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SIMO 150 V -JUHLAVUODEN KUNNIAKSI YLIJÄÄMÄINEN TILINPÄÄTÖS

Päättynyt vuosi 2016 oli Simon kunnan 150 v -juhlavuosi, jota me Simossa juhlimme itsenäisenä kuntana
monin eri tapahtumin koko vuoden ajan.
Simon kunnan historian ensimmäinen kunnanvaltuusto kokoontui 8. helmikuuta 1919 Heikki Kekosen
torpassa. Simon nykyinen valtuusto kokoontui samoin Simo 150 v -juhlavuoden ensimmäiseen kokoukseen
8. helmikuuta 2016. Tuossa kokouksessa valtuusto antoi lausunnon itsehallinto- ja sote-alueiden osalta ja
päätti, että me simolaiset haluamme jatkossakin kuulua Lapin maakuntaan.
Kesällä saimme nauttia Maaninkajärven niittysaunan historiallisista tapahtumista loistavan näytelmän
ansiosta, joka esitettiin kesällä Pahnilan museopihalla. Maaninkajärven niittysaunan tapahtumien 100 v
juhlaa vietimme niittysaunalla kipakassa pakkassäässä 11.12.2017.
Varsinaista Simo 150 – v pääjuhlaa juhlistimme luonnollisesti Simon päivänä 28.10.2016. Juhlapäivämme
aloitimme erityisellä jumalanpalveluksella Simon kirkossa, jossa luottamushenkilöt toimivat tekstien
lukijoina ja kunnioitimme sotiemme veteraaneja myös seppeleen laskulla. Pääjuhlaa jatkoimme
täpötäydessä seurakuntakeskuksessa, jossa juhlapuhujaksi saimme eduskunnan puhemies Maria Lohelan.
Erittäin lämminhenkinen ja arvokas simolainen juhla!
Simon kunnan juhlavuoden juhlavaltuusto pidettiin Simon koulukeskuksessa 12.12.2016 eli tasan 150
vuotta kunnan perustamisesta. Juhlavaltuustossa kunta kiitti Suomen Kuntaliiton ansiomerkein 36 henkilöä.
Kokonaisuutena vuoden 2016 käyttötalous toteutui talousarviossa suunniteltua paremmin. Verotulot olivat
budjetoitua suuremmat samoin kuin valtionosuudet. Vuosikate muodostui positiiviseksi ja tilinpäätös on
669 tuhatta euroa ylijäämäinen.
Simon väkiluku on vähentynyt vuodesta 1993 lähtien. Vuoden 2016 lopussa väkiluku oli 3169, mikä oli 69
henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Luonnollinen väestönlisäys oli valitettavasti negatiivinen, -20
henkilöä. Lapsia syntyi vuonna 2016 kuntaamme 17. Edellisvuonna syntyi 20 lasta.
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Talouskehitys vuonna 2016















Vuoden 2016 käyttötalous toteutui 0,57 milj. euroa edellisvuotta ja 1,02 milj. euroa talousarviota
parempana, toimintakate oli yhteensä 19,39 milj. euroa. Toimintakate oli peräti 0,84 milj. euroa
parempi kuin vuonna 2014.
o Tehdyt taloustoimenpiteet näkyvät: sote-toimintojen tehostaminen, tyhjien kiinteistöjen
myynti, koulutoimen ratkaisut ja eläköitymiset, yleinen talouskuri
Toimintatulot, 2,21 milj. euroa, ylittivät talousarvion 322 tuhannella eurolla ja olivat 64 tuhatta
euroa edellisvuotta suuremmat.
Toimintamenoja kertyi yhteensä 21,60 milj. euroa, mikä on 503 tuhatta euroa (-2,3 %) edellisvuotta
ja 700 tuhatta euroa talousarviota vähemmän
o Oulunkaaren kuntayhtymän Simon oma toiminnan sote-nettomenot olivat likimain
edellisvuoden tasoa (ta-ylitys 36 tuhatta euroa), yhteensä 6,94 milj. euroa ja 10 tuhatta
euroa edellisvuotta pienemmät.
o Erikoissairaanhoidon menot, 5,04 milj. euroa, alittivat talousarvion 60 tuh. eurolla ja
toteutuivat 340 tuh. euroa edellisvuotta pienempinä.
o Oulunkaaren oma toiminta ja erikoissairaanhoito (sote-menot) muodostavat yhteensä noin
55 % toimintamenoista ja olivat yhteensä noin 12,00 milj. euroa, mikä on 368 tuhatta euroa
(-3,0%) ed. vuotta vähemmän
Verotulot, 11,89 milj. euroa, kasvoivat yhteensä vain 49 tuhatta euroa (+0,4 %) veroprosenttien
nostoista huolimatta
Valtionosuudet kasvoivat 368 tuhatta yhteensä 9,15 milj. euroon
o 2015 valtionosuusuudistus Simolle -853 tuhatta euroa (-249 e/as) toteutetaan vaiheittain
kolmen vuoden aikana. Vuonna 2016 kunta sai 510 tuh. euroa siirtymätasausta.
o Valtionosuudessa myös verotukseen tehtyjen vähennysten kompensointeja.
Vuosikate on riittävä, 1,53 milj. euroa positiivinen, edellisvuotta 0,99 milj. euroa parempi
Tilikauden ylijäämä 669 tuhatta euroa on 947 tuhatta euroa edellisvuotta parempi (2015
alijäämää 279 tuh. euroa) ja 1,02 milj. euroa talousarviota parempi.
Simon kunnan lainakanta pieneni 53 tuh. eurolla 6,43 milj. euroon ja on 2 030 euroa/asukas.
Kuntien keskimääräinen lainakanta on 2 938 euroa/asukas.
Simon kunnan taseen kertynyt ylijäämää kasvoi 1,88 milj. euroon
Väkiluku vähentyi 69 henkilöllä ja on 3.169 henkilöä.
Työttömyys väheni hieman ja oli keskimäärin 16,2 %. (keskim. 205 henkilöä; 221 ed. v)
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Investoinnit
Vuoden 2016 investointimenot olivat 957 tuh. euroa ja investointitulot olivat 176 tuh. euroa. Investointien
nettomeno oli 781 tuh. euroa. Suurimmat investointikohteet olivat Simon koulun hallintosiiven korjaus
457 tuh. euroa, asuinrakennusten korjaus 80 tuh. eurolla ja kaavateiden rakentaminen 61 tuh. euroa.
Elinkeinotoiminta
Simon kunnan elinkeinoelämässä näkyi TuuliWatti Oy:n 27 tuulivoimalan rakentaminen. Investoinnin
kokonaisarvo on peräti 125 milj. euroa. Voimalat valmistuvat kuluvana keväänä. Vuoden aikana jatkettiin
edelleen Rajakiiri Oy:n enintään 27 tuulivoimalan ja TuuliWatti Oy:n Leipiö III yhteensä enintään 28
tuulivoimalan tuulivoimapuistojen kaavoitustyötä. Uusia tuulivoimaloita on suunnitelmissa yhteensä vielä
55 kpl.
Maaseutuelinkeinoja vahvistavaan kalastusmatkailuun on suuria odotuksia. Kesällä 2016 jokeen nousi
kutukaloja ennätykselliset 5 125 kpl. Edellinen ennätys on vuodelta 2014, yhteensä 3 322 lohta.
Vuoden 2017 näkymät
Kunnan talous ei ole tasapainossa ja vuoden 2017 talousarvio jouduttiin vahvistamaan 226 tuhatta euroa
alijäämäiseksi. Tulevien vuosien osalta Simon kunnan talouskehitys on mm. väkiluvun vähenemisestä ja
valtionosuusmuutoksesta johtuen edelleen hieman alijäämäistä Kuntatalouden tasapainon saavuttaminen
edellyttää jatkossakin tarkkaa taloutta ja harkintaa kaikilta hallintokunnilta.
Suomen hallitukselta odotamme luvattua tuulivoiman kiinteistöverotuksen tarkastelua. Tuulivoiman
kiinteistöverotus yleisellä veroprosentilla ei ole kestävällä pohjalla. Verotus tulee toteuttaa
voimalaitosverotuksena!
Tuulivoiman rakentaminen lisää kunnan elinvoimaisuutta ja tuo toimeliaisuutta. Toivomme myös
kaavoitusvaiheessa olevien hankkeiden mahdollistuvan tulevina vuosina. Biotalouden kasvu toteutuu
toivottavasti Kaidin laitoksen myötä.
Lämmin kiitos juhlavuoden 2016 positiivisesta tuloksesta ja hyvästä Simo-hengestä sekä
luottamushenkilöille että kunnan koko henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille.
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