehittää Ristijärven varhaiskasvatusta. Se tuo uuden-
laista tietoa, toimintakulttuuria ja antaa uudenlaisia työvälineitä toiminnan suunnitteluun ja ve-
tämiseen päiväkodin arjessa. Tämä kaikki mahdollistuu täydennyskoulutuksen kautta. Tavoit-
teena Ristijärvellä on antaa laadukasta, asiakasta kokonaisvaltaisesti tukevaa varhaiskasvatus-
ta. 
 
Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille järjestetään muun muassa tuettua ja ohjattua 
toimintaa, mikä tarkoittaa useimmissa tapauksissa kahdenkeskistä tai pienryhmissä tapahtuvaa 
toiminnan harjoittelua. Erityispäivähoito järjestetään osin sopimusperusteisesti.  
 
Kotihoidontuen kuntalisän poistamisesta päättää valtuusto. Lasten päivähoidon talousarvioon 
on varattu tarkoitukseen määräraha talousarviovuodelle ja suunnitelmakaudelle.  
 
Varhaiskasvatukseen ei ole toistaiseksi hankittu muissa Kainuun kunnissa käytössä olevaa las-
ten päivähoidon hallinnon atk-ohjelmaa (Pro Consona). Hankinta ei sisälly myöskään vuoden 
2017 talousarvioon. Hankintakustannus olisi noin 17 000 euroa.  
 
Verkostoituminen Kainuun muiden kuntien kanssa on entistä tärkeämpää. Yhteisten tapaamis-
ten ja koulutusten avulla yhdenmukaistetaan toimintakulttuuria ja taataan Kainuun lapsiperheille 
samanarvoiset varhaiskasvatuspalvelut. 

 

Talous 
Lasten päivähoito 

TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 50 200 47 299 46 500 39 39 

Henkilöstökulut -341 597 -337 044 -328 409 -342 -342 

Palvelujen ostot -52 950 -44 986 -46 745 -35 -35 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -12 505 -6 742 -8 130 -12 -12 

Avustukset -53 800 -45 536 -70 000 -54 -54 

Muut toimintakulut -19 691 -59 632 -42 570 -20 -20 

TOIMINTAKULUT -480 543 -493 939 -495 854 -462 -462 

TOIMINTAKATE -430 343 -446 640 -449 354 -423 -423 

Ulkoinen toimintakate -393 299 -353 778 -377 594 -386 -386 

Laskennalliset erät  -4 106    

Kokonaiskustannukset -430 343 -450 747 -449 354 -423 -423 
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Vastuualue: Perusopetus   
Vastuualue : Rehtori/sivistyspäällikkö 
 
Toiminta-ajatus: Ristijärveltä juuret ja kantavat siivet lapsille ja nuorille tulevaisuuteen! Kun-

nan ainoana perusopetuskouluna tuotamme perusopetuksen palvelut mah-
dollisuuksien mukaan kaikille kunnan oppivelvollisuusikäisille. Järjestämme 
perusopetusta yhteistyössä muun muassa Hyrynsalmen ja Suomussalmen 
kuntien kanssa. Yhteistyötä voidaan laajentaa koko sivistystoimen alueella 
laajemmallekin alueelle. Peruslähtökohtana on ihmisen kunnioitus ja kasva-
tusrakkaus. Meillä on teällä hyvä elleä – nyt ja tulevaisuudessa! 

 
 
Tavoitteet vuodelle 2017 

Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 
Perusopetuksen järjestäminen 
kunnassa mahdollisimman 
laadukkaasti yhteistyössä 
naapurikuntien kanssa 
 
 
 
 

Aineenopetuksessa pätevät 
opettajat, erityisopetuksessa 
pätevää henkilöstöä. 
 
Opetushuollossa pätevät hen-
kilöt ja riittävät resurssit 

 
Pystymme järjestämään eri-
tyisopetusta omassa kun-
nassa.  
Pystymme järjestämään ope-
tuksen joustavasti ja lakisää-
teisesti. 

Uuden OPSin käytännön to-
teutukset  

Uuden opetussuunnitelman 
toteuttaminen ja erityisesti tvt-
taitojen päivittäminen uuden 
opsin mukaiseksi ja mm. yri-
tystoimintaan perehdytään jo 
5. -6. –luokilla. 

 Henkilökunta pystyy muut-
tamaan omia opetusmene-
telmiään ja ottamaan tvt:n 
luontevaksi osaksi opetus-
menetelmiään. Yli 10 h ope-
tuskokonaisuus yrittäjyydes-
tä 5. -6. –luokille. 
 

Yläkoulun opetushenkilöstölle 
koulutusta erityisoppilaiden 
opettamiseen ja ohjaamiseen 

Vähintään yhden veson mittai-
set koulutukset yläkoulun ope-
tushenkilöstölle aistivammais-
ten ja kehitysvammaisten 
nuorten koulutuksesta 

Koko yläkoulun opetushenki-
löstö saa riittävää koulutusta 
11-vuotisen opetusvelvolli-
suuden piirissä olevien oppi-
laiden opettamiseen ja oh-
jaamiseen. 
 

 
 
 
Määrälliset tunnusluvut 

 
TP 2015 

 
TA 2016 

 
TA 2017 

 
TS 2018 

 
TS 2019 

Opetushenkilöstö 1.8. 
* yhteiset Hyrynsalmella 
* etäopettajat Suomussalmel-
ta ja Puolangalta 

11 
2 
 
2 

12 
2 
 

1 

11 
2 
 

2 

11 
2 
 

2 

11 
2 
 

2 
Avustajat (yksi määräaik.)* 3,5 4 4 4 4 
Oppilasmäärä (painotettu) 
- esikoulussa 
- joista kuljetusoppilaita 

100 
11 
45 

99 
11 
50 

99 
9-10 
50 
 

99 
6 
50 

99 
9 
50 

*Koulunkäynnin ohjaajien työajasta kohdistuu osa iltapäiväkerhon vetämiseen ja osa hallinnon tehtäviin koulun-
käynnin ohjaajamistyön lisäksi. 
 

Yleistä henkilöstöresursseista: 
Yhteistyötä Hyrynsalmen kunnan kanssa jatketaan biologian ja historia-yhteiskuntaopin 
sekä äidinkielen aineenopettajan opetuksen osalta. Etäopetuksena  
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jatkuu Suomussalmelta venäjän opetus ja Paltamosta saksan opetus. Etäopetuksen 
määrään vaikuttavat nykyisten 7. luokkalaisten valinnaisainevalinnat. Ensi lukuvuonna 
aloittaa ensimmäinen vuosiluokka myös uuden opetussuunnitelman mukaisen opiskelun 
ja sen mukana heillä on yksi viikkotunti valinnaisaineita jo 7. vuosiluokalla. 
Opetushenkilöstön määrään vaikuttaa se, kuinka monta 11-vuotiseen perusopetukseen 
kuuluvaa oppilasta koululla opiskelee.  11-vuotisen opetuksen piirissä olevat ovat oikeu-
tettuja henkilökohtaiseen avustajaan ja opetusryhmän koko saa olla enintään 20 oppilas-
ta. Koulunkäyntiavustajien määrään vaikuttaa erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevien 
oppilaiden määrä. 
 Tänäkin lukuvuonna olemme saaneet OKMn avustusta yhden koulunkäyntiavustajan 
palkkaamiseen, joten heitä työskentelee koululla neljä. Myös jatkossa avustajia tullaan 
tarvitsemaan neljä, saimmepa erityisrahoitusta tai emme. Lukuvuonna 2017 erityisope-
tuksen kuluja kasvattaa kahden oppilaan tukijaksot valtion erityiskoulussa. 
 
 

 
Suunnitelmavuodet  2017 – 2018 tavoitteet 

 

1) Yhteistyötä Kainuun kuntien kanssa jatketaan laadukkaan perusopetuksen takaamiseksi 
Ristijärvellä sekä koulutuksen kehittämiseksi Kainuussa sekä kehitetään sivistystoimen si-
säistä yhteistyötä kunnassa. 

2) Koulu pyrkii aloittamaan uuden Erasmus + - hankkeen oppilaiden ja heidän vanhempiensa 
toiveen mukaisesti. 

3)  OPSin käyttöönottoon  ja 11-vuotisten oppilaiden siirtymiseen yläkoulun puolelle varaudu-
taan opetushenkilöstön koulutuksella. 

4)  Toteutetaan alakoulun puolella yrittäjyyskasvatusteema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vastuualue: Kirjasto ja kulttuuri 
Vastuuhenkilö:   
Kirjasto-kulttuurisihteeri  
 
Toiminta-ajatus:
 

Kirjaston tarkoituksena on tuottaa sen käyttäjille yhdenvertaiset mahdolli-
suudet elämän eri tilanteista selviämiseen, itsensä kehittämiseen ja henki-
seen virkistäytymiseen sekä toimia kulttuurisena kohtaamispaikkana.   

Talous 
Perusopetus 

TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 22 078 86 550 76 573 7 4 

Henkilöstökulut -738 824 760 923 -696 096 -686 -686 

Palvelujen ostot -262 670 -292 014 -246 945 -243 -239 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 380 -36 048 -35 070 -37 -37 

Muut toimintakulut -207 241 -167 896 -174 720 -174 -174 

TOIMINTAKULUT -1 246 115 -1 256 881 -1 152 831 -1 140 -1 136 

TOIMINTAKATE -1 224 037  -1 170 332 -1 076 258 -1 133 -1 132 

Ulkoinen toimintakate -973 182 -930 220 -869 266 -915 -914 

Poistot -36 -910 -614 0 0 

Muu laskennalliset kulut  -10 466    

Kokonaiskustannukset -1 224 073 -1 181 708 -1 076 872 -1 133 -1 132 



 36
Kulttuuritoimen tarkoituksena on kuntalaisten hyvinvoinnin tukeminen tai-
teen ja kulttuurin keinoin yhdessä Ristijärven kulttuuritapahtuma ry:n kans-
sa. 
 

 
 
Tavoite Mittari        TP 15 

Yhteisöllisyys 
 
Käyttäjälähtöisyys 
 
Kirjaston palvelukyky 

Tapahtumat eri ikäryhmille 
 
Käyttäjäpalautteen keräämi-
nen 
Aineiston uudistaminen 
> 400 kirjaa/1000 as 
> 50 lehteä/1000 as 
> 50 muuta aineistoa/1000 as 

teatteriesitys, lukukerhot- ja 
piiri, konsertti, runoilta 
 
(v. 2016 seniorit) 
 
496 
35,5 
52 

Kirjaston käyttöaste 
Lainojen määrä 

> 46 % asukkaista 
> 15 lainaa / asukas 

40,5 
13,7 

Toiminnan taloudellisuus Kustannukset €/as > 80 € * 96,1 

 
 
Määrälliset tunnusluvut TP 2015 TS 2016 TA 2017 TS  

2018 
TS  

2019 
Kainuu   
2015   * 

Lainojen määrä / as 13,7 15 15 15 15 17,45 
Kirjastokäynnit / as   9,5 12 12 12 12 8,58 
Käyttömenot, netto €/as 96,1 101,57 97 97 97 64,92 

* Opetus- ja kulttuuriministeriön tilasto 2015. 
 
 
 
 
Talous  
Kirjasto- ja kulttuuri 

TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 2 300 12 455 2 100 2 2 

Henkilöstökulut -67 318 -64 791 -67 223 -67 -67 

Palvelujen osto -9 510 -19 075        -8 400 -9 -9 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -26 800 -22 262 -21 930 -23 -23 

Muut toimintakulut -54 217 -33 586      - 40 580 -34 -34 

TOIMINTAKULUT -157 845 -139 715 -138 134 -133 -133 

TOIMINTAKATE -155 545 -127 259 -136 034 -131 -131 

Ulkoinen toimintakate -123 130 -91 691 -96 464 -99 -99 

Laskennalliset kustannukset  -3 665    

Kokonaiskustannukset -155 545 -130 924 -136 034 -131 -131 

 
 

Toiminta vuonna 2017 
Talousarviovuonna kunnassa valmistaudutaan Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan ja 
Suomussalmen kanssa omatoimikirjaston toteutukseen taustalla mahdollinen hankerahoi-
tus Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Samalla kirjasto on mukana Kainuun kirjasto-
jen yhteisissä hankkeissa. 
Kirjastonkäyttöä ja lukuharrastusta tuetaan uusiutuvalla aineistolla ja aktivoivilla tapahtu-
milla.   
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Kulttuuritarjontaa toteutetaan näyttelytoiminnalla sekä järjestämällä teatteri- tai konsert-
timatkoja tai tuottamalla niitä omaan kuntaan. Kirjasto- ja kulttuuritoimi on mukana Suo-
men, kunnan ja kirjaston juhlavuositapahtumissa ja kulttuuritoimi myös Kaikukortti-
hankkeessa.  

 
 

Suunnitelmavuosien 2018-2019 tavoitteet 
 

1) Kirjastonkäyttöä tuetaan uusiutuvalla kirjastoaineistolla. 
2) Uusitut tilat ja omatoimikirjasto tuovat lisää käyttäjiä. 
3) Kirjasto on mukana Kainuun kirjastojen yhteisissä hankkeissa. 
4) Vuosittain järjestetään kirjailijavierailu tai muita lukemisharrastusta tukevia tapahtumia. 
5) Paikallisen näyttelytarjonnan lisäksi järjestetään alueellinen kiertonäyttely. 
6) Kulttuuritoimen tarjontaan kuuluu vuosittain Katvelan kesänäyttely, alueteatterivierailu tai 

teatterimatka sekä osallistuminen Ämmäinviikon ohjelmajärjestelyihin.   
 
 
 
Vastuualue: Hyvinvointipalvelut  
Vastuuhenkilö: Vapaa-aikaohjaaja ja sivistyspäällikkö 
 
Toiminta-ajatus: Hyvinvointipalvelujen tarkoituksena on tuottaa ristijärveläisille kansalaisopis-

ton ja musiikkiopiston palvelut sekä laadukkaita liikunta- ja nuorisopalveluja.  
 
Kansalaisopisto ja musiikkiopisto 
 

Kansalaisopisto pyrkii järjestämään ja kehittämään opetustaan ristijärveläisten toiveiden 
mukaisesti. Kansalaisopiston palvelut tuottaa Paltamon kunta. Kansalaisopiston toimin-
taan on budjetoitu 2017 vuodelle 42.380.00 € Kansalaisopistot ovat suuressa muutospai-
neessa ja myös Ylä-Kainuussa keskustellaan yhtenäisen kansalaisopiston luomisesta. 
Keskustelut ovat vielä kesken ja toistaiseksi toimintaa jatketaan entiseen malliin. Olemme 
varautuneet talousarviossa edellisen vuoden menojen suuruiseen taloudelliseen panos-
tukseen. 

 
Musiikkiopisto järjestää viikoittain opetusta Ristijärvellä sekä keskuskoulun että seurakun-
takeskuksen tiloissa.  Musiikkiopistolle on budjetoitu 7.100,00 € .  Tällä hetkellä musiik-
kiopistolla on oppilaita Ristijärveltä puhallinsoittimissa, sellossa ja laulussa. 

 
Musiikinopetusta tarjoaa Ristijärvellä myös kansalaisopisto ja yksityiset henkilöt. Koulun 
bändikerho toteutetaan opetushallitukselta saadulla kerhotoiminnan rahoituksella.  
 
Vapaa-aikapuolen tilaongelmat on ratkaistava tulevan vuoden aikana. Kunnan nuorisoti-
loissa työskentelevät kokevat sisäilmasta johtuvia terveysongelmia työskenneltyään päi-
vän siellä. Kunnan on pystyttävä huolehtimaan lasten, nuorten ja heidän kanssaan työs-
kentelevien terveydestä. 

 
Liikunta- ja nuorisotyö 
 

Palveluja tuotetaan yhteistyössä toisten kuntien sekä paikallisten seurojen ja yhdistysten 
kanssa. Lakisääteisistä toiminnoista etsivän nuorisotyön hoitaa ostopalveluna Kajaanin 
kaupunki. Liikunnan osa-alueella tarkoituksena on saada ohjattua liikuntatoimintaa  
kaikenikäisille ristijärveläisille, sekä tuottaa monipuolisia nuorisotyön palveluita yhteis-
työssä 4h-yhdistyksen, paikallisten seurojen ja koulun kanssa.  
Koululla toimivat myös aamuliikkarit neljänä aamuna viikossa. Tavoitteena on saada vä-
hän liikkuvat lapset ja nuoret ohjatun liikunnan ja terveellisten elämäntapojen piiriin. Tällä 
hetkellä nuorisotalo on avoinna kolmena iltana viikossa ja disco järjestetään kerran kuu-
kaudessa. Loma-aikoina (hiihtoloma, kesäloma ja syysloma) on järjestetty yönyli leirejä 
eri ikäisille lapsille ja nuorille. 
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Liikuntakerhoja järjestetään jokaisena koulupäivänä. Senioriliikuntaa järjestetään ker-
ran viikossa ja sen lisäksi toteutetaan kunnan työntekijöille taukoliikuntaa kerran viikossa. 
Yhteistyö koulun kanssa on tiivistä. 

 
 
Talous  
Hyvinvointipalvelut 

TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 5 120 8 553 120 0 0 

Henkilöstökulut -40 075 -33 077 -39 070 -36 -36 

Palvelujen osto -52 205 -48 806 -51 990 -52 -52 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 970 -8 807 -2 150 -2 -2 

Avustukset -3 500 0          -3 500 -3 -3 

Muut toimintakulut -13 393 -14 324 -13 828 -13 -13 

TOIMINAKULUT -111 258 -105 014 -110 538 -107 -107 

TOIMINTAKATE -106 023 -96 460 -110 418 -107 -107 

Ulkoinen toimintakate -94 445 -83 679 -97 575 -95 -95 

Laskennalliset kustannukset  -961    

Kokonaiskustannukset -106 023 -97 421 -110 418 -107 -107 

 
 
 
Tavoitteet  vuodelle 2017 
 
Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 
Eri-ikäryhmien tavoittaminen 
liikuntaryhmiin 
 
Lasten ja perheiden liikunnan 
määrien kasvattaminen liikun-
takassien avulla 

Toimiva senioriliikunta-
ryhmä 
 
Nuorten ja lasten liikunta-
ryhmien kävijämäärät 
 
Lainausaktiivisuuden seu-
ranta. Hyödynnetään liikun-
takasseja erilaisissa tilai-
suuksissa niiden tutuksi te-
kemisessä. 

Senioriliikkujien määrä kasvate-
taan yli 10 kävijään/viikko 
 
Saavutetaan säännöllinen kävi-
jäkunta lasten – ja nuorten lii-
kuntaryhmiin. Aamujumppaan 
10 kävijää. 
 
 Liikuntakassit vakinaiseksi pal-
velumuodoksi. Aktiiviset käyttä-
jät. 

Laaja-alainen nuorisotoiminta 
 
 
 
 
Aktiivinen osallistuminen yh-
teistyötahojen koulutuksiin ja 
palavereihin viimeisimmän tie-
don jalkauttamiseksi kuntaan. 

Erilaisia tapahtumia nuorille. 
Nuorisotalo auki kolmena 
päivänä viikossa yhteistyös-
sä 4H:n ja MLL:N kanssa. 
 
Nuorisovaltuustossa edustus 
Ristijärveltä. 
Aktiivinen osallistuminen yh-
teistyötoimintaan. 

Nuorisotalon lisäksi myös muuta 
toimintaa mm. liikuntakerhoja 
 
 
 
Etsivä nuorisotyö hoidetaan la-
kisääteisesti. 
Säännöllisyys ja valtakunnallisiin 
mittareihin vastaaminen. 
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Päävastuualue: TEKNISET PALVELUT 
 
VASTUUHENKILÖ Tekninen päällikkö 
 
Toiminta-ajatus: Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia rakennetun ympäristön toi-

mivuudesta, turvallisuudesta ja yhdyskuntarakenteen kehittymisestä 
niin, että asuin- ja elinympäristö muodostavat esteettisen, turvallisen, 
terveellisen ja viihtyisän kokonaisuuden. 

 
 
Yleiset tavoitteet teknisen toimen kehittämiselle  
 
Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 
Energiankulutuksen opti-
mointi 

Aikaisemman vuoden kulu-
tus/ kohde 

Kulutuksen pienentäminen 

Henkilöstön koulutus Aikaisemmat vuodet Määrän lisäys (päivät/laatu) 
Sähköisten palveluiden 
käyttöönotto 

 
Määrä 

 
Tarkoituksenmukaisuus 

 
 
Talous,  
TEKNISET PALVELUT 

TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 1 211 151 1 412 689 1 173 762 1 153 1 153 

Henkilöstökulut -342 542 -347 381 -327 488 -342 -342 

Palvelujen ostot -733 480 -695 235 -708 950 -725 -700 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -435 900 -497 291 -432 406 -434 -434 

Avustukset -57 000 -60 186 -59 000 -57 -57 

Muut toimintakulut -17 222 -160 706 -15 783 -16 -16 

TOIMINTAKULUT -1 586 144 -1 760 799 -1 543 627 -1 575 -1 550 

TOIMINTAKATE -374 993 -348 110 -369 865 -422 -422 

Ulkoinen toimintakate -714 667  -684 470 -755 -729 

Laskennalliset kustannukset      

  Poistot ja arvonalentumiset -467 667 -533 256 -489 108 -434 -404 

  Poistoeron vähennys 2 511 2 511 2 511 3 3 

  Muut laskennall. kustannukset  -8 435    

Kokonaiskustannukset -842 660 -887 290 -856 462 -856 -827 

 
 
Vastuualue: Hallinto, Rakentaminen ja ympäristö  
Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja 
 

Rakennus- ja ympäristötoimi pyrkii ohjaamaan yksityisiä ja julkisia raken-
nushankkeita niin, että rakennukset olisivat turvallisia ja terveellisiä mahdol-
lisimman pitkään. Ohjauksessa huomioidaan kulloinkin voimassa olevat 
määräykset ja ohjeet sekä Ristijärven ominaispiirteet. Tavoitteena on ohjata 
rakentamista valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti energiatehokkaita 
ratkaisuja noudattaen. Lisäksi rakennus- ja ympäristötoimi pyrkii omalta 
osaltaan valvomaan ympäristönsuojelulain tavoitteiden toteutumista. 
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Tavoitteet vuodelle 2017 
Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 
Luvattomat rakennukset Määrä Vähentäminen  
Energiatehokkaiden ra-
kentamisratkaisujen edis-
täminen 

 
Energian kulutus 

 
Vähentäminen 

Myönnettyjen rakennus-
lupien läpikäynti 

Toteuma-aste (aloitet-
tu/keskeytetty/valmis/rauennut) 
 

2-5 kpl/ vko 

 
 
Talous,  
Rakentaminen ja ympäristö 

TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 12 600 14 425 14 500 13 13 

Henkilöstökulut -86 966 -89 421 -77 900 -87 -87 

Palvelujen ostot -17 500 -20 355 -18 300 -18 -18 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 000 -1 649 -2 600 -3 -3 

Muut Toimintakulut -2 000 -2 434 -6 533 -1 -1 

TOIMINTAKULUT -109 466 -113 859 -105 333 -109 -109 

TOIMINTAKATE -96 866 -99 433 -90 833 -96 -96 

Ulkoinen toimintakate -96 866 -97 053 -88 050 -96 -96 

Laskennalliset kustannukset      

* Poistot   0   

* Muut laskennalliset kustann.  -1 198 0   

Kokonaiskustannukset -96 866 -100 631 -90 833 -96 -96 

 
Perataan vanhain rakennuslupain tilanne ajan tasalle. 
 
Vastuualue  Tiet ja kiinteistöt 
Vastuuhenkilö Tekninen päällikkö 
 

Ristijärven kunnan hallinnassa olevien katujen, teiden ja muiden alueiden 
kunnossapitäminen kustannustehokkaasti niin, että ne ovat turvallisia käyt-
tää.  Kunnan omistamien ja hallinnoimien kiinteistöjen suunnitelmallinen yl-
läpito, huomioiden taloudelliset resurssit. Tavoitteena on oikea-aikainen 
kunnossapito, jossa pyritään energiataloudellisiin ratkaisuihin. Liikuntapaik-
kojen ja puistojen sekä yleisten alueiden kunnossapito niin, että ne ovat es-
teettisiä, viihtyisiä ja turvallisia käyttää.  

 
 
Tavoitteet vuodelle 2017 
 
Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 
Kunnan hallinnoimien teiden 
kustannustehokas ja tasokas 
hoito 

 
Reklamaatiot, turvallisuus 

 
Vähäinen reklamaatioiden ja 
vahinkojen määrä 

Suunnitelmallinen kiinteistö-
jen hoito 

Oikea-aikaiset kunnossapi-
totoimet 

Ennakoitavien vahinkojen vä-
häinen määrä 

Kaukolämpöverkoston hyö-
tysuhteen parantaminen ja 
ylläpito 

Hyötysuhde yli 85% 
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Talous, 
Tiet ja kiinteistöt 

TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 1 197 801 1 395 900 1 157 755 1 140 1 115 

Henkilöstökulut -249 161 -252 058 -243 031 -249 -249 

Palvelujen ostot -657 200 -632 160 -625 775 -649 -624 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -380 600 -440 600 -377 506 -379 -379 

Avustukset -57 000 -60 186 -59 000 -57 -57 

Muut toimintakulut -15 222 -158 192 -9 250 -15 -15 

TOIMINTAKULUT -1 359 183 -1543 196 -1 314 562 -1 349 -1 324 

TOIMINTAKATE -161 382 -147 296 -156 807 -209 -209 

Ulkoinen toimintakate -483 133 -465 217 -488 195 -531 -500 

Laskennalliset kustannukset      

  Poistot ja arvonalentumiset -416 700 -466 659 -432 763 -386 -360 

  Poistoeron vähennys 2 511 2 511 2 511 2  2 

  Muut laskennall. kustannukset  -7 237    

Kokonaiskustannukset -575 571 -618 680 -587 059 -594 -571 

Toimintakatteeseen sisältyvät 
 Metsien hoito 
 Lämmöntuotanto 
 Vesihuolto 

 
83 000 
13 192 

-350 

 
114 936 
12 267 
-8 548 

 
77 500 
12 106 

700 

 
33 
20 

0 

 
33 
20 

0 

 
Tekninen toimi ottaa Pieni-Valola –kiinteistön (Kumppaniksi työpaja) omaan käyttöön vuoden 2017 
alusta. Katuvalaistuksen uusimista jatketaan siirtymällä energiatehokkaisiin Led-valaisimiin. Keskus-
koulun kanavanuohoukseen on varattu 25000 euron määräraha käyttötalouteen. Myös pieniin asfal-
tointeihin on varauduttu. Lämpölaitostoimija vaihtuu ja vuoden 2018 suunnitelmaan ei sisälly lämmön-
tuotantoa.  
Ristijärven kunta tuottaa teknisen toimen palveluja toiselle kunnalle. 
Terveyskeskuskiinteistöstä tehdään tutkimuksista saatujen tulosten perusteella korjaussuunnitelma, 
joka tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
  
Vastuualue                         Urheilualueet ja liikuntapaikat 
Vastuuhenkilö                   Tekninen päällikkö 
 

Vastuualue käsittää maastoliikuntapaikat, virkistysalueet ja  Osuuskunta 
Seniorisillalle vuokratun liikuntatalon. 
 
 

 
Talous 
Urheilualueet ja liikuntapaikat 

TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 750 2 363 1 500 1 1 

Henkilöstökulut -6 415 -5 902 - 6 557 -6 -6 

Palvelujen ostot -58 780 -42 720 -64 875 -59 -59 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -52 300 -55 042 -52 300 -52 -52 

Muut toimintakulut  80 0   

TOIMINTAKULUT -117 495 -103 744 -123 732 -117 -117 

TOIMINTAKATE -116 745 -101 380 -122 232 -116 745 -116 745 

Ulkoinen toimintakate -101 745 -86 839 -108 232 -117 -117 

Laskennalliset kustannukset      

  Poistot ja arvonalentumiset -50 967 -66 597 -56 345 -47 -44 

Kokonaiskustannukset -167 712 -167 978 -178 577 -164 -161 
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Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 
 
Monipuoliset liikuntapaikat 

 
Alueiden toimivuus 

 
Positiivinen palaute 

 
Tekninen toimi tutkii oman latukoneen hankinnan tarkoituksenmukaisuutta latujen kunnossapidossa ja 
mahdollisuutta hankkia oma latukone. Reitistöjen siltoja joudutaan uusimaan reittien turvallisen käytön 
vuoksi käyttötalousmäärärahain puitteissa. Kuuluttamorakennuksen katto uusitaan Saukko service –
hankkeen yhteydessä. 
 
 
Vastuualue  Asuminen/Yrityskiinteistöt 
Vastuuhenkilö Kehittämispäällikkö 
 
Toiminta: Ristijärven kunnan asuntotoimeen liittyvien palveluiden tuottaminen sekä asumisviihty-

vyyden, turvallisen asumisen ja muiden asumisedellytysten parantaminen sekä Ristijär-
ven Vuokratalot Oy:n  ja kunnan asuntotoimen toimien yhteensovittaminen. 

 
 Ristijärven Vuokratalot Oy:n hallinnoitavana on 57 huoneistoa ja kunnan suoraan omis-

tamien asuinhuoneistojen määrä on 4. Keskuskoulun vuokratalon muita käyttäjiä ovat yk-
si huoneisto lyhytaikaisessa vuokrauksessa, kaksi huoneistoa päiväkodin väistötiloina ja 
yksi huoneisto kotisairaanhoidolla. Lisäksi alakerrassa on uusi arkisto. 

 
 Ratkaisuvalta Ristijärven kunnan vuokra-asuntojen asukasvalinnoissa on teknisellä pääl-

liköllä asuntotoimikunnan kanssa. Vuokra-asuntojen keskimääräisistä enimmäisvuokrista 
päättää kunnanhallitus. 

 
 Yrityskiinteistöjen vuokrista päättää kunnanhallitus siltä osin kuin tehtävää ei ole siirretty 

viranhaltijalle. Määräaikaiset yrityskiinteistöjen vuokrasopimukset päättää kunnanjohtaja. 
   

 
Suunnitelmavuosien 2018 – 2019 tavoitteet / tekninen toimi 
 

1) Kiinteistöjen energiankulutuksen optimoiminen 
2) Katuvalaistuksen uusimisen loppuunsaattaminen 
3) Toiminnan sopeuttaminen vallitsevaan tilanteeseen 
4) Metsä- ja maa-alueiden myynti sekä hoito suunnitellusti 
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Päävastuualue: MAASEUTUPALVELUT 
 
VASTUUHENKILÖ Lomituspäällikkö 
 
Toiminta-ajatus:  Maaseututoimi vastaa maaseutuelinkeinojen hallintotehtävistä ja maaseu-

tuelinkeinojen kehittämisestä sekä maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lo-
mituspalveluista.  

 Maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädettyjen tehtävien hoitamisesta on ol-
lut vuoden 2012 alusta lukien yhteistoimintasopimus Puolangan kunnan 
kanssa. 
Ristijärven kunta vastaa maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämises-
tä Melan kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti paikallisyksi-
kön alueella, johon kuuluu Ristijärven lisäksi Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka 
ja Suomussalmi.  
Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata maatalousyritysten toiminta yrit-
täjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana. Lisäksi järjestetään tuettua mak-
sullista lomittaja-apua mahdollisuuksien mukaan. 
Ristijärven paikallisyksikkö vastaa turkistarhaajien lomituspalveluista koko 
Kainuussa lukuun ottamatta Vuolijoen aluetta. 

 
TAVOITTEET 2017 
 
Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 
Tiedottamisen ja koulutuksen 
järjestäminen maaseutuyrittäjil-
le yhteistyötahojen kanssa 

Järjestetyt tiedotus-
/koulutustilaisuuksien määrä 

vähintään 1 /vuosi omassa 
kunnassa 

Järjestetään  maatalousyrittäji-
en lomituspalvelut lainmukaisi-
na kattavasti ja tasapuolisesti 
ammattitaitoisen henkilöstön 
avulla 

 

vuosilomaa keskimäärin 
pv/yrittäjä 
 
 

sijaisapupyyntöjen toteutu-
minen 

tuetun maksullisen lomittaja-
avun keskimääräinen käyttö 
pv/yrittäjä 

 keskimäärin käyttäjää kohti 
enintään 0,5 päivää alle laissa 
mainitun rajan, väh. 25, 5 
pv/yrittäjä 
 

 vähintään 90 % pyynnöistä 
 
ylittää edellisen vuoden ta-
son  

Asiakkaat tyytyväisiä saamiin-
sa lomituspalveluihin  
 

 
Asiakastyytyväisyyskysely 

lomittajien ammattitaidosta 
yleisarvosana vähintään 4 
lomitushallinnon palvelusta 
yleisarvosana vähintään 4 

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja 
työssä jaksamisen parantami-
nen 

 
sairauspoissaolo -% 

 
alle vuoden 2016 tason 

Lomituspalvelut järjestetään 
tarkoituksenmukaisesti ja ta-
loudellisesti 

lomitusaika/ky 
 
lomituspäivän nettohinta il-
man matkakustannuksia 

enintään +10% valtakunnalli-
sesta keskiarvosta 
enintään +10% valtakunnalli-
sesta keskiarvosta 

 
Määrälliset tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
 
Toteutuneet lomituspäivät 

 
13 291 

 
13 300 

 
13300 

 
13300 

 
13300 

 
Nettopäiväkustannus €/ pv 

 
157,28 

 
166,75 

 
160,80 

 
160,80 

 
160,80 

 
Lomituspalvelujen käyttäjiä 

 
240 

 
250 

 
230 

 
           230 

 
230 
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HENKILÖSTÖ TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 
Vakinaiset viranhaltijat               1 1 1 1 1 

Määräaikaiset viranhaltijat - - - - - 
Vakinaiset työsuhteiset 44 45 45 45 45 
Määräaikaiset työsuhteiset 
(vuoden aikana) 

 
56 

 
60 

 
55 

 
55 

 
55 

Tilapäiset (vuoden aikana) 56 50 50 50 50 
Yhteensä 157 157 151 151 151 

 
 
 
TALOUS, 
MAASEUTUPALVELUT 

TA 2017 TP 2015 KS 2016 
TS 2018 
1 000 € 

TS 2019 
1 000 € 

TOIMINTATUOTOT 2 691 199 2 702 030 2 777 605 2 691 2 691 

Henkilöstökulut -2 310 785 -2 324 364 -2 393 151 -2 311 -2 311 

Palvelujen ostot -356 164 -333 338 -353 760 -356 356 

Aineet, tarvikkeet, tavarat -18 650 -19 617 -15 600 -19 -19 

Avustukset -30 200 -37 864 -40 000 -30 -30 

Muut toimintakulut -13 831 -13 780 -13 224 -14 -14 

TOIMINTAKULUT -2 729 630 -2 728 964 -2 815 735 -2 730 -2 730 

TOIMINTAKATE -38 431 -26 934 -38 130 -38 -38 

Ulkoinen toimintakate -32 100 -19 981 -32 100 -32 -32 

Laskennalliset kustannukset  -7 294 0   

Kokonaiskustannukset -38 431 -34 228 -38 130 -38 -38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45
 
Vastuualueiden osuus toimintakatteesta 
 

 


