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I TOIMINTAKERTOMUS

1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 

Vuosi 2021 on takanapäin ja on aika vetää yhteen se, miten vuosi meni niin talouden kuin toiminnan 
näkökulmasta tarkasteltuna. Mennyttä vuotta hallitsi edelleen keväällä 2020 alkanut koronapande-
mia. Nyt keväällä 2022 näyttäisi siltä, että tilanne alkaisi olemaan rauhoittumaan päin ja yhteiskunta 
palailee pandemian osalta normaalia kohti. Tilalle on kuitenkin tullut uusi laajalle vaikuttava kriisi, 
Ukrainan sota, jonka vaikutukset ovat vielä täysin avoinna. Varmaa on kuitenkin se, että sodan vai-
kutukset ulottuvat myös Suomen talouteen.

Sulkavan uusi kunnanvaltuusto aloitti työskentelynsä 1.8.2021. Kunnanvaltuuston ensimmäisenä 
isona tehtävänä uuden kuntastrategian hyväksyminen. Strategia ulottuu vuoteen 2030 ja se on osal-
taan vahva osoitus siitä, että kunnassamme on vahva tahtotila tehdä asiat siten, että kunta säilyy 
itsenäisenä tulevaisuudessakin. 

Kesällä 2021 saimme lopultakin tiedon siitä, että kauan valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uu-
distus toteutuu lopultakin ja kunnan sote-järjestämisvastuu siirtyy Etelä-Savon hyvinvointialueelle 
1.1.2023. Tämä muuttaa osaltaan kunnan toiminnallisia ja taloudellisia painopisteitä; toimintakulut 
ja rahoitus pienevät 65 %, mutta kiinteistömassa jää kunnalle. Kunnan tulee jatkossa vahvasti keskit-
tymään sivistyspalveluiden kehittämiseen ja elinkeinojen vahvistamiseen. 

Kunnan talous on tasapainossa ja se antaa mahdollisuuden osaltaan myös kehittymiselle. Kuitenkin 
talouden kanssa tulee olla jatkuvasti tarkkana. Hyvä on muistaa, että kunnan talouden suurin uhka 
ei ole käyttötaloudessa vaan seinissä ja maan alla vesi- ja viemäriverkostossa. Rakennuskannan ja
vesilaitoksen korjausvelkainvestoinnit tulevat vaatimaan panostuksia tulevina vuosina. Kuitenkin 
nämä tulee tehdä tarkoin harkitusti.Tilinpäätös vuodelta 2021 on ylijäämäinen 292 594 euroa. Kun-
nan vuosikate oli +1 269 194 euroa. Koska taloudellinen tilanne on hyvä, päätti valtuusto tehdä
käyttömaisuuden ylimääräisiä alaskirjauksia 417 569 euroa. Kunnan taseessa on vuoden 2021 tilin-
päätöksessä ylijäämää 5 570 000 euroa ja lainaa n. 2 433 000 euroa, eli 

/ as.).

Kiitän kuntamme henkilöstöä, luottamushenkilöorganisaatiota ja kuntalaisia siitä, että katsomme
yhdessä positiivisesti kohti tulevaa.

Sulkavalla 11.3.2022

Juho Järvenpää
kunnanjohtaja
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2 SULKAVAN KUNNAN HALLINTO

2.1 KUNNANVALTUUSTO

Kunnassa on valtuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätös-
valtaa.

Valtuusto päättää:
1. kuntastrategiasta
2. hallintosäännöstä
3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
12. tilintarkastajien valitsemisesta
13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 2017-2021

Suomen Keskustan valtuustoryhmä   11
SDP:n valtuustoryhmä 6
Kokoomuksen valtuustoryhmä 2
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2
Yhteensä 21

Kunnanvaltuuston puheenjohtajat (2017-2021:
Puheenjohtaja
Eetu Nissinen (Kesk.) 
I varapuheenjohtaja
Eeva Lyytinen (SDP)
II varapuheenjohtaja
Sanna Reponen (Kesk.)
III varapuheenjohtaja
Veli-Pekka Alusniemi (KD)

Kunnanvaltuusto 1.6.2017-31.7.2021



6

Ahonen Vesa (SDP)
Alusniemi Veli-Pekka (KD)
Auvinen Hannu (Kesk.)
Heinänen Hannu (Kesk.)
Huiskonen Taina (Kok.)
Kärki Kukka-Maaria (Kesk.)
Lyytinen Eeva (SDP)
Matinen Teija (Kesk.)
Miettinen Harri (SDP)
Mikkonen Aku (Kesk.)
Nissinen Eetu (Kesk.)
Nokelainen Sirpa (SDP)
Nyman Kent (KD)
Partanen Ari (SDP)
Partanen Lasse (Kesk.)
Ralli Kaisa (Kesk.)
Reponen Sanna (Kesk.)
Tarima Jenna (Kesk.)
Virta Leila (Kok.)
Virta Vesa (Kesk.)
Virtanen Hilkka (SDP)

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 2021-2025

Suomen Keskustan valtuustoryhmä   10
SDP:n valtuustoryhmä 6
Kokoomuksen valtuustoryhmä 4
Perussuomalaiset valtuustoryhmä 1
Yhteensä

21

Kunnanvaltuuston puheenjohtajat (2021-2025):
Puheenjohtaja
Eetu Nissinen (Kesk.) 
I varapuheenjohtaja
Sirpa Nokelainen (SDP)
II varapuheenjohtaja
Pertti Paunonen (Kesk.)
III varapuheenjohtaja
Mirja Anunti-Virta (Kok.)
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Kunnanvaltuusto 1.8.2021-31.5.2025
Ahonen Vesa (SDP)
Anunti-Virta Mirja (Kok.)
Auvinen Atte (Kesk.)
Auvinen Hannu (Kesk.)
Huiskonen Taina (Kok.)
Kohvakka Pekka (SDP)
Kärki Kukka-Maaria (Kesk.)
Lyytinen Eeva (SDP)
Mikkonen Aku (Kesk.)
Nissinen Eetu (Kesk.)
Nokelainen Sirpa (SDP)
Partanen Ari (SDP)
Partanen Lasse (Kesk.)
Paunonen Pertti (Kesk.)
Pikkusilta Toni (Kok.)
Pylkkänen Henna (SDP)
Ralli Kaisa (Kesk.)
Reponen Sanna (Kesk.)
Sairanen Jani (PS)
Tarima Jenna (Kesk.)
Valkasmaa Pirjo (Kok.)

2.2 KUNNANHALLITUS

Kuntalain 38 §: mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mu-
kaisesti. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa kun-
nanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Valtuusto voi päättää,
että kunnanjohtajan sijasta kuntaa johtaa pormestari.

Kuntalain 39 § Kunnanhallituksen tehtävät
Kunnanhallituksen tulee:
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen pu-
hevaltaa
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
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Kunnanhallituksen tehtävistä ja ratkaisuvallasta on tarkemmat säännökset Sulkavan kunnan hallin-
tosäännön 130 ja 131 §:ssä. 

Kunnanhallituksen kokoonpano:
Puheenjohtaja
Ralli Kaisa (Kesk.)
1. varapuheenjohtaja
Ahonen Vesa (SDP)
2. varapuheenjohtaja
Sairanen Jani (PS)
Jäsenet
Huiskonen Taina (Kok.)
Mikkonen Aku (Kesk.)
Kärki Kukka-Maaria(Kesk.)
Pylkkänen Henna (SDP)

2.3 TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT

Kunnanjohtaja
Hallintojohtaja 
Sivistysjohtaja (virka lakkautettu 1.3.2021 alkaen)
Sosiaalijohtaja (virka lakkautettu 1.3.2021 alkaen)
Kehittämispäällikkö
Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori
Yhtenäiskoulun apulaisrehtori
Yhtenäiskoulun Lohilahden yksikön johtaja
Kansalaisopiston rehtori
Päiväkodinjohtaja
Kirjastonjohtaja

2.4 HENKILÖSTÖ

Vuoden 2021 lopussa Sulkavan kunnan palveluksessa oli 99 henkilöä, joista vakituisia oli 68 eli 
68,69 %. Koko henkilöstön määrä vähentyi edellisvuodesta yhdellä henkilöllä. 
Koko henkilöstöstä oli kokoaikatyössä 78 työntekijää (79 %) ja osa-aikatyössä 21 (21 %). Mie-
histä oli kokoaikatyössä 13 (16,7 %) ja naisista 65 (83,3 %).

Naisten osuus henkilöstöstä on 80 henkilöä (80,8 %) ja miesten osuus 19 henkilöä (19,2 %). 
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Koko henkilöstö päätoimisuuden mukaan on kuvattu taulukossa 1 
Taulukko 1

Koko henkilöstö päätoimisuuden mukaan

Palvelussuhde 
31.12.2021

Miehet Naiset Yhteensä 
2021Kokoaikaiset Osa-aikaiset Kokoaikaiset Osa-aikaiset

Vakinaiset 10 1 50 7 68
Määräaikaiset 3 5 15 8 31
Yhteensä 13 6 65 15 99

Henkilöstömäärän kehitys v. 2011 2021 on kuvattu taulukossa 2.
Vuoden 2017 alusta sosiaalipalveluiden henkilöstä 30 siirtyi Attendo Oy:n palvelukseen. 

Taulukko 2
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Henkilöstömäärä sopimusaloittain
Henkilöstöstä 52 henkilöä kuului kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin.
Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin kuului 46 henkilöä. 
Teknisten sopimuksen piiriin kuului yksi henkilö.
Lisäksi opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin kuului noin 50 kansalais-
opiston sivutoimista tuntiopettajaa. 

Työaikamuodot
Yleistyöajan piiriin kuuluu noin 37 henkilöä. 
Opetustyön piiriin kuuluu 38 henkilöä sekä noin 50 kansalaisopiston sivutoimista tuntiopettajaa. 
Toimistotyöaikaan kuuluu 23 henkilöä. 
Perhepäivähoitajien työaikaan kuului yksi henkilö.

Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma
Koko henkilöstön ikäjakauma on kuvattu taulukossa 3. 
Koko henkilöstössä suurin ikäryhmä on 55-59 vuotiaat 
Seuraavaksi suurin ikäryhmä on 60 64 - vuotiaat
31.12.2021 Sulkavan kunnan henkilöstön keski-ikä oli 50,7 vuotta. 
taulukossa on mukana 99 kunnan työntekijää ja 50 kansalaisopiston sivutoimista tuntiopettajaa
31.12.2021 tilanteen mukaan

Taulukko 3

Sairauspoissaolot
Henkilöiden sairastavuutta kuvaava tunnusluku vuonna 2021 oli 989 poissaolopäivää (v. 
2020: 863). Sairauspoissaolot kasvoivat 126 poissaolopäivää edellisvuodesta. Talousarviossa 
oli tavoitteena sairauspoissaolopäivien määrän vähentäminen tai vähintään pitäminen nyky-
tasolla, joka ei toteutunut. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli keskimäärin 2,8. 
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Sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi on tärkeätä, jotta voitaisiin toimia ennaltaeh-
käisevästi ja vaikuttaa sairauslomien syihin ja siten vähentää sairauspoissaolojen ja niistä aiheu-
tuvien ongelmien määrää. Pitkät ja toistuvat sairauspoissaolot viittaavat heikentyneeseen työky-
kyyn. Sairauspoissaolojen hallinnan kehittämiseksi voidaan luoda työpaikalle yhteiset pelisään-
nöt. Huomiota kannattaa kiinnittää myös sairaana työskentelyyn. Tutkimusten mukaan yksilön 
tuottavuus voi vähentyä jopa kolmanneksen, jos töitä tehdään sairaana. (Manka: Henkilöstötun-
nusluvut johtamisen tukena)
Sairauspoissaolojen seuranta jakamalla eri pituiset sairauspoissaolot ryhmiin antaa mahdollisuu-
den arvioida varhaisen tuen tarvetta ja toisaalta eläköitymisriskiä. Sairauspäivät kertovat siitä, 
kuinka paljon organisaatio menettää työaikaa sairauksien vuoksi. (Manka: Henkilöstötunnuslu-
vut johtamisen tukena).
Poissaolopäivien keskimääräinen määrä oli 10,2 pv vuodessa. 
Henkilöstöstä 47 % oli koko vuoden terveenä.

Sairauspoissaolopäivät diagnoosiryhmittäin  

Työtapaturmat
Vuonna 2021 sattui kolme työtapaturmaa, joista ei aiheutunut yhtään sairauspäivää. 
Vuonna 2020 sattui kaksi työtapaturmaa, josta aiheutui 9 sairauspäivää. 
Vuonna 2019 sattui kaksi työtapaturma, josta aiheutui 15 sairauspäivää. 
Vuonna 2018 oli kolme työtapaturmaa, josta aiheutui 19 sairauspäivää.  
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Koululaisten kesätyöt
Sulkavan kunnan koululaisten kesätöihin haki yhteensä 22 vuosina 2003 2006 syntynyttä 
nuorta. Kuntaan valittiin 20 nuorta, joista 2 perui tulonsa. Kunta työllisti 18 nuorta. 
Kesätyöpaikkoja oli tarjolla mm. ympäristöryhmässä, kirjastolla, kirpputorilla, varhaiskasvatuk-
sessa, somettajina ja leiriohjaajina. Töissä oli huomioitu koronatilanne. 
Kesätyöseteliä maksettiin 28 nuoresta. 

Palkkatuella työllistäminen

Palkkatuella työllistettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 13 työntekijää eri pituisiin työsuhteisiin.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen
Vuoden 2021 aikana toteutettiin neljä työhyvinvointikyselyä Terveystalon Terve Työpaikka Pulssi 
kyselyn avulla. Kyselyn väittämissä pyydettiin ottamaan kantaa työyhteisöä, johtamista ja työky-
kyä kuvaaviin väittämiin. 
Väittämät kartoittivat työyhteisön osalta sosiaalista tukea, työyhteisön joustavuutta ja yksilön 
vaikutusmahdollisuuksia.
Johtamisen väittämät kartoittivat esimiehen kykyä motivoida, organisoida työtä, asettaa tavoit-
teita ja luoda rooliselkeyttä. Myös esimiehen toiminnasta syntyvää oikeudenmukaisuuden tun-
netta kartoitettiin kyselyssä. 
Työnantajamielikuvaa selvitettiin sitoutuneisuuden ja työn merkityksellisyyden kokemuksen 
kautta.
Tulosten perusteella korkeimmat keskiarvot tulivat väittämistä: 

pystyn saavuttamaan minulle asetetut tavoitteet                        8,0 8,5
olen ylpeä työstäni 8,2 - 8,4
haluan jatkossakin työskennellä tällä työnantajalla 7,6 - 8,5

Keskeisimmät kehittämiskohteet kyselyn tulosten perusteella ovat: 
voin vaikuttaa päätöksiin, jotka ovat tärkeitä työni kannalta 7,1 - 7,3
minusta tuntuu hyvältä lähteä töihin   6,8 7,8

Työterveyshuolto
Terveystalo on tuottanut kunnan henkilöstön työterveyspalvelut vuodesta 1.5.2013 alkaen.
Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2021 olivat noin 40.863 euroa. Vuonna 2020 työterveys-
huollon kustannukset olivat 39.000 euroa. 

Yhteistoiminta
Yhteistoimintaa toteutetaan työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa anne-
tun lain mukaisesti. Yhteistyötoimikunta kokoontui kuusi kertaa vuoden 2021 aikana.  

Henkilöstökustannukset 
Henkilöstömenot olivat vuonna 2021 yhteensä noin 5,1 milj. euroa. 
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Eläkekustannukset
Sulkavan kunnan eläkemaksut ovat noin 1.082.000 euroa. Palkkaperusteista eläkemaksua makse-
taan kaikesta työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkemenoperusteista maksua maksavat ne kunta-
työnantajat, joiden ennen vuotta 2005 palveluksessa olleille työntekijöille on kalenterivuoden ai-
kana maksettu eläkettä.
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3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

3.1 KUNTATALOUDEN YLEISET NÄKYMÄT

Kuntatalouden tila heikkenee vuonna 2022 merkittävästi, kun koronatuet väistyvät kuntatalouden 
tulopohjasta, valtionosuuksia leikataan ja verotulojen kasvu hidastuu noin yhteen prosenttiin. Vuo-
sikate heikkenee noin miljardilla eurolla, tilikauden tulos painuu nollaan ja toiminnan ja investoin-
tien rahavirta näyttää noin 1,9 miljardin euron alijäämää. Talouden heikentyminen kohdistuu kunta-
kokoryhmittäisten painelaskelmien mukaan erityisesti isoihin yli 100 000 asukkaan kuntiin sekä 20 
000 40 000 asukkaan kuntiin.

Kuntatalouden kehitysarviossa menokasvu on vuonna 2022 hyvin maltillista (+2,4 prosenttia), mikä 
johtuu oletuksesta, että koronavirustilanteen hoitoon kohdennetut lisäpanostukset poistuvat vuo-
den 2021 aikana. Koronamenojen poistuminen aiheuttaa toimintamenojen sisällä kuntatalouden 
ennusteeseen hieman erikoisia lukuja, sillä palkat kasvavat 4,4 prosenttia, ostot 0,1 prosenttia ja 
avustukset 1 prosenttia vuonna 2022. Kuntien peruspalvelujen hintaindeksin arvioidaan kasvavan 
2,2 prosenttia ja kuntien ansiotasoindeksin 2,5 prosenttia vuonna 2022. Kehitysarviossa korona-
avustusten poistuminen vaikuttaa myös toimintatuloihin, jotka laskevat noin 8 prosenttia. (Lähde: 
Minna Punakallio, Kuntaliiton pääekonomisti 17.6.2021)

3.2 SULKAVAN KUNNAN STRATEGIA

Sulkavan kunnan strategia vuosille 2022 2030 hyväksyttiin valtuustossa 15.12.2021:
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3.3 SULKAVAN KUNNAN YLEINEN KEHITYS 
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3.4 ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Kuntatalous 
Koronapandemialla ja sitä seuranneilla rajoitustoimenpiteillä on ollut merkittäviä vaikutuksia 
kuntatalouteen. Toistaiseksi vaikutuksia on kompensoitu valtion budjetista kunnille, mutta pi-
temmän aikavälin talouselämän toipumisesta ei ole varmuutta. 

Ukrainan sodan vaikutuksista kuntatalouteen ei ole vielä arvioita. Kunnat tulevat ottamaan 
vastaan sotaa paenneita vuoden 2022 aikana. 

Huomioitava on se, että valtion velkaantuessa koronan ja Ukrainan sodan aiheuttaman talou-
den heikentymisen johdosta on todennäköistä, että se tulee pidemmällä aikajänteellä vaikut-
tamaan siihen, kuinka valtionosuusjärjestelmä ja valtionosuuksien määrä kehittyy.

Elinkeinoelämä 
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Ukrainan sodan vaikutukset Suomen ja Euroopan talouteen tulevat olemaan pitkäaikaiset. Li-
säksi koronapandemian on vaikeuttanut elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. 

Rahoitus
Ukrainan sodan vaikutukset rahoitusmarkkinoille eivät ole selvät.

Koronapandemia ei ole kunnan näkökulmasta vaikeuttanut rahoituksen saamista. Kuntatalou-
dessa on totuttu tilanteeseen, jossa lainaa on saatu negatiivisella korolla ja korkotaso on pysy-
nyt edelleen matalana.

Kuntakonserni 
Kuntakonsernin taloudellisesti merkittävät riskit ovat kunnan vesi- ja viemäriverkostossa. Ky-
seisen infran omistaa Sulkavan Palvelut Oy. Korjausvelan ja talouden tasapaino tulevat ole-
maan suurena haasteena yhtiölle vuodesta 2021 alkaen. Sulkavan Vuokratalot Oy:n osalta 
tehdyt fuusiojärjestelyt ovat selkiyttäneet vuokra-asumisen kokonaistilannetta.
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4 SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN

Hallintosäännössä säädetään riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestä-
minen on osa kuntakonsernin johtamista. 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintata-
poja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmu-
kaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.
Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja var-
mentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittävyyttä.
Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia teki-
jöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun 
toimintatapaan.
Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista kunnassa ja kuntakonser-
nissa. Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen linjaukset, tavoit-
teet ja osa-alueet sekä niiden toimeenpano-, seuranta- ja arviointimenettelyt.

Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät:
1. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,
2. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat,
3. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tu-

loksellisesti sekä
4. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 

keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä 
ja epävarmuustekijöistä.

5. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kunnan toiminnan 
laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan,

6. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, val-
vonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta,

7. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunniste-
taan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuu-
det hallita riskiä arvioidaan sekä

8. valmistelee sisäistä valvontaa ja riskienhallinta koskevan toimintakertomukseen otettavan osion.

Kunnanjohtaja, toimialojen ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeista-
vat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukai-
sesti.
Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhal-
linnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kunnanhallituksen anta-
mien ohjeiden mukaisesti.
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Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

4.1 KUNNANHALLITUKSEN SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

Kunnan toimintaan vaikuttavat yleensä mm. toiminnalliset-, rahoitus- ja vahinkoriskit. Toiminnalliset 
riskit koskevat mm. henkilöstön osaamista ja saatavuutta, tietojärjestelmien toimivuutta, suhdanne-
vaihteluita ja lainsäädännön muutoksia. Rahoitusriskit voidaan ryhmitellä korko-, valuutta-, likvidi-
teetti- ja luottoriskiksi.
Sulkavan kunnan sisäisen valvonnan kartoitus on tehty viimeksi vuonna 2018, jolloin se kattoi kaikki 
hallintokunnat. Sisäisen valvonnan kartoituksessa käsiteltiin seuraavia asioita sekä näistä aiheutu-
neita toimenpiteitä:

Henkilöstön osaamistaso ja sen ylläpitäminen sekä henkilöstön saatavuus avoimiin tehtäviin
Henkilöstön osaamistaso ja sen ylläpitäminen ovat keskeisiä kunnan toiminnalle, toiminnan jatku-
vuuden kannalta on merkityksellistä, onko henkilöstöä saatavilla avoimiin vakituisiin ja määräaikai-
siin tehtäviin. Toistaiseksi henkilökuntaa on ollut saatavilla ja kaikilla hallinnonaloilla on mahdolli-
suus koulutukseen.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Kartoituksessa selvitettiin sisäisen valvonnan toimivuutta lakien ja päätösten sekä hyvän hallintota-
van noudattamisessa erityisesti lakisääteisissä tehtävissä ja erityisesti silloin, kun niiden noudattami-
sessa on havaittu puutteita. Tätä seurataan jatkuvasti ja ongelmiin reagoidaan, mikäli niitä ilmenee. 

Tietojärjestelmien toimivuus.
Kartoituksessa selvitettiin eri hallintokuntien kokemuksia tietojärjestelmien toimivuudesta. Tietojär-
jestelmien toimivuus on tärkeää ottaen huomioon, että moni asia toimii nykyään tietojärjestelmien 
kautta. Koulutusta tietoturvallisuuteen liittyen on syytä lisätä jatkossa.

Poikkeamat talousarvion raamiin nähden.
Kartoituksessa käytiin tulosalueittain, onko talousarvion raamiin nähden ollut poikkeamia, ja jos 
niin, niin miksi ne ovat syntyneet.

Rahoitusriskit
Näitä ovat esimerkiksi korkoherkkien lainojen osuus kunnan korollisista lainoista. Vahinkoriskinä tu-
lee ilmoittaa, kuinka paljon kunta käyttää vakuutuksia vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen va-
ralta. Lisäksi on suositeltavaa antaa tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä sekä muista mahdollisista 
oikeudellisista tai viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. Korkoriskit on otettu huomioon 
ja kunnan henkilöstö ja omaisuus on vakuutettu asianmukaisella tavalla ja ne ovat ajan tasalla.
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4.2 ARVIO RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN NYKYTILASTA

Kunnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arviointia ei tehty vuonna 2021.
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5 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 
 
Kuntalain 6 §:ssä säädetään kuntakonsernista seuraavasti: 
 Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, 

on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Mitä kuntalaissa 
laissa säädetään kunnan tytäryhteisöstä, sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluvaan 
säätiöön. 

 Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yh-
teistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan.  

 Kuntalain 114 § mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia 
ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päi-
vältä kuin kunnan tilinpäätös. 

 Kuntalain 116 §:ssä kuntakonsernin tytäryhteisölle on annettu tiedonantovelvollisuus taloudes-
taan seuraavasti: 

 Kunnan tytäryhteisön hallituksen tai sitä vastaavan toimielimen on annettava kunnanhallituk-
selle kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen ja sen toiminnan tuloksen laskemiseen 
tarvittavat tiedot. 

5.1 KUNTAKONSERNIN RAKENNE 

 

 
Muutokset konsernissa: Sulkavan Vuokratalot Oy:hyn fuusioitunut 1.1.2021 alkaen seuraavat Sulka-
van kunnan 100 % omistamat tytäryhtiöt: As. Oy Sulkavan Lohilahti, As. Oy Sulkavan Melatie, Koy 
Sulkavan Leppäkuja. 
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5.2 KUNTAKONSERNIN OHJAUS

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talou-
den keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. 
Sulkavan kunnan konserniohjeen 1.3 kohdan mukaan konsernijohto käy vuosittain tavoite- ja 
tulosarviokeskustelut tytäryhteisön johdon kanssa. Voimavarojen ohjauksessa pääpaino on tu-
loksellisuudella.
Sulkavan kunnan konserniohjeen 1.4 kohdan mukaan kunnan ohjausvalta konserniin kuuluviin 
nähden pohjautuu seuraaville periaatteille:
1) Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin, tarvittaessa kunnan 
edustajille annetaan ohjeita kunnan kannan ottamiseksi tärkeimpiin asioihin. 
2) Kunnanhallitus voi antaa yhtiö- ja vuosikokousedustajille ohjeita yhtiöiden hallitusten jäsen-
ten ja tilintarkastajien valinnasta.
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6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA KÄSITTELY 

6.1 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 

Kuntalain 113 § mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tili-
kaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se 
tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsitel-
täväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot 
sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

6.2   TULOKSEN KÄSITTELY

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa ta-
louden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja 
toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Hyväksyttäväksi esitetyssä tilinpäätöksessä tilikausi on 292 594,53 euroa ylijäämäinen.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää, että tilikauden 2021 ylijäämä 292 
594,53 euroa kirjataan oman pääoman yli-/alijäämätilille.
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II TOTEUTUMISVERTAILU
Luvussa kuvataan ja arvioidaan talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteumista käyttötalouden, 
tuloslaskelman, investointien ja rahoituksen osalta, sekä tarkastellaan valtuuston asettamien sito-
vuustasojen ylityksiä.

1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 

1.1 VALTUUSTO 100 (TULOSALUE)

Tulosalue Tulosyksikkö

100 VALTUUSTO
101 Vaalit
102 Valtuusto

Talous

1.1.1 Vaalit 101 (tulosyksikkö)
Tulosyksikkö Kustannuspaikka
101 VAALIT 1010 Eduskuntavaalit

1011 Presidentin vaalit
1012 Kunnallisvaalit
1013 EU- vaalit

Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus
Kunnan keskusvaalilautakunta on lakisääteinen kunnallinen lautakunta, joka toimii sekä kuntavaa-
leissa että valtiollisissa vaaleissa. Keskusvaalilautakunnan toimintaa ohjaavat vaali- ja puoluelainsää-
däntö.
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Vaalilautakunta järjestää sekä ennakkoäänestyksen että varsinaisen vaalipäivän äänestyksen. Valtio 
korvaa kunnille valtiollisissa vaaleissa aiheutuneita menoja ennakkoäänestyksen järjestämisestä ker-
takorvauksena. Valtioneuvosto päättää korvauksen määrästä vaalien jälkeen.
Vuonna 2020 ei ollut vaaleja.

Talous

1.1.2 Valtuusto 102 (tulosyksikkö)
Tulosyksikkö Kustannuspaikka

102 VALTUUSTO 1015 Valtuustotoimi
1016 Tarkastustoimi

Vastaava viranhaltija
Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus 
Kunnanvaltuusto toimii kunnan ylimpänä päätöksentekoelimenä, päättää toiminnan suuntalinjoista 
sekä kuntalaisille järjestettävien palveluiden määrästä ja laadusta. Valtuusto hyväksyy talousarvi-
ossa ja -suunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnan toimialoille sekä päättää 
toiminnan rahoituksesta. Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta ja täy-
täntöönpanosta. Kunnanvaltuuston valitsemat lautakunnat järjestävät palvelut valtuuston asetta-
mien tavoitteiden mukaisesti. 
Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää 
asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. 

Talouden toteutuminen
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Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuodelle 2021 Toimenpiteet
Toteutuminen

Kuntastrategian luominen vuoteen 2030 asti Pitkän tähtäimen kuntastrate-
gian luominen

Kuntastrategia vuosille 
2022-2030 hyväksyttiin val-
tuustossa joulukuussa 
2021.

Kuntalaisten osallistumis-
mahdollisuuksien kehittäminen

Kuntalaispalautteet ja kyselyt  
Kuntalaiskyselyt toteutet-
tiin osana kuntastrategiaa.

1.2 KUNNANHALLITUS 110 (TULOSALUE)

Tulosalue Tulosyksikkö
110 JOHTAMINEN 112 Asuntotoimi 1.1.2017 >

113 Toimintamäärärahat
114 Työllistäminen
115 Elinkeinotoimi
116 Maaseututoimi
117 Joukkoliikenne
118 Järvi-Saimaan Palvelut Oy (ostopalvelut)
119 Tietohallinto
120 Jätehuolto (uusi tulosyksikkö vuonna 2020)

Talous

Selvitys: Kunnanhallituksen tulosalueen poikkeamat talousarviossa johtuvat siitä, että investoin-
neista  on  siirretty  käyttötalouspuolle  opettajien asuintalon  purkaminen  -100  000  euroa.  Jäte-
huollossa taksat eivät kattaneet kuluja,  poikkeama  talousarviosta  -38  000  euroa.
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1.2.1 Asuntotoimi 112 (tulosyksikkö) 

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
112 ASUNTOTOIMI 
1.1.2017 >

1120 Asuntopalvelut (ennen 4003)
1121 As Oy.t (ennen 4004)
1122 Konserni As Oy:t (ennen 4005)
1123 Asuntopalvelut/kerrostalo

Vastaava viranhaltija
Kiinteistöpäällikkö

Toiminta-ajatus
Kunnanhallitus toimii kunnan asuntoviranomaisena. Asuntojen vuokrauksesta päättää kiinteistö-
päällikkö.

Talouden toteutuminen

Kunnanhallituksen tulosalueen poikkeamat talousarviossa johtuvat siitä, että investoinneista on siir-
retty käyttötalouspuolelle opettajien asuintalon purkaminen -105 000 euroa. Lisäksi ylläpitokustan-
nukset olivat Opettajien asuintalon osalta budjetoitua isommat, koska ylläpito loppui vasta kesä-
kuussa 2021 (vaikutus -27 .

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarviovuo-
delle 2021

Toimenpiteet
Toteutuminen

Vuokra-asuntokannan siirtyminen 
1.1.2021 alkaen Sulkavan Vuokrata-

Hallinnollisten ja taloudellisten 
muutoksien loppuun saattaminen.

Fuusiot ja apporttisiirrot on saa-
tettu onnistuneesti loppuun. 

Asunto-osakkeiden myynti

Tarjotaan yksittäisiä asuntoja osak-
keita vuokralaisille ostettavaksi.

Kyselyä tehty, ei ole ollut kiinnos-
tusta ostaa omaksi. Kyselyjä jatke-
taan ja tyhjentyviä asuntoja myy-
dään huutokaupalla.

1.2.2 Kunnanhallitus 113 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
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113 Toimintamäärära-
hat

1130 Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja  
1131 Suomen kuntaliitto ym. osuudet
1132 Juhlat, merkkipäivät ym. menot
1133 Maa- ja metsätilat
1134 Vuokralle annetut alueet
1138 Perintövarat

Vastaava viranhaltija
Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus
Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmiste-
lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei 
johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. 

Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi valtuuston asettamien tavoitteiden 
puitteissa johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa sekä vastata kunnallistaloudellisten ja muiden 
yleisten toimintaedellytysten säilymisestä huolehtimalla toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kun-
nanhallitus vastaa myös elinkeinotoiminnan kehittämisestä ja kunnan asuntoviranomaisena toimi-
misesta. Kunnanhallitus reagoi aktiivisesti toimintaympäristön muutoksiin. 

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toi-
mintaa.

Talouden toteutuminen

Toimintatavoitteet
Toiminnan tavoitteet talousarvio-

vuodelle 2021
Toimenpiteet

Toteutuminen

Kuntakonsernin hallinnollinen ja ta-
loudellinen tarkastelu

Sulkavan Palvelut Oy:n vastuulla pide-
tään vesi- ja viemärilaitos, muun toi-
minnan siirtäminen yhtiöstä toteute-
taan vuoden 2021 aikana

Sulkavan Palvelut myi Savonlin-
nan Seudun Jätehuolto Oy:n 
osakkeet Sulkavan kunnalle, yh-
tiössä on edelleen Sulkavan 
Energian 5,5 % omistus, maa-
alueita ja teollisuuskiinteistöjä.

Kestävä kuntatalous
Kunnan käyttötalous ja investointien 
suunnittelu rakennetaan taloudellisesti 
kestävälle pohjalle.

Kiinteistöstrategian päivittämi-
nen aloitettu mutta ei ole val-
mistunut v. 2021  aikana.
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Rakennusautomaatiota päivi-
tetty. 

Kunnan talous on ylijäämäinen.

Elävä elinkeinoelämä

Yhteyksien ylläpitäminen yrittäjien 
kanssa
Veto- ja pitovoiman vahvistaminen

Yrittäjäyhteistyö ollut tiivistä. 
Koronatukea maksettu palvelu-
yrityksille.

Elinkeinojen kehittäminen aloi-
tettu yhteistyössä Puumalan 
kunnan kanssa, tehtävään pal-
kattiin elinkeinokehittäjä.

1.2.3 Työelämäpalvelut 114 (tulosyksikkö)
Tulosyksikkö Kustannuspaikka
114 Työelämäpalve-
lut

1140 Työllistäminen
1142 Nuorten työllistäminen
1144 Työmarkkinatuen rahoitusosuus
1147 Kuntouttava työtoiminta

Vastaava viranhaltija
Kehittämispäällikkö

Toiminta-ajatus 
Työelämäpalveluiden tarkoituksena on toimia Sulkavan kuntalaisille lähipalveluna omalla paikkakun-
nalla työllistymistä edistävissä asioissa. Tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tu-
keminen ja lisääminen sekä kunnan elinvoimaisuuden parantaminen.

Työelämäpalveluiden asiakkuus on tarkoitettu kaikille sulkavalaisille, joilla ilmenee kysymyksiä työ-
elämää ajatellen. Asiakkaaksi voi tulla omasta halustaan. Asiakkuus voi alkaa myös Työ- ja elinkeino-
palveluiden (TE-palvelut) tai sosiaalitoimen suosituksesta. Työelämäpalvelut tarjoavat ohjausta ja 
neuvontaa työelämään liittyvissä asioissa sekä työelämää tukevia palveluita Sulkavan kuntalaisille, 
työnantajille ja yrittäjille yhteistyössä TE-palveluiden, Kansaneläkelaitoksen (KELA), eri hankkeiden ja 
oppilaitosten kanssa. Työelämäpalveluiden toimesta kunnassa toimii ympäristöryhmä sekä vanha 
kunnantupa (VaKuTu) toimintoineen. Ympäristöryhmässä tehdään kiinteistö- ja ympäristönhoidolli-
sia töitä kunnan eri toimipisteissä ja kiinteistöissä. Vanhalla kunnantuvalla toimii kirpputori, ruokaja-
kelu sekä ryhmätoimintaa. Näissä molemmissa toiminnoissa on mukana työelämäpalveluiden asiak-
kaita ja vastuuhenkilöinä toimivat työvalmentajat. Toimintaan osallistuu työkokeilussa ja kuntoutta-
vassa työtoiminnassa olevia sekä palkkatuella palkattuja työelämäpalveluiden asiakkaita.

Työelämäpalvelut ja elinkeinopalvelut muodostavat yhdessä kasvupalvelutiimin. Tulosyksikkö 
koordinoi kesätyöllistämistä kunnan eri yksiköissä ja muiden työnantajien kesätyöllistämisen 
tukemisessa, toimii sisäisenä asiantuntija työllistämiseen liittyvissä asioissa. 
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Työllistäminen (palkkatukirahat) -kustannuspaikalta maksetaan työllistämiseen liittyvät 
kustannukset. Nuorten työllistäminen -kustannuspaikalta maksetaan kunnassa kesätöitä tekevien 
nuorten palkat, harjoittelijoiden palkat sekä nuorten työllistämiseksi tehtävien kesätyösetelien 
kulut.

Talouden toteutuminen

Toimintakertomus
Vuosi 2021 oli haasteellinen koronatilanteen vuoksi. Kuntouttava työtoiminta oli osittain tauolla. 
Sulkavan työllisyyttä koetteli niin Juvan Salicon kuin Sulkavan Finnreklaman alasajo. Yrittäjät joutui-
vat koville ja osa lopettamaan kokonaan toimintansa. Yrittäjien pääsy työttömyyskorvauksen piiriin 
on nostanut maksettujen työmarkkinatukien määrää, ja sitä kautta nostanut myös kunnan maksu-
osuutta (taulukko). KUTY-paikkojen saamiseen korona vaikutti, ja tämän vuoksi kaikki KUTY-asiak-
kaat sijoittuivat työelämäpalveluiden piiriin.  

Toimintatavoitteet
Toiminnan tavoitteet talousar-

viovuodelle 2021
Toimenpiteet

Toteutuminen

Yhteistyön lisääminen

1. Yritysten tarpeiden kartoi-
tus yhdessä elinkeinotoimen 
kanssa
2. Kehitetään yhteistyötä naa-
purikuntien kanssa ja hank-
keissa

1.Lisäresurssin palkkaaminen yri-
tysten tarpeiden kartoittamista 
varten.
2. Yhteistyö jäänyt vähäiseksi ko-
ronarajoitusten takia. 

Aktiiviset työelämätoimet

1. Toimitaan palvelukuvauksen 
ja -lupauksen mukaisesti
2. Kuntaan työllistetään eri ta-
voin
3. Työyhteisö kunnassa on vas-
taanottava ja perehdyttämi-
seen ja työelämätaitojen kehit-
tämiseen panostetaan
4. Kuntouttavaa työtoimintaa 
järjestetään kunnan eri tulos-
yksiköissä

1. Palvelukuvausta 
käytetty työka-
luna työssä.

2. Kuntaan on työl-
listetty perinteis-
ten työsuhteiden 
lisäksi myös oppi-
sopimuksella ja 
työkokeilulla.

3. Työyhteisö on ko-
ettu vastaanotta-
vaiseksi ja työelä-
mätaitojen kehit-
tämistä jatketaan.

4. Kuntouttavaa 
työtoimintaa on 
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ollut lähinnä 
omassa yksikössä, 
työllistettyjä 
myös esimerkiksi 
koululla.

Nuoret painopisteenä

1. Kehitetään uusia malleja 
nuorten työllistämiseen sosi-
aalitoimen ja nuorisotoimijoi-
den kanssa
2. Kannustetaan yrityksiä ja 
yhteisöjä työllistämään nuoria 
tarjoamalla kesätyöseteleitä
3. Tarjotaan harjoittelu- ja 
opinnäytetyöpaikkoja opiskeli-
joille

1. Selvitetty opin-
nollistamisen 
mahdollisuuksia

2. Kesätyösetelit ol-
leet käytössä

3. Oppisopimus- ja 
opinnäytetyö-
paikkoja ollut mo-
lempia yksi kap-
pale.

Mittarit

Kuntouttava työtoiminta

Vuosi
Toimintapäivät
yhteensä

Henkilömäärä

2019 775 14

2020 686 12

2021 471 10
*Vuonna 2020 koronan vuoksi taukoa toiminnassa 2 ½kk ja vuonna 2021 alkuvuonna.

Työllistäminen

Vuosi
Palkkatuella
(henkilöä)

Oppisopimuksella
(henkilöä)

Velvoitetyöllistettäviä
(henkilöä)

TYP -asiakkaita
(keskiarvo)

2019 22 1 6 41

2020 13 2 6 34

2021 13 1 1 40

Kunnan osuus Kelan maksamasta työmarkkinatuesta
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1.2.4 Elinkeinotoimi 115 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
115 Elin-
keinotoimi

1150 Hallinto/matkailu ja markkinointi
1151 Viestintä ja osallisuus
1152 Elinkeinojen kehittämishankkeet
1153 Tehola
1154 Yritysryhmähanke
1159 Kunnan koronatuki yrityksille

Vastaava viranhaltija
Kehittämispäällikkö ja kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus
Elinkeinotoimi vastaa omalta osaltaan Sulkavan elinkeinojen kehittämisestä ja kunnan yleisestä 
elinvoimaisuudesta. Elinkeinotoimen erityisenä roolina on uusien asukkaiden ja vapaa-ajan sulkava-
laisten osallistaminen, pitovoimasta huolehtiminen ja tästä kaikesta kertominen ulospäin. Toimeen 
on selkeytetty mukaan myös kuntalaisten osallisuus ja kunnan viestintä. Tulosyksikkö koordinoi kun-
nan markkinointi- ja viestintätoimintoja ja -materiaaleja.
Elinkeinotoimi vastaa yritystoiminnan tukemisesta ja aktivoinnista. Koska viime vuodet ovat olleet 
rajoitusten takia haastavia monille yrittäjille ja yrityksille, kunta päätti maksaa omaa koronatukea
palveluyrityksille vuonna 2021. Tämä koordinoitiin elinkeinotoimen kautta.

Elinkeinotoimeen kuuluvat myös kunnan matkailuasiat. Matkailun näkökulmasta suurin panostus on 
Saimaa Geopark ja kunnan muiden ominaispiirteiden, erityisesti luontomatkailun, nosto.  
Elinkeinotoimi tekee tiivistä yhteistyötä kunnan työelämäpalvelujen kanssa. Elinkeinotoimi ja työelä-
mäpalvelut muodostavat yhdessä kasvupalvelutiimin.



35

Talouden toteutuminen

Vuoden aikana myönnettiin lisämäärärahat 

- palveluyritysten korona-avustuksiin 30
- Teholan purku 50

Toimintatavoitteet

Hallinto / matkailu ja markkinointi (kustannuspaikka 1150)
Toiminnan tavoitteet talous-

arviovuodelle 2021 Toimenpiteet
Toteutuminen

Yritysneuvonnan järjestämi-
nen

1) Yritysneuvonta järjestetään alueellisessa yh-
teistyössä

1) Yritysneuvontaa Sulkavalla 
tuottaa sekä aloittaville että jo 
toimiville yrittäjille Itä-Savon 
Uusyrityskeskus 

Monimuotoisen yritystoimin-
nan ja työnteon mahdollista-
minen

1. Nuoria kannustetaan yrittäjyyteen mm. 
tarjoamalla tiloja yrittäjyyskokeiluihin

2. Kehitetään etätyömahdollisuuksia ja 

3. Sijoittumisen prosessi tehdään selke-
äksi

1. Etelävintillä on erillinen 
työtila nuorille yrittäjille

2. Etätyötiloja lisätty ja yritys-
tiloja esitelty. Kehittämi-
seen tehty uusi rekrytointi.

3. Sijoittumisen prosessin ke-
hitystyö jatkuu.

Yritystoiminnan ja sen mah-
dollisuuksien markkinointiin 
panostaminen

4. Paikallisten tuotteiden ja palveluiden 

5. ta-
pahtumassa mukana olo (valtakunnalli-

4.  Suosi Sulkavalaista -kam-
panja toteutettiin kesällä 2021
5. Nuorten Yrittäjien Get To-
gether Rantasalmella perut-
tiin koronapandemian takia.

Matkailun vahvistaminen

6. Aktiivisuus Saimaa Geoparkissa sekä 
Saimaan alueen matkailuhankkeissa

7. Vekaransalmen maisematien hyödyntä-
minen markkinoinnissa ja yritystoimin-
nassa

8. Saimaa Cycle Tour -yhteistyökumppa-
nuus

9.
sen kanssa

10. Kehitetään matkailuneuvontaa

6. Sulkava on aktiivisesti mu-
kana Saimaa Geoparkin toi-
minnassa ja Saimaan alueen 
matkailuhankkeissa
7. Vekaransalmen maisema-
tien videota on käytetty mark-
kinoinnissa aktiivisesti
8. Saimaa Cycle Tour -yhteis-
työ toteutui. Olimme mukana
mm. kansainvälisessä lehdistö-
tilaisuudessa 
9. Yhteistyösopimuksen teko 
matkailuyhdistyksen kanssa
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10. Matkailuneuvonnan kehit-
täminen vuodelle 2022 ja toi-
minta omana toimintana 2021
(matkailusihteerin määräaikai-
nen työsuhde)

Kiinnostava asuinkunta

11. Tehdään asumisen markkinoinnin kam-
panja

12. Tiedotetaan mahdollisuuksista muuttaa 
vapaa-ajan asunto vakituiseksi asun-
noksi.

11. Asumisen kampanja toteu-
tettiin syyskuussa 2021 koh-
dennettuna markkinointina
Sulkavalla vierailleille muun 
paikkakunnan asukkaille.
12. Rakennusvalvonnan tie-
dote päivitetty ja jaettu

Viestintä ja osallisuus (kustannuspaikka 1151)
Toiminnan tavoitteet talousar-

viovuodelle 2021
Toimenpiteet

Toteutuminen

Kunnan viestintä on yhtenäistä

1. Otetaan viestintäsuunnitelma 
käyttöön

2. Tehdään tulosyksikkökohtaiset 
viestinnän vuosikellot

3. Tehdään laadukasta eri kohderyh-
miä kiinnostavaa viestintää

1. Viestintäsuunni-
telmaa toteutettu 
osittain
2. Vuosikello tehty 
vain omalle tulosyk-
sikölle
3. Viestintäsuunnitel-
man eri kohderyh-
mät otettu huomi-
oon viestinnässä

Kunnan internetsivut tavoitta-
vat eri kohderyhmät

1. Kerätään palautetta internetsi-
vuista ja tehdään palautteen poh-

2. Panostetaan matkailusivustoon

4. Palautetta sivus-
tosta saatu jat-
kuvan palaut-
teen keräämisen 
metodilla ja ke-
hittämistyötä 
tehty.

5. Neuvottelut vi-
sitsulkava.fi-si-
vustoyhteis-
työstä Sulkavan 
Matkailu ry:n 
kanssa.

Monikanavainen viestintä ja 
markkinointi vakinaistuu

1. Mitataan viestinnän ja markki-
noinnin tavoittavuutta eri kana-

vissa
2. Huolehditaan toiminta digipalve-

lulain mukaiseksi
3. Aloitetaan valtuuston kokousten 

striimaus

1. Markkinointikampan-
joista saatu tilastot

2. Muutokset osittain tehty 
ja jatkuu vuonna 2022

3. Valtuuston kokoukset 
sriimattu vuonna 2021 ja 

jatkuvat vuonna 2022

Kuntalaisten osallisuuden var-

kehittäminen

1. Vakiinnutetaan ideapankin toi-
minta ja kehitetään käsittelypro-

sessia

1. Ideoita kerätty ideapan-
kiksi 

2. Kehityskolikkoja jaettu 
täydet kymmenen 
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2. Käytetään osallistuvan budjetoin-
nin keinoja (mm. kehityskolikko, 

kuntalaisten kuulemiset)
3. Järjestetään yhteisöllisyyttä kas-

vattavaa toimintaa ja tapahtumia
4. Uudet asukkaat ja vapaa-ajan 

asukkaat toivotetaan kuntaan ter-

kappaletta. Liikuntahallin 
remontissa osallistettu 

kuntalaisia. 
3. Tapahtumien järjstä-

mistä rajoitettu 2021
4. Uudet asukkaat saaneet 

tervetulokirjeen ja lahja-
kortin sulkavalaisiin ra-

vintoloihin

Elinkeinojen kehittämishankkeet (kustannuspaikka 1152)
Toiminnan tavoitteet talous-

arviovuodelle 2021
Toimenpiteet

Toteutuminen

Tietoliikennehanke

1. Ollaan mukana maakunnalli- 1. Kunnanhallitus päätti 14.4.2021 hy-
väksyä Etelä-Savon maakuntaliiton esi-
tyksen Liikenne- ja viestintävirastolle 

markkina-analyysin tekemisestä Sulka-
van kunnan alueelle. Markkina-ana-
lyysi tehdään koko kunnan alueesta. 

Tapahtumayhteistyö

1. Selvitetään hankemahdollisuuksia 
Suursoutujen kehittämiseen järjestä-

vän tahon kanssa
2. Tuetaan muita elinkeinoja hyödyttä-

viä tapahtumia ja toimintoja

1. Sulkavan Suursoutujen kanssa on 
valmistelussa Leader-hankehakemus, 

joka jätetään huhtikuussa 2022.
2. Tapahtumia tuettu kehityskolikoilla

ja muilla tavoin
1. Päättyvien hankkeiden hyödyt 

elinkeinoelämälle ja kunnalle 
arvioidaan

2. Haetaan uusia elinkeinoelämää 
hyödyttäviä sekä yleishyödylli-

siä hankkeita
3.

Arviointia ei ole tehty

Kunta liittynyt tai hakenut vuoden 
2022 aikana: Digiportaat 2.0, Jättiläi-
set kuriin (vieraslajien torjunta), Ener-
giatehokkaat kylät-teemahanke ja Lä-
hiruoka ja matkailu -esiselvityshanke

Arviointia muiden toimijoiden kanssa 
tehty tarvittaessa

1.2.5 Maaseututoimi 116 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka

116 Maaseututoimi 1160 Maaseututoimi

Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus
Maaseututoimen tehtävänä on Euroopan Unionin yhteisen ja kansallisen maaseutuhallinnon toteut-
taminen kunnassa. Toimintavastuu on Rantasalmen kunnalla, joka isäntäkuntana vastaa maaseutu-
hallinnon toteuttamisesta Rantasalmen, Juvan, Joroisten ja Sulkavan kunnissa. 
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Euroopan Unionin sekä kansalliset tuet ovat maatiloille tärkeää tuloa, jotka mahdollistavat tilojen 
elinvoiman, maatiloilla asumisen sekä myös työllistämisen.

Talouden toteutuminen

Toimintatavoitteet
Toiminnan tavoitteet talousarvio-

vuodelle 2021
Toimenpiteet

Toteutuminen

Koulutustavoite

Uusi ohjelmakausi tuo viranomaistoi-
mintaan merkittäviä muutoksia, tu-
kiehtojen riittävä ja ajantasainen 
koulutus hallinnolle ja viljelijöille, mi-
käli uuden ohjelmakauden ehdoista 
on jo saatavissa tietoa

Uusi ohjelmakausi alkaa v. 2023. 
Koulutustavoite on täyttynyt, 
uutta ohjelmakautta koskevia tie-
toja saatu Ruokaviraston järjestä-
missä teams koulutuksissa ajan-
tasaisesti

Sähköisen asioinnin ja digitalisaa-
tion

hyödyntäminen

Sähköisten päätukihakemusten pro-
senttiosuus yli 95.

96,6 %
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1.2.6 Joukkoliikenne 117 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
117 Joukkolii-
kenne

1170 Joukkoliikenne
1171 Seutuliikenne

Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus
Kunta osallistuu ELY-keskuksen joukkoliikenteen kilpailuttamiseen erillisen rahoitussuunnitelman 
mukaisesti. Lisäksi kunta on järjestänyt kuntalaisille asiointiliikennettä, jota ajetaan haja-asutusalu-
eelta keskustaan.

Talouden toteutuminen

Toimintatavoitteet
Toiminnan tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2021

Toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen

Julkisen liikenteen yhteydet säilyvät Aktiivinen yhteydenpito ja vaikut-
taminen julkisen liikenteen palve-
luiden säilyttämiseksi

Julkisenliikenteen yhteydet 
säilyvät ja neuvottelu Ely-kes-
kuksen kanssa on pidetty. 

Asiointiliikenne haja-asutusalueella 
jatkuu

Vuoropuhelu /neuvottelu asiointi-
liikenteen kuljettajien ja asiointilii-
kennettä käyttävien kanssa

Asiointiliikenteen kuljettajien 
ja asiointiliikenteen käyttä-
jien kanssa käyty vuoropuhe-
lua. 

1.2.7 Järvi-Saimaan Palvelut Oy / ostopalvelut 118 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
118 Järvi-Saimaan Palvelut Oy 1180 Kunnanvirasto

1181 Kaavoitus
1182 Projektit
1184 Liikenneväylät
1185 Puistot ja muut yleiset alueet (venepaikkamaksut)
1189 Kiinteistöpäivystys
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Vastaava viranhaltija
Kiinteistöpäällikkö

Toiminta-ajatus
Kunnan ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n välillä on toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus. Palvelu-
sopimuksen pohjalta tehdään vuosisopimus, jossa sovitaan hinnat.

Talouden toteutuminen

Toimintatavoitteet
Toiminnan tavoitteet talousarvio-

vuodelle 2021
Toimenpiteet

Toteutuminen

Toimivat tukipalvelut ja alueiden ja 
maankäytön kehittäminen

Sopimuksen toteutumista arvioidaan 
välitilinpäätöksen yhteydessä

Sopimuksen toteutuminen on on-
nistunut kaikilla sektoreilla. Tilaa-
jan ja tuottajan välistä kommuni-
kointia tehostettu. Maankäytön 
kehittämistä on huomioitu kaavoi-
tuksen ohjauksessa ja tämä työ 
jatkuu vuonna 2022.

Torialueen kehittäminen
Järjestyssäännöt
Tarvittavat rakenteet

Torisääntö hyväksytty kunnanhalli-
tuksessa 17.1.2022.

1.2.8 Tietohallinto 119 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka

119 Tietoliikenne 1190 Tietoliikenne

Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus
Tietohallinto on tukipalvelu kunnan toiminnoille.

Talouden toteutuminen
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Toimintatavoitteet
Toiminnan tavoitteet talousarvio-

vuodelle 2021 Toimenpiteet
Toteutuminen

Tietohallinnon kustannusten tarkas-
telu

Kokonaisarkkitehtuurin selvitys Ei toteunut.

Kehitetään tietoturvallisuutta Häiriötilanteiden hallinta Järjestetty koulutusta henkilöstölle 
ja annettu tietosuojaohjeistus.

1.2.9 Jätehuolto 120 (tulosyksikkö)
Tulosyksikkö Kustannuspaikka
120 Jätehuolto 1201 Jätehuoltopalvelut

1202 Jätehuollon viranomaismaksut

Vastaava viranhaltija
Kiinteistöpäällikkö

Toiminta-ajatus
Kunnan on voimassa olevan jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen sekä sosiaali-
ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän 
yhdyskuntajätteen käsittely. Jätehuolto on siirtynyt vuoden 1.1.2020 alkaen Sulkavan Palvelut Oy:ltä 
kunnalle.

Jätehuoltoviranomaisena toimii kunnanhallitus. 
Talouden toteutuminen

Jätehuollon ylläpitokustannukset oli alibudjetoitu vuodelle 2021 (vrt. 2020 tilinpäätös).
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1.3 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 120 (TULOSALUE)

Tulosalue Tulosyksikkö
120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO 121 Hallinto/Talouspalvelut

123 Henkilöstötoimi

Talous

Selvitys: Henkilöstökulut ja palvelujen ostot olivat tehtäväjärjestelyistä (yhteispalvelupiste, kirjan-
pito) johtuen arvioitua suuremmat.

1.3.1 Hallintopalvelut / talouspalvelut 121 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
121 Hallinto/Talouspalvelut 1210 Hallintopalvelut

1211 Talouspalvelut
1212 Yhteispalvelupiste

Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus
Tulosalueen tehtävänä on vastata kunnan yleishallinnosta, valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden 
valmistelusta, täytäntöönpanosta, vaaleista, taloudenhoidosta, henkilöstöhallinnosta, sekä kunnan 
muista tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkun muun hallinnonalan tehtäväksi.
Taloustoimen toiminta-ajatuksena on tukea kunnan johtamista, päätöksentekijöitä ja palveluntuot-
tajia huolehtimalla talouspalveluista, rahoituksesta, taloussuunnittelusta sekä talous- ja hankinta-
palveluista.
Kirjanpito valmistelee talousarvion ja taloussuunnitelman, hoitaa kirjanpidon ja rahaliikenteen sekä 
laatii tilinpäätöksen. Palkanlaskenta huolehtii henkilökunnan ja luottamushenkilöiden palkat ja ko-
kouspalkkiot.

Talouden toteutuminen
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Toimintatavoitteet
Toiminnan tavoitteet talousarvio-

vuodelle 2021
Toimenpiteet

Toteutuminen

Prosessien sujuvoittaminen Prosessien läpikäynti Prosessien läpikäyntiä jatketaan 
edelleen. 

Taloushallinnon ja henkilöstöhallin-
non prosessien tarkastelu

Prosessien sähköistäminen ja auto-
matisointi

Henkilöstöhallinnon ESS järjestel-
män valmistelu tehtiin v. 2021. 
Käyttöönotto tapahtui alkuvuo-
desta 2022. 

Mittarit 
Asiointipisteen asiakasmäärät:
Vuosi Asiakkaita /vuosi Asiakkaita /kk Asiakkaita /vko

2010 1582 158,2 35,8

2011 2243 203,9 46,7

2012 2427 220,6 50,6
2013 1928 175,3 40,2
2014 2273 203 46,9
2015 2745 245 55,5
2016 3611 328 78
2017 3809 346 80
2018 3222 293 67
2019 4709 428 98
2020 3743 312 72
2021 2419 215 49

1.3.2 Henkilöstötoimi 123 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
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123 Henkilöstötoimi 1230 Yhteistyötoimikunta
1231 Työsuojelu
1232 Tykytoiminta
1233 Työterveyshuolto
1234 Työmarkkinasopimustoiminta
1235 Kunnallinen työmarkkinalaitos

Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus
Työsuojelu vastaa kunnan henkilöstön työsuojelusta, työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja henkilös-
tölle ostopalveluna ostetusta työterveyshuollon järjestämisestä mm. työturvallisuuslain, työturvalli-
suusasetuksen ja työsuojelun valvontalain mukaisesti. Tavoitteena on luoda henkilöstön työskente-
lyyn riittävän hyvä turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö. 
Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on aktivoida henkilöstöä omatoimiseen työkyvystään 
huolehtimiseen, vaikuttaa työtapaturmien ja sairauspoissaolojen mahdollisimman alhaalla pysymi-
seen ja estää liian varhaista työkyvyn alenemaa. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuksia kuntosalitoi-
mintaan sekä ryhmäliikuntamuotojen ylläpitämiseen.
Työterveyshuollon palvelut järjestetään kunnan henkilöstölle ostopalveluna Terveystalo Oy:ltä. 
Yleistavoitteena on palvelun toimivuus ja saatavuus lähipalveluna paikkakunnalla. Henkilöstön mää-
räaikaiset tarkastukset yms. työterveyshuollon palvelut jatkuvat toiminnallisten tavoitteiden osalta 
ennallaan. 

Talouden toteutuminen

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2021

Toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen

Terve työpaikka -mallin sisäänajo yh-
dessä työterveyshuollon kanssa

toimiva työyhteisö, aktiivinen joh-
-alueiden jalkautta-

mista jatketaan

Jatkettu terve työpaikka -
mallin sisäänajoa yhdessä 
terveyshuollon kanssa
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Tehdään työhyvinvointikysely 4 ker-
taa vuodessa 

Käynnistetään systemaattinen esi-
miestyön ja työyhteisöjen kehittä-
minen

Tehty työhyvinvointikysely 4 
kertaa vuodessa. Esimiestyön 
sparraukset ja viraston työyh-
teisöjen kehittämispäivät on 
pidetty. 

Sairauspoissaolopäivien määrän vä-
hentäminen tai vähintään pitäminen 
nykytasolla

Varhaisen välittämisen ja tuen toi-
mintamallin päivittäminen ja jal-
kauttaminen sekä tiivis yhteistyö 
työterveyshuollon kanssa

Varhaisen välittämisen ja 
tuen toimintamallia jalkau-
tettiin ja yhteistyötä työter-
veyshuollon kanssa jatkettiin.
Sairauspoissaolojen määrän 
vähentäminen ei ole toteutu-
nut. 

Tykytoiminnan kehittäminen

Monipuolisen työkykytoiminnan 
kehittäminen. Työkyky muodostuu 
fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaali-
sesta terveydestä ja toimintaky-
vystä. Lisäksi ammatillisen osaami-
nen vaikuttaa työkykyyn.

Tykytoiminnan kehittämi-
sestä tehtiin henkilöstölle ky-
sely, jonka toimenpiteitä to-
teutetaan v. 2022. 
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1.4 SIVISTYSTOIMI 200 (TULOSALUE)

Tulosalue Tulosyksikkö
200 SIVISTYSTOIMI 210 Peruspalvelutoimisto

215 Varhaiskasvatus
220 Peruskoulut
230 Lukio
250 Kansalaisopisto
260 Kirjastotoimi
280 Vapaa-aika ja kulttuuri, nuoriso

Toiminta-ajatus vastuualueittain 
Peruskoulun yleistavoitteena on tarjota korkealuokkaista peruspalvelua kasvatuksen, oppi-
misen ja opetuksen alalla. 
Lukiokoulutuksen yleistavoitteena on palvella nuorisoa tarjoamalla monipuolista yleissivistä-
vää opetusta sekä antaa hyvät lähtökohdat jatko-opiskelulle. 
Varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämää tai valvomaa alle oppivelvollisuusikäisten las-
ten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta. Esiopetus osana varhaiskasvatusta on 
kuusivuotiaille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista kas-
vatus- ja opetustyötä. 
Kansalaisopisto tarjoaa laadukasta vapaan sivistystyön koulutusta. 
Kirjastopalvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, 
kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien 
kehittämiseen. 
Nuorisopalvelujen tehtävänä on lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja kansalaisvalmiuksien 
ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. 

Talouden toteutuminen

1.4.1 Sivistystoimen hallinto 210 (tulosyksikkö 210)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka

210 Peruspalvelutoi-
misto

2110 Sivistystoimen hallinto
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Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Talouden toteutuminen

Toimintatavoitteet
Toiminnan tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2021

Toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen

13. kuukauden lapsilisä 13. kuukauden lapsilisää 
maksettiin 129 kpl, 216 lap-
sesta, yhteensä 22.680

1.4.2 Varhaiskasvatus 215 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka

215 Varhaiskasvatus 2150 Varhaiskasvatuksen hallinto
2151 Päiväkoti
2152 Perhepäivähoito
2155 Lasten kotihoidontuki

Vastaava viranhaltija
Päiväkodin johtaja

Toiminta-ajatus
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen 
ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yh-
teistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuspalvelut ovat keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden tukijärjestelmässä
Laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytyksenä on ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö.
Varhaiskasvatuksen hallinto vastaa palveluohjauksesta perheille sekä varhaiskasvatuspalvelujen ko-
konaisuudesta; henkilöstöasioista, taloudesta ja pedagogiikasta.
Kuntien välisistä varhaiskasvatuksen ostopalveluista sopiminen ja niiden seuranta.

Talouden toteutuminen
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Mittarit
Mittarit TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021
Varhaiskasvatus-päi-

75,09 72,30 76,18 95,32
88,12

Varhaiskasvatus-päi-
64,51 64,48 69,33 94,94

87,57
Vuosilomapäivät/ si-
jaisten käyttö

846 / 90 532 / 88 605/52 620/39
522/26
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Päiväkoti
Mittarit TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021
Lapsia ryhmissä yh-
teensä

56 52 50
56

56
Täyttöaste 100 % 96 % 99 % 97 % 101 %
Käyttöaste 72,7 % 74,9 % 73,3 % 66,5 % 68 %

Perhepäivähoito
Mittarit TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021
Täyttöaste
Nuppu
Leppis

88 %
96,6 %

98,9 %
87,5 %

98,9 %
94,5 %

100 %
77,8 %

0%
100 %

Käyttöaste
Nuppu
Leppis

59,8 %
58,6 %

71,68 %
67,6 %

64,33 %
80,2 %

67,4 %
61,6 %

0%
73,07 %

Lasten kotihoidontuki

Mittarit TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021

Kotihoidontukea saavat
perheet

17 17 20 21
22

Kuntalisää saavat per-
heet

4 10 8
7

13

1.4.3 Yhtenäiskoulu 220 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka

220 Peruskoulut 2212 Alaluokat 1-6 (tehtävät)
2213 Lohilahden yksikkö (tehtävät)
2215 Yläluokat 7-9 (tehtävät)
2216 Erityisopetus (tehtävät)
2219 Peruskoulujen jakamattomat (tehtävät) 
2220 Aamu- ja iltapäivätoiminta (ei tehtävät)
2221 Esiopetus (tehtävä yllä)
2222 Koulukuljetukset (tehtävät alla lueteltu)
2250 Jopo, teht. 221-222
2256 Tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin 2019-
2020
2257 Kerhotoiminta 2019-2020
2258 Koulun koronatuki
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Vastaava viranhaltija
Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori 
Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori vastaa koko yhtenäiskoulun ja lukion taloudesta ja sen 
kokonaisseurannasta yhdessä apulaisrehtorin, Lohilahden yksikön johtajaopettajan sekä kirkonkylän 
eskarien osuudesta yhdessä päiväkodinjohtajan kanssa.

Toiminta-ajatus
Peruskoulun yleistavoitteena on tarjota korkealuokkaista peruspalvelua kasvatuksen, oppimisen ja 
opetuksen alalla. Sulkavalla toimii perusopetuksen alla yksi yhtenäiskoulu, jolla on lisäksi kyläkoulu 0 

6. luokille Lohilahdessa sekä kirkonkylän esiopetus annetaan päiväkoti Touhulassa.

Talouden toteutuminen

Henkilöstökulut olivat ennakoitua suuremmat enimmäkseen äitiysloma- ja sairaslomasijaisten palk-
kojen vuoksi. Koulukuljetuskustannukset olivat hieman ennakoitua pienemmät kevään etäopetus-
jakson vuoksi.  Kustannuksia nostivat myös esimerkiksi työpuhelinten hankinta henkilöstölle ja atk-
laitteiden lisähankinnat ja laitekannan parantaminen etäopetuksen vuoksi. Laitehankintoja kompen-
soidaan kunnan saamalla korona-avustuksella.

Toimintakertomus
Vuosi 2021 aloitettiin lähiopetuksessa. Hiihtoloman jälkeen perusopetuksen 4-9 luokat ja lukio jäivät 
etäopetukseen kolmeksi viikoksi. Luokkien 1-3 lisäksi fyysisesti paikan päällä koulussa olivat tehoste-
tun tuen ja erityisen tuen oppilaat. Etäopetusjakso sujui rutinoidummin.  Etäopetuksen aikainen 
ruokajakelu järjestettiin OPH:n ohjeiden mukaisesti, suurin osa perheistä valitsi elintarvikekassin. 
Kevätjuhlat 2021 vietettiin poikkeuksellisesti siten, että luokat 6 ja 9 pääsivät juhlasaliin, muut seu-
rasivat juhlaa striimattuna omiin luokkiin. 

Syksyllä 2021 jatkettiin koulunkäyntiä maskien kanssa. Niistä päästiin hetkeksi luopumaan loka-mar-
raskuussa, kunnes taas joulukuussa koronatilanteen pahentuessa maskit otettiin käyttöön.
Joulujuhlaa suunniteltiin, mutta se jouduttiin viime hetkillä perumaan. Koteihin lähetettiin Wilman 
kautta jouluvideo. Erilaiset vierailut järjestettiin pääosin etänä. Kirjailijavierailut ja Liitu-tunnit (Lii-
kenneturvallisuus) oli kätevä järjestää etänä. Syksyllä 2021 aloitimme yhteistyön Lastenkulttuurikes-
kus Verson kanssa ja heidän kanssaan toteutettiin teatteriesityksiä ja taidetyöpajoja peruskoulun 
oppilaille koulun tiloissa. Koululla vieraili myös Totem-teatteri esiintymässä alakoululaisille. Joulun 
alla SaPKon edustus kävi pitämässä jääkiekkoharjoituksia 1-2.luokkalaisille ja myös seurakunnan 
kanssa teimme yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan mm. aamunavausten ja joulukuusen koriste-
lun merkeissä. Kahdeksansien luokkien Taidetestaaja-vierailuista toinen oli etätoteutus koululle. 
6&9-luokat kävivät Yrityskylässä Lappeenrannassa ja Lahdessa. Lähimaastoissa retkeiltiin paljon. 
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Henkilökunnalle hankittiin työpuhelimet. Laitekantaa parannettiin kunnalle saadun koronatuen tur-
vin. 
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Toimintatavoitteet

Alaluokat 1.-6. (kustannuspaikka 2212)

Toiminnan tavoitteet ta-
lousarviovuodelle 2021

Toimenpiteet
Toteutuminen

Opetussuunnitelman mu-
kaisen perusopetuksen to-
teuttaminen alaluokkien 1-
6 oppilaille.

Kevät 2021 rinnakkaisluokkainen 
1lk.
yksisarjaiset luokat 2-6lk.

Syksy 2021 rinnakkaisluokat 2.lk
yksisarjaiset luokat 1lk, 3-6lk

Perusopetus toteutui suunnitel-
luilla opetusryhmillä opetus-
suunnitelman mukaisesti koro-
nasta johtuvista poikkeusoloista 
huolimatta.

Toteutetaan kolmiportaista 
tukea opetuksessa.

Toteutetaan yleistä tukea esim. 
(tukiopetus)- tehostettua tukea 
(oppimissuunnitelmat)- erityi-
nen tuki (HOJKS)

Kolmiportainen tuki toteutui hy-
vin jopa etäjaksojen aikana. Tu-
kiopetukseen oli hyvin resurssia 
valtion korona-avustuksen 
myötä.

Lukuvuosittaisen teeman ja 
työsuunnitelman toteutta-
minen erilaisissa oppimis-
ympäristöissä tehden oppi-
misprojekteja ja retkiä 
luonto- ja kulttuurikohtei-
siin.

Työsuunnitelma ja tapahtuma-
kalenteri lv. 2020-2021

Työsuunnitelma saatiin pääpiir-
teissään toteutettua, koronasta 
aiheutuvia muutoksia jouduttiin 
tekemään. Tapahtumissa ja toi-
minnassa painottuivat luontoon 
ja retkeilyyn liittyvät toiminnot 
sekä etävierailut (kirjailijat, 
LIITU-tunnit, muut esitykset). 

Lohilahden yksikkö (kustannuspaikka 2213)
Toiminnan tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2021

Toimenpiteet Toteutuminen

Säilytetään olemassa olevan opetus-
teknologian taso

Pienet tarvehankinnat, välttämät-
tömien laitteiden uusimista

Opetusteknologian taso on 
säilytetty. Koulun internet-
yhteyksiä on parannettu.
Uusi monitoimilaite tulostuk-
seen on hankittu Leasing-so-
pimuksella.

Laadukas kouluruokailu Suositaan lähiruokaa, oma keit-
täjä.

Lähiruokaa on ostettu paikal-
liselta kalastajalta. Perunat, 
juurekset ja marjat paikalli-
silta viljelijöiltä. Hyvinvoiva 
koulu- teeman mukaisia tee-
maviikkoja terveellisen ruo-
kailun osalta. Kasvishaaste 
yhdessä Lohikosken maata-
lousseuran kanssa. Sormet 
multaan- tempaus.
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Laadukas esi- ja perusopetus. Henkilöstö: 2 pätevää luokanopet-
tajaa ja koulunkäynninohjaaja. 
Mahdollisuuksien mukaan päte-
vien sijaisten käyttö.  
Opetussuunnitelmien mukaisten 
oppimateriaalien hankinnat. Käsi-
työn ja askartelujen materiaalihan-
kinnat

Pätevä henkilöstö, oppimate-
riaaleja on uusittu uusien 
OPS:ien mukaiseksi. Materi-
aaleja on hankittu tarpeen 
mukaan. Luontoon, retkei-
lyyn ja liikuntaan liittyviä tee-
mapäiviä. Kirjallisuusviikot ja 
lukutempaukset. Lukutem-
pauksiin liittyvät etävierailut. 
5-6 luokkien oppilaiden 
maantiedon opintoja syven-
tävä teemapäivän suunnit-
telu ja toteutus. (Iso-Britan-
nia)

Yläluokat 7.-9. (kustannuspaikka 2215)
Hiihtoloman jälkeisen kolmen viikon ajan etäopetukseen siirtyminen tapahtui hyvin, koululta laina-
simme kannettavan tietokoneen niille oppilaille, joille ei kotoa riittänyt tietokonetta. Koulunkäyn-
ninohjaajia hyödynnettiin etäopetuksen aikana tehostetun tuen tai erityisen tuen oppilaiden kanssa 
työskentelyyn.  Yhdeksännet luokat pääsivät Yrityskylävierailuun ja toteuttamaan myös kevätret-
kensä. TET-jaksot päästiin myös toteuttamaan loppukeväästä.

Toiminnan tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2021

Toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen

Seuraamme aktiivisesti opetussuun-
nitelmatyön ja muun kehittämistyön 
kautta kansallista opetuksen kehi-
tystä ja osallistumme opetushenki-
löstön täydennyskoulutuksiin. Henki-
löstön täydennyskoulutus ja hankkei-
den

Henkilöstön täydennyskoulutus ja 
hankkeiden hakeminen, -valmis-
telu ja toteutus.

Täydennyskoulutuksiin on 
osallistuttu etäyhteyksin.   
Kerhohanke jatkuu. Saatiin 
Harrastamisen Suomen mal-
lin hanke alkuun.

Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaat ja 
henkilökunta osallistuvat aktiivisesti 
kunnan kehittämiseen huomioimalla 
omalla toiminnallaan ekologiset ar-
vot. Olemme mielellämme mukana 

massa eri toimijoiden kanssa tulevai-
suuden koulua, joka sisältää kult-
tuuri- , musiikki- , liikunta- ym. har-
rastustoimintaa.

Teemapäivät, lähiympäristön ja 
harrastetoiminnan hyödyntämi-
nen oppimisessa. Osallistuminen 
Osku-työryhmän toimintaan

Retkiä on toteutettu lähiym-
päristöön, esim Linnavuo-
relle, Hopeasaareen jne. 8-
luokan Taidetestaajat Covid 
fan tutte-esitys etänä. 

Sulkavan yhtenäiskoulun oppilaat ja 
henkilökunta järjestävät tapahtumia 
ja juhlia, jotka ovat avoimia 

Tapahtumien, vierailujen, vieraili-
joiden järjestäminen.

Koululle tulleet vierailut jär-
jestettiin etäyhteyksin (esim. 
Liikenneturva). Valitettavasti 
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tilaisuuksia myös kuntalaisille. Ta-
pahtumia ja juhlia järjestetään eri 
teemoilla vuosittain ja ne viestivät 
huoltajille ja kuntalaisille koulun toi-
mintakulttuurista, yhteisöllisyydestä 
ja oppilaiden osaamisesta. Tapahtu-
mista ja juhlista tiedotetaan paikalli-
sessa ja lähialueen mediassa sekä 
luonnollisesti yhtenäiskoulun wilma-
tiedotusjärjestelmän kautta.

isompia tilaisuuksia ei pys-
tytty järjestämään koronara-
joitusten vuoksi. Vanhempai-
niltoja järjestimme sekä lähi-
tapaamisena, että etänä.

Erityisopetus (kustannuspaikka 2216)
Toiminnan tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2021

Toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen

Joustavan perusopetuksen kehittä-
minen

ohjaajapalveluiden (avustaja, nuo-
riso-ohjaaja) lisääminen, työssäop-
pimispaikat, monipuoliset opiske-
lumenetelmät

Jopo-luokan oppilaat kävivät
kahdesti viikossa nuoriso-
työntekijän luona Etelävin-
tillä. 

Laaja-alaisen erityisopetuksen lisää-
minen

ohjaajapalvelut, sekä niiden koor-
dinointi. Erityisopettajan resurs-
sien hyödyntäminen yleisopetuk-
sen tukena.

Erityisopettaja toimii osittain 
yleisopetuksen luokassa ja
osittain omassa luokassa eri 
oppilaiden kanssa. 

Pienryhmäopetus Opetuksen eriyttäminen. Erityisopetusta tarvitsevat 
oppilaat saavat erityisope-
tusta tarpeen mukaan.

Aamu- ja iltapäivätoiminta (kustannuspaikka 2220)

Toiminnan tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2021

Toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen

Turvallinen aamu- ja iltapäivätoi-
minta sitä tarvitseville lapsille eri toi-
mipisteissä toteuttaen Sulkavan kun-
nan perusopetuksen aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan toimintasuunnitelmaa.

Järjestetään aamu- ja iltapäivätoi-
mintaa.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa 
järjestettiin läpi vuoden niin 
että ryhmässä on ollut kaksi 
ohjaajaa. Iltapäivätoimintaan 
ilmoittautuneita lapsia oli ke-
väällä 16, syksyllä 12. Ryh-
mässä on erityisen tuen oppi-
laita ja osalla on ollut henki-
lökohtainen ohjaaja mukana 
toiminnassa. Iltapäivätoimin-
nan lapsimäärään syksyllä 
2021 on vaikuttanut myös 
Suomen harrastamisen mal-
lin kerhot siten, että 
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kerhopäivinä tarve iltapäivä-
hoidolle on ollut vähäisem-
pää. 

Sulkavan kunnan aamu- ja iltapäivä-
toiminnan toimintasuunnitelman 
päivittäminen.

Apulaisrehtori ja päiväkodinjohtaja 
päivittävät yhdessä toimintasuun-
nitelman. Ryhmäkoon määrittämi-
nen ja muu toiminnan tarkastelu.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan 
suunnitelma päivitettiin vuo-
den 2020 aikana ja se hyväk-
syttiin peruspalvelulautakun-
nassa tammikuussa 2021.

Esiopetus (kustannuspaikka 2221)
Toiminnan tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2021

Toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen

Yksilöllisten esiopetussuunnitelmien 
laatiminen

Esiopettajat vastaavat, palaverit 
huoltajien kanssa

Toteutunut.

Tarvittavien tukijärjestelyjen varmis-
taminen

Moniammatillinen yhteistyö, yh-
teistyö alkuopetuksen kanssa

Esioppilaiden kouluuntutus-
tuminen onnistui nyt edellis-
vuotta paremmin, saimme 
järjestettyä monta tutustu-
miskertaa keväällä. Moniam-
matilliset kouluun siirtopala-
verit toteutettiin osin etäyh-
teydellä. Yksilökohtaisia pala-
vereja pidettiin tavallista 
enemmän.

Asetuksen mukainen henkilöstö-
määrä

Palkataan sijaisia tarvittaessa Toteutunut.

Koulukuljetukset (kustannuspaikka 2222)
Toiminnan tavoitteet ta-
lousarviovuodelle 2021

Toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen

Koulukuljetusten järjestä-
minen turvallisesti, talou-
dellisesti, tasapuolisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti.

Koulukyytien kilpailut-
taminen.
Koulukuljetusoppaan 
noudattaminen.

Keväällä 2021 oppilaita oli karanteeneissa pätkit-
täin. Vuosi 2021 on ollut haastava seurata todel-
lista toteumaa koronasta johtuvien poikkeusolo-
jen vuoksi ja syksyllä 2021 alkoi Suomen harrasta-
misen malli, johon liittyvät kuljetukset maksetaan 
hankkeesta. Syksyllä 2021 alkoi myös pidennetty 
oppivelvollisuus eli myös lukion I luokkalaiset tuli-
vat maksuttoman koulukuljetuksen piiriin. 

Kerhohanke 2019-2020 (kustannuspaikka 2257)
Toiminnan tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2021

Toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen
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Tasapuoliset harrastusmahdollisuu-
det asuinpaikkaan katsomatta

Järjestetään kerhot niin, että 
kaikki voivat niihin osallistua

Yläluokkien kerhoja järjeste-
tään pitkällä ruokavälitun-
nilla, alaluokkien kerhoja klo 
13-15

Oppilailla mahdollisuus kartuttaa tai-
tojaan ja tietojaan

Käsityö ja tietotekniikka kerhot Ok

Lisätään kerhojen avulla oppilaiden 
liikunnallisuutta

Liikkuva koulu-hanke
Liikuntakerho

Liikkuva koulu -hanke on jää-
nyt koulun pysyviin käytän-
teisiin, asennettu mm. puola-
puut aulaan. Liikuntakerho 
on Lohilahdella, kirkonkylällä 
liikuntakerhoja pitävät mm. 
SU-41.

Mittarit

Oppilasmäärä 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
Esiopetus 12 22 16 11

Alaluokat/ Kirkon-
kylä

84 70 86 80

Alaluokat/ Lohilahti 15 14 10 14

Yläluokat 78 73 56 53

Alaluokat 1-6 (2212)
Mittari TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021
Oppilasmäärä syyskuun 
20.päivän tilastotietojen 
perusteella.

84 70 84 80

Tehostetun ja erityisen 
tuen   oppilaiden %-
osuus koko oppilasmää-
rästä.

17,8% 20% 23% 23%

Koulun lukuvuoden ta-
pahtumakalenterin ta-
pahtumat alaluokkalai-
sille.

Lukuvuosi 
2018-2019
55 tapahtu-

maa
- 38 37

Lohilahden yksikkö (kustannuspaikka 2213)
Mittarit TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021
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Oppilasmäärä 18 14 10 14

Yläluokat 7-9 (2215)
Mittarit TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021

Oppilasmäärät 78 73 56 53

Tapahtumat 22 36

Hankkeet 2 3

Erityisopetus (2216)
Mittarit TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021

Joustavan perus-
opetuksen oppi-
laiden määrä

9 7 6 3

Tehostetun tuen 
piirissä olevien 
oppilaiden määrä

18 18
20 (esioppilaita 
3)

22

Erityisen tuen pii-
rissä olevien op-
pilaiden määrä 

7 11 11 11

Aamu- ja iltapäivätoiminta (2220)
Mittarit TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021
Toiminnan tunti-
määrä

563 h 1316h 982h 1343h

Koulukuljetukset (2222)
Mittarit TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021

Kyydityksessä olevien oppi-
laiden lukumäärä tilastointi-
päivänä (20/9)
(perusopetus+esiopetus)

132 121 143 127

Kyydityksessä olevien oppi-
laiden prosenttimäärä koko 
oppilasmäärästä (perusope-
tus+esioppilaat)

- 68,75% 67,5% 65,9%
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1.4.4 Lukio 230 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
230 Lukio 2310 Lukio (tehtävät kuten peruskoululla)

2321 Elinvoimaa E-Savoon
2322 Biodiversity in Nordic
2324 Tutor-hanke 2019-2020
2325 Erasmus-hanke
2326 Lukion korona-avustus

Vastaava viranhaltija
Rehtori

Toiminta-ajatus
Lukiokoulutus järjestetään lukiolain ja lukioasetuksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön 
antaman järjestämisluvan mukaisesti. Lukiokoulutuksen tavoitteet ja sisällöt määräytyvät 
valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelman 
perusteet uudistuivat (LOPS21). Elokussa 2021 aloitettiin uuden opetussuunnitelman toteuttaminen 
lukionsa aloittavien opiskelijoiden kanssa. 

Sulkavan lukio on Suomen yrittäjyyslukioverkostossa merkittävimpiä maaseutulukioita. Sulkavan lu-
kiolla on ollut vuodesta 2015 lähtien yrittäjyyslinja. Valtaosa opiskelijoista valitsee 9 lukiokurssin laa-
juiset yrittäjyysopinnot. Kansainvälisyysvalmiuksia kohennetaan yhteistyöllä eurooppalaisten toisen 
asteen koulujen ja hankkeiden yhteydessä.
Keskeisenä tehtävänä on vahvistaa nuorten rohkeutta, luovuutta ja yhteistyötaitoja yhdessä teke-
mällä ja vastuuttamalla. Tärkeänä osana avoimuuteen ja aktiivisuuteen ovat yhteistyöverkostot luki-
oiden, ammatillisen, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa.

Talouden toteutuminen

Valtionosuus lukiokoulutukseen Sulkavalla on 262 656 euroa (ei näy tässä, vaan osana valtion-
osuuksia).  Yllä olevan taukukon palvelujen ostoihin kuuluu mm. ulkopuoliset koulutusostot, yrittä-
jyyslinjan reissut, luennoitsijat ja JSP:n palvelut. Oppivelvollisuusuudistuksen myötä lukiolaiset saa-
vat kaikki oppimateriaalit ja myös koulukuljetuksen. Aiemmin lukio on tarjonnut kannettavan tieto-
koneen, osan oppikirjoista ja koulumatkat perusopetuksen kuljetusten mukaan.   

Toimintakertomus
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Vuotta 2021 jatkettiin huolellisilla koronatoimilla. Maaliskuussa heti hiihtoloman jälkeen lukio jäi 
kolmeksi viikoksi etäopetukseen. Ylioppilaskirjoitukset saatiin järjestettyä hyvin poikkeusjärjeste-
lyistä huolimatta.  

Saimme koronatukea ostaaksemme digierityisopettajan tunteja lukiolaisten opintojen avuksi. Ke-
väällä 2021 saimme lakitettua kahdeksan uutta ylioppilasta ja syksyllä 2021 yhden uuden ylioppi-
laan.
Vierailut on toteutettu pääosin etäyhteyksin, joitakin yrittäjyyslinjan vieraita on käynyt lukiolla. Ke-
väällä toteutettiin koko lukion vierailu Taivalkoskelle. Erasmus-hanke pääsi jälleen jatkumaan: hank-
keen matkat Puolaan ja Espanjaan toteutuivat syksyllä. Elinvoimaa Etelä-Savoon hanke on käynnissä 
aktiivisesti.
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Toimintatavoite
Toiminnan tavoitteet talousarvio-
vuodelle 2021

Toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen

Aktiivinen nuori Lisätään yritysvierailuja. 
Lisätään opiskelijoiden osallistu-
mista eri tapahtumiin.

Vierailijaluennoitsijoita on ol-
lut etäyhteyksillä ja esim. 
yrittäjävierailuja on toteu-
tettu paikan päällä lukiolla.

Yhteistyö eri tahojen kanssa Kansainvälisen yrittäjyyskurssin 
tuottaminen eurooppalaisten luki-
oiden kanssa.
Lisätään mahdollisuuksia suorittaa 
korkeakoulukursseja.
Jatketaan yhteistyötä korkeakou-
lujen kanssa.
Tapahtumaorganisointi yhdessä 
yrittäjien ja kolmannen sektorin 
kanssa.

Kansainvälinen yrittäjyys-
kurssi pääsi jo toteutusvai-
heeseen: kahden opettajan 
suunnittelumatka Puolaan ja 
kymmenen opiskelijan ja kah-
den opettajan matka Espan-
jaan toteutui, loput kaksi 
osiota toteutuu vuonna 
2022.

Lukion houkuttelevuus Markkinoinnin tehostaminen
Viihtyvyyden ylläpito/lisääminen
Etujen tarjoaminen
Monipuolinen ja kattava kurssitar-
jonta
Päivitetään ja kehitetään yrittä-
jyyskurssien sisältöjä opiskelijakes-
keisesti

Lukiota on markkinoitu naa-
purikuntiin. Esittelyvideota 
on levitetty netissä ja sille on 
ostettu mainosaikaa somessa 
kohdennetuilla mainonnoilla. 
Kursseja on päivitetty erityi-
sesti LOPS 2021:een.

Mittarit
Mittarit TP 2021

Vierailujen määrä 19

Opiskelijoiden osallistuminen koulutuksiin ja tilaisuuksiin 45

Kansainvälisen yrittäjyyskurssin syntyminen kyllä
Kursseille osallistuvien lukumäärä (korkeakoulukurssi) 2

Aloittavien lukiolaisten määrä ja ulkopaikkakunnalta tulleiden lukiolaisten määrä 8

Opiskelijoille tehty kysely viihtyvyyteen liittyen kyllä

Tarjottujen eri etuuksien lukumäärä 11

Tarjottujen kurssien lukumäärä 141

Suoritettujen yrittäjyyskurssien lukumäärä 9

Mittarit TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021
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Opiskelijoiden määrä 31.12. 37 43 45 37

Ulkopaikkakunnalta tulleiden lukiolaisten määrä 3 8 7 6

Tarjottujen kurssien lukumäärä 101 115 115 141

1.4.5 Järvi-Saimaan kansalaisopisto 250 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka

250 Kansalaisopisto 2513 Järvi-Saimaan kansalaisopisto
2514 Kansalaisopisto Sulkava

Vastaava viranhaltija
Rehtori Anne Partanen

Toiminta-ajatus
Sulkavan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa (sekä järjes-
tää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla). Järvi-Sai-
maan kansalaisopisto toimii alueella yhtenä merkittävänä hyvinvointipalvelujen tuottajana. Kansa-
laisopistotoiminta yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa tekee työtä syrjäytymisen ehkäise-
miseksi. Kansalaisopiston vahvuus on madaltaa kynnystä oppimiseen ja harrastamiseen. 
Sulkavan kunta isännöi Järvi-Saimaan kansalaisopistoa, joka on Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alu-
eella toimiva vapaaseen sivistystyöhön kuuluvaa laadukasta ja monipuolista opetusta tarjoava kan-
salaisopisto. Kansalaisopisto hoitaa toiminta-alueellaan varsinaisen kansalaisopisto-opetuksen sekä 
suurimman osan taiteen perusopetuksesta, ja tarjoaa lisäksi ns. myyntipalvelukoulutusta yrityksille, 
yhteisöille sekä yksittäisille kuntalaisille.
Järvi-Saimaan kansalaisopiston tulosyksikkö edesauttaa yllä mainittuja tavoitteita Sulkavan kunta-
strategian suuntaisesti. Se on merkittävä kulttuuritoimija ja kuntalaisten työllistäjä kansalaisopiston 
toimialueella.
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Talouden toteutuminen

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talous-
arviovuodelle 2021

Toimenpiteet
Toteutuminen

Monipuolinen ja laadukas 
opetustarjonta

Opiskelijoiden lukumäärä, 
kurssilaisten lukumäärä. Vä-
hintään edellisen vuoden 
taso.

Kurssilaisten bruttomäärä oli vuonna 
2021 yhteensä 4 670, joka oli 363 opis-
kelijaa vähemmän edellisvuoteen 2020 
verrattuna.

Kustannustehokas ope-
tus/toiminta

Opetustuntien lukumäärä. 
Opetustuntien kokonais-
määrän pitäminen vuoden 
2020 tasolla.

10 374 valtionosuustuntia, joka oli 258 
tuntia enemmän vuoteen 2020 verrat-
tuna.

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit TP 2018 TA 2019 TP 2020 TP 2021

Opiskelijoiden lukumäärä 
(brutto) 6 570 6 314 6 100

4 670

Opetustuntien luku-
määrä

tunti

12 349 t 12 799 t 12 100 t
10 374 t

(brutto)
Edellisvuoden 
taso

Toiminnan tavoitteet talous-
arviovuodelle 2021

Toimenpiteet
Toteutuminen

Kansalaisopistotoimintaan 
osallistuvien kuntalaisten 
kokonaismäärän säilyminen 
vuoden 2020 tasolla.

Monipuolinen ja 
laadukas kurssi-
tarjonta.

Opiskelijoiden bruttomäärä laski 363 opiskelijalla 
ja netto-opiskelijoiden kokonaismäärä laski 173 
opiskelijalla edellisvuoteen 2020 verrattuna. Ai-
kaisempien vuosien tapaan valtaosa opiskelijoista 
oli naisia. Edellisestä huolimatta kansalaisopiston 
toimialueella noin 13 % kuntalaisista opiskeli ja 
harrasti kansalaisopistossa ja/tai kävi kansalais-
opiston järjestämissä lähi- ja etätapahtumissa.
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Mittarit
Mittarit
Järvi-Saimaan kansalais-
opisto

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021

Kurssilaisten lukumäärä
6 981 6 570 6 237 5 033

4 670

Opetustuntien lukumäärä 

Nettomeno/tunti
12 432 t 12 349 t

12 797, 
josta 
UMAKO 
175 t* 

10 116 tun-
tia

10 374 t

Nettomeno 
(brutto)

Mittarit
Sulkavan toimipiste

TP 2018 TP 2019
TP 2020 TP 2021

Kurssien kokonais-
määrä (kaikki opetus) 136 kurssia 142 kurssia 128 kurssia 138 kurssia

Toteutuneiden valtion-
osuustuntien määrä 3 032 t 3 089 t 2 561 t 2 811 t

Kurssilaisten määrä, 
kaikki opetus (brutto) 1 525 henkilöä 1 473 henkilöä 1 224 henkilöä 1 267 henkilöä

Netto-opiskelijoiden 
määrä asukasluvusta 16,49 % 16,48 % 14,85 % 13,35 %

1.4.6 Kirjastotoimi 260 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
260 Kirjastotoimi 2610 Kirjastotoiminta

2613 Lukutaito-hanke 2020-2022

Vastaava viranhaltija
Kirjastonjohtaja

Toiminta-ajatus
Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka.



64

Kirjaston tehtävänä on tarjota käyttäjilleen tietoa ja kulttuuria sen eri muodoissa kirjastoaineistoina, 
näyttelyinä ja erilaisina tapahtumina.
Kirjaston tavoite on olla yhä enemmän kansalaisten olohuoneena. Palveluja ja tiloja tulee kehittää 
siten, että ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisia aktiviteetteja ja yhteisiä kokoontumistiloja ja nyky-
aikaiset etätyöskentelytilat.
- Kirjasto tukee ihmisten hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä.
- Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Tarkoituksena 

kehittää ja turvata lasten- ja nuorten lukutaito.
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Talouden toteutuminen

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousar-
viovuodelle 2021

Toimenpiteet
Toteutuminen

Tavoite 1: Laadukkaiden kirjas-
topalveluiden tarjoaminen kai-

kille asiakkaille

Aineistohankinta vastaa asiak-
kaiden tarpeita.
E-aineisto käytössä

Aineistohankinta vastaa asiak-
kaiden tarpeita. E-aineiston 
käyttöönotto on viivästynyt. 

Tavoite 2: Lasten- ja nuorten lu-
kutaidon ylläpitäminen ja kehit-

täminen

Käpäläpassitoimintaa jatke-
taan. Vahva yhteistyö perus-
opetuksen kanssa. Varhaiskas-
vatuksen kanssa yhteistyö jat-
kuu. Osallistutaan Lukutaito 
kuuluu kaikille -hankkeeseen 
pilottikuntana.

Käpäläpassitoimintaa on jat-
kettu. Yhteistyö perusopetuk-
sen ja varhaiskasvatuksen 
kanssa jatkuu. Lukutaito kuu-
luu kaikille hankkeeseen on 
osallistuttu pilottikuntana. 

Tavoite 3: Lainatilasto ja asia-
kaskäynnit pidetään entisellä 

tasolla.

Tarjotaan laadukasta palvelua. Kirjasto on tarjonnut laadu-
kasta palvelua. Tavoitteet on 
saavutettu. 

Mittarit
TP 2017 TP 2018 TP2019 TP 2020 TP 2021

Aukiolotunnit
2736 2527

2523 
(vuo-

dessa)
2131 2582

Toimintakulut/asukas 86,65 93,73 81,43 84 89,61

Lainaus/asukas 15,37 15,51 15,997 15,57 16,99

Tilaisuudet/kirjasto 
päävastuullisena jär-
jestäjänä

3 13 32 5
19

Lukutaidon edistäminen 36



66

Hankinnat 2019/kpl 2020/kpl 2021 / kpl
Kirjat yhteensä 15 472,54 1170 1188 16954 1108

AV-aineisto 850,50 33 38 341 24

Lehdet 8 014,81 8001

sanomaleh-
det

15 15 16

aikakausleh-
det

102 102 102

1.4.7 Vapaa-aikatoimi 280 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
280 Vapaa-aika ja kulttuuri, nuoriso 2810 Nuoriso

2811 Kulttuuri 1.1.2020<
2812 Kotiseutu ja museo 1.1.2020<
2813 Musiikkiopisto 1.1.2020<
2814 Liikuntatoimi 1.1.2020<
2815 Liikuntareit.kehittämishanke 1.1.2020<
2816 Liikuntareit.kehittämishanke,flat rate 1.1.2020<
2820 Sporttinen monitoimileiri 19-20
2821 Etsivä nuorisotyö 2019-2020
2822 Etsivä nuorisotyö 2020-2021

Vastaava viranhaltija
Kehittämispäällikkö

Toiminta-ajatus
Tulosyksikkönä vapaa-aika, kulttuuri, liikunta ja nuoriso (myöh. vapaa-ajan palvelut) on mahdollista-
massa yhteisöllisyyttä ja aktiivista elämäntapaa kuntalaisille. Vapaa-ajan palveluihin kuuluvat nuori-
sotoimi, kulttuuritoimi, liikuntatoimi, kotiseutu ja museo ja musiikkiopisto.
Tulosyksikkö tekee tiivistä yhteistyötä kunnan sisällä sivistystoimen, elinkeinotoimen ja 
työelämäpalveluiden kanssa. Tärkeitä kumppanuuksia ovat Sulkavan seurakunta, maakunnan 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen toimijat ja kunnassa toimivat järjestöt. Toiminnassa 
huomioidaan, että hyvinvointi on kasvava ala myös elinkeinotoiminnassa.

Talouden toteutuminen
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Tavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousar-
viovuodelle 2021

Toimenpiteet
Toteutuminen

Järjestöavustusten kriteerien 
päivittäminen

Peruspalvelulautakunta hyväk-
syi uudet avustustenjakokritee-
rit 

Nuorisotoimi (kustannuspaikka 2810)

Toiminnan tavoitteet talousar-
viovuodelle 2021

Toimenpiteet
Toteutuminen

Nuorten osallistuminen heitä 
koskevaan päätöksentekoon

1) Nuorisovaltuuston toi-
minnan vahvistaminen 
ja yhteistyö koulun op-
pilaskunnan kanssa

2) Nuorison mielipiteiden 
kartoittaminen

1) Uusi nuorisoval-
tuusto valittiin syk-
syllä 2021

2) Nuorisokysely to-
teutettiin. Tuloksia 
on käsitelty nuor-
ten palavereissa.

Nuorten yksilöllinen kohtaami-
nen

1) Nuorisotalolla avoimet 
ovet

2) Etsivän nuorisotyön ke-
hittäminen

3) Kohdennetun nuoriso-
työn vahvistaminen 

1) Nuorten illat nuorisota-
lolla ke-la

2) Etsivä nuorisotyö aloi-
tettiin ensimmäistä 
kertaa yhteistyönä 
Rantasalmen kunnan 
kanssa. Työpanos li-
sääntyi ja asiakasmäärä 
kasvoi.

3) Kohdennettua nuoriso-
työtä tekee nuorison-
ohjaaja nuorisotilassa 
ja uutuutena etsivä 
nuoriso työntekijä liik-
kuvana

Nuorisotyön ja koulun välisen 
yhteistyön tiivistäminen

1) Nuorisotyöntekijöi-
den osallistuminen 
kouluyhteisön toi-
mintaan

1) Nuorisotyöntekijän 
käynnit koululla sovittu 
loppuvuodesta 2021. 
Käynnit keskiviikkoisin 
pitkällä välitunnilla.

Toiminnan järjestäminen 1) Leiritoiminnan vakiinnutta-
minen

1) Leiritoiminta pyritty va-
kiinnuttamaan: leirit
toteutettiin 2021 ja 



68

suunniteltiin vuodelle 
2022.

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit TA 2021 Toteutuminen

Nuorison palvelujen asiakastyy-
tyväisyys

Mittaus tehty ja mietitty toi-
menpiteet

Nuorisokysely tehty 2021 ja 
toimenpiteet suunniteltu

Nuorisotalon kävijämäärä Nuorten illoissa 20 kävijää/ilta
Nuorten iltojen kävijämäärä 
vaihdellut. Keskimäärin 5 kävi-
jää/ilta

Etsivän nuorisotyön kautta ta-
voitetut nuoret

x
24 asiakasta vuonna 2021

Leiritoimintaan osallistuvat
Kolme leiriä, kussakin 15 osal-
listujaa

Työntekijäresurssin takia to-
teutettiin kaksi leiriä, toisessa 
30 ja toisessa 32 osallistujaa. 
Leiristä saatiin hyvää pa-
lautetta.

Kulttuuri (kustannuspaikka 2811)

Toiminnan tavoitteet talousar-
viovuodelle 2021 Toimenpiteet

Toteutuminen

Kulttuurikasvatuksen systema-
tisointi

1)Otetaan vuoden aikana 
käyttöön kulttuurikasvatus-
suunnitelma varhaiskasvatuk-
sessa ja perusopetuksessa
2)Selvitetään kulttuurikasva-
tusta lukioikäisille

1) Lasten kulttuurikasvatus-
suunnitelma tehty yhteis-

työssä varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen kanssa. Hy-
väksytään peruspalvelulauta-
kunnassa alkuvuodesta 2022.
2) Lukioikäisten kulttuurikas-
vatus selvitettiin ja muuttui 

kulttuuritoiminnaksi.

Kulttuurintuotanto

1) Järjestetään kuntalaisille 
avoimia kulttuuritilaisuuksia 
vähintään kaksi kertaa vuo-
dessa
2) Tehdään yhteistyötä kirjas-
ton ja kansalaisopiston ja Las-
tenkulttuurikeskus Verson 
kanssa tapahtumien tuotta-
misessa

1) Kunta osallistui yhteis-
työssä kulttuuritapahtumien 
järjestämiseen, ja järjesti las-
ten teatteriesityksen koululla 
yhteistyössä varhaiskasvatuk-
sen kanssa.
2) Lastenkulttuurikeskus 
Verso tuotti Sulkavalla lasten 
tapahtumia 2 kpl. 
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3) Järjestetään näyttely kesä-
kaudella 2021

3) Taidenäyttely järjestetty 
yhteistyössä Ihmekollektiivi 
ry:n kanssa.

Kulttuurijärjestöjen tukeminen
1) Kulttuuria edistäviä järjes-
töjä tuetaan avustuksilla sekä 
tarjoamalla tukea

1) Avustuksia jaettu hakemus-
ten mukaisesti ja yksi kulttuu-
ristipendi valtakunnallisessa-
kilpailussa menestyneelle mu-
siikkiyhtyeelle

Saimaa-Ilmiö näkyy Sulkavalla 1)Sulkava on mukana kulttuu-
ripääkaupunkihankkeessa

1) Sulkava oli mukana kulttuu-
ripääkaupunkihankkeessa. 
Kunnan kesätyöntekijä osallis-
tui Saimaa-Ilmiön toimintaan 
yhden päivän ajan.

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit TA 2020 TA 2021 TP 2021

Kulttuurikasvatussuunnitel-
massa määritetyt tavoitteet

N/A Saavutettu Saavutettu

Järjestetyt ja tuetut kulttuuri-
tapahtumat  (kulttuurikasva-
tussuunnitelman ulkopuo-
lella)

Poikkeus-
vuosi

Näyttely ja 
5 kappa-
letta muita 
tapahtumia

Näyttely järjestetty yhteis-
työssä Ihmekollektiivin kanssa. 
Tapahtumia 3 kappaletta (ra-
joitusten takia jäimme tavoit-
teesta hieman)

Kotiseutu ja museo (kustannuspaikka 2811)

Toiminnan tavoitteet ta-
lousarviovuodelle 2021 Toimenpiteet

Toteutuminen

Museoalueen aktivointi

1) Selvitetään hanketta ko-
koelmatyöhön

2) Järjestetään alueella ta-
pahtumia ja tarjotaan 
mahdollisuutta myös eri 
toimijoille

3) Museo on auki ainakin 
heinäkuun ajan

4) Avataan eMuseo

1) Kokoelmia kartoitettu il-
man hanketta. Hankkeen 
selvittely jatkuu.
2) Museoalueella toimi pai-
kallisten asukkaiden järjestä-
mänä tonttupolku ja jouluta-
pahtuma.
3) Museo oli onnistuneesti 
auki heinäkuun ajan.
4)eMuseon yhteiskäyttöä 
Etelä-Savon muiden paikal-
lismuseoiden kanssa selvite-
tään
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Rakennusten kunnossapito

1) Jatketaan museoalueen 
kunnostamista

2) Aloitetaan Pitäjäntuvan 
kunnostaminen kult-
tuuri- ja kolmannen sek-
torin käyttöön (työelä-
mäpalvelut) 

1) Museoalueen rakennus-
ten pärekattoja raken-
nettiin ja korjattiin. Teh-
tiin listaus muista töistä.

2) Pitäjäntupaa kunnostet-
tiin asentamalla ilmaläm-
pöpumput. Kunnostami-
nen jatkuu.

Mittarit ja tunnusluvut

Mittarit TA 2019 TA 2020 TA 2021 TP 2021

Museoalueen 
tapahtumien kä-
vijämäärä

700 700
Tonttupolun kävijä-
määrä ei tiedossa. 

Kotiseutumu-
seon kävijä-
määrä

N/A Keskimäärin 8 hen-
kilöä/aukiolopäivä

Kävijöitä keskimää-
rin 10/aukiolopäivä 
(yhteensä 253)

Kunnostustoi-
met tehty Kyllä Kyllä Kyllä

Kyllä

Liikuntatoimi (kustannuspaikka 2814)

Toiminnan tavoitteet ta-
lousarviovuodelle 2021 Toimenpiteet

Toteutuminen

Liikunnan järjestäminen

1) Järjestetään soveltavaa 
liikuntaa

2) Järjestetään uimahalli-
kuljetuksia

3) Koordinoidaan liikunta-
toimintoja kunnassa

4) Tuetaan järjestöjä lii-
kunnan järjestämisessä

1) Soveltavaa liikuntaa jär-
jestetty (tuolijumppa)

2) Uimahallikuljetuksia jär-
jestettiin syksyllä rajoitus-
ten sen salliessa

3) Liikuntatoimintoja koordi-
noitu omana toimintana 
ja ostopalveluna (uima-
koulut JSP:ltä ja lasten lii-
kuntakerho SU:lta)

4) Liikunta-avustukset jaettu 
talousarvion mukaisesti

Digitaalisuuden hyödyn-
täminen

1) Vakiinnutetaan sähköinen 
asiointi

1) Sähköinen asiointi li-
sääntyy liikuntahallin 
peruskorjauksen jäl-
keen käyttöönotetta-
van sähköisen ajanva-
rausjärjestelmän 
myötä.
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Liikunnalliseen elämänta-
paan kannustaminen 

1) Kehitetään arkiympäris-
töjä liikunnallisuutta tuke-
viksi 

2) Ylläpidetään ja kehitetään 
ulkoilu-, retkeily- ja liikun-
tainfraa 

1) Savonlinnan seudun 
liikennejärjestelmä-
työryhmä haki kävelyn 
ja pyöräilyn edistämi-
sen hanketta. 

2) Oravareittiä kehitetty 
ja kunnostettu. Lintu-
torni rakennettu. Lo-
hilahden laavut kun-
nostettu, reittien läpi-
käynti jatkuu. 

Toiminnan yleinen kehit-
täminen 

1) Seurataan TEAviisaria ja 
muita mittareita ja teh-
dään tarvittavia toimin-
nan suuntaustoimenpi-
teitä 

1) Asiakaspalautteen myötä 
kehitetty frisbeegolfrataa 
ja asiakastoiveesta suun-
niteltu koirahiihtolatua. 
Lohilahden kyläyhdistys 
suunnitellut uudet latu-
reitit Lohilahdelle. 

 
Mittarit ja tunnusluvut 
 

Mittarit TA 2021 TP 2021 

TEAviisarin tulokset  

Tulosten analysointi 
ja toiminnan paran-
tuminen mittauk-
sessa 

Tuloksia analysoitu. 
Lisäresurssointi lii-
kunnan ohjaukseen 
ja liikuntaneuvon-
taan tarpeen. 

 
 
 

1.5 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT 360 (TULOSALUE) 

Tulosalue Tulosyksikkö 

360 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT  
  

361 Sosiaali- ja terveydenhuolto/ulkoistus 
362 Perusturva/viranomaistehtävät  

 
Talouden toteutuminen 
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1.5.1 Sosiaali- ja terveydenhuolto / Terveystalo 361 (tulosyksikkö)

Toiminta-ajatus
Sulkavan kunta on ulkoistanut 1.1.2017 alkaen sen järjestämisvastuulla olevat sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelut. Palveluntuottaja toimii Terveystalo Kuntaturva Oy. Sopimus on voimassa 
31.12.2026 asti.
Sulkavan kunta on ostanut 1.6.2020 alkaen sosiaalipalveluiden viranomaistehtävät Sosterilta.

Vastaava viranhaltija
Kunnanjohtaja (tilaajatehtävät)

Sopimuksen toteutumisen seurannalle perustettu erillinen ohjausryhmä, joka kokoontuu 4-6 kertaa 
vuodessa.

Talouden toteutuminen

Mittarit 
Mittarit TP

2017
TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021

Lääkärikäynnit 3 516 3 270 2 740 2 449 2665
Hammaslääkärikäynnit 2 352 2 196 2 220 1 807 2185
Hoitajakäynnit 5 544 5 290 5 404 4 349 9335
Erikoissairaanhoidon TK lähetteet 540 569 513 305 398
Erikoissairaanhoidon lähetepro-
sentti

15 % 18 % 19 % 13 %
15 %

Vuodeosaston hoitopäivät 9 125 6 584 5 475 4 389 3653
Hoitoon pääsy lääkärit (T3) - 7 8 6 5
Hoitoon pääsy hammaslääkärit (T3) - 36 38 55 106
Erikoissairaanhoidon avohoitokäyn-
nit /
1 000 asukasta (thl)

2 153 2 073 2195 1799
ei vielä 

saatavilla 
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Päivystyskäynnit erikoissairaanhoi-
dossa / 
1 000 asukasta (thl)

425 371 454 319
ei vielä 

saatavilla
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1.5.2 Perusturva 362 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
362 Perusturva 3620 Perusturva

3621 Ympäristöterveydenhuolto 2017 >
3622 Vanhus- ja vammaisneuvosto
3623 Sos.toimen hallinto (kokouspalkkiot ym.)
3624 Tannisen säätiö 2018 >

Vastaava viranhaltija
Sosiaalijohtaja

Toiminta-ajatus
Sulkavan ostaa sosiaalihuoltolain mukaiset viranomaistehtävät 1.6.2020 alkaen Sosterilta.

Sulkavan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen sopimuksen ulkopuolelle jäävä viranomaistoiminta: 

- Sosiaali- ja terveydenhuoltolakien mukaiset päätökset, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä, 
sekä päätösten valmistelu, sopimusten valvonta ja lautakunnan työskentelyn valmistelu ja esit-
tely. Lisäksi sosiaalihuoltolain viranomaistehtävät ja Sulkavan kunnan hallintosäännön määrää-
mät työtehtävät viranomaiselle.

Sosteri vastaa alueen ympäristöterveydenhuollosta.

Talouden toteutuminen

Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousar-
viovuodelle 2021 Toimenpiteet

Toteutuminen

Viranomaistehtävien siirtämi-
nen Sosterille - arviointi

Luodaan arviointimenettely vi-
ranomaistoiminnan laaduk-
kaasta toteutumisesta

Arviointimenettely on luotu ja 
otettu v. 2022 talousarviossa 
käyttöön. Arviointikriteerit 
ovat palvelujen oikea-aikai-
suus, palvelujen saavutetta-
vuus, oikaisuvaatimusten luku-
määrä ja asiakastyytyväisyys-
kyselyn
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tulokset
Sosiaalipäivystyksen siirto Es-

sotelta Sosterille
Siirtyneet v. 2021 alusta
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1.6 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI (TULOSALUE)

Tulosalue Tulosyksikkö
400 Rakennus- ja ympäristötoimi 401 Rakennustoimisto

402 Palo- ja pelastustoimi
403 Teknisen toimen eläkemaksut

Talous

1.6.1 Rakennustoimisto 401 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
401 Rakennustoimisto 4001 Rakennusvalvonta

4002 Ympäristövalvonta
4007 Yksityistieavustukset

Vastaava viranhaltija
Ympäristöpäällikkö/rakennustarkastaja

Toiminta-ajatus
Rakennusvalvonnan tehtävät tuotetaan Rantasalmen kunnan alaisuudessa yhdessä Rantasalmen ja 
Sulkavan kuntien yhteistoiminnalla. Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- toimenpi-
deluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valmistella raken-
tamiseen liittyvien poikkeamisluvat sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on 
edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa 
sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla.

Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. 
Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoston tehtävänä 
on yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksen jakaminen ja kunnan suostumuksen 
antaminen liikennemerkeille.

Talouden toteutuminen
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Toimintatavoitteet

Toiminnan tavoitteet talousar-
viovuodelle 2021 Toimenpiteet

Toteutuminen

Rakennusvalvonnan tarkastus-
ja valvontatehtävistä sekä 

muista tehtävistä perittävien 
maksujen korotus.

Rakennusvalvontataksa on 
syytä pitää kohoavien kustan-
nusten mukaisilla tasoilla kah-
den vuoden välein tehtävillä 
hintojen tarkastuksilla. Kunta-
liiton suositus on että raken-
nusvalvonnan lupatuloilla ka-
tettaisiin 80-100 % rakennus-
valvonnan kustannuksista

Toteutunut.

Lupapisteen.fi sähköisen asi-
oinnin käyttöasteen lisäämi-

nen

Rakennusvalvonnassa on 
otettu sähköinen lupapiste ja 
sähköinen arkistointi käyttöön 
2018. Sähköinen asiointipal-
velu vaatii vielä rakennusval-
vonnassa lisätyötä (paperiha-
kemusten sähköistäminen), 
neuvonta ja rohkaisua käyttä-
jille. Tavoitteena, että lähivuo-
sina kaikki paperihakemukset 
tulee lupapisteen kautta säh-
köisenä, jotka myös käsitellään 
ja arkistoidaan sähköisesti.

Toteutunut.

Rakennusrekisterin laadunpa-
rannus

Rakennusrekisterin ajantasai-
suus on välttämätöntä siirryt-
täessä sähköisiin järjestelmiin 
ja on edellytys rakennustieto-
jen oikeellisuudesta. Samalla 
saadaan puuttuvat rakennuk-
set kiinteistöverotukseen.

Laadunparannus jatkuu.

Ympäristösuojeluviranomaisen 
maksutaksan täydentäminen 
ja tarkistaminen sekä maa-ai-

nesmaksutaksan tarkistaminen

Useat ympäristösuojelulain pii-
rissä tehdyt lupa- ja ilmoitus-
käsittelyiden muutokset ovat 
päivitettävä asianomaiseen 
taksaan. Taksojen hintataso on 
syytä pitää kohoavien 

Toteutunut.
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kustannusten mukaisilla ta-
soilla kahden vuoden välein 
tehtävillä tasotarkastuksilla.

Neuvontaa yksityistieverkon 
kunnossapitotason pitämisestä 

ohjauksella ja avustuspolitii-
kalla kohtuullisin kustannuksin 
sellaisena, että liikenteen väli-
tyskyky säilyy kaikkina vuoden-

aikoina.

Haja-asutus alueiden autioitu-
minen vaikuttaa myös tiever-
koston ylläpitoon. Vakituisen 
asutuksen määrä pienenee, 
jonka seurauksena ei ole 
tienylläpitäjiä korkeimmassa 
maksu kategoriassa. Ensiarvoi-
sen tärkeää on tiekuntien kun-
nossapidon osittelu ja sen ajan 
tasalla pitämiseen.

Toteutunut.

Tieavustusten jakaminen kun-
tien hyväksymien avustuspe-
rusteiden ja uuden yksityistie-
lain mukaisesti, kuitenkin niin, 

että ne ovat tiekuntien käy-
tössä kunkin vuoden loka-

kuussa.

Avustusten käyttöä seurataan 
tarkastuksilla. Avustukset 
myönnetään avustusperustei-
den mukaisesti vakituisesti 
asuttavalle tienosalle, pois lu-
kien läpiliikennetiet sekä tien 
tulee olla järjestäytynyt. Uu-
den yksityistielain mukaan 
vuonna 2020 ei enää avusteta 
sopimusteitä.

Toteutunut.

Mittarit

Mittarit / suoritteet TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021
Rakennuslupa 51 48 46 43 64
Toimenpideluvat 21 10 46 23 34
Toimenpideilmoitukset 49 48 50 60 66
Voimassa olevat maa-ai-
nesluvat

15 16 16 15 16

Tiejaosto:
Mittari TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021
Kunnossapito km 254 266 270 258 260
Kunnossapitoavustus 74 426 59 648 95 000 92 398 91346
Perusparannusavustus 7 828 30 266 11 082 3 539 1330
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1.6.2 Palo- ja pelastustoimi 402 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
402 Palo-ja pelastustoimi 4008 Palo- ja pelastustoimen ostopalvelut

4009 Paloasema ja öt-varasto
4015 Varautuminen

Vastaava-viranhaltija
Kunnanjohtaja

Toiminta-ajatus
Palvelun tuottaa Etelä-Savon pelastuslaitos

Talouden toteutuminen

Mittarit
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1.6.3 Teknisen toimen eläkemaksut 403 (tulosyksikkö)

Tulosyksikkö Kustannuspaikka
403 Teknisen toimen eläkemaksut 4024 Teknisen toimen eläkemaksut

Vastaava viranhaltija
Hallintojohtaja

Toiminta-ajatus
Tulosyksikköön kirjataan entisen teknisen toimen eläkemenoperusteiset maksut.

Talouden toteutuminen
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2 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 
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3 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN 
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4 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 

Rakennukset TA 2021 TP 2021 Avustus/korvaus Tilinpäätöskäsittely Perustelu Tehdyt toimenpiteet

1. Kunnanvirasto 150 000 89 412,52 18 000
Summa tarken-
tuu, avustus saa-
daan sähköauto-
jen latauspistei-
siin.

2021: Lukituksen uusinta, ti-
lankäyttö ja tilanvaraus uudis-
tus, kameravalvonnan päivi-
tys, sähköautojen latauspis-
teet.

Lukituksen uusinta, 
sähköautojen lataus-
pisteet, kameravalvon-
nan päivitys, yläkerran 
aulan ja uusien neu-
vottelutilojen muutok-
set, kalustehankinnat.

2. Liikuntahalli 100 000 115 654,66 Sisältyy myöhem-
min saatavaan 
avustukseen.

Siirto keskeneräisiin. 2021: Peruskorjauksen suun-
nittelu

Myönnetty lisämäärä-

nittelutyö valmistui 
vuoden 2022 alussa.

3. Keskuskoulu 20 000 2 198,22 Siirto käyttötalou-
teen.

2021: Välittömiä korjauksia. Pieniä korjauksia.

4. Lohilahden koulu 40 000 4 125,53 Siirto käyttötalou-
teen.

2021: Käyttövesiverkoston sa-
neerauksen suunnittelu ja ra-
kentaminen.

Käyttövesiverkoston 
saneerauksen suunnit-
telu. Rakentamista ei 
toteutettu aikataulu-
syistä.

5. Kansalaisopisto 10 000 677,42 Siirto käyttötalou-
teen.

2021: Lämmitysjärjestelmän 
välittömiä korjauksia. Lämmi-
tyssaneerauksen suunnittelu.

Lämmitystapaselvitys 
maalämmön ja 
aluelämmön osalta.

6. Kirjasto 60 000 1 099,20 Siirto keskeneräisiin. 2021: Omatoimikirjasto Kiintokalustemuutok-
sia omatoimikirjastoon 
liittyen. Omatoimikir-
jaston hankinta siirtyy 
vuodelle 2022.

7. Vanha virasto (kunnan-
tupa ja pitäjäntupa)

50 000 15 876,65 5 613,96 Pitäjäntuvan kunnostus ja 
käyttötarkoituksen muutos. 
Kunnantuvan energiatehok-
kuuden parantaminen.

Kunnantuvalle ja pitä-
jäntuvalle asennettu il-
malämpöpumput ja tä-
hän saatu avustusta. 
Pitäjäntuvan kunnos-
tus siirtyy vuodelle 
2022.

8. Rauhanniemen museo-
alue

30 000 8 025,43 Siirto käyttötalou-
teen.

2021: kattojen kunnostusta Yhden rakennuksen 
katto uusittiin.

9. Päiväkeskus Ilona 66 000 51 301,68 2021: Saunatilojen remontin 
loppu, lämmönvaihtimien uu-
sinta, rakennusautomaation 
saneeraus, peruskorjauksen 
tarveselvitys.

Saunatilat saneerattu, 
lämmönvaihtimet ja 
rakennusautomaatio 
uusittu, peruskorjauk-
sen tarveselvitystä laa-
jennettiin koko kunnan 
kiinteistöstrategian 
päivittämiseen.

10. Päiväkoti Touhula 115 000 73 656,70 2021: Ulkomaalaukset, kalus-
teuusinnat

Rakennusten ulkopin-
nat kunnostettu ja 
maalattu, kalusteet 
uusittu.

11. Vanhusten palvelukes-
kus Kissankello

30 000 2 354,10 Siirto keskeneräisiin. 2021: Tukimuurin korjaus-
suunnittelu, vesikatteen kor-
jaussuunnittelu ja korjauksen 
kilpailutus.

Suunnitelmat valmiit, 
kilpailutusta ei tehty 
2021.

12. Asunto-osakeyhtiöt 20 000 15 156,30 2021: Kunnan suoraan omista-
mien asunto-osakkeiden huo-
neistoremontteja.

Aapintie 27 A 2 asun-
non kylpyhuone ja 
sauna remontti.

13. Opettajien asuintalo 50 000 104 070,72 Siirto käyttötalou-
teen.

2021: Kiinteistön purkaminen. Kiinteistö purettu ja 
ympäristö siistitty.

14. Eläinlääkäritalo 10 000 1 650 Siirto käyttötalou-
teen.

2021: Välittömiä korjauksia Ei toimenpiteitä.

15. Terveyskeskus 32 000 46 159,71 2021: Hammashuollon ja neu-
volan WC-tilojen saneeraus

WC-tilat saneerattu.

16. Vuodeosasto 40 000 36 985,60 2021: kiinteistöjen (TK, vuode-
osasto, kissankello) lukituksen 
uusinta.

Lukitukset uusittu.

Yhteensä 823 000 568 404,42 23 613,96
Kiinteät rakenteet ja ra-
kennelmat TA 2021 TP 2021 Avustus/korvaus Tilinpäätöskäsittely Perustelu Tehdyt toimenpiteet
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1. Kaavateiden päällystys 220 000 261 808,66 Siirto keskeneräisiin. 2021: Tiiterontien päällystys ja 
koulutie.

Lisämääräraha 50 809 

tie päällystetty ja kou-
lutie saneerattu.

2. Liikuntareitistöjen kun-
nostus

20 000 18 623,69 5 159 2021: Uusitaan opasteita ja 
kunnostetaan siltoja ja tauko-
paikkoja

Iilahden lintutornin ra-
kentaminen,
Saarilammen suunnan 
ladun pohjien paranta-
minen, kyltit laturei-
teistä, Lohilahden laa-
vujen kunnostus

3. Katuvalaistuksen sanee-
raus

50 000 46 033,43 2021: Erillisen suunnitelman 
mukaan.

Katuvalaistukset sa-
neerattu Aapintiellä, 
sekä Aapintien ja Kan-
gasvuokontien välisellä 
kevyenliikenteen väy-
lällä.

4. Koulualueen monitoimi-
pelikenttä

2021: Ei toimenpiteitä, huomi-
oidaan koulukeskuksen tule-
vien tilaratkaisujen yhtey-
dessä.

-

5. Liikenneturvallisuus 10 000 3 962,91 Siirto käyttötalou-
teen.

2021: Liikenneturvallisuustyö-
ryhmän esityksen mukaisesti.

Tiiterontien päällystyk-
sen yhteydessä tehty 
hidasteet. Päiväkodin 
lasten uudet huo-
miovaljaat hankittu.

6. Valokuituhanke 10 000 0 2021: Hankesuunnittelu. Valmistelu jatkuu ke-
väällä 2022.

7. Urheilukenttä 150 000 3 599,36 Siirto keskeneräisiin. 2021: Keskikentän kivituhka-
kerroksen uusiminen, juoksu-
ratojen kunnostus, hiekkate-
konurmialueet.

Vuonna 2020 tehdyt 
korjaussuunnitelmat 
olivat liian perusteelli-
set urheilukentän käyt-
töasteeseen nähden. 
Suunnitelmat päivitet-
tiin ja näihin lisättiin 
huoltorakennus sosiaa-
litiloineen. Suunnitel-
mat on tehty ja avus-
tus myönnetty. Raken-
taminen aloitetaan 
vuonna 2022.

8. Tenniskenttä 2021: Ei toimenpiteitä. Huomioidaan osana lii-
kuntahallin sanee-
rausta.

9. Lohilahden infra 20 000 694,4 Siirretty käyttötalou-
teen.

2021 Alueen kehittäminen ja 
parantaminen.

-

11. Alanteentien laiturit 30 000 33 600 2021: Nykyisten laitureiden 
uusinta.

Laiturit uusittu.

12. Annikinniemi 20 000 17 670,27 4739,07 2021: Parkkipaikka, liiterin vii-
meistely, nuotiopaikka.

Parkkipaikka tehty, 
nuotiopaikka uusittu. 

13. Puistot ja yleiset alu-
eet

15 000 12 125,23 2021: Yleisten alueiden kehit-
täminen.

Alanteentien laiturei-
den maatuet

14. Kuntastrategia 25 000 25 000 2021: kuntastrategian päivitys Toteutettu.

15. Ohjelmistot ja palveli-
met

40 000 37 873,90 Siirto käyttötalou-
teen

Dynasty
YPHEffica

Yhteensä 600 000 457 028,94 9 898,07

Kiinteistöjen / maa-aluei-
den hankinta ja myynti TA 2021 TP 2021 Avustus/korvaus Tilinpäätöskäsittely Perustelu Tehdyt toimenpiteet

1. Maa-alueiden myynti -100 000 -7 668,15

2. Maa-alueiden osto 100 000 3 783,75
Satama-alueen vesijä-
tön lunastus

Osakkeiden hankinta ja
myynti

TA 2021 TP 2021 Avustus/korvaus Tilinpäätöskäsittely Perustelu Tehdyt toimenpiteet

1. Osakkeiden myynti -100 000 0

2. Osakkeiden ostot 411 885 261 815

Savonlinnan Seudun 
Jätehuolto Oy:n osak-
keet

Yhteensä 0 257 929,60
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Kaikki yhteensä 1 423 000 1 283 362,96 33 512,03
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III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 TULOSLASKELMA 
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2 RAHOITUSLASKELMA 
 

 
 

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT
1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Toiminnan rahavirta
  Vuosikate 1 269 194,45 2 327 167,29
  Satunnaiset erät 0,00 0,00
  Tulorahoituksen korjauserät -673,65 -63 561,09
Investointien rahavirta
  Investointimenot -1 596 035,13 -782 810,39
  Rahoitusosuudet investointeihin 28 772,96 30 234,29
  Pysyvien vastaavien hyöd. luov.tulot 497 346,76 98 761,09
Toiminnan ja investointien rahavirta 198 605,39 1 609 791,19
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
  Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00
  Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00
  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -433 332,00 -433 332,00
  Lyhytaikaisten lainojen muutos -100 000,00 -400 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset 
Toimeksiant.var.ja po:n muutokset 28 116,86 -11 512,49
 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 252,86
Saamisten muutos 71 792,81 547 766,75
 Korottomien velkojen muutos 67 169,05 -730 347,32
Rahoituksen rahavirta -366 253,28 -1 027 172,20

Rahavarojen muutos -167 647,89 582 618,99
Rahavarojen muutos 167 647,89 -582 618,99
Yhteensä 

Rahavarat 31.12. 724 343,77 885 202,43
Rahavarat 1.1. 885 202,43 302 583,44
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RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT  2021 2020
Investointien tulorahoitus, % 80,98 309,23
Pääomamenojen tulorahoitus, % 59,60 144,00
Lainanhoitokate 3,33 6,08
Kassan riittävyys, pv 12,25 14,97
Asukasmäärä 2 431 2 481
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä
5 vuodelta € 3 162 239 3 085 271
Tunnuslukujen laskentakaavat:

Investointien tulorahoitus %:

Pääomamenojen tulorahoitus %:

Lainanhoitokate:

Kassan riittävyys pv:

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €
2016 143 648 2015 156 068
2017 1 804 194 2016 143 648
2018 -594000 2017 1 804 194
2019 1 609 791 2018 -594 000
2020 198 605,39 2019 121638

3 162 239 1 631 548

Toiminnan ja investointien rahavirta- välituloksen tilinpäätösvuoden ja 
neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien
omarahoituksen toteutumista pitkällä aikavälillä.
Omarahoitusosuusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä 
tilinpäätösvuonna on positiivinen.
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua 
pysyvästi negatiiviseksi.

100 * Vuosikate/investointien 
omahankintameno

100 * Vuosikate/investointien 
omahankintameno + Antolainojen 
nettolisäys + lainanlyhennykset)

(Vuosikate+korkokulut)/(korko-
kulut+lainan-lyhennykset)

365 pv*Kassavarat 31.12./kassasta 
maksut tilikaudella
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3 TASE 
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4 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT
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5 KONSERNITILINPÄÄTÖS  
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IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1. ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET SEKÄ MENETELMÄT
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon 
vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman 
liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Maa-omaisuus on merkitty ta-
seeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon.     Arvostuksen 
perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo pal-
velutuotannossa.
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon   tai sitä alem-
paan todennäköiseen luovutushintaan.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai todennäköisen luovutushinnan mää-
räisenä.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

2. TULOSLASKELMAN JA TASEEN ESITTÄMISTAPA
Tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa ei ole muutettu. Uudet tilikauden aikana avatut tilit lisätty 
tuloslaskelman rivitietoihin.

3. OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN
Ei ole tehty oikaisuja

4. VERTAILUKELPOISUUS
5. AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT 
6. YKSITTÄISEEN TASE-ERÄÄN SISÄLTYVÄT OSAT, JOTKA KOSKEVAT USEAA TASE-ERÄÄ
7. VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT 
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt, sekä kaikki kuntayhtymät, mutta ei 
omistusyhteysyhteisöjä, joissa kunnan omistusosuus on vähäinen. Yhdistely ei ole tarpeen oikean ja 
riittävän tiedon antamiseksi (KPL 6:12.2.§).
                                                                                                                                        
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
                                                                                                                                                
Keskinäisen omistuksen
eliminointi
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.
                                                                                                                                                
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä 
konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset 
ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin 
sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.
                                                                                             
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä 
konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. 

Suunnitelmapoistojen
oikaisu
Kiinteistötytäryhteisöjen ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oikaistu 
suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää 
edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) vastaan.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Konsernitaseessa poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja 
laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, 
vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

Osakkuusyhteisöt
Järvi-Saimaan Palvelut Oy (kunnan osuus 23%), As Oy Aapinrinne (kunnan osuus 27,90 %) sekä As
Oy Salmenkangas (kunnan osuus 48,75 %) on yhdistelty oman pääoman ja kunnan taseessa olevien 
osakkeiden hankintamenon erotuksella, yhtiön voiton ja jaetun osingon osalta.
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Nimi Kotipaikka Kunnan omis- Konsernin Kuntakonsernin osuus (1000 euroa)

tusosuus % omistus- omasta vieraasta tilik.voitosta/

osuus % pääomasta pääomasta tappiosta

20.Tytäryhteisöt

Sulkavan Vuokratalot Oy 100 100 1236 628 346

Sulkavan Palvelut Oy 100 100 2919 446 -66

Kiinteistö Oy Pieksuunlahti 51 51 216 175 26

21. Kuntayhtymät

Itä-Savon Shpiirin ky/Slinna 7,85 7,85 1 379 4 111 45

Etelä-Savon maakunta- 2,048 2,048 24 15 0

liitto/Mikkeli

Itä-Suomen Päihdehuol- 0,59312 0,59312 0 0 -

lon ky/Tuustaipale

Vaalijalan ky/Pieksänmäki 1,235011 1,235011 303 358 94

Itä-Savon koulutuskunta 6,89805 6,89805 1450 183 158

yhtymä/Savonlinna

Yhdistelemättömät 

22.Omistusyhteysyhteisöt

As.Oy Salmenkangas/Sva 48,75 48,75 18 12 -

As. Oy Aapinrinne 27,9 27,9 2 - 0,5
Järvi-Saimaan Palvelut Oy 23 23 334 455 42
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SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER



V ALLEKI RJOlTU KSET JA M ERKI NNAT

Sulkavan kunnan vuoden 2021 tilinpddtoksen allekirjoitus

Allekirjoitettu sahkoisesti

Kaisa Ra lli

Pu heen.johtaja

Ja++Se+a€€*

++a+apuh€e+j€h++F

Kukka-Maa ria Ka rki

Henna Pylkkii nen

Vesa Ahone n

lVarapuheenjohtaja

Ta ina H uiskonen

J uho le rven paa

Kun na njo htaja

Tilin p; atOs m erkinta

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tanaen annettu kertomus

Sulkavalla 2o / 5 zozz

BDO A ud iator Oy, tilintarkastusyhteiso

Taina Torrone n JHT, HT

L17

Etecrronically s8ned / Sahkorsest arlekir,orietru / Elekvonrskr s0nerats / Elektronrsk sqnert / Eleklronrsk underskrevel

https //srgn vlsm3 neuli/document-checkrar/56592-a876-46a3-a4b5'c38eb85451f1

Aku M ikkonen

/a-

VI
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VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA

Käytetyt kirjanpitokirjat
- Päiväkirja sähköinen arkisto
- Pääkirja sähköinen arkisto
- Tasekirja sidottuna

KÄYTÖSSÄ OLEVAT TOSITELAJIT

1 Pankkitositteet 40 Sopimuslaskutus
3 Palkkatositteet 41 Korkolaskutus

10 Muistiotositteet 42 Jätehuolto
20 Ostoreskontramaksut 43 Myyntilaskut valvontatoimi
21 Ostoreskontralaskut 50 Yksilö ja perhehoito
30 Myyntireskontrasuoritukset 60 Luottotappiot
31 Myyntilaskut yleishallinto 92 Laskennalliset SL
32 Myyntilaskut peruspalvelu 93 Automaattikirjaukset SL
33 Myyntilaskut sivistystoimi 94 Vyörytykset SL
34 Myyntilaskut tekninen toimi 96 Kirjanpidon tulos
35 Effica päivähoito 97 Kirjanpidon tulos (lask)
36 Pro Consona/Vanhustyö 98 Sisäisen laskennan tulos
37 Kansalaisopisto 99 Sisäisen laskennan tulos (lask)

Selvitys kirjanpidon säilytyksestä

Tasekirja sidotaan kirjaksi, säilytetään pysyvästi.
Pääkirjat, päiväkirjat säilytetään 10 vuotta.
Kirjanpidon tositteet, tilikartat, koneellisen kirjanpidon täsmäytys selvitykset säilytetään 10 
vuotta.
Kiinteistöihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset on säilytettävä 13 vuotta sen kalen-
terivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut.
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Kauppatie 1, PL 25
58700 Sulkava

Puh. 015-527 5200
kirjaamo@sulkava.fi
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