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1. TALOUSARVION YLEISET PERUSTEET  

1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 

Suomeen on yritetty noin 15 vuoden ajan saada aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Viimeisimmän, 

vuodesta 2015 suunnitellun sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu päättyi maaliskuussa 2019 hallituksen eroon.  

Kuntien pitkään odottama uudistus siirtyi jälleen. Uudistus on merkittävä ja tarpeellinen kunnille erityisesti sosiaa-

li- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvun hallitsemisen näkökulmasta. Lisäksi valtakunnallisen uudistus nähdään 

tarpeellisena väestön terveyserojen kaventamisen sekä yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden 

kannalta. 

 

Uusi, kesäkuussa 2019 nimitetty hallitus ryhtyi valmistelemaan sosiaali- ja terveysuudistusta maakuntapoohjaises-

ti. Joulukuussa 2019, talousarvion laadinnan loppuvaiheissa, vajaan puoli vuotta toiminut hallitus on eronnut ja 

uuden hallituksen kokoaminen on edessä. Arvioiden mukaan hallitusohjelma tulee säilymään ennallaan ja uusi 

nimitettävä hallitus ryhtyy jatkamaan edeltäjänsä linjaamia muutoksia.  

 

Edellisen hallituksen linjaamia muutoksia ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen lisäksi muun muassa 

oppivelvollisuuden pidentäminen 18 ikävuoteen, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ja yli 3-

vuotiaiden ryhmäkokojen pienentäminen sekä vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen muutos. Hallitus ehti luvata 

kunnille, että muutosten vaatimat kustannukset rahoitetaan täysimääräisesti. Tulevaisuus näyttää miten muutok-

set lopulta toteutetaan, minkälaisella aikataululla ne tapahtuvat ja miten niiden rahoitus hoidetaan. 

 

Limingan kunnan strateginen näkemys korostaa toimintaympäristön ennakointia ja nopeaa muutoshaasteisiin 

vastaamista. Maaliskuussa 2018 hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti kunta kehittää palveluitaan ja toimintaan-

sa vastaamaan tulevaisuuden muutostarpeisiin. Kunta on muun muassa kehittänyt omia sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palveluitaan ja niihin liittyviä toimintatapoja ja siten valmistautunut myös tulevaan sosiaali- ja terveydenhuol-

lon uudistukseen.  

1.1.1. VÄESTÖNKEHITYS JA KUNNAN OSA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN 
 

Limingan kunnan väkiluku vuoden 2018 lopussa oli 10.154 henkilöä. Väestö kasvoi vuonna 2018 0,2 %. Asukaslu-

vun kasvu muodostui pääosin luonnollisesta kasvusta, nettomuutto vuonna 2018 oli negatiivinen. 

 

Vuonna 2019 väestönkasvu ei todennäköisesti toteudu aivan ennakoidusti.  Vuonna 2019 syntyvien lasten määrän 

arvioidaan olevan noin 125 lasta, kun määrä muutamia vuosia aikaisemmin on ollut jopa noin 200 lasta vuodessa. 

Vuoden 2020 lopussa asukasmäärän ennakoidaan olevan 10.181 henkilöä.  

 

Kunta kehittää palveluitaan ja vetovoimaansa edelleen tavoitteena positiivinen muuttovoitto ja luonnollinen väes-

tönkasvu. Väestönkasvutavoite lähivuosille on keskimäärin 0,5-1,5 % vuodessa.  
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Taulukko 1. Limingan asukasluvun kehitys ja tavoitteet 

Vuosi Asukasluku Muutos-

% 

Kunnan 

tavoite 

Tk:n en-

nuste 

1990          4 825       

1995          5 516       

2000          5 735    1,7   

2005          7 484    6,3   

2006          7 963    6,4   

2007          8 399    5,5   

2008          8 576    2,1   

2009          8 861    3,2   

2010          9 037    2,0   

2011          9 164    1,4   

2012          9 432    2,9   

2013          9 577    1,5   

2014          9 744    1,7   

2015          9 940    2,0   

    2016        10 005   0,7   

2017        10 138 1,3          

2018       10 154 0,2     

2019  0,3     10 181   10 290 

2020    0,8      10 262    10 386 

2021  0,8    10 344 10 455 

2022  0,8    10 427 10 505 

Asukasluku  31.12.                   Tilastokeskuksen väestöennuste (2019) 

  

 

Kuva: toteutunut väestönkehitys 1998-2018 
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Limingan kunnan ikärakenne painottuu lapsiin ja nuoriin sekä työikäiseen väestöön. Lasten osuus on suuri verrat-

tuna koko maahan. Tilastokeskuksen väestörakennevuosikatsauksen (2015) mukaan Limingan väestön keski-ikä 

(31,0 vuotta) on maan nuorin (koko maan keskiarvo 42,3 vuotta). Vuonna 2018 0-15-vuotiaiden osuus oli Limingas-

sa 35,0 %, joista alle 7-vuotiaita oli 13,9 %. Vanhusten osuus on puolestaan pieni.  Yli 65-vuotiaita oli Limingassa 9,9 

% väestöstä vuonna 2018. 

 

Lasten ja nuorten suuri määrä aiheuttaa myös haasteita palvelujen järjestämiselle. Limingan kunnan väestöllinen 

huoltosuhde vuonna 2015 oli 77,8 %, kun koko maan keskiarvo oli 58,2 %. Palvelut on mitoitettu kasvavan väestö-

ennusteen mukaan. Mikäli syntyvyys kääntyy laskuun pysyvästi, tulee palvelujen tarjontaa sopeuttaa muuttunutta 

tilannetta vastaavaksi.  

 

Taulukko 2. Väestön ikärakenteen kehitys  

Ikäryhmä 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0-6       1 635         1 601         1 642         1 632         1 571         1 588          1 506          1 452          1 408   

% 18,1 % 17,5 % 17,4 % 17,0 % 16,1 % 16,0 % 15,1 % 14,3 % 13,9 % 

7-15       1 679         1 728         1 807         1 875         1 992         2 058          2 126          2 184          2 145   

% 18,6 % 18,9 % 19,2 % 19,6 % 20,4 % 20,7 % 21,3 % 21,5 % 21,1 % 

16-18          402            420            432            443            435            449             481             526             588   

% 4,4 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,5 % 4,5 % 4,8 % 5,2 % 5,8 % 

19-29          835            842            864            839            845            831             830             852             851   

% 9,2 % 9,2 % 9,2 % 8,8 % 8,7 % 8,4 % 8,3 % 8,4 % 8,4 % 

30-64       3 769         3 828         3 922         3 987         4 052         4 110          4 121          4 148          4 156   

% 41,7 % 41,8 % 41,6 % 44,4 % 41,6 % 41,4 % 41,2 % 40,9 % 40,9 % 

65-74          382            405            424            457            487            531             534             568             588   

% 4,2 % 4,4 % 4,5 % 3,4 % 5,0 % 5,3 % 5,3 % 5,6 % 5,8 % 

75-          335            340            341            344            362            370             402             408             418   

% 3,7 % 3,7 % 3,6 % 2,2 % 3,7 % 3,7 % 4,0 % 4,0 % 4,1 % 

Yhteensä       9 037         9 164         9 432         9 577         9 744         9 937        10 000        10 138        10 154   
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1.1.2.   ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS 
 

Limingassa on hyvin koulutettua, nuorta työvoimaa. Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli vuonna 

2015 75 % 15 vuotta täyttäneistä ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 34 %, kun vastaavat luvut koko maassa 

olivat 71 % ja 30 %. 

 

Taulukko 3. Työpaikat ja työvoima.  

Vuosi Työvoima Työpaikat 

  kehitys  Tavoite Kehitys Tavoite 

1990 2152   1468  

2000 2480  1450  

2005 3217  1666  

2006 3429  1751  

2007 3572  1764  

2008 3691  1870  

2009 3770  1865  

2010 3801  1978  

2011 3946  2025  

2012 4047  2130  

2013 4116  2129  

2014 4201  2156  

2015 4116  2215  

2016 4201  2194  

2017 4217  2386  

2018 4252    
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Limingan työpaikkaomavaraisuus vuonna 2017 oli 59,9 %. Työpaikkaomavaraisuuteen vaikuttaa väestönkasvu: 

nopean väestönkasvun aikana työpaikkaomavaraisuus laskee.  Myös Oulun läheisyys vaikuttaa Limingassa merkit-

tävästi työpaikkaomavaraisuuteen, sillä Oulun ja sen lähiympäristön tarjoamat työpaikat ovat myös liminkalaisten 

helposti saavutettavissa.   

 

Työpaikoista vuonna 2017 oli 6,5 % alkutuotannossa, 16,6 % jalostuksessa, 75,2 % palvelualoilla ja 1,7 % muilla 

aloilla. 

 

Vuoden 2018 lopussa Limingan kunnan työttömyysaste oli 6,8 % (8,0 % vuonna 2017). Työttömyys on alentunut 

koko maassa vuonna 2018. Koko maan työttömyysaste oli 9,7 % ja Pohjois-Pohjanmaan 10,8 % vuoden 2018 lo-

pussa. Limingassa työttömyys on alentunut koko maata ja Pohjois-Pohjanmaata enemmän.  

 

Lokakuun 2019 lopussa Limingan kunnan työttömyysaste oli 6,3 % (6,1 % lokakuussa 2018), Pohjois-Pohjanmaan 

työttömyysaste 9,5 % ja koko maan työttömyysaste 8,6 %. Työttömänä Limingassa oli yhteensä 271 henkilöä. Nuo-

ria alle 25-vuotiaita oli työttömänä 35 (38 lokakuussa 2018) ja pitkäaikaistyöttömiä 49 henkilöä (50 lokakuussa 

2018). 

Avoimia työpaikkoja kunnassa oli lokakuun 2019 lopussa 47 kpl (49 kpl syyskuussa 2018). 
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1.1.3.   MAANKÄYTTÖ JA ASUNTORAKENTAMINEN 
 

Maankäytön tulevat suuntaviivat on esitetty kuntastrategiaan sisältyvässä kasvualuetarkastelussa.  Asuntoraken-

taminen tulee vuonna 2020 keskittymään kirkonkylässä ensisijaisesti Kirkonrannan ja Okkosenrannan sekä Tupok-

sessa Saunarannan alueille. Kuntastrategian mukainen asuntotuotantotavoite on noin 80 asuntoa vuodessa. 
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1.2 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT 

1.2.1 TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 
 

Suomen talous on kasvanut vahvasti vuodesta 2016 lähtien. Vuonna 2016 BKT kasvoi 2,6 %. Vuosi 2017 oli kulu-

neen korkeasuhdanteen paras vuosi ja BKT:n kasvuksi muodostui 3,1 %. Vuonna 2018 talouskasvu hidastui 1,7 

%:iin ja on hidastunut sen jälkeen edelleen. Kuluneiden vuosien yleinen talouskasvu on vahvistanut työvoiman 

kysyntää ja nostanut työllisyysastetta. Myös työttömyysaste on laskenut koko maassa. Talouskasvun ja työvoiman 

kysynnän kasvun myötä Suomen työmarkkinoilla on havaittu työvoiman kohtaanto-ongelmia, jotka osaltaan ovat 

heikentäneet kasvuyritysten kehitystä.  

Maailmantalouden kasvua on hidastanut kansainvälisen kaupan jännitteet, erityisesti USA:n ja Kiinan kauppasota. 

Kasvun esteet ovat heijastuneet nopeasti euroalueelle ja muun muassa Suomen vietiin. Valtiovarainministeriö 

ennakoi syksyn 2019 talouskatsauksessaan, että talous jatkaa lähiaikoina myöhteistä kehitystä huolimatta kan-

sainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimaisen kysynnän ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla ja se tulee yllä-

pitämään talouskasvua. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu kuitenkin hidastuvat aiemmasta johtuen 

epävarmasta ulkoisesta ympäristöstä. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys talouskasvulle on suuri etenkin 

vuonna 2020. 

VM ennustaa vuoden 2019 talouskasvuksi 1,5 %. Suomen viennin kasvu vaimenee Euroopan talousnäkymien epä-

varmuuden vuoksi. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat ja tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansain-

välisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityinen kulutus kasvaa edelleen johtuen ansiotason noususta ja 

korkeasta työllisyydestä.  

Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,0 %:iin ja vuonna 2021 siitä edelleen 0,9 %:iin. Yksityisen kulutuksen enna-

koidaan laskevan ja kotitalouksien säästämisasteen nousevan. Samoin investoinnit laskevat. Kansainväliseen 

kauppaan liittyvät talousjännitteet heijastuvat laajasti maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiä 

heikentävästi.  

Hidastuva talouskasvu ja nimellispalkkojen nousu heikentävät vähitellen työllisyyden kasvua. Työllisyssasteen 

odotetaan nousevan 73,4 %:iin vuoteen 2021 mennnessä samalla kun työikäinen väestö jatkaa vähenemistä. Työt-

tömyysasteen ennakoidaan olevan 6,2 vuonna 2021. 

(Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy 2019) 

1.2.2 KUNTATALOUS 
 

Kuntien taloudelinen tilanne heikkeni selvästi vuonna 2018 hyvästä yleisestä talous- ja työllisyyskehityksestä huo-

limatta. Kuntien toimintamenot kasvoivat nopeasti ja kunnat joutuivat myös investoimaan mittavasti. Kuntien 

tulopohjaa heikensivät sekä valtionosuuksien että verotulojen väheneminen. Verotulojen heikkenemisen taustalla 

oli muun muassa palkansaajille myönnettyjen verovähennysten määrän lisääntyminen. Tilikauden tulos oli negatii-

vinen 200 kunnassa ja vuosikate painui negatiiviseksi 43 kunnassa vuonna 2018.  

 

Kuntatalouden yleiset näkymät ovat heikentyneet edelleen vuonna 2019. Menojen kasvu kunnissa on nopeutunut 

ja verotulojen kasvu on jäänyt heikoksi vuonna 2019. Vuoden 2019 alussa toteutettu ennakonpidätysmenettelyn 

muutos sekä tulorekisterin käyttöönotto ja siihen liittyneet ilmoitusongelmat ovat aiheuttaneet merkittäviä tilitys-

vajeita kuntien verotuloihin. Näiden merkittävien muutosten vaikutuksia kuntatalouteen ei pystytty riittävästi 

ennakoimaan. Kuntaliitto on arvioinut, että kuluvasta tilikaudesta 2019 on tulossa todennäköisesti kuntakentän 
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historian heikoin. Useissa kunnissa on jouduttu reagoimaan nopeasti heikentyneeseen taloustilanteeseen muun 

muassa korottamalla kuntaveroprosenttia ja käynnistämällä yt-neuvotteluja. Kuntien talousahdingon vuoksi halli-

tus päätti siirtää vuoden 2020 valtionosuuksista kilpailukykysopimuksen päättymiseen liittyvän kertaluonteisen 

erän jo vuodelle 2019. Tämä lievittää hieman kuntien tulovajetta vuonna 2019. 

 

Syksyllä 2016 solmittu kilpailukykysopimus vaikutti kuntien talouteen menoja pienetävästi vuosina 2017 - 2019. 

Kilpailukykysopimuksen päättyminen palauttaa kuntien henkilöstömenot leikkauksia edeltävälle tasolle loppuvuo-

desta 2019 alkaen, kun määräaikanen lomarahaleikkaus päättyi. Tämän lisäksi vaiheittain toteutetut työehtosopi-

musmuutokset ovat tuoneet lisäyksiä kuntien henkilöstömenoihin. Korotusten vaikutukset ovat olleet keskimäärin 

1,3 % vuonna 2018 ja 2,16 % vuonna 2019. Kuntien menoja lisäävät yleisesti väestön ikääntymisestä johtuva sosi-

aali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu ja erityisesti kasvukunnissa väestönkasvun myötä myös muiden kunta-

palvelujen kysynnän kasvu.  

 

Hallituksen suunnittelemat muutokset sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen tulevat vaikuttamaan 

merkittävästi kuntien menokehitykseen. Suunniteltuja toimia ovat muun muassa oppivelvollisuuden pidentämi-

nen, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen sekä vanhuspalvelui-

den henkilömitoituksen muutos. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteen kehittäminen kuuluu myös 

nykyisen hallituksen kehityskohteisiin.   

 

Kunta-alan nykyinen työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 asti ja neuvottelut uudesta sopimuksesta käydään 

alkuvuonna 2020. Kuntien ansiotason odotetaan seuraavan kansantalouden yleistä, vajaan 3 % vuotuista ansiota-

son nousua.  
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1.2.3 LIMINGAN KUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT   
 

Limingan kunta on kasvanut ja kehittynyt pitkäjänteisellä työllä elinvoimaiseksi ja vireäksi kasvukunnaksi. Kunnan 

kasvun myötä myös sen palvelutoiminnan on ollut välttämätöntä kasvaa, mikä on näkynyt toimintakulujen ajoit-

tain suurenakin kasvuna. Kunnan kiinteistöissä ilmenneet sisäilmaongelmat ovat tuoneet merkittävän haasteen 

kunnan taloudelle. Haasteisiin on vastattu ripeästi ja päätetty rakentaa muun muassa kaksi uutta koulua kuntakes-

kukseen.  Myös useita muita kiinteistöjen korjaushankkeita on toteutettu. Vuonna 2018 saatiin päätökseen uuden 

Ojanperän koulun rakentaminen ja keväällä 2019 valmistui Linnukan uusi koulu. Kunta on investoinut vahvasti 

myös liikuntapaikkoihin vuonna 2019 valmistuneiden Liikuntapuiston ja Ojanperän koulun tekonurmikentän myö-

tä. Koulujen piha-alueita on rakennettu ja uudistettu palvelelmaan koulukäytön lisäksi myös kuntalaisten vapaa-

ajan tarpeita. Liikuntapaikkarakentamista tullaan edelleen jatkamaan tavoitteena muun muassa saada kuntaan 

uusi liikuntahalli sekä vahvistaa Tupoksen ja muiden kylien liikuntamahdollisuuksia. Lisäksi panostukset teiden ja 

alueiden ylläpitämiseen ja rakentamiseen ovat vuosittain merkittäviä.  

 

Lähtökohtana kunnan toiminnan kehittämisessä on tarjota asukkaille kuntastrategian mukaiset palvelut siten, että 

kunnan talous pysyy pitkällä aikavälillä tasapainossa ja kuntalaisten verorasitus kohtuullisena. Talouden tasapai-

nottamiseksi kunta joutuu edelleen tarkastelemaan palvelurakenteitaan. Palvelutuotannon toimintatapojen ja 

prosessien kriittinen arviointi ja tehokkuuden lisääminen on välttämätöntä, jotta kunta pystyy jatkossakin tarjoa-

maan hyvät palvelut käytettävissä olevilla rahoillaan. Palvelutuotannon kehittämisessä muun muassa digitalisaa-

tiota tullaan hyödyntämään kuntastrategian linjausten mukaisesti.  

 

Kunnan taloudenhoidon haasteet liittyvät keskeisesti toimintakulujen hallintaan. Toimintakulujen kasvua on vält-

tämätöntä rajoittaa vastaamaan verorahoituksen kokonaiskasvua. Pitkään jatkuneiden valtionosuusleikkausten 

myötä kunta on joutunut vahvistamaan tulopohjaansa korottamalla tuloveroprosenttia 0,5 % -yksiköllä sekä vuo-

delle 2017 että vuodelle 2018. Myös toteutetut mittavat investoinnit ovat vaatineet tulopohjan vahvistamista.  

 

Vuonna 2019 kunnan verotulojen kasvu ei ole yltänyt odotetulle tasolle. Vuoden 2019 alussa toteutetut verotuk-

seen mittavat järjestelmämuutokset ovat vaikuttaneet verotulojen kertymisrytmiin ja aiheuttaneet hankaluuksia 

verotulojen seurantaan ja ennakointiin. Vuoden 2019 verotulojen kasvu on talousarviota laadittaessa negatiivinen 

samalla kun toimintakulut ovat kasvaneet noin 5 % edellisestä vuodesta. Tämän johdosta vuosikate heikkenee 

merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna ja vaarana on tilikauden 2019 tuloksen painuminen negatiiviseksi. 

Tilikauden tulokseen vaikuttaa lopullisesti se, kuinka suureksi verotulojen tilitysvaje jää sekä toimintakulujen lopul-

linen toteuma tilinpäätöshetkellä.  

 

Valtuuston asettaman taloustavoitteen mukaisesti toimintakulujen kasvu tulee pystyä pitämään verorahoituksen 

kasvua matalampina, jotta talouden tasapaino säilyy pitkällä aikavälillä. Valtuuston 14.11.2017 asettamat kunnan 

talouteen liittyvät tavoitteet ovat:  

 

 

- toimintakatteen kasvu on pienempi kuin verorahoituksen kasvu 

- vuosikate kattaa poistot 

- konsernin lainamäärä ei kasva yli maan keskiarvion 

- taseessa on ylijäämää valtuustokauden päättyessä 

 

 

Kunnan tahtotila on olla jatkossakin vetovoimainen ja vireä kasvukunta. Tavoitteen saavuttaminen vaatii ennakko-

luulotonta ja rohkeaa asennetta tulevaan sekä eri palvelualueiden saumatonta yhteistyötä. Keskeistä hyvän ja 

kehittämismyönteisen ilmapiirin syntymiselle on hyvä yhteistyö ja keskinäinen luottamus kunnan viranhaltijoiden 

ja luottamushenkilöiden kesken.  
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Talousarvioon ja suunnitelmavuosiin sisältyy useita riskitekijöitä. Merkittäviä taloudellisia riskejä ovat muun muas-

sa heikkenevä yleinen talouskehitys ja mahdolliset kuntien valtionosuuksien lisäleikkaukset sekä kuntien verotulo-

jen negatiivinen kehitys. Myös hallitusohjelman sisältämät kuntien lisääntyvät tehtävät ja velvoitteet tuovat mu-

kanaan taloudellisia riskejä. Lisäksi merkittäviä riskejä ovat mm. Limingan kunnan lainamäärän kasvu, korkomark-

kinoiden kehitys, erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu, asukkaiden palvelutarpeiden kasvu sekä väestönkas-

vun hiipuminen.   

 

Talouden tasapainoa tulee tarkkailla jatkuvasti ja reagoida muutoksiin nopeasti käytännön toiminnan tasolla. Val-

takunnallinen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus tulee tasapainottamaan erityisesti pienten ja kes-

kisuurten kuntien taloutta. Uudistuksen etenemisen aikataulu on vuoden 2020 talousarviota laadittaessa kuitenkin 

avoinna.  

 

Limingan kunnan talouden kehitys 

  

  2014 2015 2016 2017 2018 TA2019 TA2020 

Asukasluku 31.12. 9 744 9 940 10 005 10 138 10 154 10 181 10 262 

  kasvu-% 1,7 2,0 0,7 1,3 0,2 0,4 1,1 

Tuloveroprosentti 20,5 20,5 20,5 21,0 21,5 21,5 21,5 

Verotulot 27 848 29 551 29 990 31 384 32 098 33 450 34 500 

Valtionosuudet 23 825 24 101 25 231 25 236 24 187 23 765 25 500 

Verorahoitus yhteensä 51 673 53 652 55 221 56 620 56 285 57 215 60 000 

  muutos % -1,6 3,8 2,9 2,5 -0,6 1,1 6,6 

  e/asukas 5 303 5 398 5 519 5 585 5 543 5 620 5 847 

Toimintamenot 53 519 55 704 58 793 58 764 59 258 59 776 62 378 

  muutos % -0,6 4,1 5,5 0,0 0,8 1,7 5,3 

Toimintakate 45 679 47 602 50 650 50 673 50 722 52 696 55 121 

  muutos % -0,6 4,2 6,4 0,0 0,1 4,0 4,6 

  e/asukas 4 688 4 789 5 062 4 998 4 995 5 176 5 371 

Vuosikate 5 786 5 914 4 424 5 881 5 441 4 180 4 540 

  e/asukas 594 595 442 580 536 411 442 

  vuosikate/poistot % 139,6 146,3 78,9 147,4 142,8 102,4 104,9 

Tilikauden tulos 1642 1871 -1186 1891 1630 96 210 

Investoinnit, netto 6 851 1 725 2 448 7 467 16 728 8 378 6 378 

  e/asukas 703 174 245 738 1648 823 622 

Investointien tulorahoitus-% 81,7 317,6  157,0 77,0 28,5     

Lainakanta 24 236 19 581 17 601 17 950 30 550 36 150 34 150 

  e/asukas 2 487 1 970 1 760 1 771 3 009 3 551 3 551 

Omavaraisuusaste, % 57,6 62,7 64,1 64,3 55,6     

Kertynyt ylijäämä 8 554 8 769 8 224 8 155 8 264 8 360 8 474 

  e/asukas 878 882 822 804 814 821 826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. LIMINGAN KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET JA TAVOITTEET  
 

Limingan kunta on päivittänyt kuntastrategian ja se on hyväksytty valtuustossa 19.3.2018. Vuoden 2020 talousar-

vio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma pohjautuu Limingan kuntastrategiaan vuosille 2018 - 2025. 

 

2.1.   LIMINGAN VISIO JA TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 
 

Limingan kunnan visio on: 
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Limingan kunnan arvot kiteytyvät kuntastrategian lupauksissa: 
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2.2.  STRATEGISET TAVOITTEET  
 

1. ELINVOIMAINEN KUNTAYMPÄRISTÖ 

Lähtökohtana on kunnan elinvoiman lisääminen tukemalla yritysten kasvua, kehittymistä ja työpaikkojen lisäämis-

tä. Elinvoiman kehittämisessä olennaista on myös työllisyys ja vetovoimainen kuntabrändi. Liminganlahden hyö-

dyntäminen luontomatkailun näkökulmasta vahvistaa kunnan matkailutoimintaa. 

 

Tavoite Mittari Tavoite 2020 Tavoite 2025 
 
Työpaikkojen ja yritysten 
määrä kasvaa 
 

 
Uudet perustetut yritykset (kpl) 

 

Vuokratut ja myydyt yritystontit 

(kpl) 

 

Uusien yritysten mukana tulevat 

työpaikat (kpl) 

 

Yhteisöverotulojen kehitys  

 

 
yli 70 yritystä 

 

yli 10 luovutettua 

tonttia 

 

yli 75 / vuosi 

 

 

kasvu + 20 % 

 
yli 70 yritystä / vuosi 

 

yli 10 tonttia / vuosi 

 

 

Työpaikkojen määrä > 

2900 kpl 

 

> 1,2 milj. € 

 

 
Pohjois-Suomen paras 
työllisyysaste ja alle 25-
vuotiaiden täystyöllisyys 
 

 
Työttömyysaste (5,5 % 9/2018) 

 

Pitkäaikaistyöttömien määrä  

 

Nuorten työttömien määrä 

(36 henkilöä 9/2018) 

 

Kunnan osuus työmarkkinatuen 

kustannuksista (v. 2017 263 teur) 

 

 

< 6 % 

 

< 50 henkilöä 

 

 

< 30 henkilöä 

 

 

< 240 000 € 

 

< 5 % 

 

< 30 henkilöä 

 

 

0 

 

 

< 200 000 € 

 
Liminka luontomatkailun 
kärkikohteeksi Pohjois-
Suomessa 
 

 

Liminganlahden luontokeskuksen 

käyntimäärät 

 

Matkailun Masterplan  

 

 

Matkailun Masterplanin toteutu-

misaste 

 

Vapaa-ajan matkailun yöpymiset, 

kpl  

 

Koulutusvientiryhmät Limingassa 

(kansainväliset ja kansalliset yöpy-

jät) 

 

Muut matkailuryhmät                                   

 

 
> 60 000 /vuosi 

 

 

Liminganlahden osio 

kevät 2020 

 

25 % 

 

 

> 5000 

 

 

> 3-5 ryhmää /vuosi 

 

 

 

> 3-5 ryhmää / vuosi 

 
> 200 000 / vuosi 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

> 25 000 

 

 

> 24 ryhmää / vuosi 

 

 

 

>24 ryhmää / vuosi 

 
Pohjois-Suomen vetovoi-
maisin kuntabrändi 

 

Sijoittuminen vetovoima-

tutkimuksissa 
 
 

 
Kolmen kärjessä 

Pohjois-Suomessa 

 

 
Pohjois-Suomen ve-

tovoimaisin 
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2. MAANKÄYTTÖ JA KUNTAKUVA 

 

Maapolittiikkaa toteutetaan erillisen valtuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Kes-

keistä on kunnan vetovoiman ja kunnan keskusta-alueen kehittäminen sekä riittävä tonttitarjonnan 

varmistaminen.  

 

Tavoite Mittari Tavoite 2020 Tavoite 2025 

 
Riittävä tonttitarjonta 
asukkaiden ja yritysten 
tarpeisiin  
 

 
Tonttireservi (kaavallinen valmius) 

- asuntotontit 

- yritystontit 

 

joista rakentamiskelpoiset tontit  

- asuntotontit, kpl 

- yritystontit, kpl 

 
 

 
 

120 kpl 

20 kpl 

 
 
60–70 kpl 

10 kpl 

 
 
120 kpl 

20 kpl 

 

 

60–70 kpl 

10 kpl 

 
Kunnan muuttotase  
on positiivinen 
 

 
Muuttotase 

 
Muuttotase positivi-

nen 

 
Muuttotase positiivi-

nen 

 
Kuntakeskuksen vetovoi-
ma kasvaa 
 

 

Kerrostalohankkeiden käynnisty-

minen kuntakeskuksessa 

 

Kuntakeskuksen  

- asukasluku 

- työpaikkamäärä 

 

 
1 uusi kerrostalo-

hanke käynnistyy 

 

 

+ 50 asukasta / vuosi 

+ 15 työpaikkaa 

 
Kuntakeskuksen asu-

kasluku ja työpaikka-

määrä on merkittä-

västi vahvistunut 

 
Saavutettavuus ja liiken-
neyhteydet paranevat 
 
 

 
Joukkoliikenteen  

nousijamäärät 

 

Raideliikenneselvitys 

 

Lähijunakokeilu 

 

MAL-hankkeet 

 

 
Käyttäjien määrä 

kasvaa 
 

Valmistunut 2019 

 

Valmistelu 2020-2021 

 

Kunnasta vähintään 1 

hanke hyväksytty 

suunnitelmaan 

 

 
Käyttäjien määrä 

kasvaa 

 

 

 

Kokeilu toteutettu 

 

2-3 toteutunut 
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3. HYVINVOIVAT KUNTALAISET 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Limingassa kuntajohtamisen ytimessä. Se on kiinteä osa kuntastrategiaa 

sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Kunta luo toiminnallaan kuntalaisille hyvät edellytykset huolehtia omasta 

terveydestään ja hyvinvoinnistaan. 

 

Tavoite Mittari Tavoite 2020 Tavoite 2025 
 
Hyvinvointikertomuksen 
tavoitteiden toteuttami-
nen 
 
Liikunta painopisteenä 
v. 2019 

 

 
Liikuntareseptin kirjoitus-

määrät, neuvonta ja ohjaus 

(Efficasta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten ja nuorten vapaa-

ajan liikkuminen  

 

 
Liikkumisreseptejä 90 

kpl/vuosi  

 

Liikunnan puheeksiottoja 

1500/vuosi  

 

Liikuntaneuvonnassa käy 

80 henkilöä vuodessa  

 

Elintapaneuvonnassa/-

ohjauksessa käy 40 henki-

löä 

 
Tilanne paranee kouluter-

veyskyselyssä 

 
Liikuntaresepti on va-

kiintunut toimintatapa  

 

 

 

 

Liikuntaneuvonta on 

vakiintunut toimintata-

pa 

Elintapaneuvonta on 

vakiintunut toimintata-

pa 

 

 
Osallistumista ja yhteisöl-
lisyyttä tukevat toiminta-
mallit on otettu käyttöön  
 
 

 
Kunnan osallisuusmalli: 

- kyläfoorumit 

- liikunta- ja kulttuurifoo-

rumit 

- nuorisovaltuusto 

- vanhus- ja vammais-

neuvosto 
 
Limingan KAIKU:n kehittä-

minen 

 

 
Osallisuusmallin hyväksy-

minen 2020 

 

 

 

 

 

 

Kyselyjä väh. 1 x kokoai-

kaisesti meneillään 

 
Osa vakiintuneita toi-

mintatapoja  

 
 
 
 
 
 
KAIKU on keskeinen osa 

osallistamista ja viestin-

tää 

 

Liminka tunnetaan moni-
puolisena  
kulttuuri-, liikunta- ja 
tapahtumakuntana  
 
 

Suunnitelmallinen tapahtu-

matuotanto  

 

Keskeisten tapahtumien 

kävijämäärät  

 

Liikuntapalvelujen uusi toi-

mintamalli 

 

Kunnan ja yhdistysten yh-

teistyösopimus 

 

Rantakylän virkistysalueen 

kehittämissuunnitelma 

yhteistyössä eri toimijoiden 

kanssa 

 

 

Tapahtumien vuosikellon 

toteuttaminen 

 
Kävijämäärät kasvavat 

vuosittain 

 
Käyttöönotto v.2020 

 

 

Yhteistyösopimus laadittu 

2020 

 

Suunnitelma valmis 2020     

 

 

 

 

 

Vuosikello on vakiintu-

nut ja toiminnassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnitelma toteutettu 
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Vanhan Limingan museo-

alueen kokonaissuunntelma 

Konaissuunnitelma laadit-

tu 2020   

Suunnitelma toteutettu 

 

4. TALOUDEN TASAPAINO JA JOHTAMINEN 

Kunnan perustehtävien hoitaminen ja strategisten päämäärien saavuttaminen edellyttää suunnitelmallista ja pit-

käjäteistä taloudenhoitoa. Palvelut järjestetään palveluiden järjestämissuunnitelmien ja talouden reunaehdot 

huomioiden. Johtamisessa ja taloudenhoidossa huomioidaan yhä enemmän konsernin kokonaisetu. 

Kunta kehittää asiointipalveluita entistä sähköisempään muotoon. Yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallistumista 

vahvistetaan ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja, jotka tukevat kuntalaisten kohtaamisia ja vuoropuhelua 

sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja aktiivista toimintaa. 

Tavoite Mittari Tavoite 2020 Tavoite 2025 
Kuntakonsernin  
talous on  
tasapainossa  
 

Toimintakate 

Verorahoitus 

 

 

Investointien tulorahoitus % 

 

Konsernin lainamäärä  

€ /asukas 

 

Vuosikate  

 

Taseen ylijäämä 

Toimintakatteen kasvu </=  

verorahoituksen kasvu 
 

 

Yli 40 % 

 

< koko maan keskiarvo 

 

 

Vuosikate kattaa poistot 

 

Taseessa on ylijäämää 

Toimintakatteen kasvu 

</= verorahoituksen 

kasvu 

 
Yli 80 % 

 

< koko maan keskiarvo 

 

 

Vuosikate kattaa poistot 

 

Taseessa on ylijäämää 

 

 
Omistajaohjauksella 
toteutetaan kuntastra-
tegiaa  

 

Omistajapoliittisten linjaus-

ten toteutuminen  

 

Omistajaohjauskeskustelut  

 

Yhtiökohtaisten tavoitteiden 

toteutuminen 

 

Tavoitteiden toteutuminen 

 

 

Vähintään 2 x / vuosi 

 

Tavoitteiden toteutuminen 

 

Toimiva ja tehokas kun-

takonserni 

Hyvinvoiva, osaava ja 
kehityshakuinen henki-
löstö 
 

Sairauspoissaolopäivät / 

työntekijä 

 

Keskimääräinen eläköity-

misikä  

 

Henkilöstökysely 

 

Sairauspoissaolojen määrä 

< 15 pv/tt 

 

> 63 vuotta 

 

 

Henkilöstön työhyvinvointi 

paranee 

 

 

Oikea-aikainen, avoin 
ja monikanavainen 
viestintä 
 

Viestintäsuunnitelma 

 

Julkaisujen määrä eri kana-

vissa  

 

 

Kunnan netti-ja intrasivujen 

uudistus + englanninkieliset 

sivut 

 

Luottamushenkilöiden ja 

viranhaltijoiden viestintä-

osaamisen kehittäminen  

Käyttöönotto v. 2020 

 

Jokainen yksikkö viestii 

toiminnastaan vähintään 1 

x / viikko 

 

Uudistus toteutetaan 

v.2020 

 

 

Viestintäkoulutus 2020
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3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN 

EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ 
 

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tulee omistajaohjauksella huolehtia siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa 

otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana 

tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön tai yhteisön hallintoon ja toimintaan. Limingan kunnan omistajapoliittiset lin-

jaukset (valtuusto 12.11.2018) ja Konserniohje (Valtuusto 7.9.2015) sisältävät tarkemmat ohjeet omistajaohjauk-

sen toteuttamisesta.  

Limingan kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt ja omistukset 

   

  

Kotipaikka 
Kunnan omis-
tusosuus, % 
31.12.2018 

Tytäryhteisöt   
Limingan Kehitys Oy Liminka 100,00  

       Hotelli-Ravintola Liminganlahti Oy Liminka 100,00  

       Limingan Kuitu Oy Liminka 49,00  

Limingan Vesihuolto Oy Liminka 79,24  

Limingan Asunnot Oy Liminka 100,00  

        Asunto Oy Limingan Rivitalot Liminka 56,70  

        As Oy Karintie Liminka 27,86  

        As Oy Limingan Koti Liminka 29,46  

        As Oy Veteraanipuisto Liminka 36,00  

Kiinteistö Oy Limingan Vanamo Liminka 75,00  

Kiinteistö Oy Limingan Liikekeskus Liminka 100,00  

 
Kuntayhtymät 

 
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Oulu 3,85  

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky Oulu 1,41  

Pohjois-Pohjanmaan liitto Oulu 1,33  

      

 

Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet 

  TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Toimintatulot  /toimintamenot, % 31,8  29,3  > 30 > 30 

Vuosikate % poistoista 132,9  122,8  > 100 > 100 

Omavaraisuusaste, % 51,2  46,2  > 50 > 50 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 60,6  76,2  < 60 < 60 

Lainamäärä € / asukas 3 359   4 474   < 4000 < 4000 

Raportointi toiminnsta ja taloudesta 2   1-2 2 x vuosi 2 x vuosi 

  
Kuntayhtymiin ja konserniyhtiöihin valittujen kunnan edustajien evästäminen säännömukaisesti  

ennen kokouksia.         
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3.1.  LIMINGAN KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TULOSTAVOITTEET 

LIMINGAN VESIHUOLTO OY  
 

Yhtiö vastaa vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena toiminta-alueensa vesihuollosta.  

 

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 
 

  

  TA2020 

Tilikauden tulos + 

Toiminnan tuotot / toiminnan kulut % > 12 

Investointien tulorahoitus % > 40 

Omavaraisuusaste % > 50 

Sijoitetun pääoman tuotto % 
 

Vesihuollon maksujen taso   

Vesijohtoveden laatu ja toimitusvarmuus   

Veden kulutusmäärä / asukas vähenee   
 

 

LIMINGAN ASUNNOT OY  
 

Yhtiön tehtävänä on toteuttaa kunnan asuntopolitiikkaa ylläpitämällä Limingassa monipuolista ja kohtuuhintaista 

vuokra-asuntokantaa. 

 

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 
 

  

  TA2020 

Tilikauden tulos + 

Omavaraisuusaste % > 50 

Sijoitetun pääoman tuotto %  > 2 

Vuokra-asuntojen vuokrausaste %  > 95 

Tyhjillään olevien asuntojen määrä % < 5 

Vuokra-asuntojen kysyntä suhteessa tarjontaan   

Raportointi kiinteistöjen kunnosta ja korjausvelan määrästä   

Korjausinvestoinnit vastaavat korjausvastuuta   

Vuokrataso on seudullisesti kilpailukykyinen   
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LIMINGAN KEHITYS OY  
 

Limingan Kehitys Oy:n tehtävänä on toimia kunnan elinvoiman kehittämisen välineenä. 

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 
 

    TA2020 

Tilikauden tulos + 

Omavaraisuusaste % > 50 

 

KIINTEISTÖ OY LAKEUSTALO LIMINKA 
 

Kiinteistöyhtiö hallinnoi loppuvuonna 2018 valmistunutta Lakeustalon kiinteistöä Limingan keskustassa. 

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 

  

  TA2020 

Tilikauden tulos + 

Omavaraisuusaste % > 50 

Tilojen vuokrausaste % > 95 

Kilpailukykyinen vuokra   

Kiinteistön arvon säilyminen   

Kiinteistön energiatehokkuus   
 

KIINTEISTÖ OY LIMINGAN VANAMO 
 

Kiinteistöyhtiö hallinnoi Tupoksesa sijaitsevaa Vanamon kiinteistöä. Kunnan osalta tila on päiväkotikäytössä. 

 

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet 
 

    TA2020 

Kilpailukykyinen vuokrataso   

Kiinteistön arvon säilyminen   

Kiinteistön tilatehokkuuden lisääminen   

Kiinteistön energiatehokkuus   
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4.TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA 
 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on valtuuston tärkein toi-

minnan ja talouden ohjauksen väline. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitami-

seksi turvataan. Talousarvio jakaantuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan sekä investointi- ja rahoitusosaan.  

 

Käyttötalousosassa palvelualueita sitoo toimintakate (=ulkoiset nettomenot). Johtavilla viranhaltijoilla on oikeus 

tehdä tulo- ja menomäärärahojen muutoksia palvelualueensa sisällä, mikäli ne eivät muuta toimintakatetta. Val-

tuuston tulee hyväksyä toimintakatteeseen vaikuttavat sekä palvelualueiden väliset muutokset. Vastuu käyttöta-

loushankkeiden määrärahojen riittävyydestä on kunkin palvelualueen johtavalla viranhaltijalla.  

 

Rahoitusosan sitova erä on pitkäaikaisten lainojen lisäys. 

 

Investointisosan menot ja tulot ovat sitovia hanketasolla. Hankkeet voivat olla yksilöityjä tai suurempia kokonai-

suuksia. Vastuu investointihankkeiden määrärahojen riittävyydestä on kunkin palvelualueen johtavalla viranhalti-

jalla. 

 

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistönhoito sekä kunnallistekniikan palvelut sisältyvät ko. palveluita ostavien tulosaluei-

den talousarvioihin kumppaniostoina ao. liikelaitokselta.   

 

Konsernipalveluista sisäisinä palveluina myydään ne toimisto- ja IT-palvelut, jotka kohdistuvat suoraan jollekin 

tulosyksikölle.  Sisäiset palvelut on hinnoiteltu omakustannusperiaatteella.  

 

Laskennallisia kustannuksia ovat suunnitelman mukaiset poistot sekä ne talous- ja hallintopalvelut, jotka eivät 

kohdistu selkeästi jollekin tulosyksikölle. 

 

Talousarviomuutokset tulee tehdä talousarviovuoden aikana.  

 

Talousarvion seuranta 
 
Talousarvion toteumasta raportoidaan kuukausittain kunnanhallitukselle ja toteuma saatetaan valtuustolle tiedok-

si kokousaikataulun mukaisesti. Vuonna 2020 osavuosikatsaukset laaditaan 30.4. ja 31.8. kirjanpidon tilanteen 

mukaan. Konsernitaloudesta raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Talousarvio edellyttää palvelualueilta 

säännönmukaista talousarvion seurantaa kuukausittain ja raportointia hallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsaus-

ten yhteydessä. Hallintokuntien edellytetään ennakoivan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja omaa 

toimintaansa, jotta ne pystyvät tarvittaessa sopeuttamaan toimintaansa talousarvion tavoitteiden mukaiseksi.

Palvelualueiden tulee toteutumien seurannassa huomioida myös sisäisten palvelujen toteutuminen. 

 

Valtuutus lainanottoon 
 
Valtuusto oikeuttaa talousjohtajan nostamaan tilapäisluottoa enintään 23 milj. euroa maksuvalmiuden turvaami-

seksi. Lisäksi valtuusto oikeuttaa talousjohtajan hallintosäännön mukaisesti ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa 

enintään rahoituslaskelman kohdan pitkäaikaisten lainojen lisäys mukaisesti. Lainanotto lyhyt- tai pitkäaikaisena 

lainana voidaan toteuttaa markkinatilanteen mukaan. 
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5. TULOSLASKELMAOSA 
 

Tuloslaskelma TP 2018 MUUTETTU TPE 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Limingan kunta ulkoiset 1 000 € TA 2019 1 000 € € 1 000 € 1 000 € 

Varsinainen toiminta             

Toimintatuotot             

   Myyntituotot 2 674  2 445  2 530  2 319 700  2 338  2 357  

   Maksutuotot 2 153  2 323  2 270  2 396 500  2 416  2 435  

   Tuet ja avustukset 1 013  857  1 005  1 027 500  1 036  1 044  

   Muut tuotot 2 698  1 455  1 750  1 513 200  1 525  1 538  

   Toimintatuotot yhteensä 8 537  7 080  7 555  7 256 900  7 315  7 373  

Toimintakulut             

   Henkilöstökulut -28 824  -29 397  -29 600  -30 559 500  -30 865  -31 328  

   Palvelujen ostot -20 056  -20 413  -21 200  -21 461 700  -21 676  -22 001  

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 755  -3 621  -3 830  -3 911 300  -3 950  -4 010  

   Avustukset -4 890  -4 874  -4 873  -4 821 600  -4 870  -4 943  

   Muut toimintakulut -1 734  -1 471  -1 476  -1 624 000  -1 640  -1 665  

   Toimintakulut yhteensä -59 259  -59 776  -60 979  -62 378 100  -63 002  -63 947  

Toimintakate -50 722  -52 696  -53 424  -55 121 200  -55 687  -56 573  

              

Verotulot 32 098  33 450  33 051  34 500 000  35 018  35 543  

Valtionosuudet 24 187  23 765  24 399  25 500 000  25 883  26 271  

Rahoitustulot ja -menot             

   Korkotulot 22  1  2  1 000  1  1  

   Muut rahoitustulot 5  15  30  15 000  15  15  

   Korkokulut -148  -350  -200  -350 000  -360  -380  

   Muut rahoituskulut 1  -5  -3  -5 000  -5  -5  

Vuosikate 5 441  4 180  3 855  4 539 800  4 864  4 871  

              

Poistot ja arvonalentumiset             

   Suunnitelman mukaiset poistot -3 812  -4 084  -4 170  -4 329 500  -4 688  -5 000  

   Arvonalentumiset             

Tilikauden tulos 1 630  96  -315  210 300  176  -129  

Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) -3 599            

Varausten lis. (-) tai väh. (+) 2 078            

Tilikauden yli-/alijäämä 109  96  -315  210 300  176  -129  

Tavoitteet ja tunnusluvut             

Toimintatulot/toimintamenot, % 14,4 11,8 12,4 11,6 11,6 11,5 

Vuosikate/poistot, % 142,7 102,4 92,4 104,9 103,8 97,4 

Vuosikate e/asukas 536 407 379 442 470 467 

Kertynyt ylijäämä 8 264 8 360 7 949 8 159 8 335 8 206 

Kertynyt ylijäämä e/asukas 814 815 781 795 806 787 

Asukasluku 10 154 10 262 10 181 10 262 10 344 10 427 

 

Tuloslaskelmassa esitetään tulorahoituksen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Kunnan omat tulot ja 

valtion rahoitus muodostavat kunnan rahoitusjärjestelmän. Kunnan tärkeimmät tulolähteet ovat verotulot ja valti-

onosuudet.   
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Toimintatuotot 

 
Limingan kunnan ulkoiset toimintatuotot vuonna 2020 ovat 7,3 milj. euroa. Toimintatuotot kasvavat 2,5 % vuoden 

2019 muutettuun talousarvioon verrattuna.  

 

Toimintakulut 
 

Limingan kunnan ulkoiset toimintakulut vuonna 2020 ovat 62,4 milj. euroa. Toimintakulut kasvavat 4,4 % vuoden 

2019 muutettuun talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostoihin on talousarviossa varattu 21,4 milj. euroa, josta 

10,4 milj. euroa erikoissairaanhoidon palveluostoihin. 

Toimintakulujen kasvu on kiihtynyt vuonna 2019 ja niiden kehitykseen on kiinnitettävä erityistä huomioita koko 

talousarviovuoden ajan. Palvelusopimuksiin ja ostojen suunnitteluun tulee kiinnittää huomiota ja toteuttaa ne 

mahdollisimman kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. 

 

Henkilöstökulut 
 

Limingan kunnan henkilöstökulut ovat 30,6 milj. euroa talousarviovuonna 2020. Henkilöstökulut kasvavat vuoden 

2019 talousarviosta yhteensä 4,0 %. Kasvuun sisältyy uusia tehtäviä (mainittu s.25) sekä perusopetuksen TVA-lisien 

sisällyttäminen henkilöstöbudjettiin vuodelle 2020. Palkkatuen määrärahat on siirretty Elinvoimapalveluista kulle-

kin palvelualueelle. Se selittää suurta vähennystä Elinvoimassa ja vastaavasti muiden palvelualueiden henkilöstö-

kulujen kasvua siltä osin.  

 

Lomapalkkavelka on budjetoitu siten, että lomapalkkavelan muutos vuoden aikana on 0. Suunnitelmavuodelle 

2021 henkilöstökuluja on korotettu 1,0 % ja suunnitelmavuodelle 2022 1,5 %.   

 
Henkilöstökulut palvelualueittain vuonna 2020 

 

Henkilöstökulut, 1.000 e 
  Palkat ja 

palkkiot 

Henkilö-

sivukulut 
Yhteensä 

Muutos 

2019-2020 

Konsernipalvelut 1 152 296 1 448 10,4 

Elinvoima 459 99 558 -42,4 

Sivistys 13 290 3 234 16 524 7,5 

Hyvinvointi 984 233 1 216 11,3 

Perusturva 6 597 1 618 8 215 3,0 

Kunnallistekniikka liikelaitos 378 80 458 20,5 

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpal-

velu liikelaitos 
1 736 401 2 137 -6,8 

Muut tulosalueet 3 0 3 6,7 

Yhteensä 24 598 5 962 30 559 4,0 

 

Henkilöstö: päätoimisessa palvelusuhteessa olevat sekä työllistetyt ja oppisopimussuhteiset.   

 

Henkilöstö 31.12.2018 TP2018 TA2020 
% 

  

Konsernipalvelut 24 24 3 % 

Elinvoimapalvelut 14 14 2 % 

Perusturvapalvelut 184 184 25 % 

Sivistyspalvelut 374 374 51 % 

Hyvinvointipalvelut 60 60 8 % 

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalve-

lut 
65 65 9 % 

Kunnallistekniikka 14 14 2 % 

Yhteensä 735 735 100 % 
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Henkilöstömuutokset vuonna 2020, jotka on huomioitu talousarviossa: 

 

Perusturvapalvelut 

• 3 lähihoitajaa/Vanhuspalvelut 

• 3 sairaanhoitajaa/Terveyspalvelut 

• Lähihoitaja/Kotipalvelut 

• Hammaslääkäri (0,5 htv)/Suun terveydenhoito 

• Hammashoitaja/Suun terveydenhoito 

 

Sivistyspalveluissa 

• 3 resurssihenkilöä/Varhaiskasvatus 

• Lastenhoitaja/Varhaiskasvatus 

• POP-opettaja/Perusopetus 

 

Konsernipalvelut 

• IT-tukihenkilö 

• Rakennusinsinööri 

 

Kunnallistekniikka 

• Liikuntapaikkahoitaja 

 

Eläköitymisten yhteydessä virkojen ja tehtävien täyttö tarkastellaan aina tapauskohtaisesti palvelutuotan-

non tarpeista käsin. Suunnitelmavuosien henkilöstötarpeet tarkentuvat tulevissa talousarvioissa. 

 

Verotulot 
 

Verotulot, 1.000 € TP 2018 TA 2019 TPE 2019 TA 2020 Muutos % Muutos € 

Kunnan tulovero 30 159 31 446 31 100 32 500 3,4 % 1 054 

Osuus yhteisöveron tuotosta 684 760 701 730 -3,9 % -30 

Kiinteistövero 1 255 1 244 1 250 1 270 2,1 % 26 

Verotulot yhteensä 32 098 33 450 33 051 34 500 3,1 % 1 050 

 

Limingan kunnan verotulot on arvioitu Kuntaliiton lokakuussa 2019 antaman verotuloennusteen pohjalta. Valtuus-

to päätti 11.11.2019 säilyttää kunnan tuloveroprosentin edellisen vuoden tasolla, eli 21,50. Verotulojen ennakoi-

daan kehittyvän positiivisesti vuonna 2020, koska vuoden 2019 tilitykset jäävät ennakoitua pienemmiksi.  Kunnan 

omien elinvoima- ja työllisyyspanostusten myötä kunnan verotulojen ennakoidaan vahvistuvan talousarviovuonna 

sekä suunnitelmavuosien aikana.  

Talousarviovuosien 2019 ja 2020 väliseksi verotulojen kasvuksi muodostuu 3,1 % (1.050.000 euroa). Vuoden 2019 

verotulojen ennakoidaan toteutuvan alkuperäistä talousarviota heikommin. Vuodesta 2018 lähtien verotulojen 

ennakointi on ollut aikaisempia vuosia vaikeampaa. Vuonna 2018 ennakointia vaikeutti lisääntyneet palkansaajien 

työtulovähennykset sekä etupainotteisesti tapahtunut verotulojen tilitykset kuntiin. Vuoden 2019 verokertymään 

on vaikuttanut merkittävästi 1.1.2019 toteutettu ennakonpidätysmenettelyn muutos sekä tulorekisterin käyttöön-

otto ja siihen liittyneet työnantajien ilmoitusongelmat.   
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Kiinteistövero on kunnallinen vero ja se tilitetään kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveron perusteena ovat kiin-

teistön verotusarvo sekä kiinteistöveroprosentit. Rakennukset ja maapohja verotetaan erikseen. Kunta päättää 

sovellettavista kiinteistöveroprosenteista kiinteistöverolaissa säädettyjen vähimmäis- ja enimmäismäärien rajois-

sa. Valtuusto päätti 11.11.2019 säilyttää kiinteistöveroprosentit ennallaan vuonna 2020. Kiinteistöveroja on koro-

tettu Limingassa viimeksi vuonna 2015. 

  

Liminka 
2020 

Vaihteluvälit  
2020 

Yleinen kiinteistövero 0,94 0,93 - 2,00 

Vakituiset asuinrakennukset 0,43 0,41 - 1,00 

Muu asuinrakennus 1,03 0,93 - 2,00 

Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00-2,00 

Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 2,00 - 6,00  

Voimalaitokset 2,85 0,93 - 3,10 

 
Valtionosuudet 
 
Valtionosuudet ovat kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jonka käytöstä kunta päättää itse. Valtionosuusjärjestelmä 

tasaa kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa. Valtionosuusrahoitus koos-

tuu kahdesta osasta: 1) valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja 2) 

opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksesta. 

 

Valtionosuuksiin on tehty viime vuosina useita muutoksia ja leikkauksia. Muutosten myötä kuntien tulopohja on 

heikentynyt merkittävästi. Kilpailukykysopimus on pitänyt sisällään kuntien menojen leikkauksia mutta samalla 

myös kuntien tulopohjaa on heikennetty vähentämällä laskennalliset säästöt kuntien valtionosuuksista. Esimerkik-

si julkisen sektorin 30 %:n lomarahaleikkaus pienensi kuntien menoja mutta säästöä vastaava määrä leikattiin pois 

valtionosuuksista. Samoin työajan pidennyksestä arvioitu laskennallinen kustannussäästö leikataan valtionosuuk-

sista. Kuntien arvioiden mukaan työajan pidennyksestä ei todellisuudessa ole saatu laskennallista kustannushyö-

tyä.  

 

Kuntaliiton ennakollisen laskelman mukaan Limingan kunnan valtionosuuden kasvavat 7,3 % (1,1 milj. euroa) 

vuonna 2020.  

 

Kokonaisuudessaan verorahoitus kasvaa 4,9 % (2,8 milj.euroa) vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. 

 

Valtionosuudet, 1.000 € TP 2018 TA 2019 TPE 2019 TA 2020 Muutos % Muutos € 

Verotulojen tasaus 7 118 7 100 7 068 7 200 1,9 % 100 

Peruspalveluiden valtionosuus 17 042 16 832 17 219 15 200 -11,7 % -1 632 

Kotikuntakorvaukset 
 

-27 -27 20 -174,1 % 47 

Muut opetus- ja kulttuuritoimen 

vo 
26 -140 139 140 0,7 % 280 

Veromenetysten kompensaatiot 
   

2 940 
  

Valtionosuudet yhteensä 24 187 23 765 24 399 25 500 7,3 % 1 101 

 

 

Toimintakate 

Yhdeksi taloudenhoidon tavoitteeksi on Limingassa asetettu, että toimintakatteen kasvun tulee olla verorahoituk-

sen kasvua pienempi. Talousarviovuonna 2020 toimintakate kasvaa 4,6 % vuoden 2019 muutettuun talousarvioon 

verrattuna. Verorahoituksen kasvu vuoden 2019 talousarvioon verrattuna on 4,9 %. Siten taloustavoite toteutuu 

talousarviovuonna 2020.  
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Suunnitelmavuoden 2021 tulojen on ennakoitu kasvavan 0,8 % ja menojen 1 %:n. Verorahoituksen on arvioitu 

kasvavan 1,5 %. Näin taloustavoite toteutuu myös suunnitelmavuonna 2021. 

 

Suunnitelmavuoden 2022 osalta tulojen on ennakoitu kasvavan 0,8 %, menojen 1,5 % ja verorahoituksen 1,5 %. 

Näin ollen taloustavoite ei toteudu suunnitelmavuonna 2022, kun eli toimintakatteen kasvu on 1,6  % samalla kun 

verorahoitus kasvu on 1,5 %. 

 
Rahoitustuotot ja –kulut 
 
Rahoitustuotot ja -kulut on arvioitu maltillisesti ja lainojen korkokuluihin on varauduttu talousar-

viovuonna ja suunnitelmakaudella.  

Poistot 
 
Poistot on laskettu investointikohteiden arvioidun valmistumisajankohdan mukaan. Mittavan investointiohjelman 

myötä myös poistojen määrä kasvaa suunnitelmakaudella. Limingan kunnan taloustavoitteena on, että vuosikate 

kattaa poistot. Talousarviovuonna sekä suunnitelmavuosina vuosikate riittää kattamaan poistot. 

Tilikauden tulos 
 
Talousarviovuoden 2020 tilikauden tulokseksi muodostuu 0,2 milj. euroa. Kunnan tuloksenmuodostumisessa on 

keskeistä rajoittaa toimintakulujen kasvua ja pyrkiä vahvistamaan toimintatuottojen ja verotulojen kertymää.  

 
Tuloslaskelman tunnusluvut 
 
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 

100 * Toimintatuotot/(Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) 

Tunnusluku osoittaa kuinka paljon käyttötalouden toimintakuluista katetaan myynti- ja maksutuotoilla.  

Vuosikate € /asukas 

 Tavoitearvo saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso  

(investointien omahankintameno) asukasluvulla. Limingassa tavoitetaso on noin 580 euroa.  

 

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista 

100 * vuosikate/poistonalaisten investointien omahankintamenot 

Kunnan tavoite, ja tasapainossa olevan talouden tavoite on kattaa poistot vuosikatteella.  

 

Kertynyt ylijäämä e/asukas 
(Edellisten tilikausien yli-/alijäämä + Tilikauden yli-/alijäämä) / Asukasmäärä 

 

Tavoitearvo pitkällä aikavälillä vähintään 300 - 400 euroa asukasta kohden (valtakunnallinen tavoite).
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TULOSLASKELMA SISÄISET JA ULKOISET  

 

Tuloslaskelma TP 2018 MUUTETTU TPE 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Limingan kunta ulkoiset+sisäiset 1 000 € TA 2019 1 000 € € 1 000 € 1 000 € 

Varsinainen toiminta             

Toimintatuotot             

   Myyntituotot 2 674  12 641  2 530  12 704 700  12 806  12 909  

   Maksutuotot 2 153  2 323  2 270  2 396 500  2 416  2 435  

   Tuet ja avustukset 1 013  857  1 005  1 027 500  1 036  1 044  

   Muut tuotot 2 698  3 361  1 750  3 398 200  3 425  3 453  

   Toimintatuotot yhteensä 8 537  19 182  7 555  19 526 900  19 683  19 841  

Toimintakulut             

   Henkilöstökulut -28 824  -29 397  -29 600  -30 559 500  -30 865  -31 328  

   Palvelujen ostot -20 056  -25 864  -21 200  -27 119 100  -27 390  -27 801  

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 755  -3 621  -3 830  -3 911 300  -3 950  -4 010  

   Avustukset -4 890  -4 874  -4 873  -4 821 600  -4 870  -4 943  

   Muut toimintakulut -1 734  -8 122  -1 476  -8 236 600  -8 319  -8 444  

   Toimintakulut yhteensä -59 259  -71 878  -60 979  -74 648 100  -75 395  -76 525  

Toimintakate -50 722  -52 696  -53 424  -55 121 200  -55 711  -56 685  

              

Verotulot 32 098  33 450  33 051  34 500 000  35 018  35 543  

Valtionosuudet 24 187  23 765  24 399  25 500 000  25 883  26 271  

Rahoitustulot ja -menot             

   Korkotulot 22  1  2  1 000  1  1  

   Muut rahoitustulot 5  15  30  15 000  15  15  

   Korkokulut -148  -350  -200  -350 000  -360  -380  

   Muut rahoituskulut 1  -5  -3  -5 000  0  0  

Vuosikate 5 441  4 180  3 855  4 539 800  4 845  4 765  

              

Poistot ja arvonalentumiset             

   Suunnitelman mukaiset poistot -3 812  -4 084  -4 170  -4 329 500  -4 688  -5 000  

   Arvonalentumiset             

Tilikauden tulos 1 630  96  -315  210 300  157  -235  

Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) -3 599            

Varausten lis. (-) tai väh. (+) 2 078            

Tilikauden yli-/alijäämä 109  96  -315  210 300  157  -235  

 

 

Tuloslaskelmassa mukana liikelaitosten palvelumyynnit ja -ostot sekä talous-, hallinto- ja IT-palvelujen myynnit ja 

ostot.   
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6. RAHOITUSOSA 
 

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Rahoituslaskelma osoit-

taa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen.  

 

Rahoitusosa TP 2018 MUUTETTU TPE 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

  1 000 € TA 2019 1 000 € € 1 000 € 1 000 € 

Toiminnan rahavirta             

   Vuosikate 5 441  4 180  3 855  4 539 800  4 864  4 871  

   Tulorahoituksen korjauserät -640  -425  -734  -450 000  -425  -425  

Investointien rahavirta             

   Investointimenot -19 201  -8 378  -8 378  -7 023 600  -7 440  -3 900  

   Rahoitusosuudet investointeihin 130  599  599  420 800  181  75  

   Pysyvien vastaavien hyödyk- 2 438  125  125  125 000  125  125  

   keiden luovutustulot             

              

Toiminnan ja investointien rahavirta -11 831  -3 899  -4 533  -2 388 800  -2 695  746  

              

Rahoituksen rahavirta             

Antolainauksen muutokset             

   Antolainasaamisten lisäykset 0            

   Antolainasaamisten väh. 13  5  7  5 000  5  5  

Lainakannan muutokset             

   Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000  9 356  0  6 000 000  7 000  4 000  

   Pitkäaikaisten lainojen väh. -2 400  -3 400  -3 400  -3 400 000  -3 500  -3 700  

   Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 000    7 000        

Muut maksuvalmiuden muutokset 414            

Rahoituksen rahavirta 13 027  5 961  3 607  2 605 000  3 505  305  

Rahavarojen muutos 1 196  2 062  -926  217 000  810  1 051  

              

Rahavarat 31.12. 3 841  5 903  2 915  3 132 000  3 942  4 992  

Rahavarat 1.1. 2 645  3 841  3 841  2 915 000  3 132  3 942  

              

Tavoitteet ja tunnusluvut             

Toiminnan ja investointien rahavirran -8 332  -12 231  -12 865  -15 253 800  -17 949  -20 702  

kertymä 5 vuodelta             

Lainanhoitokate 2,2  1,2  1,1  1,3  1,4  1,3  

Kassan riittävyys,  pv 17  30  15  16  19  25  

Investointien tulorahoitusprosentti 28,5  53,7  49,6  68,8  67,0  127,3  

 

Lainakanta 
 

Hallintosäännön mukaan talousjohtaja päättää pitkäaikaisen vieraan pääoman sekä lyhytaikaisen vieraan 

pääoman ottamisesta valtuuston talousarviossa asettamissa rajoissa. Vuoden 2020 lainatarve on 6,0 milj. 

euroa. Tämä voidaan kattaa joko pitkäaikaisella tai lyhytaikaisella lainalla rahamarkkinoista riippuen. Kunta 

lyhentää vuonna 2020 pitkäaikaisia lainoja yhteensä 3,4 milj. euroa. Lainamäärä vuoden 2020 lopussa on 

arviolta 38,8 milj. euroa, 3.776 euroa/asukas, mikäli vuoden 2019 lainanotto joudutaan toteuttamaan muu-

tetun vuoden 2019 talousarvion mukaisena. 

 



 30

Suunnitelmakaudella toteutettavien investointihankkeiden osalta tulee käyttää tarkkaa harkintaa, jotta 

lainamäärä voidaan pitää hallittuna. Mikäli investointeja päädytään rahoittamaan esim. leasing-

rahoituksella, tulee asian vaikutukset arvioida tarkoin käyttömenoihin ja sitä kautta vuosikatteen riittävyy-

teen.  

 

Rahamarkkinoiden kehitys vaikuttaa korkokustannuksiin. Talousarviossa ja suunnitelmakaudella on varau-

duttu mahdolliseen korkojen nousuun. Lainanhoitokate pysyy talousarviovuonna sekä suunnitelmavuosina 

kohtuullisella tasolla eli on yli 1,0. 

  

  2015 2016 2017 2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 

Lainanotto, 1000 € 4 000  0  5 000  15 000  9 000  6 000  7 000  4 000  

Lainojen lyhennys 1000 € 8 655  1 980  4 651  2 400  3 400  3 400  3 500  3 700  

Lainamäärä, 1000 € 19 581  17 601  17 950  30 550  36 150  38 750  42 250  42 550  

Lainamäärä €/as 1 970  1 760  1 771  3 009  3 551  3 776  4 084  4 081  

Lainojen korot, 1000 € 188  166  110  148  350  360  380  380  

Lainojen hoitokustannuk-

set, €/as 890  215  470  251  368  366  375  391  

                  

  

      
 
Rahoituslaskelman tunnusluvut  
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 

= rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen kertymä 5 vuodelta. 

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.  

 
Lainanhoitokate 
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + lainanlyhennykset) 

 

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten 

maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, mikäli tunnusluku on 1,0 tai suurempi. Mikäli tunnuslu-

vun arvo on alle 1,0, joudutaan lainan hoitoon ottamaan uutta lainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta 

tai vähentämään rahavaroja.  

 

Kassan riittävyys 
= 365 pv * Rahavarat varainhoitovuoden lopussa / Kassasta maksut varainhoitovuonna 

 

Tunnusluku kertoo monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.  

 
Investointien tulorahoitusprosentti  
 = 100 * Vuosikate / (Investointimenot – Investointien rahoitusosuudet)  

Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella
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7. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN 
 

Tulosalue 
TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

1.000 e 1.000 e e 1.000 e 1.000 e 

Konsernipalvelut 
     

  tulot 3 934 3 556 3 670 800 3 700 3 730 

  menot -5 415 -5 483 -6 165 900 -6 228 -6 321 

  toimintakate, ulkoiset -1 481 -1 927 -2 495 100 -2 527 -2 591 

  toimintakate ulkoiset + sisäiset -586 -1 002 -1 431 800 -1 586 -1 643 

      
  Sisäiset erät 

     
  it-palvelut (menot) -79 -84 -104 000 -105 -107 

  it-palvelut (tulot) 785 813 933 700 941 949 

  hallintopalvelut (tulot) 189 196 233 600 235 237 

  netto 895 925 1 063 300 1 072 1 079 

      
  Laskennalliset kustannukset 

     
  suunnitelman mukaiset poistot -3 534 -3 582 -3 606 800 -3 924 -4 226 

  talous- ja hallintopalvelut (menot) -80 -68 -81 400 -82 -83 

  talous- ja hallintopalvelut (tulot) 832 758 922 400 930 937 

  yhteensä -2 782 -2 892 -2 765 800 -3 077 -3 372 

            

 

 

Tulosalue 
TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

1.000 e 1.000 e e 1.000 e 1.000 e 

Perusturvapalvelut 
     

  tulot 3 577 3 147 3 360 200 3 387 3 414 

  menot -26 609 -27 131 -27 149 800 -27 421 -27 833 

  toimintakate, ulkoiset  -23 032 -23 984 -23 789 600 -24 034 -24 418 

  toimintakate ulkoiset + sisäiset -23 341 -24 260 -24 135 100 -24 383 -24 773 

      
  Sisäiset erät 

     
  it-palvelut (menot) -309 -276 -345 500 -349 -354 

  yhteensä -309 -276 -345 500 -349 -354 

      
  Laskennalliset kustannukset 

     
  suunnitelman mukaiset poistot -101 -103 -55 000 -58 -61 

  talous- ja hallintopalvelut (menot) -360 -339 -438 200 -443 -449 

  yhteensä -461 -442 -493 200 -500 -510 
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Tulosalue 
TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

1.000 e 1.000 e e 1.000 e 1.000 e 

Sivistys- ja Hyvinvointipalvelut 
     

  tulot 1 459 1 462 1 523 300 1 535 1 548 

  menot -27 177 -27 575 -29 209 900 -29 502 -29 945 

  toimintakate, ulkoiset -25 718 -26 112 -27 686 599 -27 967 -28 397 

  toimintakate ulkoiset + sisäiset -26 298 -26 756 -28 399 599 -28 687 -29 128 

      
  Sisäiset erät 

     
  hallintopalvelut (menot) -189 -196 -233 600 -236 -239 

  it-palvelut (menot) -391 -448 -479 400 -484 -491 

  yhteensä -580 -644 -713 000 -720 -731 

      
  Laskennalliset kustannukset 

     
  suunnitelman mukaiset poistot -156 -326 -462 100 -500 -508 

  talous- ja hallintopalvelut (menot) -381 -345 -394 800 -399 -405 

  yhteensä -537 -670 -856 900 -899 -913 

            

 

 

Tulosalue 
TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

1.000 e 1.000 e e 1.000 e 1.000 e 

Elinvoimapalvelut 
     

  tulot 417 515 520 100 524 528 

  menot -996 -1 400 -1 297 500 -1 310 -1 330 

  toimintakate, ulkoiset -579 -885 -777 400 -786 -802 

  toimintakate ulkoiset + sisäiset -585 -889 -782 200 -791 -807 

      
  Sisäiset erät 

     
  IT-palvelut (menot) -6 -4 -4 800 -5 -5 

  yhteensä -6 -4 -4 800 -5 -5 

      
  Laskennalliset kustannukset 

     
  suunnitelman mukaiset poistot -21 -74 -205 600 -206 -206 

  talous- ja  hallintopalvelut (menot) -19 -18 -20 100 -20 -21 

  yhteensä -40 -92 -225 700 -226 -227 
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Tulosalue 
TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

1.000 e 1.000 e e 1.000 e 1.000 e 

Keskusvaalilautakunta 
     

  tulot 13 30 0 10 10 

  menot -5 -30 0 -10 -10 

  toimintakate, ulkoiset  8 0 
 

0 0 

      
  Laskennalliset kustannukset 

     
  hallintopalvelut (menot) 0 0 0 0 0 

  
 

   Tilintarkastus 
     

  tulot 2 2 1 900 0 0 

  menot -10 -14 -14 200 -14 -15 

  toimintakate, ulkoiset -8 -12 -12 300 -2 -2 

      
  Laskennalliset kustannukset 

     
  hallintopalvelut (menot) 0 0 -200 0 0 

  hallintopalvelut (tulot) 12 12 12 300 12 13 

  yhteensä 12 12 12 100 12 12 

            

 

Käyttötalous yhteensä 
TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

1.000 e 1.000 e e 1.000 e 1.000 e 

  tulot 9 402 8 712 9 076 300 9 157 9 230 

  menot -60 212 -61 633 -63 837 300 -64 486 -65 453 

  toimintakate, ulkoiset -50 810 -52 921 -54 761 000 -55 329 -56 223 

  toimintakate ulkoiset ja sisäiset -50 810 -52 921 -54 761 000 -55 329 -56 222 

      
  Sisäiset erät 

     
  hallintopalvelut (menot) -189 -196 -233 600 -236 -237 

  it-palvelut (menot) -785 -813 -933 700 -941 -948 

  hallintopalvelut (tulot) 189 196 233 600 235 237 

  it-palvelut (tulot) 785 813 933 700 941 949 

  yhteensä 0 0 0 0 0 

      
  Laskennalliset kustannukset 

     
  suunnitelman mukaiset poistot -3 812 -4 085 -4 329 500 -4 688 -5 000 

  hallintopalvelut (menot = tulot) -840 -770 -934 700 -944 -958 

  yhteensä -4 652 -4 855 -5 264 200 -5 633 -5 959 
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7.1. KONSERNIPALVELUT 
 

Palvelualueen yleistavoite 

Yleistavoitteena on kunnan toiminnan ja talouden ohjaus sekä yhteensovittaminen kuntastrategiassa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Painopisteenä koko talousarviokaudella ovat kuntastrategian toteuttaminen ja talou-

den tasapainon toteuttaminen kuntaorganisaatiossa.  

Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta 

Konsernipalvelut jakaantuu seuraaviin alueisiin: johtaminen, maankäyttö ja omaisuuden hallinta, hallinto- ja henki-

löstöpalvelut, yhteistoimintaosuudet, talouspalvelut, it-palvelut ja konsernipalveluiden hankkeet. Konsernipalvelut 

ohjaa kuntastrategian mukaisesti kuntakonsernin toimintaa ja koordinoi kunnan sidosryhmätyötä.  

 

Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella 

− kunnan tulopohjan vahvistaminen 

− osallisuusohjelma päätöksentekoon alkuvuonna 2020 

− valmius- ja turvallisuussuunnitelmat 

− vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueen määrittäminen 

− ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laatiminen 

− Rantakylän virkistysalueen kehittämissuunnitelman laatiminen 

− keskeiset kaavahankkeet:  

o Ankkurilahden kaava 

o Kirkkokarin asemakaavan muutos ja laajennus, Kotirannan alue 

o Ruutikankaan-Hirvinevan ja Hillinselän-Lautuannevan osayleiskaava 

− linjaus yksityisteiden hoitamisesta  

− merkittävimmät rakennushankkeet: 

o liikuntahallin rakentaminen 

o lukion peruskorjauksen suunnittelu 

o Vesikarin tilaratkaisut 

− it-palvelujen kehittämissuunnitelman laatiminen 

− digiLiminka –suunnitelman laatiminen 

− talouden raportoinnin kehittäminen osana valtakunnallista raportoinnin uudistusta  

− työterveyshuollon kilpailuttaminen 

− selvitys liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen tilojen hallinnoinnista 

− PALVELLEN –hanke: esimiestyön palvelullistaminen ja palveleva johtamiskulttuuri 

 

 

Toimintasuunnitelma 

Vuonna 2020 konsernipalvelujen merkittävimmät tavoitteet koskevat kuntastrategian keskeisiä linjauksia. Kunnan 

osallisuusohjelmaa on valmisteltu vuonna 2019 valtuuston ohjelmatyöskentelynä ja alkuvuonna 2020 ohjelma 

tuodaan valtuuston päätettäväksi. Vuoden 2020 aikana valtuuston ohjelmatyöryhminä on tarkoitus toteuttaa 

Rantakylän virkistysalueen kehittämissuunnitelman laatiminen sekä valmistella kunnan ympäristö- ja ilmasto-

ohjelma. 
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Kuntakonsernin tehokas toiminta ja talouden tasapaino ovat koko valtuustokauden tavoitteena. Kunnan 

taloustilanteen parantamiseksi keskeistä on toteuttaa toimenpiteitä kunnan tulopohjan vahvistamiseksi sekä pitää 

kunnan menokasvu verorahoitusta vastaavalla tasolla. 

 

Merkittävimpinä rakennushankkeina toteutetaan liikuntahallihanke ja käynnistetään lukion peruskorjauksen 

suunnittelu. Lisäksi vuoden 2020 aikana tehdään päätökset Vesikarin koulun/päiväkodin tilaratkaisuista. 

Maankäytössä ja omaisuuden hallinnassa keskeisenä tavoitteena on laatia vesihuollon kehittämissuunnitelma ja 

toiminta-alueen määrittäminen, toteuttaa keskeisten asuin- ja yritysalueiden kaavoitusta kunnan elinvoiman 

lisäämiseksi sekä valmistella päätöksentekoon linjaukset yksityisteiden hoidosta. 

 

Vuonna 2020 on tarkoitus laatia digitalisaatiota koskevat kehittämistoimenpiteet koko kunnan osalta sekä it-

palvelujen kehittämissuunnitelma. Vuosille 2019-2020 on saatu KEVA:n työelämän kehittämisrahaa palvelevaan 

johtamiskulttuuriin ja esimiestyön palvelullistamiseen. Vuonna 2020 toteutetaan työterveyshuollon 

kilpailuttaminen.  

 

 

Talous 

 

Tulosalue 
TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

1.000 e 1.000 e e 1.000 e 1.000 e 

Konsernipalvelut 
     

  tulot 3 934 3 556 3 670 800 3 700 3 730 

  menot -5 415 -5 483 -6 165 900 -6 228 -6 321 

  toimintakate, ulkoiset -1 481 -1 927 -2 495 100 -2 527 -2 591 

  toimintakate ulkoiset + sisäiset -586 -1 002 -1 431 800 -1 586 -1 643 

      
  Sisäiset erät 

     
  it-palvelut (menot) -79 -84 -104 000 -105 -107 

  it-palvelut (tulot) 785 813 933 700 941 949 

  hallintopalvelut (tulot) 189 196 233 600 235 237 

  netto 895 925 1 063 300 1 072 1 079 

      
  Laskennalliset kustannukset 

     
  suunnitelman mukaiset poistot -3 534 -3 582 -3 606 800 -3 924 -4 226 

  talous- ja hallintopalvelut (menot) -80 -68 -81 400 -82 -83 

  talous- ja hallintopalvelut (tulot) 832 758 922 400 930 937 

  yhteensä -2 782 -2 892 -2 765 800 -3 077 -3 372 
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Palvelujen järjestämissuunnitelma 

Palvelu Arvio palve-
lu-tarpeesta 

Oman 
tuotannon 

osuus 

Ostopalvelut Hankintatapa Muutokset  
ohjelmakaudella 

 
Johtamispalvelut 

 

 

 

Kaavoitus 

 

 

Omaisuuden hallinta 

 

Asuminen ja  

rakennusvalvonta 

 

Jätehuolto 

 

 

 

Hallinto- ja   

henkilöstöpalvelut 

 

 

Palo- ja pelastus-

toimi, ympäristö-

terveydenhuolto ja 

ympäristönhuolto 

 
Joukkoliikenne 

 
 
Talouspalvelut 

 

 

 

IT-palvelut 

 

 

 

 

 

nykyisellään 

 

 

 

kasvaa 

 

 

nykyisellään 

 

nykyisellään 

 

 

 

 

 

 

nykyisellään 

 

 

 

nykyisellään 

 

 

 

 

kasvaa 

 

 

nykyisellään 

 

 

 

kasvaa 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

50 % 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

viranomai-

syhteistyö 

 

 

70 % 

 

 

 

0 % 

 

 

 

 

0 % 

 

 

30 % 

 

 

 

25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 % 

 

 

 

 

 

 

 

palvelu-

tuotanto 

 

 

30 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 %  

 

 

70 % 

 

 

 

75 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puitesopimus kon-

sulttipalveluista 

 

 

 

 

 

 

Palvelutuotannon 

kilpailutus toteutettu  

 

 

Työterveydenhuolto 

ostopalveluna 

 

 

Yhteistoimintasopi-

mus  

 

 

 

Yhteistoimintasopi-

mus 

 

Kirjanpito- ja pal-

kanlaskenta ostopal-

veluna Monetralta 

 

Ohjelmistot, tietolii-

kenne ja palomuuri 

ostopalveluina kilpai-

lutuksen kautta 

 

 

Osallistaminen sisältyy 

johtamispalveluihin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työterveyshuollon 

kilpailuttaminen v. 

2020 

 

 

 

 

 

 

Uusi kustannustenja-

koperuste  

 

 

 

 

IT-

kehittämissuunnitel-

ma v. 2020 
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7.2. ELINVOIMAPALVELUT 
 

Palvelualueen yleistavoite 

Yleistavoitteena on kunnan elinvoimaan vaikuttavien toimenpiteiden toteutus ja ohjaus sekä yhteensovittaminen 

kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  Painopisteenä koko talousarviokaudella ovat 

elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja työpaikkojen luominen, työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuuden 

tehostaminen, kunnan tapahtumatuotannon ja kuntaviestinnän sekä –brändin vahvistaminen. 

 

Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta 

Elinvoimapalvelut tuottaa elinkeino-, viestintä-, markkinointi-, työllisyys- ja hanketoiminnan palvelut. 

Elinvoimapalvelut toimii kuntastrategian linjausten mukaisesti, vastaa sidosryhmätyöstä omalta osaltaan ja 

koordinoi kunnan hankesalkkua. 

 

Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella 

− Elinkeinotoiminnan kehittäminen ja -rakenteen monipuolistaminen 
− Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen 

− Uusien yritysten ja yrittäjien saaminen kuntaan 

− Olemassa olevien yritysten liiketoiminnan kehittymisen tukeminen 

− Matkailun MasterPlanin Liminganlahden osion hyväksyttäminen valtuustolla 

− Matkailun MasterPlanin vaiheittainen täytäntöönpano 

− Kansainvälisen koulutusmatkailun sekä muun vapaa-ajan kv-matkailun kehittäminen kuntayhtiön 

kautta 

− MUKANA-hanke, AOR2020-hanke, mahdollinen luontokeidas Oulun yliopiston kanssa, 

mahdollinen työllisyyden kuntakokeilu ja/tai Pikku Duunia -hanke (ESR), mahdollinen 

luontokouluhanke, mahdolliset erilaiset infrahankkeet ja valtionavustukset, Nuorten työpaja 
TAIKUn valtionavustus 

− Työsuunnittelijan viran muutos työhönvalmentajan toimeksi ja toiminnan kehittäminen 

− Tapahtumajärjestämisen uudelleen järjestäminen 

− Tapahtumakalenterin terävöittäminen 

− Sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä kuntamarkkinoinnin uudelleenjärjestely 

− Muun hankerahoituksen hyödyntäminen 

 

 

Toimintasuunnitelma 

Limingan kunnan elinvoimapuolen isoimpia haasteita ovat työpaikkaomavaraisuus ja kaavoituksen 

onnistuminen. Työpaikkaoomavaraisuus oli vuoden 2017 lopussa 59,9 %, kun koko Pohjois-Pohjanmaan 

keskiarvo oli 99,1 %. Vuosien 2015-2019 välillä on saatu uusia hyviä avauksia elinkeinojen kehittymisen 

osalta, kun uusia teollisia toimijoita on siirtynyt Liminkaan ja Ankkurilahti on kehittymään hyvin työpaikka-
alueena. Myös Liminganportti II:n infra on valmistunut 2019. Työpaikkojen määrä onkin kehittynyt 

samojen vuosien aikana merkittävästi.  

 

Vuoden 2020 yksi tärkeimmistä kehityssuunnista on saada Ankkurilahden laajennuskaavat valmiiksi, jotta 

kehitys ei tyssää tonttipulaan. Valtio korostaa ja edellyttää kunnilta elinvoimaa ja omaa kehittämis- ja 

rahoitusresurssia. Vain elinvoimaisella kunnalla on tulevaisuudessa edellytykset selviytyä. Valtuuston 

linjauksen mukaisesti vuonna 2020 tullaan panostamaan elinkeinotoimen ohella työllisyyteen ja 
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tapahtuma- sekä viestintätoimintaan. Viestintäpuolella vuonna 2020 tullaan panostamaan myös eri 

toimijoiden kouluttamiseen, jotta viestinnästä saadaan enemmän irti eri tahoilta.  

 

Työttömyystilastoissa Liminka on pärjännyt hyvin viime vuosien ajan. Limingassa on ollut jo pian kahden 
vuoden ajan Oulun seudun paras työllisyys ja 5% saavuttamaton haamuraja oli jo aika lähellä, kun 

toukokuussa 2019 työttömyysprosentti oli enää 5,1%. Työllistämiseen panostetaan jatkossakin, joka näkyy 

mm. työllistämiseen budjetoitujen eurojen ja työllisyyden hoitohankkeiden kautta. Työllisyyspalveluiden 

avuksi on haettu vuodelle 2020 uusi Pikku Duunia -hanke sekä avattu keskustelut Oulun seudun yhteiseen 

työllisyyskokeiluun osallistumisesta. MUKANA-hanke jatkaa myös vuoden 2020 aikana, jonka tarkoitusena 

on saada työmarkkinoiden ulkopuolelle ajautuneet kuntalaiset kiinni ja koittaa voimistaa heistä 

työkuntoisia. Näin säästetään mm. kunnan SOTE-puolen kuluissa tulevaisuudessa ja saadaan piilossa ollut 

työvoima takaisin markkinoille. Nuorten työpaja TAIKU on jatkanut hyvin työttömien nuorten 

kuntouttavaa työtoimintaa ja töihin tai kouluun saamisat. Tulokset ovat olleet erinomaisia ja työ jatkuu 

samalla tasolla. Vuoden 2020 alusta lähtien on työsuunnittelijan virka tarkoitus muuttaa 
työhönvalmentajan toimeksi. Tällä muutoksella ei ole budjettivaikutusta.  

 

Viestinnässä Limingan kunnalla on edelleen tekemistä. Niin sisäisessä kuin ulkoisessakin, vaikka sinänsä 

kunnan maine onkin hyvällä tasolla. Vuoden 2020 aikana on tarkoitus uusia viimein kunnan nettisivujen 

tekninen alusta ja huolehtia lakisääteisestä esteettömyysasetuksesta myös netin osalta. 

Yhteismarkkinointia kehitetään edelleen visitliminka-konseptin alla. Vuonna 2020 on tarkoitus terävöittää 

viestintä, markkinointi ja tapahtumatuotantoa.  

 

Hanketoiminta on jatkunut hyvällä mallilla. Nykyinen hankekausi jatkuu vuoden 2020 loppuun saakka ja 
mahdolliset hännät jatkuvat vuoden 2021 loppuun. Tulevasta ohjelmakaudesta ei vielä ole tarkempaa 

tietoa, joten nykyinen ohjelmakausi tulisi hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti kunnan elinvoiman ja 

muun toiminnan kehittämiseksi. 
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Talous  

 

Tulosalue 
TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

1.000 e 1.000 e e 1.000 e 1.000 e 

Elinvoimapalvelut 
     

  tulot 417 515 520 100 524 528 

  menot -996 -1 400 -1 297 500 -1 310 -1 330 

  toimintakate, ulkoiset -579 -885 -777 400 -786 -802 

  toimintakate ulkoiset + sisäiset -585 -889 -782 200 -791 -807 

      
  Sisäiset erät 

     
  IT-palvelut (menot) -6 -4 -4 800 -5 -5 

  yhteensä -6 -4 -4 800 -5 -5 

      
  Laskennalliset kustannukset 

     
  suunnitelman mukaiset poistot -21 -74 -205 600 -206 -206 

  talous- ja  hallintopalvelut (menot) -19 -18 -20 100 -20 -21 

  yhteensä -40 -92 -225 700 -226 -227 
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Palvelujen järjestämissuunnitelma 2020 

Palvelu Arvio 

palvelu-

tarpeesta 

Oman 

tuotanno

n osuus 

Ostopalvelut Hankintatapa Muutokset 

suunnitelmakau-

della 

 
Elinkeinojen 

kehittäminen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viestintä ja 

markkinointi 
 

 

 

 

Tapahtuma-

tuotanto 

 

 

 

 
Työllisyyspalvelut 

 

kasvaa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

kasvaa 

 
 

 

 

 

nykyisellään 

 

 

 

 

 
nykyisellään 

 

 

 

95 % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

60 % 

 
 

 

 

 

10 % 

 

 

 

 

 
95% 

 

 

 

5 % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

40 % 

 
 

 

 

 

90 % 

 

 

 

 

 
5% 

 

 

 

Kuntien välinen 

yhteistyö (leader, 

Oulun matkailu Oy, 
omistajanvaihdos -

yhteistyä PPY:n 

kanssa, maaseutu-

elinkeinot) 

 

 

 

 

Ostopalvelut  

yksityisiltä  
 

 

 

 

Ostopalvelut 

kolmannelta 

sektorilta ja 

yhteisproduktiot 

 

 
Yhteistoimintasopi-

mukset 

 

 

 

Hanke-

rahoituksen 

hyödyntäminen, 
Matkailun 

MasterPlanin 

vaiheittainen 

täytäntöönpano, 

AOR2020 –hanke 

ja mahdolliset 

uudet hankkeet  

 

Kunnan sivuston 

uusiminen, 
englanninkieliset 

sivut, uusi 

viestintäihminen 

 

Tapahtuma-

tuotannon 

terävöittäminen 

 

 

 
Palveluiden 

vaikuttavuuden 

kehittäminen,  

työsuunnittelijan

viran muutos 

työhön-

valmentajan 

toimeksi, 

MUKANA-hanke, 

Pikku Duunia -
hanke tai 

kuntakokeilu 
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7.3. SIVISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT 
 

Palvelualueen yleistavoite 

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden tavoitteena on kuntalaisten, erityisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen sekä lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen vahvistaminen. 

 

Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta 

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut koostuu varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluista, lukiokoulutuksesta sekä kulttuuri- 

ja vapaa-aikapalveluista. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus käsittää päiväkoti- ja perhepäivähoidon, vuorohoidon, 

esiopetuksen, erityisvarhaiskasvatuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen palvelut. Kunnallisen varhaiskasvatuksen 

vaihtoehtona perhe voi valita kotihoidon tai yksityisen päivähoidon. Tukimuodot ovat kotihoidontuki tai yksityisen 

hoidon tuki ja sen kuntalisä sekä yksityisen päiväkotihoidon palveluseteli. Syyskuussa 2019 yksityisen palvelun osuus 

oli 33,3 %.   

 

Perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä lukiokoulutus muodostavat kunnan opetuspalvelut. Vuonna 2020 

perusopetus järjestetään Liminganlahden ja Tupoksen yhtenäiskouluissa sekä Ojanperän koulussa. Erityisopetusta 

toteutetaan yleisopetuksen ryhmissä sekä pienryhmä- ja pienluokkaopetuksena. Limingan lukio on vetovoimainen, 

vahva lukioyksikkö, jonka kantava ajatus on toimia hyvinvointikouluna.  Paikallisena painotuksena järjestetään 

Bisneslukio-linjaa yrittäjyydestä kiinnostuneille.  

 

Hyvinvointipalvelut sisältää liikunta-, kulttuuri-, kirjasto-, museo- ja nuorisopalvelut. Vapaan sivistystyön palvelut eli 

Lakeuden kansalaisopisto ja Limingan seudun musiikkiopisto sisältyvät kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden 

kokonaisuuteen ja muodostavat yhden hallinnollisen yksikön, Lakeusopisto, yhden rehtorin alaisuudessa. 

Hyvinvointipalvelut ovat strategian mukaisia, ennakoivia kuntalaisten hyvinvoinnin peruspalveluja, jotka lisäävät 

kunnan elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Suomen nuorimmassa kunnassa painotetaan 

lasten ja nuorten palveluita.   

 

 

Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella 

- Kielirikasteinen perusopetus kaikilla Liminganlahden  yläkoululuokilla lukuvuonna 2020−21  

- Kaksikielisen opetuksen eteneminen 2. luokalle  Ojanperän koulussa lukuvuonna 2020−21 

- STEAM-opetus  (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)  eli luonnontiede- ja 

teknologiapainotteisuus Tupoksen koulussa  

- Integroitu lisäopetus (kymppiluokka) Liminganlahden yläkoulussa yhteistyössä lukion kanssa lukuvuonna 

2020−21  

- Lukio-OPSin mukainen korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluyhteistyö tvt- ja yrittäjyyskurssien muodossa  

- Nuorisopalveluiden ja perusopetuksen tiivis yhteistyö  Penu-tiimissä uuden tiimimallin mukaan 

- Liikunta- ja vapaa-aikapassin kehittäminen 

- Luontokoulutoiminta Liminganlahden luontokeskuksessa 

- Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen uusia toimintamalleja toteuttamalla, esimerkkeinä 

koulupsyykkaritoiminta, Limingan Virtapiiri 

- Ojanperän koulun joustavan esi- ja alkuopetuksen mallin laajentaminen Liminganlahden ja Tupoksen kouluihin 

- Esiopetuksen toteuttaminen koko laajuudessa kunnan omana palveluna 

- Tilojen ja henkilöstön joustava käyttö yli vastuualuerajojen 

- Limmi-lastenkirjallisuus ja -kuvitusfestivaalin näkyvyys 

- Nuorisopuiston kehittäminen ja rahoitus 

- Tupoksen liikuntamahdollisuuksiin panostaminen 

- Museoalueen kehittämis- ja toimenpidesuunnitelma 

- Uudet keinot kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi, mm. yhdistyssopimuksen laatiminen 
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Toimintasuunnitelma 

Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa on meneillään strategisten suunnitelmien, kuten varhaiskasvatussuunnitelman 

ja opetussuunnitelmien uudistaminen. Tämä tarkoittaa toimintakulttuurin muutosta, kuten digitaalisuuden ja 

oppilaiden osallisuuden vahvistamista, toiminnallisuuden lisäämistä sekä lasten ja nuorten yksilöllisten tarpeiden 

huomioon ottamista. Kansainvälisyyden ja kielitietoisuuden vahvistaminen sekä laaja-alaisen osaamisen edistäminen 

ovat myös uusien opetussuunnitelmien linjauksia. Uudistustyö edellyttää henkilökunnan pedagogisen osaamisen 

vahvistamista, oppimateriaalien ja välineiden uudistamista, oppimisympäristön kehittämistä ja moniammatillisen 

yhteistyö vahvistamista lasten ja nuorten hyvän kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Monialaista toimintakulttuuria 

rakennetaan varhaiskasvatuksen, koulun, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden, vapaan sivistystyön, 

seurakunnan, yhdistysten, elinkeinoelämän, vanhempien, perusturvapalveluiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä. 

Tilojen ja henkilöstön joustava käyttö lisää toimijoiden yhteistyötä ja osallisuutta sekä mahdollistaa resurssien 

tehokkaan käytön.  

 

Limingan varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2017 valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

pohjalta. Kunta on mukana Lape-muutosohjelmassa, jossa painopiste on varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin 

kehittäminen. Muutoksessa vahvistetaan henkilökunnan osaamista Lapset puheeksi -menetelmän käytössä ja 

tuodaan keskeiseksi toimintamenetelmäksi positiivinen pedagogiikka, jonka käyttöön varhaiskasvatuksen on 

henkilökunta koulutettu. 

 

Limingan varhaiskasvatuspalveluissa on jo siirrytty uuden hallitusohjelman mukaisiin pienempiin ryhmäkokoihin. 

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus tulee voimaan 1.8.2020, jolloin vanhemmat voivat valita osa- tai 

kokopäivähoidon riippumatta siitä ovatko he töissä tai kotona. Lain vaikutuksia on vaikeaa ennustaa etukäteen. 

Yksityisen palvelun osuutta pyritään rajaamaan noin 30 %. Tavoitteena on järjestää esiopetus kokonaan kunnan 

yksiköissä.  

 

Yhteistyötä perusopetuksen kanssa tehdään aamupäivätoiminnan ja joustavan esi- ja alkuopetuksen osalta. Näiden 

toimintojen pilotointi jatkuu vuonna 2020. Varhaiskasvtuksen nimikemuutokset otetaan käyttöön vuoden 2020 

alusta. 

 

 
Perusopetuksessa vuosi 2020 tarkoittaa oppimisympäristön kehittämistä ja pedagogisia uudistuksia. Ojanperän 

koulussa kehitetään jo aloitettua joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallia (0−2) sekä eheytettyä koulupäivää 

kerhotoiminnalla. Koko kunnassa kartoitetaan ja kehitetään mahdollisuutta tarjota joustavan esi- ja alkuopetuksen 

toimintaa tulevina lukuvuosina kaikissa perusopetuksen yksiköissä.    

 

Ojanperän koulussa kaksikielinen opetus on aloitettu esimmäisellä luokalla, kohdekielenä englanti.  Tavoitteena 

perusopetuksessa on esiopetuksesta luokille 1−6 etenevä laajamittaisen kaksikielisen opetuksen jatkumo, joka 

yläkoulussa muuttuu kielirikasteiseksi opetukseksi. Liminganlahden koululla vuoden  2020 syksyllä toteutetaan koko 

yläkoulussa kielirikasteista opetusta. Ekaluokalta alkavaan kaksikielisen opetuksen ryhmään on mahdollista hakeutua 

koko kunnan alueelta. Koulutusvientiä toteutetaan yhdessä elinkeinopalveluiden kanssa erillisen suunnitelman 

mukaisesti. Liminganlahden koulussa painotetaan oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä hyödynnetään 

synergiaetua Lakeuden musiikkiopiston kanssa. Tupoksen koulun luonnontieteellisen opetuksen kehittäminen ja 

STEAM-opetuksen (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) toteuttaminen luonnontiede- ja 

teknologiapainotteisuutena. Lukuvuoden 2020−21 alusta toteutetaan Liminganlahden yläkoulussa integroitua 

lisäopetusta (kymppiluokka) yhteistyössä perusopetuksen ja lukion kanssa. Valmistaudutaan myös joustavan 

perusopetuksen järjestämiseen ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden pienryhmän aloittamiseen. 

 

Edellinen valtakunnallinen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma saatiin päätökseen kaikilla vuosiluokilla lukuvuonna 

2018−2019. Elokuussa 2019 astui voimaan uusi lukiolaki, joka ajantasaistaa lukiokoulutusta vastaamaan paremmin 

ympäröivää yhteiskuntaa. Uuden lukiolain sisältö todentuu tulevassa opetussuunnitelmassa, joka astuu voimaana 

elokuussa 2021 ja jota on aloitettu valmistelemaan seudullisella yhteistyöllä lähialueiden lukioiden kanssa. Tuleva 

opetussuunnitelma asettaa vaatimuksia ilmiöpohjaiselle opetukselle, yhteistyölle korkeakoulujen ja muiden 

toimijoiden kanssa sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaamiselle lukio-opintojen aikana. Limingan lukio on 

aloittanut lukuvuonna 2019−2020 sopeutumisen uuteen opetussuunnitelmaan esimerkiksi tvt- ja yrittäjyyskurssien 

muodossa ja aloittamalla korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluyhteistyötä useilla kursseilla. Tulevassa 
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lukiorakennuksen saneerauksessa huomioidaan modernin lukiokoulutuksen tilavaatimuksia esimerkiksi 

tiimityöskentelyyn soveltuvilla tiloilla. Lukion on koko on vakiintumassa 300 opiskelijan kokoluokkaan, mikä 

asemoituu tilastollisesti yli keskikokoiseksi valtakunnallisessa vertailussa.        

 

Kulttuuripalveluita kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa kuntalaisfoorumeissa ja tuotetaan yhteistyössä 

kunnan eri vastuualueiden, kolmannen sektorin toimijoiden ja palveluiden tarjoajien kanssa. Kulttuuritoimintaa 

koordinoi Kulttuurin kehittäminen -työryhmä. Museoalueen kehittäminen tulee olemaan keskiössä vuonna 2020. 

Muesoalueen kokonaissuunnitelman valmistelu toteutuu talousarviovuonna. Liikuntapalveluissa parannetaan 

palvelutarjontaa ja pyritään vastaamaan lisääntyviin liikuntaneuvonta- ja ohjauspalveluihin lakisääteisten 

peruspalveluiden lisäksi. Liikuntapaikkojen ja Rantakylän alueen kehittäminen sekä lähiliikuntapaikkojen 

parantaminen ovat liikuntapalveluiden painopistealueita. Kansalais- ja musiikkiopistoissa vahvistetaan alueellista 

yhteistyötä. Limingan seudun musiikkiopistossa on myös aloitettu uuden opetussuunnitelman toteuttaminen. 

Musiikkiopistossa keskiössä on orkesteritoiminta. Kehitetään liikunta- ja vapaa-aikapassia.  

 

Nuorisopalveluissa luodaan uusia yhteistyömalleja Linnukan yksikön tiloissa ja vahvistetaan kansainvälisyyttä. 

Uudessa tiimimallissa nuorisopalvelut toimii perusopetuksen kanssa yhteistyössä Penu-tiimissä. Palvelualueella 

yhtenäistetään tehtävänimikkeitä muuttamalla vastaavan nuoriso-ohjaajan tehtävänimike nuorisopalvelupäälliköksi. 

Vuoden 2020 aikana selvitetään mahdollisuus toimia nuorisokeskusverkostossa. Tavoitteena on toimintojen 

toteuttaminen Liminganlahden luontokeskuksessa yhteistyössä Metsähallituksen ja luontokoulutoimijoiden kanssa. 

Luontokoulutoiminta käynnistyy pilottimaisesti Liminganlahden luontokeskuksessa vuonna 2020. 

Luontokoulupaketeista kerätään palautetta kotimaisilta ja ulkomaisilta oppilas- ja asintuntijaryhmiltä ja parannetaan 

toimintaa palautteen perusteella. 

 

Sivistys- ja hyvinvointipalveluissa tehdään aktiivista kehittämistyötä myös valtakunnallisissa kärkihankkeissa, kuten 

LAPE-hanke, lukiouudistus sekä varhaiskasvatuksen ja  perusopetuksen kehittäminen hallitusohjelman linjausten 

mukaan. Hanketoiminnan resurssia hyödynnetään palvelualueen kehittämisessä. 
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Talous 

 

Tulosalue 
TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

1.000 e 1.000 e e 1.000 e 1.000 e 

Sivistys- ja Hyvinvointipalvelut 
     

  tulot 1 459 1 462 1 523 300 1 535 1 548 

  menot -27 177 -27 575 -29 209 900 -29 502 -29 945 

  toimintakate, ulkoiset -25 718 -26 112 -27 686 599 -27 967 -28 397 

  toimintakate ulkoiset + sisäiset -26 298 -26 756 -28 399 599 -28 687 -29 128 

      
  Sisäiset erät 

     
  hallintopalvelut (menot) -189 -196 -233 600 -236 -239 

  it-palvelut (menot) -391 -448 -479 400 -484 -491 

  yhteensä -580 -644 -713 000 -720 -731 

      
  Laskennalliset kustannukset 

     
  suunnitelman mukaiset poistot -156 -326 -462 100 -500 -508 

  talous- ja hallintopalvelut (menot) -381 -345 -394 800 -399 -405 

  yhteensä -537 -670 -856 900 -899 -913 
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Palvelujen järjestämissuunnitelma 2020 

Palvelu Arvio palvelu-

tarpeesta 

Oman 

tuotannon 

osuus 

Ostopalvelut Hankintatapa Muutokset 

suunnitelmakau-

della 

Varhaiskasvatus 

 

Perusopetus 

 

Lukio 

– peruskoulun 

päättäneistä n. 50% 

lukiopaikka 

 

Kulttuuri-, 

liikuntapalvelut 

 

Nuorisopalvelut 

 

Musiikkiopisto 

 

Kansalaisopisto 

 

Kirjasto 

kasvaa 

hieman  

 

kasvaa 

 

kasvaa vähän 

 

 

 

kasvaa 

 

 

kasvaa 

 

 

nykyisellään 

 

nykyisellään 

 

nykyisellään 

70% 

 

99,5% 

 

100% 

 

 

 

99% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100 % 

30% 

 

 

0,5% 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oman ja yksityisen 

toiminnan lisääminen 

erityiskoulut, muiden 

kuntien perusopetus 

oman toiminnan 

vahvistaminen 

 

 

 

avustukset/yhteistyö 

3. sektorin kanssa 

 

yhteistyössä kunnan 

sisällä ja seudullisesti 

 

 

 

 

kasvaa 

 

ostopalvelut eivät 

kasva 

kasvaa 

 

 

 

 

selvitetään 

tuotantotapa 

 

kasvaa 
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7.4. PERUSTURVAPALVELUT 
 

Palvelualueen yleistavoite 

Perusturvapalvelujen päätavoitteena on terve ja hyvinvoiva kuntalainen. 

Terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa vuonna 2020 perusturvapalvelut painottaa: 

 
- kuntalaisten omatoimisuutta 

- sähköisten palveluiden kehittämistä 

- yhdessä tekemistä niin sisäisten kuin ulkoisten verkostojen kanssa 

- henkilöstön osaamisen vahvistaminen muuttuvassa toimintakentässä 

- huomioidaan maakunnallinen sote valmistelu oman toiminnan kehittämistyössä  
- osallistutaan alueelliseen suunnitteluun 
- johtamisen kehittäminen 

 

Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta 

Perusturvaosasto tarjoaa kuntalaisille lainsäädännön mukaisesti laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

lähellä kuntalaista. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa sekä 

väestön ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toiminnan perustana ovat hyvinvointia tukevat 

väestön saatavissa olevat palvelut. Yhdessä tekeminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken on 

keskeinen tavoite tuleville vuosille. 

 
Sosiaalityön vastuualueen palveluihin sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden, osallisuutta vahvistavien ja hyvinvoinnin 

edistämisen sekä eri laeissa määriteltyjen sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Tähän kuuluvat sosiaalihuollon, 

lastensuojelun, lastenvalvonnan, toimeentulotuen, kehitysvammahuollon, vammaispalvelun, päihdetyön, 

kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalipäivystyksen palvelut.  Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tukea ja auttaa 

yksilöitä ja perheitä ohjauksella ja neuvonnalla sekä järjestämällä palvelutarpeiden mukaisia tukitoimia sekä 

palvelukokonaisuuksia.  

 

Terveydenhuollon vastuualueen palveluihin kuuluvat terveysneuvonta, terveyskeskuksen vastaanottotoiminta, 

kuntoutus, suunterveydenhuolto, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, terveyskeskuksen vuodeosasto ja 

mielenterveyspalvelut ja erikoissairaanhoito. 

 
Vanhustyön palvelut tarjoavat ikääntyneille kuntalaisille lainsäädännön mukaiset laadukkaat sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelut. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä tukea kotona asumista.  

 

Palvelualueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella 

- Sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 

- Liikuntaresepti kokonaisvaltaisen elintapaohjauksen välineeksi 

- Matalan kynnyksen palvelurakenteen uudistaminen 

- Yhteistyön tekeminen yli sektorirajojen ja toimintamallien kehittäminen 

- Sähköisten palveluiden lisääminen:  

                             - Videovisit palvelun käyttöön ottaminen kotipalvelussa 

- Potilastietojärjestelmä Effica päivitetään Lifecare-järjestelmään 

- Suun terveydenhuollon liittyminen KanTaan 

- Selvitellään sähköisen ajanvarauksen, ilmoittautumisen ja yhteydenottojen käyttöönottoa 

- Toiminnanohjausjärjestelmän laajentaminen sekä käyttöönotto Joutsenkodissa. Selvitellään lisäksi 

mahdollista käyttöönottoa muilla osa-alueilla. 
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- Työllistymisen tukeminen moniammatillisen verkoston kautta 

- Arviointi- ja kuntoutusjakso –toimintamallin vakiinnuttaminen ikäihmisten palveluissa 

 

Toimintasuunnitelma 

Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyö jatkuu. 

Maakunnassa haetaan sote palveuiden kehittäämiseksi hankerahaa vuosille 2020 – 2022.  Osallistutaan 

mahdollisuuksien mukaisesti maakunnalliseen kehittämistyöhön. Perusturvapalveluiden kehittämistyötä jatketaan 

tulevista muutoksista huolimatta. Painopisteenä ovat sähköisten palveluiden laajentaminen. Organisaatiomallia on 

päivitetty henkilöstömuutosten seurauksena. Kuntatyönantajajien Soteliiderit hanke antaa tukea johtamistyöhön, 

jota voimme hyödyntää esimiestyön kehittämisessä. 

 

Talous  

 

Tulosalue 
TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

1.000 e 1.000 e e 1.000 e 1.000 e 

Perusturvapalvelut 
     

  tulot 3 577 3 147 3 360 200 3 387 3 414 

  menot -26 609 -27 131 -27 149 800 -27 421 -27 833 

  toimintakate, ulkoiset  -23 032 -23 984 -23 789 600 -24 034 -24 418 

  toimintakate ulkoiset + sisäiset -23 341 -24 260 -24 135 100 -24 383 -24 773 

      
  Sisäiset erät 

     
  it-palvelut (menot) -309 -276 -345 500 -349 -354 

  yhteensä -309 -276 -345 500 -349 -354 

      
  Laskennalliset kustannukset 

     
  suunnitelman mukaiset poistot -101 -103 -55 000 -58 -61 

  talous- ja hallintopalvelut (menot) -360 -339 -438 200 -443 -449 

  yhteensä -461 -442 -493 200 -500 -510 
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Palvelujen järjestämissuunnitelma 2020 

Palvelu Arvio palvelu-

tarpeesta 

Oman 

tuotannon 

osuus 

Ostopalvelut Hankintatapa     Muutokset           

suunnitelmakaudella 

Sosiaalipalvelu 
Yleinen sosiaalityö 

 

Sosiaalipäivystys 

 

 

 

 

Liikkumista tukevat 

palvelut/Kuljetuspal

velut 

 

 

Lapsiperheiden 

palvelut  

 

Lastensuojelun 

laitoshoito 

 

Vammaispalvelut 

 

Päihde-ja 

mielenterveystyöpal

velut 

 

Kehitysvammaisten 

palvelut 

 

Lastenvalvonjan 

palvelut 

 

Vanhuspalvelu 
Kotihoito 
 
Kotihoidon 

tukipalvelut 
 

Vanhusten 

omaishoidon tuki 
 

Tehostettu 

palveluasuminen 

 
Terveyspalvelu 
Vastaanotto- ja 

päivystystoiminta 

 

 

 

 

 
Tarve 

lisääntyy 

Tarve 

vaihtelee 

 
 
 
Käyttö 

tehostuu 

 

 

 

Lisääntyy  

 

 

Ennallaan 

 

 

Ennallaan 

 

 

Lisääntyy 

 

 

Ennallaan 

 

 

Ennallaan 

 

 

 

Lisääntyy 

 

Lisääntyy  

 

 

Lisääntyy  

 

 

Lisääntyy  

 

 

 

Lisääntyy 

väestön 

kasvun ja 

valinnanvap

auden 

myötä 

 
100 % 

 

50 % 

 

 

 

 

10 % 

 

 

 

 

70 % 

 

 

 

 

 

40 % 

 

 

40% 

 

 

40 % 

 

 

90 % 

 

 

 

90 % 

 

50 % 

 

 

50 % 

 

 

50 % 

 

 

 

100 % 

virka-

aikana 

 

 

 

 
 

 

50 % 

 

 

 

 

90 % 

 

 

 

 

30 % 

 

 

100 % 

 

 

60 % 

 

 

60 % 

 

 

60 % 

 

 

10 % 

 

 

 

10 % 

 

50 % 

 

 

50 % 

 

 

50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omana työnä 

 

Virka-aikana omana 

ja virka-ajan 

ulkopuolella 

ostopalveluna Oulun 

kaupungilta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palveluseteli 

 

 

 

 

Palveluseteli 

 

 

Palveluseteli 

 

 

 

Oulun-seudun yhteis- 

päivystys, yksityiset 

palvelutuottajat 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostopalvelut 

vähenevät 

 

 

 

 

Toimintamallien 

kehittäminen 
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Neuvolatyö ja koulu- ja 

opiskelija- 

terveydenhuolto 

 

 

Suun terveydenhuolto 

 

 

 

 

 

 

Terveyskeskussairaala 

 

 

 

Mielenterveystyö 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntoutus 

 

 

 

Laboratorio 

 

 

 

 

Röntgen 

 

 

 

Työterveyshuolto 

 

 

Erikoissairaanhoito 

 
 
Sairaankuljetus 

 

Ennallaan 

 

 

 

 

Lisääntyy 

väestön 

kasvun ja 

valinnanvap

auden 

myötä 

 

Ennallaan 

 

 

 

Ennallaan 

 

 

 

 

 

 

 

Ennallaan 

 

 

 

Tutkimusmä

ärät 

ennallaan/ 

vähenee 

 

Ennallaan/vä

henee 

 

 

Ennallaan 

 

 

Ennallaan 

 

 

Ennallaan 

 

100 % 

 

 

 

 

98 % 

perustyöst

ä virka-

aikana 

 

 

 

100 % 

 

 

 

97 %  

 

 

 

 

 

 

 

Fysioterapi

a 100 % 

 

 

0 % 

 

 

 

 

85 % 

 

 

 

0 % 

 

 

0 % 

 

 

0 % 

 

Mammografia

raskaus-UÄ, 

silmänpohjaku

vaukset 

 

Oikomishoito, 

-kojeet 

 

 

 

 

 

Erikoistutkimu

kset 

 

 

Psykiatri, 

lasten 

psykiatri, 

nuorisopsykiat

ri, 

päihdelääkäri 

 

 

Apuvälineet, 

muut terapiat 

 

 

100 % 

 

 

 

 

MRI,UÄ 

 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

Yksityiset 

palvelutuottajat, 

PPSHP 

 

 

Yksityinen 

palveluntuottaja 

suukirurgiassa ja 

oikomishoidossa 

 

 

 

Yksityiset 

palvelutuottajat, 

PPSHP 

 

PPSHP, yksityinen 

ammatinharjoittaja  

 

 

 

 

 

 

PPSHP, yksityiset 

ammatinharjoittajat 

 

 

PPSHP/NordLab 

 

 

 

 

Yksityiset 

palvelutuottajat, 

PPSHP, Kempeleen tk 

 

Yksityinen 

palvelutuottaja 

 

PPSHP, yksityiset 

palvelun tuottajat 

 

PPSHP 
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8. INVESTOINTIOSA 
 

Investointiohjelma 2020-2022  

Toimielin/ 
investointiryhmä 

TA 2019 + 
muutokset 

TA 2020 TS 2021 TS2022 

Konsernipalvelut         

Kiinteä omaisuus       

  menot -750 000  -400 000  -300 000  -300 000  

  tulot 125 000  125 000  125 000  125 000  

  netto -625 000  -275 000  -175 000  -175 000  

        

Irtain ja aineeton kom       

  menot -50 000  -80 000  -20 000  -20 000  

  tulot       

  netto -50 000  -80 000  -20 000  -20 000  

        

Muut pitkävaikutteiset menot       

  menot -146 500  -50 000      

  tulot       

  netto -146 500  -50 000      

        

Arvopaperit       

  menot -150 000  -400 000      

  tulot       

  netto -150 000  -400 000      

        

Koneet ja laitteet       

  menot -45 000      

  tulot       

  netto -45 000      

        

Elinvoima       

  menot -35 000      

  tulot       

  netto -35 000      

        

Perusturva       

Irtain ja aineeton kom       

  menot -150 000  -150 000      

  tulot       

  netto -150 000  -150 000      

        

Sivistys       

Irtain ja aineeton kom/Linnukan koulun kalustus       

  menot -870 000        

  tulot       

  netto -870 000        

Hyvinvointi       

Irtain ja aineeton kom       

  menot -20 000      

  tulot       

  netto -20 000      
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Konsernipalvelut/Omaisuuden hallinta       

Rantakylän vedenottoalue       

  menot -30 000        

  tulot       

  netto -30 000        

        

Terveyskeskus       

  menot -15 000  -60 000      

  tulot       

  netto -15 000  -60 000      

        

Abrahamin kulttuuripuisto       

  menot -100 000    -125 000  -125 000  

  tulot 10 000    75 000  75 000  

  netto -90 000    -50 000  -50 000  

        

Luontokeskus/Luontokoulu       

  menot -70 000      

  tulot 30 000      

  netto -40 000      

        

Ojanperän koulu       

  menot -100 000        

  tulot       

  netto -100 000        

        

Linnukan koulu       

  menot -2 300 000        

  tulot       

  netto -2 300 000        

        

Kiinteistöjen purkutyöt       

  menot 0        

  tulot       

  netto 0        

        

Ojanperän koulun piha       

  menot -320 000  -170 000      

  tulot       

  netto -320 000  -170 000      

        

Linnukan koulun piha (siirto 200.000)       

  menot -200 000    -200 000    

  tulot       

  netto -200 000    -200 000    

        

Hannu Krankan koulun korjaukset (siirto 250.000)       

  menot -500 000    -400 000  -50 000  

  tulot       

  netto -500 000    -400 000    

Linnukan päiväkodin korjaukset       

  menot -300 000  -50 000      

  tulot       

  netto -300 000  -50 000      
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Lukion peruskorjaus        

  menot  -100 000  -300 000  -1 600 000  -2 200 000  

  tulot       

  netto -100 000  -300 000  -1 600 000  -2 200 000  

        

Liikuntahalli       

  menot -2 500 000  -2 500 000    

  tulot       

  netto -2 500 000  -2 500 000    

        

Liikuntapuisto       

menot -1 700 000  -300 000      

tulot  439 000  109 000      

netto -1 261 000  -191 000      

        

Pienet peruskorjaushankkeet       

  menot -100 000  -100 000  -100 000  -100 000  

  tulot       

  netto -100 000  -100 000  -100 000  -100 000  

        

Teiden ja alueiden rakentaminen       

  menot -200 000  -435 000  -1 125 000  -640 000  

  tulot       

  netto -200 000  -435 000  -1 125 000  -640 000  

        

* Sunilan silta       

  menot -300 000      

  tulot       

  netto -300 000      

        

* Saunaranta       

  menot -200 000  -250 000  -200 000  

  tulot       

  netto -200 000  -250 000  -200 000  

        

* Kirkonranta       

  menot -100 000  -220 000  -300 000  -195 000  

  tulot       

  netto -100 000  -220 000  -300 000  -195 000  

        

* Liminganportti 2 (siirto)       

  menot -280 000  -213 600      

  tulot 150 000  106 800      

  netto -130 000  -106 800      

        

* Kirkkokari (ent.Kotiranta) tai Rantala (ent.Poutala) 

(siirto)       

  menot -200 000  -50 000      

  tulot       

  netto -200 000  -50 000      

* Ekokortteli       

  menot   -100 000    

  tulot       

  netto   -100 000    
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* Ankkurilahti       

  menot -250 000  -150 000      

  tulot       

  netto -250 000  -150 000      

        

* Linnukkatien kevyenliikenteenväylä       

  menot -400 000  -240 000    

  tulot 175 000  106 000    

  netto -225 000  -134 000    

        

* Puistot ja leikkikentät       

  menot -150 000  -10 000  -60 000  -50 000  

  tulot       

  netto -150 000  -10 000  -60 000  -50 000  

        

* Meijän mesta       

  menot -40 000      

  tulot       

  netto -40 000      

        

Liikuntapaikat       

  menot -60 000  -60 000  -20 000  -20 000  

  tulot       

  netto -60 000  -60 000  -20 000  -20 000  

        

Malpe-hankkeet       

  menot -250 000  -100 000      

  tulot       

  netto -250 000  -100 000      

        

Tupoksen hiekkatekonurmi       

  menot   -100 000    

  tulot       

  netto   -100 000    

        

Tupoksen kuntorata       

  menot -15 000      

  tulot       

  netto -15 000      

        

Tupoksen koulun piha-alue       

menot  -100 000      

tulot         

netto -100 000      

          

Investoinnit yhteensä         

  Investointimenot -9 371 500  -7 023 600  -7 440 000  -3 900 000  

  Rahoitusosuudet 599 000  420 800  181 000  75 000  

  Investointitulot 125 000  125 000  125 000  125 000  

  Investointiosa yhteensä -8 647 500  -6 477 800  -7 134 000  -3 700 000  
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Konsernipalvelut 

Kiinteä omaisuus 

Maa-alueiden hankinta 

Maanhankinnasta vastaa kunnanhallitus.  

 

Maanmyynti 

Kunta luovuttaa maata asuntorakentamista ja yritystoimintaa varten.  Luovutusmuotona on tonttien myynti ja vuok-

raus. Kaavoitetulla alueella rivitalotontin hinta on kirkonkylällä 20-30 e/m
2
 ja Tupoksessa 20-30 e/m

2
, omakotitalo-

tontin hinta kirkonkylällä 15-35 e/m
2
, Tupoksessa 15-35 e/m

2
 ja Alatemmeksellä 4-6 e/m

2
. Kerrostalotontin hinta on 

80-120 e/kerros-m
2
.  Tontteja voidaan luovuttaa myös tarjousten perusteella.  Tonttien vuosivuokrat ovat olleet 5-10 

% myyntihinnasta.  Maaliskuusta 2018 lähtien asuintonttien vuosivuokra on 6 % tontin kauppahinnasta ja samalla 

uusien sopimusten osalta luovutaan maksettujen vuokrien hyvittämisestä mahdollisen tonttikaupan yhteydessä. 

Hallitukselle annetaan valtuudet määrätä asunto-, teollisuus- ja liiketonttien myynti- ja vuokrataso suhdannetilan-

teen mukaan.  Kunta lohkoo pääsääntöisesti tontit ja perii lohkomiskustannukset tontin myynnin yhteydessä. Mää-

rärahan käytöstä vastaa kunnanhallitus. 

 

Irtain ja aineeton käyttöomaisuus 

Määräraha on varattu sähköisten palvelujen kehittämiseen mm. nettisivujen uudistamiseen ohjelmistojen kehittä-

miseen. Määrärahan käytöstä vastaa hallintojohtaja.  

 

Arvopaperit 

Määräraha Limingan Asunnot Oy:n pääomittamiseen 5-10 uuden vuokra-asunto-osakkeen hankintaa varten. Määrä-

rahan käytöstä vastaa kunnanhallitus.  

 

Muut pitkävaikutteiset menot 

Määräraha on varattu Limingan Vesihuollon ja kunnan väliseen hulevesiverkoston omaisuuden siirtoon.  

 

Koneet ja laitteet 

Määräraha on varattu Kunnallistekniikka liikelaitoksen laitehankintoihin.  

 

Konsernipalvelut/Omaisuuden hallinta 

Terveyskeskus/Hannu Krankan koulu/Linnukan päiväkoti/Lukion peruskorjaus Talousarviossa varaudutaan terve-

yskeskuksen tilajärjestelyihin, Hannu Krankan koulun mattorakenteiden uusimisen loppuunsaattamiseen sekä Linnu-

kan päiväkodin lattian korjaamiseen. Määrärahojen käytöstä vastaa tekninen johtaja. 

 

Ojanperän koulun piha/Linnukan koulun piha/Tupoksen koulun piha/Liikuntapuisto 

Talousarviossa ja –suunnitelmassa varaudutaan koulujen piha-alueiden rakentamiseen. Lisäksi määrärahaa varataan 

Liikuntapuiston loppuunsaattamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.  

 

Muu talonrakennus 

Sisältää pienehköjä talonrakennushankkeita.  Pienissä peruskorjauksissa etusijalle asetetaan työt, jotka vaikuttavat 

rakennuksen peruskuntoon (vesikatto, salaojitus jne.) ja sitä kautta terveydellisiin oloihin. Toissijaisesti parannetaan 

rakennusten käytettävyyttä. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.  

 

Teiden ja alueiden rakentaminen 

Sisältää katujen rakentamiseen, päällystämiseen, tievalaistuksen rakentamiseen, sekä puistojen. leikkikenttien ja 

muiden yleisten alueiden rakentamiseen liittyvät hankkeet.  Vuonna 2020 määräraha on varattu Sunilan sillan kun-

nostamiseen. Vuonna 2020 määrärahat suunnataan pääosin uusien alueiden rakentamiseen (mm. Ankkurilahti) ja 

suunnitelmavuosien kohteet suunnitellaan tarkemmin vuoden 2020 aikana. Alueiden väliset painotukset saattavat 
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vaihdella riippuen kaavoitustilanteesta. Liminganportti 2:n rakentamiseen on saatu investointitukipäätös ja hanke 

jatkuu vuonna 2020. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja. 

 

Liikuntapaikat 

Vuonna 2020 liikuntapaikkojen määräraha on varattu kirkonkylän urheilukentän juoksuradan päällysteen uusimiseen 

sekä juoksusuoran pidentämiseen. Lisäksi Tupokseen on varattu määräraha koulun piha-alueen kunnostamiseen 

sekä Tupoksen kuntoradan perustamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja.  

 

Malpe-hankkeet 

Talousarviossa varaudutaan mahdollisiin Malpe-hankkeisiin. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen johtaja. 

 

Perusturvapalvelut 

Määräraha on varattu Effica – ja muiden järjestelmien mahdollisiin päivityksiin. Päätökset hankinnoista tehdään 

erikseen. Määrärahan käytöstä vastaa perusturvajohtaja. 

 

Sivistyspalvelut 

Hyvinvointipalvelut 

Määräraha on varattu musiikkiopiston soittimien uusimista varten. Määrärahan käytöstä vastaa sivistysjohtaja.  

 

Vuosien 2020 - 2022 investointiohjelma on mittava. Vuosina 2020 – 2022 investointimenot ovat yhteensä 18,4 

milj. euroa. Investointeihin saadaan rahoitusosuuksia 0,7 milj. euroa ja investointituloja 0,4 milj. euroa. Net-

toinvestoinnit ovat yhteensä 17,3 milj. euroa.  

 

Investointien tulorahoitusprosentti on talousarviovuonna 2020 68,8 %. Suunnitelmavuosina investointien 

tulorahoitusprosentit ovat 67,0 % ja 127,3 %. Suunnitelmavuonna 2022 tulorahoitus riittää kattamaan suunni-

tellut investoinnit. Talousarviovuonna 2020 investointien rahoittamiseen joudutaan käyttämään merkittävä 

määrä vierasta pääomaa. 

  



 56

9. LIIKELAITOKSET 

9.1. KUNNALLISTEKNIIKKA LIIKELAITOS 
 

Liikelaitoksen yleistavoite 

Kunnallistekniikka liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kunnallistekniikkaa asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, tehokkaasti ja 

taloudellisesti. Moniammatillisen henkilöstön, muiden kunnan hallintoyksiköiden sekä yhteisöjen ja yritysten 

välisellä hyvällä yhteistyöllä. Vahvistamme omalla toiminnallamme kunnan vetovoimaisuutta.  

 

Yleiskuvaus liikelaitoksen palveluista ja tarkoituksesta 

Kunnallistekniikka liikelaitoksen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää liikenneväylät, puisto- ja muut yleiset alueet, 

luontoharrastuskohteet ja liikuntapaikat sekä tuottaa mittauksen ja kartoituksen palveluja. 

 

Liikelaitoksen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella 

− Valtuuston päätöksestä (27.5.2019) kunnallistekniikka jatkaa toistaiseksi Limingan kunnallistekniikka –

liikelaitoksena. 

− Hulevesijärjestelmän siirtyminen kunnalle. 

− Digitalisaation lisääminen toimintaan. 

− Mahdolliset hankkeet: Linnukkatien kevyen liikenteen väylän kehittäminen, Ilmastonmuutos - Lisää 

hiilinieluja Liminkaan.  

− Liikuntapuiston valmistuminen kokonaisuudessaan ja sen käyttöönotto. 

− Investointiohjelman mukainen toiminta. 

− ”Meijän mesta” nuorten puistoalueen osallistavaa suunnittelua ja toteuttamista. 

− Mahdollistetaan rakentaminen uusille kaava-alueille rakentamalla tiet ja tonttikadut valmiiksi rakentajille. 

− Keskustan pohjakartan päivittäminen. 

− Viestinnän lisääminen. 

Toimintasuunnitelma 

Toimintaympäristöanalyysi 
- Katuverkon, puistoalueiden, luontokohteiden ja liikuntapaikkojen rakentaminen, ylläpito ja        

niiden muodostama yleiskuva paikkakunnasta. 

 

Kehittäminen 
- Rakentamis- ja kunnossapitokohteiden priorisointi. 

- Riittävä vuorovaikutus kaikkien toimialueen osapuolien kesken (uskomme omaan tekemiseen). 

- Yhteistoimintamallien kehittäminen ja vakiinnuttaminen mm.  yhteistyöasiakirjan mukainen toiminta 

kunnan ja yhdistysten välillä (teemme yhdessä). 

- Viestinnän lisääminen toiminnassa  mm. osallistava ilta: ”Kunnallistekniikan kuulumiset”. 

- Digitalisaation kehittäminen ja lisääminen mm. sähköiset ajo- ja huoltopäiväkirjat (uudistumme ja 

kokeilemme rohkeasti). 

- Liikuntapuolen kunnossapidon hoitoluokitukset yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa. 

- Laatujärjestelmän rakentaminen osana johtaminen palveluna hanketta. 

- Työntekijöiden tehtävänkuvien päivittäminen. 
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Henkilöstö 

 

Liikelaitoksessa on ammattitaitoinen henkilöstö ja koulutusta järjestetään tarvittaessa.  Työntekijöille päivitetään 

tehtävänkuvat ja pidetään kehityskeskustelut toimenkuvien selkeyttämiseksi. Työntekijöiden kanssa on yhdessä 

tehty työhyvinvointisuunnitelma, jonka mukaan toimitaan ja lisätään yhteenkuuluvuuden tunnetta liikelaitoksen 

sisällä. Kannustamme henkilöstöä pitämään huolta omasta työterveydestä, osallistumaan kunnan tarjoamiin 

henkilöstöpalveluihin ja kehittämään omaa osamistaan mm. omaehtoisen opiskelun kautta.  

 

Liikelaitoksessa työskentelee vaikituisesti 8 työntekijää. Esimies- ja valvonta tehtävissä toimii 2 henkilöä. Lisää 

resursseja tarvitaan lisääntyneiden liikuntapaikkojen hoitoon. Tavoitteena saada yksi työntekijä lisää 

liikuntapaikkojen kunnossapitoon. Kausityötehtäviin palkataan määräaikaisia 4-5 henkilöä. Tukityöllistettyjä 

työllistetään 2-3 henkilöä vuoden aikana kunnossapidon eri tehtäviin. 

 

Merkittävimmät riskit 

- Suurimpia haasteita katuverkon kunnon rapistuminen 

• päällystevauriot, routavauriot 

• kuivatus 

• sillat  

• valaistus, vanhan uusiminen (led-valaistus, energiansäästö) 

 

- Kustannusten hallinta koko toimialueella, haasteet riittävän hoitotason ylläpidosta ja määrittelystä 

suhteessa käyttökustannuksiin. Kaava-alueet laajenevat, liikuntapaikkojen käyttöpaineet myös 

lisääntyvät. 

- Pieni organisaatio, haavoittuvaisuus. 

- Riittävät resurssit  ja kaluston kunto. Vaikutus toimintavarmuuteen. 
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Talous  

  

TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 TULOSLASKELMA 

  

            

LIIKEVAIHTO 1 224 399 1 241 200 1 398 400 1 412 400 1 419 400 

Liiketoiminnan muut tuotot 40 432         

Tuet ja avustukset kunnalta 25 193         

Materiaalit ja palvelut           

Aineet, tarvikkeet ja tavarat           

Ostot tilikauden aikana -178 935 -170 150 -200 500 -202 500 -203 500 

Palvelujen ostot -648 204 -572 750 -636 500 -642 900 -646 000 

Henkilöstökulut           

 Palkat ja palkkiot -306 980 -297 300 -377 500 -381 300 -383 200 

 Henkilösivukulut           

   Eläkekulut -75 555 -72 900 -72 600 -73 300 -73 700 

   Muut henkilösivukulut -1 214 -10 400 -7 800 -7 900 -7 900 

Henkilöstökulut yhteensä -383 750 -380 600 -457 900 -462 500 -464 800 

Poistot ja arvonalentumiset           

Liiketoiminnan muut kulut -59 485 -117 700 -103 500 -104 500 -105 100 

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 19 651 0 0 0 0 

Rahoitustuotot ja -kulut           

  Korvaus peruspääomasta           

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SA-

TUN.ERIÄ 19 651 0 0 0 0 
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUK-

SIA 19 651 0 0 0 0 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 19 651 0 0 0 0 

 

Tuloslaskelma peruskunnan tuloslaskelmakaavalla  

Kunnallistekniikka liikelaitos TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Tuloslaskelma ulkoinen 1 000 €   € 1 000 € 1 000 € 

Varsinainen toiminta           

Toimintatuotot           

   Myyntituotot 1 168 799  1 241 200  1 368 400  1 412  1 419  

   Maksutuotot       0  0  

   Tuet ja avustukset 25 193    30 000  0  0  

   Muut tuotot 40 432      0  0  

   Toimintatuotot yhteensä 1 234 424  1 241 200  1 398 400  1 412  1 419  

Toimintakulut           

   Henkilöstökulut -328 122  -380 600  -457 900  -463  -465  

   Palvelujen ostot -648 204  -572 750  -636 500  -643  -646  

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -178 935  -170 150  -200 500  -203  -203  

   Avustukset   -500  -500      

   Muut toimintakulut -59 485  -117 200  -103 000  -105  -105  

   Toimintakulut yhteensä -1 214 746  -1 241 200  -1 398 400  -1 413  -1 419  

Toimintakate 19 679  0  0  -0  0  
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TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 RAHOITUSLASKELMA 

            

TOIMINNAN RAHAVIRTA           

Liikeylijäämä (-alijäämä) 19 679 0 0 0 0 

            

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA           

TOIMINNAN JA IN-
VEST.RAHAVIRTA 19 679 0 0 0 0 

            

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA           

Antolainauksien muutokset   0 0 0 0 

Lainakannan muutokset   0 0 0 0 

Oman pääoman muutokset 100 000 0 0 0 0 

Muut maksuvalmiuden muutok-
set           

Saamisten muutos muilta -204 687 0 0 0 0 

Korott.velkojen muutos muilta 85 008 0 0 0 0 

Rahoituksen rahavirta -19 679 0 0 0 0 

            

RAHAVAROJEN MUUTOS   0 0 0 0 0 
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Palvelujen järjestämissuunnitelma 2020   
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9.2. RUOKA-, PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUJEN LIIKELAITOS 
 

Liikelaitoksen yleistavoite 

Ruoka- ja puhtauspalvelut auttavat asiakasorganisaatioitaan onnistumaan omissa tehtävissään tarjoamalla 

maukasta ja terveellistä, ravitsemissuositusten mukaista ruokaa sekä puhtaan ja viihtyisän toimintaympäristön.  

 

Kiinteistöpalveluiden tavoitteena on pitää kunnan omistamat kiinteistöt hyvässä kunnossa, kunnan omistamia toi-

mitiloja ei aseteta käyttökieltoon ja tilat kyetään tarjoamaan. Tavoitteena on säilyttää kiinteistönhoito- ja kunnossa-

pitopalvelut kilpailukykyisinä. Ojanperän koulun ja Aapin päiväkodin kiinteistönhoitotyöt on kilpailutettu ja niissä on 

toiminut vuoden 2019 elokuun alusta lähtien yksityinen palveluntuottaja.  Monituottajamallin avulla saadaan vertai-

lu tietoa palvelun laadusta sekä hinnasta. Kiinteistönhoito- ja kunnossapitotyön tehokkuutta ja suunnitelmallisuutta 

kehitetään yhdessä palvelun käyttäjien kanssa. Kiinteistöhoidonmitoitus tehdään tammikuun 2020 loppuun mennes-

sä. 

Tavoitteena on hoitaa ruuankuljetus taloudellisesti ja tehokkaasti. 

 

Yleiskuvaus liikelaitoksen palveluista ja tarkoituksesta 

Liikelaitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kunnan eri toimipaikkojen ja asiakaskuntien tarvitsemat ruoka-, puh-

taus- ja tilapalvelut taloudellisesti ja asiakaan resurssit huomioiden. 

Ruokapalvelujen asiakkaista valtaosa on lapsia ja nuoria sekä henkilökuntaa kouluissa ja päiväkodeissa. Lisäksi huo-

lehditaan ikäihmisten ruokailusta kodeissa ja laitoksissa. Riittävä, terveellinen ja maukas ruoka on kansanterveydelli-

sestikin tärkeää niin lapsille kuin aikuisille lisäten vireyttä ja hyvinvointia. Tehokas tuotantoprosessi ja kustannustie-

toisuus takaavat että palvelut ovat laadukkaita, mutta edullisia.  

 

Linnukan valmistuskeittiössä valmistetaan päivittäin n. 2 250 lounasta, 500 jälkiruokaa ja 100 päivällistä. Tupoksen 

yhtenäiskoulun valmistuskeittiössä valmistetaan päivittäin n. 1 200 lounasateriaa. Lisäksi Tupoksen valmistuskeitti-

öissä ja 5 eri jakelukeittiöissä valmistetaan lapsille n. 500 aamu- ja n. 600 välipalaa. 

 

Siivottavaa pinta-alaa on n. 35 000 m2 noin 20 eri kohteessa. Puhtauspalvelujen kohteita ovat mm. kunnan koulut, 

päiväkodit, nuorisotalot, kirjasto, vanhuspalvelukeskus ja terveyskeskus. Puhtauspalvelujen tavoitteena on taloudel-

linen ja tarkoituksenmukainen puhtaustaso erityyppisissä tiloissa sekä luoda tilojen käyttäjille niihin viihtyvyyttä, 

hygieenisyyttä ja turvallisuutta. Laitoshuoltajat toimivat kiinteistöhuollon kanssa yhteistyössä huomioiden kiinteistön 

huolto ja korjaustarpeita. 

Limingan kunta on rakennuttanut useita uusia kiinteistöjä viimevuosina ja monta vanhaa rakennusta on purettu tai 

jäänyt pois käytöstä. Uusimpia rakennuksia ovat Ojanperän koulu, terveyskeskus, Linnukan päiväkoti, kirjasto ja 

Linnukan koulu.  Käytöstä poistettuja rakennuksia ovat Alatemmeksen vanhainkoti, Ketunmaan, Lakeuden ja Ranta-

kylän koulut. 

Kunnan omistamien kiinteistöjen kerrosala on n. 40.500 m2 ja tilavuus n. 192.000 m3. Tilapalveluiden työntekijät 

hoitavat ruuankuljetuksen kouluille, päiväkodeille ja ateriapalveluasiakkaille. Kunnan omistamiin ja kunnossapidet-

täviin rakennuksiin kuuluu mm. koulut, päiväkodit, terveyskeskus, kirjasto, nuorisotalot, huoltorakennukset, luonto-

keskus, museoalueen rakennukset, Lakeuden kuntoutuskeskus, Arboretum, kunnanvarikko ja liikuntahalli. 
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Rakennukset on jaettu kiinteistönhoitajien kesken vastuukiinteistöihin. Kiinteistönhoidon ja käyttäjien apuna on 

huoltokirjaohjelma, joka auttaa kiinteistöjen suunnitelmallista kunnossapitoa ja helpottaa käyttäjien palvelupyyntö-

jen tekoa, vikojen ja puutteiden ilmoittamista, jotka koskevat kyseistä kiinteistöä. 

 

Liikelaitoksen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnitelmakaudella 

- Hävikin sekä biojätteen vähentäminen 

- Kotimaisten elintarvikkeiden lisääminen ruokalistalle 

- Ruokasalien viihtyvyys sekä ruokailujen sujuminen 

-  Tuotantoprosessien uudelleenjärjestely ruokapalveluissa. 

- Ojanperän koulun ja Aapin puhtauspalvelut tuottaa sopimuksen mukaisesti Coor palvelut 2021 toukokuun lop-

puun saakka 

- Linnukan koulun puhtauspalvelut tuottaa sopimuksen mukaisesti Sol palvelut 2021 toukokuun loppuun saakka. 

- Ojanperän koulun ja Aapin päiväkodin kiinteistöhoitopalvelut tuottaa sopimuksen mukaisesti Työosuuskunta 

Lato vuoden 2021 toukokuun loppuun saakka 

- Kiinteistöpalveluiden mitoitukset 

- Huoltokirjan käytön tehostaminen 

 
 
Toimintasuunnitelma 

Toimintaympäristöanalyysi 
 
Liikelaitos tarjoaa asiakkailleen ruoka-, puhtaus-, kiinteistönhoito- ja kunnossapitopalvelut ammattitaitoisesti, 

tehokkaasti ja taloudellisesti.  

 

 
Kehittäminen 
 

Ruokapalvelut 

Linnukan uusi keskuskeittiö on valmistunut. Keittiössä on uudet nykyaikaiset koneet ja laitteet. Koneiden ja laittei-

den osalta tullaan järjestämään koulutuksia, jotta uusi teknologia saadaan tehokkaasti hyödynnettyä tuotantopro-

sesseissa. 

 

Keskuskeittiöllä tullaan kehittämään tuotantoprosesseja sekä reseptiikkaa ja omaa valmistusastetta lisätään.. Tavoit-

teena on, että teollisia raaka-aineita voidaan vähentää tuotannossa uuden keittiön valmistuttua. Reseptiikkaa ja 

tuotantoprosessien kehittämiseen käytetään tavallista enemmän resursseja. Omanvalmistusastetta lisäämällä 

voimme hyödyntää lähi sekä kotimaisia elintarvikkeita. 

 

Tuotantoprosessien sekä toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen jatkuu koko vuoden. Tuotannonohjausjärjes-

telmästä on jo iso osa käytössä ja sen käyttöastetta tullaan lisäämään entistä enemmän. 

 

Tavoitteen on hävikin sekä biojätteen vähentäminen. Hävikki ja biojäte vähenevät tuotantoprosesseja kehittämällä 

sekä ruokasalin viihtyvyyttä yhdessä oppilaiden kanssa kehittämällä. Lisäksi kehitetään muita menetelmiä jätteen 

vähentämiseksi. 

 

Ruokalatoimikuntien kanssa on yhdessä päätetty kehittää ruokasalien viihtyvyyttä sekä toiminnallisuutta.  
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Puhtauspalvelut 

Siivoustaajuuksia ja työalueita tarkistetaan ja lisätään työn tehokkuutta ja taloudellisuutta. Tehtäväkuvausten laajen-

tamisella ja työnkierrolla pyritään vaikuttamaan sijaiskustannuksiin sekä työn sujuvuuteen poikkeustapauksissa. 

Uusiin kohteisiin pyritään palkkaamaan monipalvelutyöntekijöitä, yhdistetään työpäivään niin siivousta kuin keittiö-

työtä.  

 

Työhyvienvointia pyritään lisäämään. Henkilöstöä otetaan mukaan oman työnsuunnitteluun sekä työnkiertoa kehite-

tään työkohteiden välillä. Työkierrolla pyritään lisäämään henkilöstön osaamista sekä jaksamista. 

 

Puhtauspalveluiden ja sen hallinnon alaisuudessa olevien tehtävien osalta on siirrytty monituottajamalliin. Moni-

tuottajamallissa haetaan vertailutietoja yksityiseltä palveluntuottajalta laadun ja hinnan osalta. Sopimuksien laadun-

hallinnan seurantaa tehdään tehokkaasti laadun ja hinnan osalta. Laatua seurataan myös säännöllisillä kehitysta-

paamisilla, johon osallistuu käyttäjiä, tilaaja ja palveluntuottaja. 

 

 

Kiinteistöpalvelut 

Kiinteistöjen hoitotyönmitoitus tehdään ostopalveluna alkuvuodesta 2020. Kiinteistöt on jaettu niin, että jokaisella 

kiinteistönhoitajalla on nimetyt kiinteistöt vastuullaan hoidettavana. Kiinteistöt pyritään hoitamaan niin hyvin, että 

ns. hälytystehtäviä tulisi mahdollisimman vähän.   Hyvä kiinteistön hoito jatkaa rakennusten elinkaarta sekä vähen-

tää sisäilmaongelmia.  

Kiinteistöjen huoltokirjan käyttöä tullaan tehostamaan. Huoltokirjoja täydennetään vähintään niin, että jokaisesta 

kiinteistöstä löytyy ainakin perustiedot. Kiinteistönhoidon ylläpitotehtävät kirjataan huoltokirjaan. Asiakkaita ohjeis-

tetaan tekemään palvelupyynnöt huoltokirjan kautta. 

Laskun käsittelyä pyritään automatisoimaan ostolaskujen osalta. 

 

 
Henkilösto 

Tavoitteena on se, että koko henkilöstö on ammattitaitoista ja koulutusta järjestetään tarvittaessa. Liikelaitoksessa 

lisätään osaamista ja koulutusta kaikilla toimialueilla. Koulutukset järjestetään koulutussuunnitelman mukaan. Kou-

lutukseen osallistuva henkilö jakaa saamansa opin koko toimialueen henkilöstölle. Omaehtoiseen opiskeluun kan-

nustetaan. 

 

Liikelaitoksessa työskentelee noin 60 työntekijää.  

Merkittävimmät riskit 

Monimuotoisten kiinteistöjen sisäilmaongelmien esiintyminen. Talouden pysyminen hallinnassa. 

Riskejä hallitaan mm.    

- seuraamalla kiinteistöjen tilannetta mm. kunnan sisäilmatyöryhmässä 

- aktiivisilla toimenpiteillä, kun ongelmia havaitaan 

- tiedottamalla kiinteistöjen käyttäjiä 

- tehokkaalla siivouksella 

- aktiivisella kiinteistönhuollolla 
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Talous 

  

TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 TULOSLASKELMA 

  

            

LIIKEVAIHTO 6 796 774 8 217 400 7 874 900 7 963 700 7 993 000 

Liiketoiminnan muut tuotot 210 692 2 600 10 000     

Tuet ja avustukset kunnalta 16 629         

Materiaalit ja palvelut           

Aineet, tarvikkeet ja tavarat           

Ostot tilikauden aikana -1 817 608 -1 976 150 -2 072 400 -2 093 100 -2 093 400 

Palvelujen ostot -717 338 -657 650 -848 900 -857 300 -861 600 

Henkilöstökulut           

 Palkat ja palkkiot -1 694 159 -1 817 000 -1 736 200 -1 753 600 -1 762 200 

 Henkilösivukulut           

   Eläkekulut -330 902 -371 800 -342 100 -345 500 -347 200 

   Muut henkilösivukulut -59 712 -103 700 -58 800 -59 400 -59 700 

Henkilöstökulut yhteensä -2 084 773 

-2 292 

500,00 -2 137 100 -2 158 500,00 -2 169 100 

Poistot ja arvonalentumiset           

Liiketoiminnan muut kulut -2 331 056 -2 999 600 -2 826 500 -2 854 800 -2 868 900 

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 73 320 294 100 0 0 0 

Rahoitustuotot ja -kulut           

  Korvaus peruspääomasta   -294 100       

YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SA-

TUN.ERIÄ 73 320 0 0 0 0 
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUK-

SIA 73 320 0 0 0 0 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 73 320 0 0 0 0 

 

Tuloslaskelma peruskunnan tuloslaskelmakaavalla  

Ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpal-
velut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Tuloslaskelma ulkoinen 1 000 €   € 1 000 € 1 000 € 

Varsinainen toiminta           

Toimintatuotot           

   Myyntituotot 6 796 774  8 217 400  7 874 900  7 964  7 993  

   Maksutuotot       0  0  

   Tuet ja avustukset 16 629    10 000  0  0  

   Muut tuotot 210 692  2 600    0  0  

   Toimintatuotot yhteensä 7 024 095  8 220 000  7 884 900  7 964  7 993  

Toimintakulut           

   Henkilöstökulut -2 084 773  -2 292 500  -2 137 100  -2 159  -2 162  

   Palvelujen ostot -717 338  -657 650  -803 500  -812  -824  

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 817 608  -1 976 150  -2 072 400  -2 093  -2 099  

   Avustukset       0  0  

   Muut toimintakulut -2 331 056  -2 999 600  -2 871 900  -2 901  -2 908  

   Toimintakulut yhteensä -6 950 775  -7 925 900  -7 884 900  -7 964  -7 993  

Toimintakate 73 319  294 100  0  -0  0  
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TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 RAHOITUSLASKELMA 

  

            

TOIMINNAN RAHAVIRTA           

Liikeylijäämä (-alijäämä) 73 320 0 0 0 0 

            

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA           

TOIMINNAN JA IN-
VEST.RAHAVIRTA 73 320 0 0 0 0 

            

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA           

Antolainauksien muutokset   0 0 0 0 

Lainakannan muutokset   0 0 0 0 

Oman pääoman muutokset 300 000 0 0 0 0 

Muut maksuvalmiuden muutok-
set           

Saamisten muutos muilta -732 244 0 0 0 0 

Korott.velkojen muutos muilta 358 925 0 0 0 0 

Rahoituksen rahavirta -73 320 0 0 0 0 

            

RAHAVAROJEN MUUTOS   0 0 0 0 0 
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