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MYÖTÄTUULTA SIMOSSA 

Vuoden 2020 tilinpäätös toteutui synkistä ennusteista huolimatta peräti 1,45 milj. euroa ylijäämäisenä ja oli 
3,1 milj. euroa edellisvuotta parempi. Talousarviossa oli varauduttu 260 000 euron alijäämään.  

Käyttötalouden talousarvio toteutui muutoin likimain ennakoidusti, mutta osin koronasta johtuen 
erikoissairaanhoidon kustannukset, 4,53 milj. euroa, alittivat talousarvion 0,67 milj. euroa ja olivat 
edellisvuotta noin 1,06 milj. euroa pienemmät. Oulunkaaren 7,72 milj. euron oma toiminta puolestaan ylitti 
hieman talousarvion, 360 000 eurolla, mutta oli koronakustannuksista huolimatta 111 000 euroa 
edellisvuotta vähemmän. Vuoden 2020 yhteensä 12,25 milj. euron sote-kustannukset olivat 1,17 milj. euroa 
edellisvuotta ja pienemmät. Toimintakate on tilinpäätöksessä -19,77 milj. euroa, mikä on 1,39 milj. euroa 
edellisvuotta parempi.   

Kunnallisverotuloja kertyi 10,41 milj. euroa (10,38 milj. euroa), mikä oli edellisvuoden tasoa. 1,48 milj. 
euron kiinteistöverotulokertymä oli puolestaan 0,21 milj. euroa edellisvuotta pienempi johtuen verottajan 
tilitys/laskutusmuutoksista. Yhteensä verotulot olivat 12,19 milj. euroa, mikä oli 144 tuhatta euroa 
edellisvuotta vähemmän. 

Valtion kunnille lupaamat ja maksamat koronavaltionosuudet nostivat valtionosuudet yhteensä 10,01 milj. 
euroon, mikä on 1,89 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Summaan sisältyy myös 420 000 euroa 
harkinnanvaraista rahoitusavustusta mm. Oulunkaaren palkkaharmonisointien johdosta. 

Vuosikate on 2,4 milj. euroa positiivinen ja riittävä kattamaan poistot (-0,7 milj. euroa v. 2019). 

Vuoden 2020 ylijäämän ansioista taseen kertynyt ylijäämä kasvaa 2,10 milj. euroon, 713 e/as, 

Lainakanta kasvoi hieman ja on yhteensä 4,87 milj. euroa eli 1 650 e/as, mutta on edelleen kohtuullinen. 
Kunnissa lainakanta on noin 3 400 e/as. 

Helmikuussa 2020 kunnanvaltuusto hyväksyi 5 000 euron vauvarahan, jota maksetaan koeluontoisesti 
kolmen vuoden aikana syntyville lapsille viiden vuoden aikana 1 000 euroa vuodessa. Toivomme 
vauvarahan rohkaisevan nuoria perheen perustamisessa.  Vuonna 2020 kuntaamme syntyi 14 lasta. 
Edellisvuonna syntyi 12 lasta. Viime aikoina kuntaan on muuttanut useita lapsiperheitä ja 
varhaiskasvatuksessa onkin ollut positiivista pöhinää. 

Merkittävin investointi vuonna 2020 oli Leuannokan 20 ha:n merenranta-alueen hankinta asuinalueeksi. 
Tämän alueen kaavoitussuunnittelu on aloitettu vuoden 2021 keväällä. Muutoin kunnan omien 
investointien osalta vuosi 2020 oli rauhallinen. Jokirinteen kiinteistön katon korjaus, 211 000 euroa, oli 
suurin yksittäinen investointi.  
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Alkaneen vuoden näkymiä 

Simossa on toteutettu ja meneillään suuria investointeja liittyen vt. 4 peruskorjaukseen. Viantienjoki-
Maksniemi väli valmistui Simoniemen eritasoliittymineen syksyllä. Karsikon risteysalueen parannustyöt 
aloitettiin syksyllä ja valmista pitäisi olla tämä vuoden 2021 syksyllä. Ranuantie-Onkalon risteysalueen sekä 
asemanseudun liittymien suunnittelu on menossa ja töiden odotetaan alkavan syksyllä 2021.  

Tuulivoiman osalta Sarvisuon 27 voimalan perustukset valmistuivat vuoden 2020 aikana ja voimaloiden 
pystytys aloitetaan kevään 2021 aikana. Metsähallituksen Lyypäkin alueen enintään 40 voimalan kaavoitus 
aloite hyväksyttiin loppuvuodesta 2020 ja suunnittelu on käynnistynyt. Samoin Myrsky Oy:n enintään 13 
voimalan kaavoitus Sarvisuon/Leipiö III jatkoksi on aloitettu.  

Kunnan teollisuusalueen laajennuksen kaavoitussuunnittelu vt. 4 välittömässä läheisyydessä on aloitettu ja 
samoin Leuannokan asuinalueen kaavoituksen suunnittelu.  

Metsä Groupin biotuotetehtaan investointipäätöksen uskotaan heijastuvan koko Meri-Lappiin positiivisesti. 
Alkaneen vuoden osalta näkymät ovat valoisat. 

Lisätietoja:  kunnanjohtaja Vivi Marttila, puh. 050 575 5450 
                          hallintojohtaja Maria Vaittinen, puh. 040 673 5216 
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