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KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 

 

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 - 2018 TALOUSSUUNNITEL-
MAN YLEISPERUSTEET 

 

Tausta 

Talousarviota on laadittu tiukan talouden olosuhteissa. Verotulot ovat jäämässä jo kuudetta vuotta lähes samalle 

tasolle, ja alemmalle tasolle kuin vuosina 2008-2009. Kuntien taloudellista tilannetta kuvaa se, että lähes 100 kun-

taa on nostamassa tuloveroprosenttiaan ja moni kunta myös kiinteistöverojaan. Veroprosentit pidetään Parkanos-

sa entisellään, eli tuloveroprosentti on edelleen 20,5 %. 

Parkanon teollinen toiminta ja yrittäjyys ovat suhteellisen vahvaa, mitä kuvaa yli 102 %:n työpaikkaomavaraisuus. 

Elinkeinoelämän negatiiviset muutokset ja erittäin heikko talouskasvu koko maassa johtavat kuitenkin siihen, että 

tulokehitys on lähivuosina heikompaa kuin normaali kustannusten kasvu. Tämä aiheuttaa vajeen, jonka korvaami-

nen velkaantumalla syö myös kasvun mahdollisuuksia jatkossa.  

Merkittävä rakenteellinen tekijä julkisen sektorin kustannuksiin ja tulopohjan kapenemiseen on väestörakenteen 

muutos Suomessa. Työllisten määrä vähenee voimakkaasti ja samalla ikääntyneiden määrä lisääntyy. Parkanossa 

yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä lähes 500:lla, mikä johtaa huoltosuhteen heikkenemiseen. 

Kasvua on vaikea saada aikaan vähenevällä työvoimalla. Elinkeinoelämän kehittämiseksi ja työmarkkinatuen uu-

distuksen työllistämisvelvoitteeseen vastaamiseksi Parkano suunnittelee työllistämissopimusta yhdessä Kehitys-

Parkin, yritysten, TE-toimiston sekä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. 

Valtionosuuksien viime vuosien leikkauksien vaikutus on yhteensä aiheuttanut 1-2 % tuloveroprosentin suuruisen 

paineen aikaisempaan tilanteeseen nähden, ja tämä on sopeutettu toimintamenojen säästöillä. Kaupungin saami-

en valtionosuuksien kuitenkin arvioidaan määrällisesti hieman kasvavan, lakisääteisten menojen tarvetta vastaa-

vasti. Verotulotasaus sekä vinoutuvan ikärakenteen ja sairastavuuden huomioon ottaminen sosiaali- ja terveyden-

huollon valtionosuuksissa lisäävät hieman tuloja. Toisaalta lukiokoulutuksen perusteella saatavan valtionosuuden 

arvioidaan jonkin verran pienenevän. 

Palveluiden tuottamiseen on haettu uusia, kustannustehokkaita toimintatapoja. Sote-palvelujen ulkoistamisella 

saadaan merkittävästi lisää kustannustehokkuutta ja ennustettavuutta tähän suurimpaan kaupungin menoerään. 

Samalla voidaan turvata lähipalvelujen ja hoitoalan työpaikkojen säilyminen Parkanossa. 

Käyttötalous 

Vuoden 2015 talousarvio on noin 194 000 euroa alijäämäinen, ja vuosikate on noin 1,4 miljoona euroa positiivinen. 

Henkilöstökulut vähenevät yli 9 miljoonalla eurolla, kun sote-palvelut siirtyvät vuodenvaihteessa liikkeenluovutuk-

sella, kilpailutuksen voittaneen, Pihlajalinna Oy:n (+ ryhmittymä) kanssa toteutettavaksi. Myös kaupungin vastuulle 

sairaanhoitopiiriltä tulevat Uunilintu-kodin kehitysvammaisten asumispalvelut ovat osa tätä sote-

palvelukokonaisuutta.  Kaupungille jäävän henkilöstön suhteen suunnitelmakaudella tavoitteena on, että määrää 

eläköitymisten yhteydessä vähennetään. Toisaalta kiinnitetään huomiota kaikkien toimintojen tavoitteiden saavut-

tamiseen sekä henkilöstön motivointiin ja osaamiseen. Kokonaisuudessaan toimintakulut pienenevät 0,6 prosent-

tia.  
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Palveluiden ostoista merkittävin erä on sote-palvelut. Tässä haetaan mm. erikoissairaanhoidon osalta säästöjä, 

osana palvelukokonaisuutta, kiinnittämällä huomiota hoitoketjujen alkupään vahvaan palveluun. Ympäristöter-

veyspalvelujen on järjestetty vuodesta 2014 lähtien Sastamalan Sotesin kautta. 

Ammatillisen koulutuksen yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin osana koulutuskuntayhtymä Saskyä. Vuonna 2015 

Parkanossa alkaa lähihoitajakoulutus yhteistyössä Saskyn, Pihjalalinnan ja kaupungin kanssa. Kaupunki tukee myös 

metalli- ja konealan koulutuksen kehittämis- ja markkinointitoimia yhdessä Saskyn, Kehitys-Parkin ja yritysten 

kanssa. Saskyn, kuntien ja Pirkanmaan liiton yhteishankkeena on käynnistetty toisen asteen koulutuksen kehittä-

misselvitys, joka koskee lukioyhteistyön ja yleissivistävän koulutuksen tulevaisuutta. Ensi kesänä lukioille on haetta-

va uudet toimiluvat, ja yksi mahdollisuus vahvistaa pienten lukioiden mahdollisuuksia on yhteistyö Saskyn kanssa. 

Koulujen sisäilmaongelmien vaatimat toimet ovat iso haaste kaupungille. Vuoden alussa Keskustan koulu otetaan 

uudelleen käyttöön vuoden alussa, perusteellisen, kustannusarvioltaan yhteensä noin 1,8 miljoonan euron korjaus-

remontin valmistuttua. Yläkoululla on varauduttu siirtämään opetus väistötiloihin vuoden 2015 ajaksi ja mahdolli-

sesti pidemmäksikin ajaksi. Investointeihin on varattu selvitys- ja suunnitteluraha yläkoulun ja laajemmin yhteis-

koulun kampusalueen tulevaisuudesta, ja sen perusteella vuoden aikana päätetään kampuksen rakentamis- ja 

korjaustoimet. 

Kokonaisuudessaan käyttötalous on laadittu realistiselle pohjalle, mutta toteutus vaatii tarkkaa taloudenpitoa 

kaikkien hallintokuntien osalta. Samalla on varauduttava tulevien vuosien lisääntyviin kustannuspaineisiin, joita 

tulee uuden sote-lain toimeenpanosta 2017 alkaen ja investointien aiheuttamista kuluista. Kun näistä uusista isois-

ta kustannustekijöistä saadaan tarkempi tieto, tulee kaupungin varautua tekemään lisää rakenteellisia sopeutus-

toimia. 

Investoinnit 

Parkanossa investoitiin vuosikymmenen alussa noin 1-2 miljoonalla eurolla vuodessa, mutta viime vuosina taso on 

noussut 4-5 miljoonaan euroa, kun otetaan huomioon konserniyhtiöiden kautta toteutuneet investoinnit. Tämä on 

johtanut velanoton kääntymiseen merkittävään kasvuun, kun nykyisellä tulotasolla kestävä investointitaso olisi 

noin 1,5 miljoonalla eurolla/v. Vuoden 2015 kaupungin investointitaso on noin vajaat 3 miljoonaa euroa, ja net-

toinvestoinnit n. 2,75 miljoonaa euroa. 

Viime vuosien merkittäviä investointihankkeita ovat olleet uusi päiväkoti, Väistön vanhusten ryhmäkoti sekä Alas-

kylä - Yliskylän viemäröintihanke. Vedenottamon rakentamista ei voitu aloittaa Isokankaan alueelle, ja uuden ve-

denottamon rakentaminen toiselle alueelle voidaan aloittaa vasta myöhemmin. Viemäri- ja jätehuoltolaitokselle 

kohdistuu myös investointipaineita lähivuosina. Keskustan alakoulun sisätilojen korjausremontti on valmis vuoden 

alkaessa, ja hankkeeseen kuuluu vielä pihan kunnostaminen. Yläkoulun ja koko yhteiskoulun kampusalueen selvi-

tys- ja suunnitteluhanke käynnistyy alkuvuonna. Tavoitteena on myös kehittää kolmoskeskuksen kauppakeskusta ja 

parantaa liikenteen sujumista etelästä tulevan liikenteen liittymällä. Muuten keskitytään vain välttämättömien 

kunnostus- ja saneeraustöiden toteuttamiseen ja toteutetaan pieniä irtaimen omaisuuden hankintoja sekä mm. 

potilashälytysjärjestelmä. 

Rahoitus 

Parkanon kaupungin velkataso putosi vuoden 2007 yli 15 miljoonasta eurosta jo noin 10 milj. euroon. Vuosina 

2012-13 aikana velkataso lähti uudelleen nousemaan, ja investoinneista ja heikosta vuosikatteesta johtuen Parka-

non kaupungin velkatason arvioidaan kasvavan noin 16,6 miljoonaan euroon vuoteen 2016 mennessä. Vuoden 

2015 aikana velkatason arvioidaan kasvavan 1,35 milj. euroa.  Onnistuneella taloudenhallinnalla ja kiinteistökau-

poilla voidaan kehitystä jarruttaa. 
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Lopuksi 

Parkano päättää alkuvuonna 2015 kaupungin uudesta strategiasta. Tämän tavoitteena on saada aikaan yhteinen 

vahva näkemys elinvoiman vahvistamisesta, palvelujen kehittämisestä ja turvaamisesta sekä viihtyisästä asumises-

ta ja harrastusmahdollisuuksista. Elinkeinoja kehitetään yhteistyössä Kihniön kanssa yhteisen Kehitys-Parkki elin-

keinoyhtiön voimin. Sote-yhteistyön turvataan palvelut, ja yritysyhteistyön toimintatavalla luodaan laajemminkin 

uskoa ja mahdollisuuksia elinvoiman kehittämiseen. Eläköitymissuunnitelman yhteydessä selvitetään yhteistyö-

mahdollisuuksia palvelujen järjestämisessä myös muiden naapurikuntien kanssa. Tämä onkin vuonna 2014 kehitty-

nyt rakennusvalvonnassa ja ympäristötarkastuksessa. 

Vuoden 2015 talousarvion teemana voidaan pitää sote-palvelujen uuden toimintatavan onnistunutta haltuunottoa 

ja hyvää yhteistyötä Pihlajalinna Oy:n kanssa. Samassa hengessä kehitetään laajemminkin motivoitunutta ja teho-

kasta toimintaa. Toisen asteen koulutuksen turvaaminen nousee toimintavuoden keskeiseksi tehtäväksi, niin että 

laadukas lukiokoulutus ja yhteistyön kehittäminen Saskyn ammatillisen koulutuksen kanssa turvaavat koulutus-

mahdollisuudet. 

Valtakunnan hallitus on esittänyt uutta sote-lakia eduskunnalle, ja se on määrä panna toimeen vuoden 2017 alus-

ta. Tämä vaatii Pirkanmaan kuntien kesken suunnittelu- ja kehittämistyötä, niin että löydettäisiin toimiva ja kan-

nustava toimintamalli, joka ei luo lisää jäykkää byrokratiaa eikä kasvattaisi kustannuksia. Valtion kuntarakennelain 

vuosi sitten edellyttämät selvitykset ovat jääneet sote-uudistuksen jalkoihin. Parkano on osaltaan valmis rakenta-

vaan ja palveluja tehostavaan yhteistyöhön naapurikuntien; mm. Kihniön, Karvian ja Jämijärven ja muidenkin kun-

tien kanssa. Yhteistyötä jatketaan myös Luoteis-Pirkanmaan seutukunnalla Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja 

Parkanon kesken mm. ammatillisessa koulutuksessa ja kehittämistoimissa. Yhteistyössä vaikutamme myös mm. 

Pirkanmaa 2040 maakuntakaavaan, jotta se ei rajoittaisi, vaan tukee Parkanon ja seutumme elinvoiman kehittä-

mistä. 

Parkanossa 8.12.2014 

 

Jari Heiniluoma 

kaupunginjohtaja 
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TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS 

 
Parkanon kaupungin taloussuunnitelma on laadittu neljäksi vuodeksi: talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma 
vuosille 2016 - 2018. 
 
Talousarvio jakautuu käyttötalouteen, tuloslaskelmaosaan, investointeihin ja rahoitusosaan. Talousarvion tuloslas-
kelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas ohjataan toimin-
taa. Vesihuoltolaitos käsitellään muuna taseyksikkönä kirjanpidon eriyttämiseksi ja sen määrärahat sisältyvät koko 
kaupungin lukuihin. Talousarviokirjassa esitetään vesihuoltolaitoksen laskelmat myös erikseen. 

Kaupunginvaltuusto päättää käyttötalousosan tehtävät, joille se asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 

Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on nettomääräraha valtuustoon nähden 

- lautakuntatasolla (toimielimittäin)  

- sote –palvelut omana sitovuustasonaan 

- vesihuoltolaitos omana sitovuustasonaan 

Investoinnit ovat sitovat tehtäväalueittain.  Yli 168.000 euron hankkeet ja yli 84.000 euron irtaimistohankkeet on esitet-
ty omana määrärahanaan ja ne ovat hankekohtaisesti sitovia kokonaiskustannusarvion puitteissa. 
Pienet hankkeet ovat sitovia hankeryhmittäin, esim. pienet rakennushankkeet. 
Tuloslaskelman toimintakate, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut ovat sitovia. Rahoituslaskelmassa 
esitetyt anto- ja ottolainojen nettomuutokset ovat sitovia. 

Talousarviossa esitetään myös tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnuslukuja. Taloussuunnitelmaan sisältyy henki-
löstöosa, jossa esitetään osastoittain henkilöstö, sen ikäjakautuma ja eläköityminen. 

 

PARKANON KAUPUNGIN STRATEGIA JA KEHITYS 

 
Parkanon kaupunginvaltuusto on määritellyt kaupunkistrategiassa vision 2015 seuraavasti: 

”PARKANO ON SEUTUKUNNALLINEN KAUPAN JA TEOLLISUUDEN KESKUS, JOKA TARJOAA KUNTALAISILLE KAT-
TAVAT JA LAADUKKAAT PALVELUT TURVALLISESSA JA LUONNONKAUNIISSA YMPÄRISTÖSSÄ” 

Parkanon vahvuutena ovat maantieteellinen sijainti Suomen vahvimman, Helsingistä ja Tampereelta Pohjois-
Suomeen suuntautuvan talouden kasvu-uran varrella. Meillä on erinomaiset liikenneyhteydet sekä realisoitavissa 
olevat mahdollisuudet laadukkaaseen, luonnonläheiseen asuinrakentamiseen ja elinkeinoelämän sijoittumiseen. 

Parkanossa elinkeinoelämän keskeisiä tekijöitä ovat perinteikkäät teollisuuden alat: metalli- ja koneteollisuus, 
metsä- ja puunjalostusteollisuus sekä viime vuosina kasvanut muoviteollisuus.  

Kattavat julkiset palvelut ja yksityisen sektorin laaja palvelutarjonta tuovat kaupunkiin dynaamista henkeä ja yrit-
teliäisyyteen kannustavaa kulttuuria. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on haettu uutta tehokkuutta ja vah-
vaa kehittämisotetta yksityisen yhteistyökumppanin avulla. Kaupunkikuvaa vilkastuttavat Parkanon vetovoimainen 
ostoskeskittymä, joka houkuttelee asiakkaita koko seutukunnan alueelta sekä vilkkaasti liikennöidyltä kolmostieltä. 

Syyskuussa 2014 Parkanossa oli 6806 asukasta. Väestömäärän kehityksen suunta on aleneva. Positiivista väestö-
kehitystä pyritään tukemaan ja edesauttamaan kaikin keinoin. Parkanon onnistunut markkinoiminen houkuttele-
vana kotikuntana, sekä kriittisten menestystekijöiden löytäminen muuttovoiton aikaansaamiseksi ovat strategia-
kauden keskeisiä haasteita.  
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Kaupungin uutta strategiaa on valmisteltu ja valtuusto vahvistaa sen alkuvuodesta 2015. Tavoitteena on vahvistaa 
lähivuosina Parkanon elinvoimaa, huolehtia kestävästä palvelujen tuotannosta ja asumisviihtyvyydestä sekä huo-
lehtia Parkanon asemasta seutukunnallisena keskuksena.  

 

KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET 

 
Kaupungin yleiset tavoitteet ohjaavat koko kaupungin toimintaa ja hallintokuntien tavoitteiden asettamista. Osas-
tojen tavoitteet tukevat kaupungin yleisiä tavoitteita.  Tavoitteiden ja määrärahaesitysten tulee olla linjassa siten, 
että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta tulee järjestää 
käyttämällä mittareita ja tunnuslukuja. 

Talousarvion 2015 yleiset tavoitteet ovat 

1. Positiivisen väestökehityksen mahdollistaminen 

2. Tasapainoiseen talouteen pyrkiminen  

3. Henkilöstön hyvinvointi  

Tavoitteita 1 – 3 on tarkennettu kaupunginhallituksen tavoitteiden yhteydessä. 

4. Parkanon kaupunkilaisten terveyden edistäminen  

Valtuusto on päättänyt laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteiksi seuraavat: 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien esiintyvyyteen 

Yhteisöllisyys, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus 

Viestintä kuntalaisille 

Hyvinvointityön rakenteiden vahvistaminen 

Painopisteet ja kehittämiskohteet: lapset ja lapsiperheet, nuoret, työikäiset, ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen. 

 

YLEINEN TALOUDEN KEHITYS 

 
Yleinen talouden kehitys on jo useamman viime vuoden tapaan ollut heikkoa talousarvion laadintahetkellä. Koko 
maailman talous on vähitellen lähtemässä kasvuun, mutta euroalueen ja Suomen toipuminen notkahduksesta 
tapahtuu hitaammin.  Myös Ukrainan kriisin ja siihen liittyvien Venäjän pakotteiden vaikutus näkyy Suomen vienti-
tuloissa ja myös Parkanossa. 

Pientä virkistystä Suomen talouden kentällä odotetaan tapahtuvan ensi vuoden aikana. Edelleen pitkin syksyä 2014 
on kuitenkin uutisoitu teollisuuden ja palveluiden työpaikkojen vähentämisistä, myös rakennusalalla kehitys on 
ollut heikkoa. 

Valtion budjetin yhteydessä kuntien harteille on muodossa tai toisessa lastattu suuri osan tulevaisuuden sopeutta-
misista, veronkorotuksista, rakennemuutoksista, normien purusta ja tehokkuuden nostoista.  
Pitkään valmistelussa ollut Sote –laki on etenemässä, tosin sen toteuttamismuoto sekä rahoitus ja kustannusvaiku-
tukset kunnille ovat vielä talousarvion laadintahetkellä epäselviä. Viime päivinä on lain vaikutuksia arvioitu kunnis-
sa ja todettu sen vähentävän kunnan omaa päätäntävaltaa. Parkanossa onkin päätetty toteuttaa yhteistyö yksityi-
sen palveluntuottajan kanssa ja näin varmistaa kustannusten hallittavuus ja lähipalveluiden turvaaminen. 
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PARKANON TALOUDEN KEHITYS 

 
Talousarviota laadittaessa kuntatalouden ennustettavuutta on haitannut yleisen talouden epävarmuus ja siihen 
liittyvät verotulokehityksen esteet. Parkanossa viime vuosien verotulokehitys on ollut erittäin heikkoa, ja vuosien 
2008 - 2009 hyvälle tasolle tuskin päästään vielä tällä taloussuunnittelukaudella.  

Toimintamenojen kasvua pyritään taittamaan sote –palveluiden ulkoistamisella ja kautta linjan tiukalla talouden-
pidolla. Toisaalta lähipalveluiden turvaaminen tämän sote-kumppanuusmallin avulla luo pohjaa asumiselle ja elin-
keinoelämälle. Mittavan haasteen kaupungin toiminnan kehittämiselle tuovat koulujen sisäilmaongelmat väliai-
kaisine toimintatiloineen ja peruskorjauksineen. Vuoden alussa käynnistetään yhteiskoulun rakentamis- ja korjaus-
vaihtoehdoista suunnittelu, jossa otetaan huomioon koko kouluverkon tulevat tarpeet. Tämän perusteella pääte-
tään koulurakennuksen uudistamisvaihtoehdoista ja koulukampuksen kehittämisestä. 

Parkanon kaupungin vuoden 2015 talousarviota koottaessa keskeisenä tavoitteena on pidetty realistista tulopoh-
jaa, johon menoja on pyritty sopeuttamaan. Talouden seurantaa ja tervehdyttämistä on selvitellyt työryhmä, jonka 
toimintaa on tarkoitus jatkaa. Kun uuden sote-lainsäädännön kustannusvaikutukset sekä lähivuosien investointien 
päälinjat selviävät, on tarpeen linjata myös kaupungin taloutta ja palveluita koskevien rakenteellisten ratkaisujen 
suunnitelma ja aikataulu. 
 
 Henkilöstöresurssien kokonaisvaltainen tarkastelu 

Soten ulkoistamisen lisäksi kaupungin toimintatapoja on syytä perusteellisesti arvioida sekä hakea uusia yhteis-
työmahdollisuuksia. Parhaiten tämä onnistuu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tavoitteena on tarkastella ja priori-
soida tavoitteet sekä henkilöstöresurssit kaikilla organisaation tasoilla ja myös osastojen välillä. Samalla henkilös-
tölle tarjoutuu mahdollisuuksia työnkiertoon ja kouluttautumiseen uusiin tehtäviin. Näin pystyttäisiin vastaamaan 
tulevien vuosien taloudellisiin haasteisiin hallitusti ja välttämään henkilöstön osalta lomauttamiset/irtisanomiset.  

Kaupungin muun toiminnan osalta henkilöstömenot ovat suurin menoerä. Tavoitteena on jatkossa saada henkilös-
tön määrä pienenemään talouden kestokykyä vastaavalle tasolle ns. luonnollisen poistuman kautta. Lähivuosina 
lukuisat viranhaltijat/työntekijät jäävät eläkkeelle. Tätä muutosta hyödynnetään tulevien vuosien aikana siten, että 
työnjakoa ja tarvittavien uusien työntekijöiden rekrytointia harkitaan suunnitelmallisesti. Tarkoituksena on myös 
kehittää henkilöstöä ja organisaatiota valmistelemalla ja käynnistämällä tähän hanke (esimerkiksi TEKES:n rahoi-
tuksella). 
 

Toiminta 

Ensi vuoden talousarviossa merkittävin muutos on sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan siirtyminen Pihlajalinna 
–ryhmittymän tuottamaksi. Tämä muuttaa talousarvion rakennetta, kun perusturvan nettomenot ovat 61 % koko 
kaupungin nettomenoista. Sote –muutoksessa noin puolet kaupungin henkilöstöstä siirtyy palveluntuottajalle ja 
samalla iso osa henkilöstömenoista muuttuu asiakaspalveluiden ostoiksi. Vuoden 2015 toimintamenoista pääosa 
onkin soten ulkoistamisen johdosta palveluiden ostoja.   
 
Parkanon kaupungin ulkoiset toimintatuotot ovat yhteensä n.7,5 miljoonaa euroa, muutosta -3,8 %. Sote -
palveluiden ulkoistamissopimuksen mukaan palveluntuottajalle kuuluvat tulot laskutetaan pääosin kaupungin 
toimesta ja suoritetaan tuottajalle. Tämä käytäntö aiheuttaa reilun 1 miljoonan suuruisen erän toimintatuottoihin 
ja toimintakuluihin; toiminnan nettomenoon eli toimintakatteeseen, tulokseen tai sote –palveluiden nettohintaan 
tällä läpilaskutuksella ei ole vaikutusta. 
Tuotot alenevat myös vesihuoltolaitoksella, koska viemäriliittymismaksuja ei kerry vuoden 2014 tasolla. 

Kaupungin ulkoiset toimintamenot alenevat -0,6 %, 44,8 miljoonaan euroon.  Suurimman toiminta-alueen, perus-
turvan nettomeno on noin 22,4 milj. €, kun vuodelta 2014 nettomeno on toteutumassa yli 23,6 miljoonana eurona. 
Sote –palveluiden osalta talousarvio on tehdyn ulkoistamissopimuksen nettohinnan, 21,3 miljoonan euron mukai-
nen. Uutena toimintana kaupungin vastuulle tulee Uunilintukoti ja lisäksi erityisesti vammaispalvelujen ja vanhus-
ten asumispalveluiden kasvanut palvelutarve aiheuttaa lisäkustannusta. Myös lastensuojelun menot ovat kasvussa. 
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Perusturvan osa-alueiden lopullinen talousarvio vahvistuu kaupungin ja palveluntuottajan välisen vastuunjaon 
mukaisesti käyttösuunnitelman yhteydessä. 

Sivistyslautakunnan talousarvio on lähes 9 milj. € (-0,1 %), johon sisältyy yhteiskoulun kosteusvaurion vuoksi tarvit-
tavien väistötilojen vuokraus. Teknisen lautakunnan nettokustannuksia 3,4 miljoonaan euroon (+3,3 %) nostaa sote 
–tilojen luovuttaminen korvauksetta palveluntuottajan käyttöön. Vesihuoltolaitoksen kustannukset ovat kuluvan 
vuoden suuruiset.  

Henkilöstömenoiksi arvioidaan 12 miljoonaa euroa (-43,2 %).  Kaupungin henkilöstöstä yli 200 siirtyy vuoden vaih-
teessa uuden palveluntuottajan palvelukseen. Henkilöstömenojen hallitsemiseksi henkilökunnalle tarjotaan mah-
dollisuutta lomarahan vaihtamiseksi vapaisiin. Vapautuvien tehtävien täyttämistä harkitaan tarkoin tapauskohtai-
sesti palvelutarpeeseen ja tulevaan kehitykseen peilaten.  

Palveluita kaupunki ostaa 26,8 miljoonalla eurolla, muutos edellisestä talousarviosta lähes 47 %, merkittävimpänä 
eränä on sote –palveluiden ulkoistus. 

 
Talousarvion 2015 keskeiset luvut ovat 

 

 

Verotulot ja valtionosuudet 

Talousarvio on laadittu nykyiselle 20,5 %:n tuloveropohjalle ja kuluvalle vuodelle vahvistetuille kiinteistöveropro-
senteille (yleinen 1,10, vakituiset asunnot 0,52, muut asunnot 1,10, voimalaitokset 2,85). 

Talousarvion verotuloarvio on 21,5 miljoonaa euroa. Kunnallisveron arvioidaan kertyvän edelleen 18 miljoonan 
euron tasoisena. Yhteisöveron määrän odotetaan kertyvän kuluvan vuoden tasolla, n. 1,6 milj. euroa. Kiinteistöve-
ron arvioidaan toteutuvan 1,89 milj. eurona.  

Valtionosuuksia odotetaan noin 17 milj. euroa, johon sisältyvä verotulotasauksen osuus on kasvamassa noin 1 
miljoonalla euroalla johtuen viime vuosien heikosta verotulokehityksestä. 

 
Tulos 
 
Kaupungin vuosikate on rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen noin 1,4 miljoonaa euroa, jolla pystytään rahoitta-
maan yli puolet nettoinvestoinneista. Poistot kasvavat johtuen Alaskylä/Yliskylä –viemärihankkeen ja Keskustan 
koulun valmistumisesta. Poistojen jälkeen muodostuva tulos on nollatasoa eli talousarvio on tasapainossa. 

Investoinnit 

Kaupungin 2,8 miljoonan euron nettoinvestoinneilla pyritään turvaamaan alueen elinvoimaa sekä hallitsemaan 
riskejä. Tämä ylittää vuosikatteen n. 1,4 miljoonalla eurolla, joten eräistä investointien karsimisista huolimatta 
kaupungille kertyy lisää velkaa. Peruspalveluihin tehtävien investointien tulee olla käyttötalousmenoja vähentäviä.  

milj.euroa TP 2013 TA 2014 TA 2015

Muutos 

ed.vuosi %

Toimintatuotot 8,4 7,8 7,50 -3,8 %

Toimintakulut -45,2 -45,0 44,80 -0,6 %

Verotulot 21,2 21,3 21,50 1,1 %

Valtionosuudet 16,4 16,8 16,97 1,0 %

Vuosikate 1,0 1,0 1,40 42,4 %

Yli/Alijäämä -0,5 -0,6 -0,19 -65,0 %

Nettoinvestoinnit -4,8 -3,2 -2,76 -13,7 %

Lainakanta 13,6 15,2 16,60 9,2 %
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Vesihuollon merkittävin hanke suunnittelukaudella on ollut Alaskylän-Yliskylän siirtoviemäri, jonka rakentaminen 
alkoi syksyllä 2012. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2,5 milj. euroa ja sen toteuttamiseen on saatu työllisyys-
perusteista investointitukea kolmasosa kustannuksista. Viime vuosina on rakennettu myös uusi päiväkoti sekä 
ikääntyneiden ryhmäkoti terveyskeskuksen viereen. Kiinteistöjen sisäilmaongelmiin kiinnitetään erityistä huomiota; 
Keskustan koulun peruskorjaus on valmistumassa ja Yhteiskoulun osalta suunnitellaan tarvittavat korjaus- ja raken-
tamisinvestoinnit. Kouluinvestointien yhteydessä ratkaistaan myös kirjaston tilakysymys. 

 

 

 

Lainat ja tilapäisluoton ottovaltuudet 

Kaupungin kasvavien investointien myötä rahoituslaskelman mukaan uutta lainaa tarvitaan 1,4 miljoonaa euroa 
kokonaislainakannan kasvaessa 16,6 miljoonaan euroon. 

Korkokanta on historiallisen alhainen, erityisesti lyhytaikaisten lainojen osalta. Tämä seikan hyödyntämiseksi ja 
maksuvalmiuden turvaamiseksi kaupunginvaltuusto määrittelee tämän talousarvion hyväksymisen yhteydessä 
tilapäisluoton ottovaltuuksiksi 5,0 miljoonaa euroa. 

Vesilaitos 

Vesihuoltolaitoksen talousarvion tulos on lähes 50.000 euroa ylijäämäinen. Edellisten vuosien mittavien investoin-
tien rahoittamiseksi kaupunki on antanut lyhytaikaista luottoa ja lisännyt peruspääomaa. Vesihuoltolaitoksen tulee 
maksaa kaupungille lyhytaikaisten luottojen lyhennykset mahdollisimman nopeasti.  
Talousarvion 360.000 euron investoinnit voitaneen kattaa vesihuollon omilla tuloilla. Investointitasoa ovat viime-
vuosina kasvattaneet välttämättömät, mittavat siirtoviemärihankkeet. Tulevaisuuden haasteita ovat vedenotta-
mohanke ja mahdollinen puhdistamon saneeraus. 

Vesilaitoksen niukasta kassasta ei lainanlyhennysten jälkeen pystytä maksamaan kaupungin sijoittamalle perus-
pääomalle korko. Vesihuoltolaitoksen peruspääoman tuottoprosentiksi vahvistetaan 0 %. 
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KAUPUNGIN RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS JA VAKAVARAISUUS 

 

Kriisikunnan mittarit TA 2015 TP 2013 TP 2012 TP 2011 TP 2010 TP 2006 

          

Kertynyt alijäämä/asukas on vähintään 
 

Ylijäämä 
 

Ylijäämä 
 

Ylijäämä Ylijäämä Ylijäämä Alijäämä 
-1.000 € ja edellisenä vuonna -500 € +1 007 +1 108 +1 168 + 1 173 +939 -295 
             
tai kaikki seuraavat edellytykset täyt-
tyvät 

     
      

             
Vuosikate ilman harkinnanvaraista positiivinen positiivinen  positiivinen        
avustusta on negatiivinen +1,4 M € +1,0 M€ +1,2 M€ +2,9 M€ +3,5 M€ -0,2 M€ 
             

Tuloveroprosentti vähintään 0,5 %-yks. 
 

20,5 
 

20,5 
 

20,5   20,5 
 

20,5 
 

19,5 
korkeampi kuin keskimäärin 19,84 %            
             

Lainat/asukas 50 % yli keskimääräisen 
 

2 446 
 

1 989 
 

1 446 1 382 
 

1 509 
 

2 094 
lainatason 2 540 €            
             
Taseessa on kertynyttä alijäämää Ylijäämää Ylijäämää Ylijäämää Ylijäämää Ylijäämää Alijäämää 
            
Omavaraisuusaste < 50 % 51,1 51,1 62,8 59,8 58 36,4 
             
Suhteellinen velkaantuneisuus > 50% 49,5 43,4 34,6 34,5 35,2 59,2 

 

SISÄINEN VALVONTA 

 
Kaupungin uusien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeiden sekä konserniohjeen valmistelua on suorittanut 
kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä. Uudet ohjeet tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2015. 
Samalla tuodaan käsittelyyn myös tarvittavat tarkistukset hallintosääntöön.  

Talousarvion käsittelyvaiheessa Parkanon kaupungin sisäinen valvonta on järjestetty kaupungin voimassa olevan 
hallintosäännön mukaisesti. Kaupunginhallitus vastaa sen mukaan sisäisestä valvonnasta, jota toteutetaan halli-
tuksen antamien ohjeiden mukaan.  Hallintosäännössä on huomioitu tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne ja 
selkeät esimiesvastuut. Kaupunginhallitus, lautakunnat, esimiehet ja henkilöstö toteuttavat omalta osaltaan toi-
minnan ja talouden sisäistä valvontaa organisaation kaikilla tasoilla joka päivä.  

Talousarvion 2015 määrärahojen riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Mahdollisiin, nähtävissä oleviin poikkeamiin 
reagoidaan nopeasti. Tulosennusteet laaditaan kuukausittain maaliskuusta lähtien kaupunginhallitukselle talouden 
seurannan pohjaksi. Talousarvion toteutumaa ja määrärahojen riittävyyttä käsitellään toimielimissä vähintään 
neljännesvuosittain. Myös tavoitteiden toteutumista seurataan ja talouskatsaus esitetään vuosikolmanneksittain 
kaupunginvaltuustolle.  

Tietojärjestelmä-, henkilöstö- ja ympäristöriskit tiedostetaan ja niihin pyritään varautumaan suunnittelukauden 
aikana. Kattavalla vakuutuskannalla ja sen vuosittaisella päivityksellä varaudutaan toiminnan vahinkoriskeihin. 
Sisäisen valvonnan toteutumisesta annetaan selonteko toimintakertomuksen yhteydessä. 
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TAVOITTEET KONSERNIYHTIÖILLE  

 

KEHITYS-PARKKI OY 

 

Toiminnan kuvaus  

Kehitys-Parkki Oy on Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan omistama kehitysyhtiö, joka hoitaa elinkeino- ja mat-
kailupalveluita ja osaa maaseutupalveluista. Kehitys-Parkki Oy palvelee yrityksiä monipuolisesti sen elinkaaren 
kaikissa vaiheissa. Yhtiön kautta yritys saa käyttöönsä myös erinomaisen yhteistyöverkostomme, jonka toimijoilta 
löytyy monipuolista osaamista kaikkiin yrityksen kehitystarpeisiin. 

Yhtiön tehtävänä on huolehtia elinkeinostrategian toteutuksesta. Strategiassa painotetaan toimialojen ja strategis-
ten klustereiden (mm. metalli, puu, muovi) kehittämistä ja osaamisen tason nostamista yhteistyössä toimijaverkos-
ton kanssa erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. 

Kehitysyhtiö vastaa yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen liittyvästä neuvonnasta yhteistyössä eri toimi-
joiden kanssa. Yhteistyötä mm. Pirkanmaan TE-toimiston ja muiden kumppaneiden kanssa tehdään ”Yritys-Suomi”-
konseptin mukaisesti. 

Kehitysyhtiö osallistuu tiiviisti elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämistoimenpiteisiin. Lisäksi yhtiö toimii 
kuntaorganisaatiossa rajapintana elinkeinoelämään mm. tontti- ja toimitila-asioissa sekä markkinoi Parkanoa 
yrityksien sijoittumispaikkana ja luonnonläheisenä asuinpaikkana alueelle muuttoa suunnitteleville.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys  

Yhtiön palveluksessa työskentelee kaksi työntekijää, toimitusjohtaja ja yritysneuvoja.  

Parkanossa perustetaan keskimäärin 40 - 50 yritystä vuodessa ja Kehitys-Parkki on mukana perustamisprosessin 

läpiviennissä n. 2/3 perustetuista yrityksistä. Kehitys-Parkki on mukana yritysten toimitilasuunnitteluissa ja hankkii 

aktiivisesti vuokralaisia tyhjiin toimitiloihin. Yrityksiä autetaan myös liiketoiminnan suunnittelussa sen eri kehitys-

vaiheissa sekä rahoituksessa. Kehitys-Parkki toimii aktiivisesti alueen markkinoinnissa, koulutustoiminnan kehittä-

misessä sekä yritysten työvoimatarve asioissa. Kaupunki varautuu Kehitys-Parkin tekemän elinkeinotutkimuksen 

perusteella toteuttavien hankkeiden omarahoitusosuuksiin. 

 
Kehitys-Parkki toimii aloitteellisesti myös laajempia yritysjoukkoja koskevissa kehittämishankkeissa, kuten päätty-
neellä tilikaudella Paroonin kauppareitti sekä teknologia-akatemia hankkeissa. Erilaisten tietoiskujen ja yrittäjäta-
paamisten avulla tuotetaan yritysten käyttöön informaatiota ajankohtaisista asioista, osana Yritys- Suomi yhteis-
työtä. Lisäksi tehdään investointi- ja kehittämishankkeita vuosittain noin 30 yrityksen kanssa sekä kontaktoidaan 
vuosittain noin 100 yrityksen kanssa.  

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja pienyritysten perustamisedellytysten parantaminen 

2. Yritysten tuloksellisuuden parantaminen auttamalla yritysten kehittämishankkeiden suunnittelussa ja to-
teutuksessa  

3. Yritystoimintaa tukevien koulutusmuotojen kehittäminen 

4. Parkanon yleinen markkinointi ja elinvoiman kehittäminen 
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Seuranta 

Raportointi tilanteesta tehdään kaupunginhallitukselle puolivuosittain tai tarpeen mukaan. 

 

PARKANON KAUPUNGIN VUOKRATALOT OY 

 

Toiminnan kuvaus 

Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy:n tarkoituksena on asuntojen vuokraus. Kaupunki omistaa yhtiön kaikki osak-
keet. Isännöinnin hoitaa kaupungin toimihenkilö. Huolto-, kirjanpito- ja korjauspalvelut hoidetaan osto-palveluina 
yksityisiltä yrityksiltä.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Yhtiö omistaa 10 vuokrataloa, joissa on yhteensä 134 asuntoa. Talot on rakennettu 1979-1993. Asukkaiden vaihtu-
vuus on keskimäärin 25 % vuodessa. Vapaista asunnoista ilmoitetaan kaupungin nettisivustolla. Asuntojen kysyntä 
on ollut tasaista. 

Yhtiöllä on velkaa n. 3,6 milj. €, joka lyhenee noin 150 000 € vuodessa.  Korkokustannusten väheneminen tai lisään-
tyminen ei juuri vaikuta yhtiön kassaan, koska useimpien lainojen maksussa koron lisäys pienentää lyhennystä ja 
päinvastoin. Osa lainoista on sidottu kiinteään korkoon. 

Kiinteistöjen energiankulutuksen hallitsemiseksi on tehtävä säästäviä toimenpiteitä ja sen asian johdosta yhtiössä 
on ryhdytty selvittämään erilaisia mahdollisuuksia. Ikääntyvien talojen korjaustarve on lisääntynyt. Vuokria koro-
tettiin elokuun 2014 alusta ja yhä kohoavat ylläpitokustannukset sekä kiinteistöjen korjaukset luovat jatkossakin 
korotuspainetta vuokriin.  

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Yhtiö on aiemmin myynyt yhden vuokratalon. Tarkoitus on myydä Kuivasjärven ja Aureskosken vuokratalot tarjous-
ten perusteella. Kuivasjärven kiinteistöön on teetetty myös kuntotarkastus. Kiinteistöt ovat olleet myynnissä Oiko-
tiellä, mutta se ei ole tuottanut tulosta. Yhtiö on ottanut yhteyttä kiinteistövälitykseen, jonka kautta kiinteistöjä 
myydään.  

Vanhenevan kiinteistökannan korjaustarve kasvaa koko ajan. Hallitus tekee keväisin kiinteistökierroksen ja siinä 
huomattuja kunnostus – ja korjaustarpeita pyritään toteuttamaan taloudellisen tilanteen mukaan. Kiinteistöjen 
vanhetessa suurehkot korjaukset ovat väistämättömiä. Kuluvana vuonna toteutettiin Väinönkatu 3 osalta mittava 
parvekkeiden peruskorjaus ja parvekelasitus. Lähinnä rakennusten ulkopuoliset osat vaativat kunnostusta tai uusi-
mista. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Yhtiön keskeinen tavoite on tuottaa vuokra-asuntopalvelua sitä tarvitseville > Rakennus – ja ympäristölau-
takunta valvoo asuntojen vuokraamista, ARA valvoo asunnon hakijoiden ja sen saaneiden määrää sekä asun-
tojen käyttöastetta. 

2. Tavoite on pitää vuokrat kohtuullisina > ARA seuraa Vuokrataloyhtiön omistamien vuokra-asuntojen vuokrien 
kehitystä. 

3. Kiinteistöjen korjauskustannukset hallinnassa 

Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii pidempiaikaista suunnittelua ja kiinteistöjen kuntoa ylläpitävää rea-
gointia tasaisin väliajoin > kiinteistökierros joka kevät. 

4. Uudistaa ja korjata asuntoja vastaamaan nykyajan tarpeita  
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Asunnon tyhjentyessä, asunto tarkastetaan ja tarvittaessa asunnossa tehdään remonttia.    

Seuranta 

Raportointi yhtiön tilanteesta neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle.  
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KÄYTTÖTALOUS, tekstiosa 

 
 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen Parkanon kaupungissa. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Keskusvaalilautakunta ja sen sihteeri, vaalilautakunta, vaalitoimikunta 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Talousarviovuoden aikana järjestetään eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit. Kaupungin toimistohenki-
lökunta huolehtii ennakkoäänestyksen toimittamisesta. 

 
 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta.  
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on suorittaa toiminnan arviointia ja laatia arviointikertomus. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Tarkastuslautakunta kokoontuu n. 9 kertaa vuodessa. Tilintarkastusyhteisön vastuullinen ja avustava tarkastaja 
suorittavat tarkastusta yhteensä arviolta 20 pv vuodessa. Tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä. 
JHTT-tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy suorittaa kaupungin tilintarkastuksen. 

 
 

KAUPUNGINVALTUUSTO 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Valtuustolla on kaupungin ylimpänä päättävänä elimenä kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Val-
tuustolle kuuluu strateginen päätöksenteko, kuntakonsernin tavoitteiden asettaminen sekä hallinnon järjestämisen 
perusteista päättäminen. Valtuusto päättää mm. talousarviosta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, johtosäännöistä, 
maksujen perusteista, takauksista ja kiinteän omaisuuden myynnistä. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Kaupunginvaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua ja yhtä monta varavaltuutettua, jotka valitaan kunnallisvaaleissa. 
Valtuusto kokoontuu n. 8 kertaa vuodessa. Lisäksi tarvittaessa järjestetään seminaareja. 
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KAUPUNGINHALLITUS 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus myös valvoo 
kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitukselle kuuluu kuntien yhteistyön 
kehittäminen ja kuntarakenneuudistuksen valmistelusta vastaaminen. Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonser-
nista ja konserniohjauksesta. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Kaupunginhallitukseen kuuluu 10 jäsentä ja hallituksen kokouksia pidetään noin 20 kpl vuoden aikana. 

Lisäksi kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto, joka päättää henkilöstöasioista ja työnantajan 
edustajana käyttää puhevaltaa neuvotteluissa henkilöstöjärjestöjen kanssa. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Parkanon kaupungin uudistettu strategia valmistuu alkuvuonna, ja se otetaan huomioon alla olevien tavoitteiden 
seurannassa.  

Kaupunginhallituksen keskeiset toiminnalliset tavoitteet 

1. Positiivisen väestökehityksen mahdollistaminen 

Tavoitteen toteuttaminen ja seuranta  
- Kaupungin aktiivisen markkinoinnin kehittäminen 

Seuranta: markkinointityöryhmän toiminta 
- Viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen 
- Seuranta: Tavoitteena myönteisen näkyvyyden lisääminen mediassa ja sosiaalisen median käytön hyödyn-

täminen kuntaviestinnässä 
- Työllistämismahdollisuuksien edistäminen 

Seuranta: työllistämissopimuksen laatiminen ja toteuttaminen 
- Teollisuus- ja liiketonttien tarjoaminen  

Seuranta: tavoitteena 5 kauppaa 
- Asuntotonttien myyntiä koskeva hanke   

Seuranta: tavoitteena 7 kauppaa 
- Palvelujen kehittäminen asukkaille    

Seuranta: Sote-palvelujen tuotannon käynnistyminen ja seurantakriteereiden tarkentaminen Pihlajalinna 
Oy:n kanssa, toisen asteen koulutuksen turvaaminen ja kehittäminen, Lupinet –laajakaistaverkon raken-
tamisen edistäminen 

- Elinkeinopoliittiset tavoitteet Kehitys-Parkki Oy:n toiminta-alueella 

2. Tasapainoinen talous 

Tavoitteen toteuttaminen ja seuranta   
- Strategisten, toiminnallisten muutosten suunnittelu ja läpivienti kaupungin organisaatiossa ja kaupunkira-

kenteessa 
Seuranta: sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisen yhteistyökumppanin palvelutuotannon seuranta 

- Toiminnan tehostaminen  
Seuranta: seurataan toimintakulujen hallittua kehitystä, suunnitelma rakenteellisille ratkaisuille 

- Verotulojen kasvattaminen 
Seuranta: panostaminen priorisoituihin kehittämishankkeisiin 

- Talouden reaaliaikainen seuranta ja ennakointi  
Seuranta: tulosennusteet säännöllisesti, määrärahojen riittävyyden arviointi juoksevasti  

- Vuosikate vähintään talousarvion tasolla 
Seuranta: toteutuminen tilinpäätöksessä 
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3. Henkilöstötavoitteet 

Tavoitteen toteuttaminen ja seuranta   

- Kaupungin organisaation muutoksen mukaisten tavoitteiden määrittäminen 
Seuranta: hanke tulostavoitteiden ja henkilöstön voimavarojen käytön kehittämiseksi 

- Eläköitymissuunnitelma 
Seuranta: eläköitymisen hyödyntäminen osastojen henkilöstöresursseissa 

- Henkilöstötutkimus 
Seuranta: tutkimuksen uusiminen keväällä 2015 

- Motivointi 
Osaamisen tukemiseksi mahdollisuus ao. tehtävässä tarvittavaa ammattitaitoa edistävään koulutukseen 
koulutussuunnitelman mukaisesti, koulutussuunnitelman kehittäminen ja jatkuva hyödyntäminen 
Seuranta: koulutuspäivien toteutuminen ja toteutumisen seuranta koulutussuunnitelman avulla 
Kannustinjärjestelmiä kehitetään yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa 
Seuranta: toteutuminen 

- Säännölliset työpaikkakokoukset ja kehityskeskustelut koko kaupungin organisaatiossa 
Seuranta: kokousten ja kehityskeskustelujen toteutuminen, jota henkilöstöjaosto seuraa 

 

Kaupunginhallituksen vastuu-alueiden kuvaukset ja tavoitteet 

 

Yleishallinto 

 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Yleishallintoon kuuluvat kaupunginhallituksen lisäksi myös kuntayhteistyö, mahdolliset hankkeet, kansliapalvelut, 
yhteistoimintaosuudet, elinkeinojen kehittäminen, toimikunnat sekä koko kaupungin yleiset hallintokustannukset. 
Talousarvio sisältää määrärahan veteraanien ateriapalveluun haja-asutusalueella. Myös työllistämiseen ja nuorten 
kesätyöhön on varauduttu. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Kansliayksikön henkilöstö: 
kaupunginjohtaja, kansliasihteeri ja toimistosihteeri 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Kaupunginhallituksen tavoitteet, joita toteutetaan yleishallinnossa. 

Kaupunki kehittää aktiivista ulkoista ja sisäistä viestintää, siten että reagoinnin sijasta kerrotaan kaupungin tavoit-

teista ja toiminnasta aloitteellisesti. Kaupunki toteuttaa nettisivujen uudistuksen, mikä mahdollistaa myös tehok-

kaamman sisäisen viestinnän. Jatketaan markkinointityöryhmän työtä ja varataan pieni resurssi viestintä- ja mark-

kinointipalvelujen ostamiselle ja mahdolliselle markkinointihankkeelle. 

 

Henkilöstöhallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Henkilöstöjaosto on päättävä elin henkilöstöasioissa. Henkilöstöjaoston tehtävänä on kehittää kaupungin henkilös-
törakennetta. 
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Henkilöstöhallinnossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, työterveyshuollosta, työsuojelusta sekä yhteistoi-
minnasta työnantajan ja henkilöstön välillä (yhteistoimintaelin). 

Kaupunki järjestää tyhy -toimintaa kuten sähly- ja lentopallovuoroja sekä tukee mm. kuntosalimaksuja. Myös hal-
lintokunnat järjestävät omaa tyhy -toimintaa. Henkilöstölehti Parkki julkaistaan muutaman kerran vuodessa. Työ-
hyvinvointiin liittyvä aineisto on henkilöstön saatavilla sekä sähköisessä että kirjallisessa muodossa.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Kansliasihteerin tehtäviin kuuluu myös palkka-asiamiehen tehtävät.  

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Kehitetään yhdessä ammattijärjestöjen kanssa kannustusjärjestelmää, miten parhaita työyksiköitä palkitaan. 
 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Ks. kaupunginhallituksen tavoitteet, kohta 3. henkilöstötavoitteet. 

Henkilöstöhallintoa hoidetaan kaikilla kaupungin osa-alueilla, joilla toteutetaan kaupungin yhteisiä strategia ta-
voitteita: 

- Työympäristön turvallisuus ja viihtyisyys 
- Henkilöstön tavoitteiden selkeys ja aktiivinen sisäinen viestintä 
- Säännölliset henkilöstöpalaverit ja kehityskeskustelut 
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
- Työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen 
- Kannustaminen henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen 
- Vetovoiman parantaminen työnantajana 

 

Tukipalvelut 

 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Hallinnon tukipalveluita ovat talouspalvelut, toimistopalvelut, postitus, monistamo ja puhelinvaihde/palvelupiste. 
Talouspalveluilla hoidetaan keskitetysti kaupungin ja vesihuoltolaitoksen taloushallintoa. Tähän tehtävään kuulu-
vat mm. talouden kehityksen seuranta, talousarvion ja toimintakertomuksen valmistelu, kirjanpito ja tilinpäätös, 
ostoreskontra, maksuliikenne, vesi-, päivähoito- ja yleislaskutus, perintätoimet, palkat ja eläkeasiat, maksuvalmius 
ja rahoitus. Lisäksi Kihniölle myydään palkanlaskentapalveluita. 

Toimistopalveluissa hoidetaan kaupungin asiakirjojen tietopalvelua, diariointia ja arkistointia. Toimistotarvikkeiden 
hankinta on keskitetty. Myös postitus ja palveluneuvonta/puhelinvaihde hoidetaan koko organisaation tukipalvelu-
na. Lisäksi tarjotaan kopiointipalvelua. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Tukipalveluita hoidetaan yhteensä 11 henkilön työpanoksella. Talousarviovuoden aikana resurssitarpeen arvioi-
daan vähenevän ja tämä toteutetaan jättämällä vapautuvia toimia täyttämättä ja jakamalla tehtäviä uudelleen. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Tukipalveluiden toimintaan vaikuttaa talousarviovuoden alusta tapahtuva sosiaali- ja terveydenhuollon yksityistä-
minen. Volyymin pienentyminen huomioidaan tarvittavassa henkilöstöresurssissa. 
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Hallinnon tukipalveluiden toteuttaminen 

Tavoitteen toteuttaminen ja seuranta 
- Turvataan avaintoimintojen tehokas toiminta tukipalvelujen kohdentamisella ja tarkoituksenmukaisella 

resursoinnilla. Tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan oikeanmuotoisena. 
Seuranta: palkat, tilitykset ja tilinpäätös hoidetaan ajallaan 

- Talouden joustava, reaaliaikainen raportointi 
Seuranta: toteutumat pääsääntöisesti valmiina seuraavan kuukauden 10. päivä. 
Kuukausittaiset tulosennusteet maaliskuusta lähtien 
 

2. Henkilöstön työhyvinvointi 

Tavoitteen toteuttaminen ja seuranta 
- Ammattitaito 

Seuranta: tehtävässä tarvittavan ajankohtaisen, ammatillisen koulutuksen mahdollistaminen koulutus-
suunnitelman avulla 

- Toimiva työympäristö 
Seuranta: ergonomian huomioiminen ja työvälineiden ajan tasalla pitäminen 

- Vuosittaisten kehityskeskustelujen käyminen 
Seuranta: toteutumisaste 

- Tyhy-toiminta: 
Seuranta: liikunta/virkistystilaisuus 

 

Maaseutuhallinto 

 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Maaseututoimen tehtäviin kuuluvat mm. EU:n kokonaan tai osittain rahoittamien ja kansallisten tukien hallinnoin-
ti, muu maatalouteen liittyvä opastus ja neuvonta sekä vahinkoarvioinnit. Maaseutuhallinnon järjestämistä uudis-
tettiin kunnissa muodostamalla yhteistoiminta-alueita, jotka aloittivat toimintansa vuoden 2013 alusta lukien. 
Yhteistoiminta-alueen muodostamisen vähimmäisvaatimuksena oli vähintään viisi työntekijänä ja 800 tilaa. Kan-
kaanpään kaupungin hallinnoimalla yhteistoiminta-alueella taataan lainmukaisten maaseututoimen tehtävien 
hoitaminen Parkanon maaseutuyrittäjille. 

Maatalouden tukijärjestelmässä tapahtuu vuonna 2015 suurin uudistus sitten vuoden 1995. Eniten uudistus teettää 
työtä tällä alueella, joka on perustuen eri tukialueiden sekä ympäristökorvauksen kohdentamisalueiden rajojen 
molemmilla puolilla. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Parkanossa toimivat tilat: 
v. 2009 193 tilaa 1 281 hakemusta  
v. 2010 194 tilaa 1 290 hakemusta 
v. 2011 191 tilaa 1 208 hakemusta 
v. 2012 188 tilaa 1 176 hakemusta 
v. 2013 186 tilaa 1 140 hakemusta 
v. 2014  179 tilaa 1 100hakemusta (arvio) 
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PERUSTURVALAUTAKUNTA 

Perusturvapalveluiden toiminta-ajatus 

Perusturvapalveluiden toiminta-ajatuksena on turvata yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa kuntalaisil-
le kaupungin voimavaroja vastaavat laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut niitä itse järjestämällä tai palveluja 
hankkimalla. 

Lautakunnan toiminnan kuvaus 

Perusturvalautakunta vastaa palveluista, jotka edistävät kuntalaisten terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja toimin-
takykyä lain edellyttämällä tavalla. Palveluilla tuetaan erityisesti kuntalaisten omatoimisuuden säilymistä.  Perus-
turvalautakunta vastaa hallinnonalansa palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta sekä toiminnan ja 
talouden seurannasta. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Perusturvalautakuntaan kuuluu kymmenen (10) jäsentä sekä kaupunginhallituksen edustaja. Esittelijänä toimii 
perusturvajohtaja.  
 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

1.1.2015 alkaen Parkanon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Pihlajalinna -ryhmittymä lukuun ottamat-
ta sosiaalihuollon viranomaistoimintaa, päivähoitoa (sivistystoimessa) ja ympäristöterveydenhuoltoa. Parkanon 
kaupungin vakinainen sote-henkilöstö viranomaistoimintaa lukuunottamatta siirtyy 1.1.2015 alkaen liikkeenluovu-
tusperiaatteella Pihlajalinnan palvelukseen. 

 

Sote -palvelut 

 
Sote –palvelut sisältävät kaupungin viranomaistoiminnan ja Pihlajalinna –ryhmittymän tuottamat sosiaali- ja ter-
veyspalvelut. Pihlajalinna vastaa kokonaisulkoistuksena perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, erikoissai-
raanhoidon, perhe- ja kasvatusneuvolan, osan vammaispalveluista, päihdehuollon, työelämän palvelukeskuksen, 
vanhustyön, kotihoidon, ravintohuollon ja pesulan palveluista. 

Kokonaisulkoistuksen keskeiset tavoitteet: 

1. Asiakaslähtöisten, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen Par-
kanossa hyödyntämällä muualla toimiviksi havaittuja toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä sekä täysin uusia 
innovaatioita 

2. Palvelurakenteen tasapainoinen ylläpito ja kehittäminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteis-
työnä 

3. Lähipalvelujen säilyminen ja saatavuus Parkanossa 
4. Korkean palvelun laadun säilyminen nykytasolla 
5. Kustannuskehityksen ennakoitavuus ja hallinta 
6. Hyvillä palveluilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta 
 

Perusturvan hallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Perusturvapalveluiden hallinnon tehtävänä on ohjata ja seurata perusturvan toimintoja, ml. sote –ulkoistuksen 
toteuttamista. 
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Palvelutuotanto perustuu hyväksyttyihin säädöksiin, toimintaohjeisiin ja palvelutarvekartoituksiin kuntalaisten 
tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus huomioiden. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Perusturvan hallinnon henkilöstöresurssina on 2 viran- ja toimenhaltijaa.  

 

Sosiaalitoimi, viranomaistoiminta 

 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

1.1.2015 alkaen Parkanon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Pihlajalinna -ryhmittymä lukuun ottamat-
ta sosiaalihuollon viranomaistoimintaa, päivähoitoa ja ympäristöterveydenhuoltoa. Kunnan tuottamia ja virkavas-
tuulla suoritettavia tehtäviä ovat lastensuojelu, lastenvalvonta ja toimeentulotuki. Näiden kokonaisuuksien lisäksi 
viranhaltijapäätös tehdään kunnassa vammaispalvelun palveluista, kehitysvammahuollon erityishuollosta, päihde-
huollon laitoshoidosta, omaishoidontuesta, pitkäaikaisesta laitoshoidosta (vanhainkoti), kotihoidon palvelusta ja 
maksusta, asumispalvelusta ja maksusta (ikäihmiset, päihdehuolto, kehitysvammahuolto, vammaispalvelu, psyki-
atrinen asumispalvelu). Näiden viranomaistehtävien lisäksi kaupungin vastuulla on tulojen laskutus ja perintä.  

Talousarviovuonna kiinnitetään erityistä huomiota yhteistoiminnan aloittamiseen Pihljalinna-ryhmittymän kanssa. 
Tämän uuden toimintamallin käynnistämisen lisäksi tehtäväalueen osalta haaste on kuntalaisten sosiaalipalvelujen 
kasvava palvelutarve sekä lainsäädännön muutokset kuten työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuperiaatteiden 
muutos ja sosiaalihuoltolain kokonaisuudistus.  

Sosiaalitoimi työskentelee yksilön, perheen ja yhteisön hyväksi päämääränä vaikuttava ja kustannustehokas työ, 
jota toteuttavat työstään innostuneet sosiaalihuollon asiantuntijat. Kuntalaiset pääsevät sosiaalihuollon palvelujen 
piiriin sekä saavat päätökset hakemuksiinsa lain antamissa määräajoissa.  

 

Volyymitiedot 2015  

Johtava sosiaalityöntekijä/sosiaalityöntekijä (avoin), sosiaalityöntekijä 2, sosiaaliohjaaja 1, etuuskäsittelijä 1, toi-
mistosihteeri(laskutus)1, toimistosihteeri 1 (aj. 1.1.-31.7.2015), ma. nuorten työpajaohjaaja (-31.12.2015). 

 
Talousarviovuoden 2015 keskeiset toiminnalliset tavoitteet  

1 Palvelujen saatavuus  

Eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen 
oikea-aikaisesti sekä tarvittavan palvelun saaminen lakisääteisessä määräajassa.  

Mittarina aikarajojen toteutumiseksi käytetään:  

Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika 7 arkipäivän kuluessa hakemuksesta  

Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika 7 arkipäivän kuluessa  

Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kuukauden kuluessa asian vireilletulosta  

Vammaispalveluhakemuksen käsittelyaika 3 kuukautta hakemuksesta  

 

Palvelujen määrällisinä mittareina käytetään:  
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Toimeentulotukiasiakkaiden määrä kotitalouksittain  

Lastensuojeluilmoitusten määrä  

Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä  

Isyysselvityksien määrä  

Huolto-, asumis- ja tapaamissopimusten määrä 

Elatussopimusten määrä  

Vammaispalvelupäätösten määrä  

Päihdehuollon päätösten määrä  

Omaishoidontukipäätösten määrä  

Kotihoidon palvelupäätösten määrä  

Asumispalvelupäätösten määrä  

 

2 Koulutettu, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö  

Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä vastaa sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, jolla on kel-
poisuuslain (272/2005) mukainen pätevyys tehtäviin. Lisäksi huomioidaan riittävä toimistotyön asiantuntemus mm. 
kaupungin tulojen laskuttamiseksi ja perimiseksi.  

Henkilöstön koulutustarve kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä ja henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään 
sekä yksilö- että yhteiskoulutuksella. Työyksikössä pidetään säännölliset asiakastyön tiimit ja työpaikkakokoukset 
tukien henkilöstöä vahvaan vuorovaikutteiseen viestintään ja keskinäiseen vuoropuheluun. Henkilöstön jaksamista 
ja motivaatiota tuetaan kaupungin yleisellä tyky-toiminnalla sekä työyksikön omalla tyky- ja virkistystoiminnalla.  

Mittarina henkilöstön osalta käytetään:  

Kehityskeskustelujen kattavuus  

Työpaikkakokousten määrä  

Varhaisen puuttumisen mallin mukaisesti käytyjen keskustelujen määrä  

Lähtökeskustelujen määrä  
 

3 Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan kanssa  

Parkanon kaupungin sosiaalitoimi tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin muut sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavan 
Pihlajalinna-ryhmittymän kanssa. Tavoitteena on kustannustehokas palvelujärjestelmä, joka tuottaa palvelut asia-
kaslähtöisesti. Palvelujärjestelmä mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja kehittymisen omassa työssään alan 
asiantuntijaksi. Kaupunki ja Pihlajalinna tekevät saumatonta yhteistyötä palvelujen järjestämiseksi kuntalaisille. 
Työntekijöiden vuoropuhelua ja työskentelyä rajapinnassa tuetaan järjestämällä säännöllisiä tapaamisia ja tarvit-
tavia asiakasryhmittäisiä asiantuntijatiimejä.  

Mittarina yhteistyön seuraamiseksi käytetään:  

Yhteistapaamisten määrä  

Asiakasryhmittäisten tapaamisten määrä  



Parkanon kaupungin talousarvio 2015 
 

25 

Muu perusturva 

 
Muuhun perusturvaan kuuluvat ympäristöterveydenhuolto, Väistön tilakustannukset sekä eläkeperusteiset Keva-
maksut. 
 

Ympäristöterveydenhuolto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Ympäristöterveydenhuollon avulla pyritään turvaamaan kuntalaisille terveellinen elinympäristö. Ympäristötervey-
denhuoltoon kuuluvat elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto, terveydensuojelu, tuoteturvallisuusvalvonta, lääke-
lain valvonta sekä tupakkalain mukainen valvonta. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Ympäristöterveydenhuolto toteutetaan vuoden 2014 alusta yhteistoiminta-alueen toimesta, jossa vastuukuntana 
on Sastamalan kaupunki. 

Ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueena aikaisemmin ollut kemikaalivalvonta on siirtynyt valtiollisen turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston hoidettavaksi. 

 

SIVISTYSLAUTAKUNTA 

Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus 

Sivistyspalvelujen toiminta-ajatuksena on osaavalla ja motivoituneella henkilöstöllä sekä ajanmukaisilla toiminta-
olosuhteilla turvata osaltaan kaupunkilaisille laadukkaat ja kehittyvät sivistyspalvelut niitä itse järjestämällä, jär-
jestämistä tukemalla tai palveluja ostamalla. 

Lautakunnan toiminnan kuvaus 

Sivistyslautakunta vastaa sivistyspalvelujen osalta perusopetuksesta sisältäen erityisopetuksen, lukiokoulutuksesta, 
kirjastotoimesta, vapaa-aikapalveluista sisältäen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, varhaiskasvatuksesta sekä 
aikuiskoulutus- ja musiikkiopistotoiminnasta ostopalveluina.  
 

Lautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet 

1. Sivistyspalveluiden korkealla laadulla houkutellaan lapsiperheitä Parkanoon. 
2. Sivistyspalveluiden operatiivisen toiminnan sitouttaminen asetettuihin taloudellisuus tavoitteisiin. 
3. Ammattitaitoisen ja pätevän henkilöstön rekrytoinnin turvaaminen, henkilöstön jatkuvan kouluttautumi-

sen ja työviihtyvyyden tukeminen ja ylläpitäminen. 
4. Sopeuttaa ja kehittää poikkihallinnollista yhteistyötä uudessa sote-palveluympäristössä. 

 

Sivistyslautakunnan vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet 
 

Sivistystoimen hallinto 

 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 
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Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida koko osaston toimintaa sekä vastuualueiden 
yhteistyötä palveluiden joustavan tuottamisen mahdollistamiseksi.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

sivistysjohtaja 
sivistystoimen hallintopäällikkö (50%) 
1,5 toimistosihteeri  

Tehtäväalueen tavoitteet 

1.Sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto ja kehittäminen. 

KOULUTUS 

Peruskoulutus 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Parkanolainen esi- ja peruskoululainen saa kulkea turvallista oppimisen polkua kohti peruskoulun jälkeisiä jatko-
opintoja. Työtä tehdään yhteisvastuullisesti koulun, kodin ja lähiympäristön kanssa positiivisessa ja kannustavassa 
ilmapiirissä. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään Keskustan koulun yhteydessä. Koululaisten aamuhoito 
järjestetään päivähoitona varhaiskasvatuksen palvelutuotannossa. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

1. Keskustan koulu;  
382 oppilasta 
rehtori, luokanopettajia 19, erityisopettajia 2, erityisluokanopettaja 1, englannin opettaja 1, erityisohjaaja 1, kou-
lunkäyntiohjaajia 3, koulunkäynninohjaaja/lähihoitaja 1, määräaikaisia koulunkäyntiohjaajia (50-78,4%) 5, määrä-
aikaisia lähihoitajia 1, ruokapalveluesimies 1, ruokapalvelutyöntekijä 2,5, koulusihteeri.  
 

2. Pohjois-Parkanon koulu; 
37 oppilasta (sisältää esikoululaiset, joita 6 kpl)  
koulunjohtaja / luokanopettaja 1, määräaikainen luokanopettaja 1, koulunkäyntiohjaaja (78,4%), määräaikainen 
koulunkäyntiohjaaja (78,4%) 1, keittäjä-siistijä-talonmies 1, siistijä (21,6%) 

3. Yhteiskoulu;  
235 oppilasta  
rehtori (50%), aineenopettajia 11, yhteinen opinto-ohjaaja lukion kanssa 1,yhteisiä aineenopettajia lukion kanssa 
10, yhteinen tuntiopettaja Pohjois-Parkanon kanssa 1,  tuntiopettaja 1, erityisopettajia 1, pienryhmä + JOPO opet-
tajia 2, määräaikainen koulunkäyntiavustaja 1, koulukuraattori (yhteinen koko koululaitoksen kanssa), koulusihtee-
ri (80%), ruokapalveluesimies 1, kokki 1, ruokapalvelutyöntekijöitä 2. 

Tiedot 20.9.2014 tilanteen mukaan 

lukuvuosi 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

opp.määrä 205 200 232 229 235 

 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Koulurakennusten parantaminen terveellisiksi ja turvallisiksi.  
Yhteiskoulun sisäilmaongelman vuoksi talousarviossa on varauduttu väistötiloihin. 

Kodin ja koulun välisen yhteistyön tehostaminen tieto- ja viestintätekniikan avulla. 
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

1. Perusopetuksen oppimisympäristöjen monipuolistaminen 

Tavoite toteutetaan hankkimalla kouluille tvt (tieto- ja viestintätekniikka)-laitteistoa talousarvion määrä-
rahojen puitteissa sekä vahvistamalla henkilöstön tvt-taitoja päivittäiseen käyttöön.  

Tavoitetta mitataan käyttöönotettujen laitteiden, materiaalien sekä koulutusten määrällä. 

2. Kodin ja koulun yhteistyön lisääminen tieto- ja viestintätekniikan avulla  

Tavoite toteutetaan ottamalla koko perusopetuksessa käyttöön Wilma-järjestelmä sekä alakouluissa Wiki-
järjestelmä. Wiki-järjestelmää kehitetään Opetushallituksen Wikeistä vauhtia kohti parempaa koulua-
hankkeen avulla. 

Tavoitetta mitataan ohjelmien käyttäjämäärillä (opettajat, oppilaat, huoltajat). 

3. Opetussuunnitelman uudistaminen 

Tavoite toteutetaan aloittamalla opetussuunnitelman uudistamistyö nimetyn työryhmän johdolla. Uudis-
tustyöhön osallistetaan ja koulutetaan koko perusopetuksen henkilökuntaa tarpeen mukaan. 

Tavoitetta mitataan aikaansaadulla opetussuunnitelmalla. 

4. Terveelliset ja turvalliset koulurakennukset 

Tavoite toteutetaan saattamalla Keskustan koulun peruskorjaus loppuun sekä vastaamalla Yhteiskoulun 
sisäilmaongelmiin ja aloittamalla uuden, koko kouluverkon huomioon ottavan kampuksen suunnittelu.   

Tavoitetta seurataan oppilaiden ja henkilökunnan oireiden seurannalla sekä tehdyillä korjaustoimenpiteil-
lä. 

 

Lukiokoulutus 

 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka jatkaa peruskoulun kasvatustehtävää. Lukiokoulutus antaa oppilaille riittä-
vän laajat tiedot ja taidot jatko-opintoihin sijoittumista varten. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: 

Rehtori (50%), apulaisrehtori / aineenopettaja 1, aineenopettajia 5, yhteinen opinto-ohjaaja yhteiskoulun kanssa 1, 
yhteisiä aineenopettajia yhteiskoulun kanssa 10, toimistosihteeri 1  
Parkanon lukiossa on 95 oppilasta.  

Tiedot 20.9.2014 tilanteen mukaan. 
  
Parkanon lukion oppilasmäärän kehitys viime vuosina: 

lukuvuosi 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

opp.määrä 148 156 147 122 95 

aloittaneet 55 51 30 38 26 

    



Parkanon kaupungin talousarvio 2015 
 

28 

  

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

 

Alkuvuonna valmistaudutaan kesällä tapahtuvaan toimiluvan hakemiseen selvittämällä eri vaihtoehdot,  

mukaan lukien Sasky-yhteistyö. 

Lukion markkinoinnin kehittäminen. Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen. 

Lukion valtionosuuksien pienentyessä on lukion määrärahaakin sopeutettu. 

  
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen 

Tavoite toteutetaan kannustamalla ja kouluttamalla opettajia hyödyntämään sähköistä oppimisympäristöä 

pedagogiseen käyttöön. Lisäksi valmistaudutaan sähköisiin YO-kirjoituksiin varustelemalla ja sähköistämäl-

lä koetila. 

 

Tavoitetta mitataan käyttöönotettujen materiaalien määrällä sekä opettajien ja oppilaiden palautteilla ja 

koetilaan tehdyillä toimenpiteillä. 

2. Ohjauksen tehostaminen 

 

Tavoite toteutetaan tukemalla opiskelijaa opinnoissaan ryhmänohjausta tehostamalla sekä oppilaanohja-

usta tehostamalla. 

Tavoitetta mitataan oppilaanohjauksen työpanoksen jakautumisella sekä opiskelijapalautteilla. 

 

3. Lukion markkinointi 

 

Tavoite toteutetaan tehostamalla lukion näkyvyyttä lähialueella. Lukion markkinointityöryhmä toimii yh-

teistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Markkinoinnin kehittämiseksi viritellään yhteistyötä elinkei-

noelämän eri sidosryhmien kanssa.  

 

Tavoitetta mitataan lukiossa aloittaneiden uusien opiskelijoiden määrällä sekä tehdyillä, konkreettisilla 

toimenpiteillä markkinoinnin edistämiseksi. 

 

Varhaiskasvatus 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Päivähoito  

Päivähoito tarjoaa lapsiperheille laadukasta varhaiskasvatusta turvallisessa ympäristössä. Varhaiskasvatuksen 
ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Päivähoitoa tarjotaan perheen toivo-
massa muodossa joko perhepäivähoidossa tai päiväkodissa. 

Esiopetus 

Esiopetus on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Esiopetuksen tavoitteena on lapsen kasvun, kehityksen ja 
oppimisedellytysten vahvistaminen. Esiopetuksen tarkoitus on luoda lapselle tasavertaiset mahdollisuudet oppimi-
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seen ja koulun aloittamiseen. Esiopetusta annetaan Kallion päiväkodissa, Kuttikallion päiväkodin alaisuudessa 
toimivissa Laivapuiston ja Menninkäisen ja Veitikan esiopetusryhmissä sekä Pohjois-Parkanon koululla.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Lapsia päivähoidon piirissä sekä esiopetuksessa yhteensä noin 240.  
- Esiopetuksessa ikäryhmästä 100 %. 
- 0-6-vuotiaiden ikäryhmästä päivähoidon piirissä 57 %. 

Henkilöstön määrä ja yksiköt 1.8.2014 alkaen: 

- Varhaiskasvatuksen päällikkö 0,5, päiväkodinjohtaja 1, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja/ perhepäivä-
hoidonohjaaja 1,  lastentarhanopettajia 9,5,  lastenhoitajia 16,5, perhepäivähoitajia 12, alkaen 15.9.2014: ruoka-
palvelutyöntekijä 2. 

- 12 perhepäivähoitokotia, 2 päiväkotia. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Talousarviovuoden aikana tavoitteena on ottaa mobiilijärjestelmä käyttöön hallinnolliseksi työvälineeksi ja korvata 
sillä aiemmin käytössä olleet tietojärjestelmät.  

 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1.Laadukkaiden ja monipuolisten varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen 

Tavoite toteutetaan kouluttamalla henkilökuntaa monipuolisesti eri varhaiskasvatuksen osa-alueilla. Koulutukset 
järjestetään pääosin seudullisesti. Kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee ja ohjaa henkilökuntaa sekä 
asiakkaita koko varhaiskasvatuksessa. 

Tavoitetta mitataan koulutusten osallistujamäärillä sekä uusien, tehokkaampien toimintatapojen syntymisellä 
varhaiseen puuttumiseen. 

2. Varhaiskasvatuksen hallinnon sekä kodin ja varhaiskasvatuksen yhteydenpidon siirtyminen mobiili-
järjestelmään 

Tavoite toteutetaan ottamalla mobiili-järjestelmä käyttöön ainoaksi varhaiskasvatuksen hallinnon tietojärjestel-
mäksi. Myös vanhempien virallinen hoitoaikojen ilmoittaminen tapahtuu jatkossa nettiliittymän kautta. 

Tavoitetta mitataan järjestelmän käytännön toimivuudella sekä asiakaspalautteella. 

3.Esiopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen 

Tavoite toteutetaan yhteistyössä perusopetuksen opetussuunnitelmatyöryhmän kanssa. Esiopetuksen osuutta 
valmistelemaan kootaan alatyöryhmä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Henkilöstöä koulutetaan 
suunnitelman laadintaan tarpeen mukaan. 

Tavoitetta mitataan valmistuneella esiopetuksen opetussuunnitelmalla. 

 

Musiikkiopisto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Musiikkiopistossa järjestetään musiikin perusasteen ja sille rakentuvan musiikkiopintoasteen opetusta pääsääntöi-
sesti kouluikäisille nuorille. 
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Aikuiskoulutus 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Aikuiskoulutuksen toiminta-ajatuksena on luoda mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen mm. tarjoamalla tutkin-
totavoitteellista lukio-opetusta aikuisille. 

Musiikkiopisto- ja aikuiskoulutuspalvelut ostetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymältä, Petäjä-opistolta. Kyseiset 
koulutusorganisaatiot asettavat tavoitteensa ja niiden seurannan oman mallinnuksensa mukaisesti. Tavoiteseuran-
ta perustuu ylläpitäjäkuntien kanssa käytyihin vuosittaisiin talousarvioneuvotteluihin. 

 

Joukkoliikenne 

 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Joukkoliikenteen tarkoituksena on asukaspohjan tarpeiden mukaisesti taata tarvittavat perusedellytykset seudulli-
sen ja kansallisen tason liikennöintiin. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys   

vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

matkat 2718 2996 5027 4453 5500 5408 5800 4666 

 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista (palvelu-
sopimusasetus) tuli voimaan 3.12.2009. Uusi joukkoliikennelaki tuli voimaan samaan aikaan. Liikenne- ja viestin-
täministeriö on kirjeellään syksyllä 2010 ohjeistanut joukkoliikenteen lippujen hintavelvoitteen korvaamisesta vuo-
den 2011 alusta lukien. Tavoitteena on säilyttää muun muassa seutulipputuotteet. Jatkossa seutulippujärjestelmän 
liikennöintisopimukset tekee ELY kuntien puolesta. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Kuntalaiset voivat hyödyntää kaupungin kautta aktiivisesti kulkevaa joukkoliikennettä seudullisessa liiken-
nöinnissä. 

Talousarvioon varataan määräraha seutulipun kuntaosuuteen. Kaikki Parkanossa kirjoilla olevat voivat ostaa seu-
tulipun.  

Tavoitetta seurataan seutulipun käyttäjien määrällä.  

 

Vapaa-aikatoimi 

 
Vapaa-aikatoimeen kuuluvat kulttuuripalvelut, nuoriso- ja raittiuspalvelut sekä liikuntapalvelut. Näiden osa-
alueiden kuvaukset ja tavoitteet esitetään erikseen. 

KULTTUURIPALVELUT 
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Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Kulttuuripalvelun tavoitteena on aktiivisesti ylläpitää ja kehittää kaikkien kuntalaisten kulttuuripalveluja sekä osal-
listaa kuntalaisia mukaan kulttuurin tuottamiseen. Monipuolisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen tuottamises-
sa syvennetään hyvää yhteistyötä paikallisten sekä alueellisten kulttuurituottajien ja yhdistysten kanssa. Toiminnan 
kehittämiskohteita ovat lasten ja nuorten kulttuuritoiminta sekä metsämuseo. 
 
Volyymitiedot ja niiden kehitys 

- vapaa-aikatoimen ohjaaja, LUOVA VOIMA 1 –hanketyöntekijä (75 %) 

- paikalliset yhdistykset ja järjestöt 

- metsämuseon talkootoimikunta 

- alueelliset toimijat koko Pirkanmaalla 

- kolmannen sektorin talkootyön osuus merkittävä 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset  

Kulttuurikasvatusohjelman luominen sekä metsämuseon kehittämishanke 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan koordinointi sekä kulttuurikompetenssin lisääminen 

Tavoitteena on laatia toimiva kulttuurikasvatusohjelma sekä koordinoida lasten ja nuorten tasavertaisia mahdolli-
suuksia osallistua erilaisiin kulttuuritoimintoihin LUOVA VOIMA 1 – kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön kehittäminen 
Parkanossa –hankkeen avulla. Tavoite saavutetaan tekemällä tiivistä yhteistyötä paikallisten kulttuurintuottajien,  

kolmannen sektorin, koulujen sekä varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös alueellisella tasolla Pirk-
kanen-työryhmän kanssa. Konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. kulttuurikasvatusohjelman laatiminen, erilaiset 
tapahtumat ja työpajat sekä osallistuminen Lasten Pirkkaset – tapahtumaviikolle helmikuussa sekä Kult Tour –
kuukauteen marraskuussa.  

Tavoitetta seurataan osallistujamäärien ja asiakaspalautteiden avulla sekä kulttuurikasvatusohjelman laatimisella. 

2. Metsämuseon kehittäminen 

Metsämuseolle haetaan LEADER – kehittämis-/investointirahaa, jonka tuella metsämuseon yleisilmettä voidaan 
kohentaa korjaamalla olemassa olevia tiloja sekä uusimalla opasteita ja kunnostamalla reittejä. Hankkeen turvin 
pyritään keksimään innovatiivisia uusia museon toimintamuotoja, ja lisäämään yhteistyötä niin alueellisesti, valta-
kunnallisesti kuin kansainvälisestikin. 

Tavoitetta seurataan mahdollisen hankkeen toteutumisen myötä, osallistujamäärillä sekä asiakaspalautteilla. 

 

NUORISOPALVELUT 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. 
Tavoitteena on kehittää nuorten toimintamahdollisuuksia, kannustaa heitä päihteettömään toimintaan sekä tukea 
nuorten kokonaisvaltaista kasvua kohti aikuisikää. Toimintamuotoina ovat kouluyhteistyö, etsivä nuorisotyö, työ-
pajat, leirit ja kurssit, ja toimintapaikkoina mm. koulukeskus sekä nuorten työpaja. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

- 1 nuorisotyöntekijä, 1 etsivä nuorisotyöntekijä  



Parkanon kaupungin talousarvio 2015 
 

32 

- yhteistyökumppaneina mm. PALMU, 4H, MLL, koululaitos (tukioppilastoiminta, koulukuraattori) sekä sosiaali-
huolto 

- nuorten työpajalta ja kuntouttavasta työtoiminnasta apua eri toimintoihin  
- talkootyön osuus on merkittävä 

 
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset  

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan käynnistäminen sekä nuorisotakuun toteutuminen 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 

Sosiaalisen vahvistamisen palvelut ovat toimintaa, joka tukevat arjenhallinnan ja elämäntaitojen kehittymistä ja ne 
on kohdennettu syrjäytymisen riskiryhmässä oleviin nuoriin. Tärkeinä yhteistyökumppaneina tavoitteen toteutumi-
sen kannalta ovat koululaitos (mm. yhteiskoulu) sekä nuorten työpaja. Tavoitetta toteutetaan oppilaiden kanssa 
tehtävässä normaalissa koulutyössä sekä etsivässä nuorisotyössä.  

Tavoitetta seurataan nuorilta, vanhemmilta ja opettajilta saatujen palautteiden avulla. 

 

2. Nuorisotakuun toteutuminen 

Tavoite toteutetaan yhteistyössä etsivän nuorisotyöntekijän sekä käynnistyvän nuorten ohjaus- ja palveluverkoston 
turvin. Tavoitteena on, että nuorisotakuu toteutuu Parkanossa parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tavoitetta seurataan palveluun ohjausten määrällä sekä nuorilta saadun palautteen avulla. 

 

LIIKUNTAPALVELUT 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Liikuntapalvelujen tehtävän on tuottaa monipuolisia ja laadukkaita liikunta- ja vapaa-ajan palveluja laajan yhteis-
työverkoston kanssa. Liikuntapalvelut vastaavat liikuntatoimesta ja kehittämisestä luomalla toimivat puitteet lii-
kunnan harrastamiselle. 

Tilapalvelut vastaa toimivista liikuntapaikoista (urheilutalo, kentät, huoltorakennukset, kuntoradat, vaellusreitit, 
uimapaikat, jäähalli, valvonta ja kalusto). 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

- tilapalvelut tuottavat liikuntapaikoille resurssin, joka koostuu kolmesta (3) liikuntapaikkojen hoitajasta ja urhei-
lutalon siivoojasta (1). Myös jäähallille tuotetaan palvelut kaupungin ja jäähallin sopimuksen mukaisesti. 

- talvisaikaan tilapäisiä hiihtolatujen tekijöitä 3-4 hlöä 
- kuntouttavasta työtoiminnasta tilapäisiä henkilöitä 2-3 hlöä 
- talkootyön osuus liikuntapaikkojen kunnossa pidossa, peruskorjauksissa ja uusien toimintamuotojen rakentami-

sessa on taloudellisesti merkittävä 
- toiminta toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, kyläyhteisöjen ja yhteistyökumppanien kanssa 
 
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset  

Liikuntasuunnitelman laatiminen ja alueellisen terveysliikuntasuunnitelman toimeenpano 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 
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1. Liikuntapalveluiden tarjotinta niin liikuntapaikkojen kuin -toimintojen osalta pidetään nykyisellä tasolla 

Tavoitetta tuetaan laatimalla liikuntakalenteri, joka pyrkii kannustamaan kuntalaisia erilaisten liikuntaharrastus-
ten pariin. Jatketaan tuloksekasta liikunnallista yhteistyötä eri järjestöjen ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa.   

Tavoitetta seurataan liikuntapaikkojen kävijämäärillä, asiakaspalautteen ja kuntalaistyytyväisyyden avulla. 

2. Eri-ikäisille suunnattujen terveyttä edistävien liikuntamuotojen merkitystä vahvistetaan ja kehitetään 

Tavoite toteutetaan liikuntapalvelun ja muiden kunnan eri toimialojen jatkuvalla valistus-, kannustus- ja ohjaus-
työllä. Tavoitteena on laatia liikuntasuunnitelma opinnäytetyönä vuosina 2014-2015, joka kokoaa yksiin kansiin 
parkanolaisen liikuntatoiminnan, sen tavoitteet ja mittarit. Lisäksi toimeenpannaan hyvinvointikertomuksessa 
esitelty alueellinen terveysliikuntasuunnitelma ikäryhmittäin. Jatketaan myös Liikuntapalvelu.fi –käyttöä. 

Suosittuja uintimatkoja Kankaanpään uimahalliin ja kuntoutuskeskukseen jatketaan hyvin toimineen kolmannen 
sektorin voimin. Jäähallissa tarjotaan kaupunkilaisille arki-iltapäivisin ilmaisia luisteluvuoroja. Erityisryhmien liikun-
taa jatketaan normaaliin tapaan, mm. ikäihmisten tasapainojumppa. Lisäksi korostetaan kaikissa toiminnoissa 
ihmisen mielialaan ja terveyteen vaikuttavaa liikunnan positiivista merkitystä. 

Tavoitetta seurataan kenttätesteillä yhteistyössä työterveyshuollon ja järjestöjen kanssa sekä asiakaspalautteiden 
avulla. 

 

 

 

Kirjastopalvelut 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Kirjastopalvelujen tehtävänä on tarjota kirjastopalveluita toimien avoimena ja kehittyvänä, ajantasaiset kokoelmat 
omaavana kohtaamis-, kulttuuri- ja tietokeskuksena sekä toiminta- ja oppimisympäristönä asukkaiden eri elämän-
vaiheissa. 
 
Volyymitiedot ja niiden kehitys 

 henkilökunta: 4,75 htv, yhteensä 6 henkilöä : kirjastotoimenjohtaja (0,75), kirjastonhoitaja, 2,5 kirjastovir-
kailijaa, kirjastoavustaja (0,5) 

 tilat: Vuokrakiinteistö, 750 m² 

 kokoelma: 64700 kpl, joista 55500 kirjaa 

 avoinna n. 2100 h/v, n. 76 000 käyntiä/2013 

 verkkokäyntejä n. 22 000 

 120 000 lainaa v. 2013, nousua edelliseen vuoteen verrattuna 9% 
 
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset  

 Verkkokirjastopalveluiden edelleen kehittäminen yhdessä muiden PIKI-kirjastojen kanssa  

 Hakeutuvien kirjastopalveluiden, myös kirjaston kotipalvelun, kehittäminen 

 Itsepalvelulainaus 

 Uusien tilojen suunnittelu 
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

 

1. Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen ja tasa-arvon turvaaminen 

- Aineiston maksuton lainausmahdollisuus ja käyttö kirjastossa   
- Vuorovaikutteisten verkkopalveluiden ja asiakkaalle profiloitujen palveluiden kehittäminen sekä niiden aktiivinen 
markkinointi ja käytönopastus 
 Seuranta:  uutuusaineiston määrä ja hankintaan käytetyt määrärahat 
 tavoite: -300-400 hankintaa/1000 as., 1 kpl/alle 15-vuotias 
  -15-20 lehtivuosikertaa/1000 as 

- aineistonhankintaan 10 €/asukas, tästä kirjojen osuus 7 €/as 
Seuranta: lainausten määrä 
tavoite: 20 lainaa/as 
Seuranta: ammattitaitoisen henkilökunnan määrä 
tavoite: 0,8-1,0 hlötyövuotta/1000 as 
Seuranta: asiakaskäytössä olevien internet-päätteiden määrä 
tavoite: 1 pääte/1000 as. 
Seuranta: opastetut kirjastokäynnit ja tiedonhallintataitojen opetus, mukaan lukien kirjastopalveluiden esittelyt 
muualla kuin kirjastossa 
lapset  ja nuoret, tavoite 500 hlöä/v 
aikuiset, tavoite 100 hlöä/v 
Seuranta: verkkoasiointien määrä 
tavoite: 10 käyntiä/asukas/v 

2. Syrjäytymisen ehkäiseminen 

Riittävät aukioloajat, maksuttomat palvelut, ilmaiset yleisötapahtumat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, 
myös henkilökohtaisten palveluiden käytönohjauksen mahdollisuus  
Seuranta: aukiolotuntien määrä, kävijämäärä 
tavoite:  -kirjasto avoinna 2100 h/vuosi 

- 33 käyntiä/aukiolotunti 
-10 käyntiä/asukas/vuosi 

 
3. Henkilökunnan hyvinvointi ja osaamisen turvaaminen 
Osaaminen on osa hyvinvointia. Henkilökunnan osaaminen turvataan mahdollistamalla osallistuminen työajalla 
tapahtuviin oman alan täydennyskoulutuksiin.  
 
tavoite: 6 koulutuspäivää/hlö/v 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA 

Lautakunnan toiminnan kuvaus 

Tekninen lautakunta turvaa osaltaan kaupunkielämän ja kunnallisen infrastruktuurin toiminnan perusedellytykset 

mm. tuottamalla kunnallisteknisiä ja tietohallinnollisia palveluja sekä kiinteistönhoitopalveluja. Lisäksi tekninen 

lautakunta suunnittelee ja rakentaa katuja sekä muita liikenneväyliä, yleisiä alueita sekä viheralueita ja huolehtii 

niiden kunnossapidosta.  

Teknisen lautakunnan alaisen vesihuoltolaitoksen toiminnan tarkoituksena on tuottaa ja jakaa hyvälaatuista talo-

usvettä sekä järjestää terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys 
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Teknisen lautakunnan talousarvion nettosumman kasvuun on vaikuttanut Sote-palvelujen ulkoistaminen.   

Teknisen lautakunnan vastuu-alueiden kuvaukset ja tavoitteet 

 

Tekninen hallinto 

 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Huolehtii lautakunnan ydintehtävien ja peruspalvelujen järjestämisestä. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: tekninen johtaja, työpäällikkö ja 1,7 toimistosihteeriä.  

Teknisen hallinnon henkilöstömäärä on pysynyt vuosia samansuuruisena ja tulevaisuudessa muutos on todennäköi-

sesti negatiivista. 

 

Tietotekniset tukipalvelut 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Tietohallinnon tehtävänä on järjestää tietoteknisiä palveluja kuntalaisille sekä varmistaa kaupungin tietoteknisten 

järjestelmien toimivuus ja ajanmukaisuus. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: tietohallintojohtaja ja atk-tukihenkilö 

Parkanon kaupungin tietotekniikan ehkä kuvaavimpana volyymitietona voidaan pitää työasemien määrän kehitys-

tä. Se on pysynyt yksittäisiä piikkejä lukuun ottamatta noin 20 työaseman/kannettavan lisääntymisenä vuodessa. 

Tällä hetkellä työasemia on noin 400 kappaletta. 

 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Lupinet – hanke, mihin kaupunki osallistuu merkittävällä summalla. 

 

Liikenneväylät 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

 

Liikenneväylät käsittävät katujen, kevyen liikenteen väylien ja puistoteiden kesä- ja talvikunnossapidon asemakaa-

va-alueella.  Lisäksi kaupunki on urakoinut tärkeimpien yksityisteiden aurauksia. Edelleen kaupunki avustaa tiekun-

tia valtuuston hyväksymällä periaatteella sekä kunnossapidossa että perusparannushankkeissa. Pääasiallisena 

perusteena kaupungin maksamalle yksityisteiden auraukselle ja avustuksille on pysyvän asutuksen määrä tien 

vaikutusalueella. 

 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 
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Henkilöstön määrä: kuukausipalkkainen työntekijä ja 2 tuntipalkkaista työntekijää 

Asemakaava alueella kaupungin kunnossapidossa on katuja noin 50 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 17 km. 

Kaupungin aurauksessa olevia yksityisteitä on noin 236 km. Uusia katuja ja väyliä rakennetaan vuosittain muuta-

mia satoja metrejä. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Ei mainittavia muutoksia. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Tavoitteena on suorittaa väylien kunnossapito laatustandardien mukaisesti mahdollisimman edullisesti. 
 

Jätehuolto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

Kunnan tehtävänä on jätelain 13 §:n mukaan asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneiden jättei-

den jätehuollon järjestäminen. Toiminta on sopimuksella siirretty 1.1.2002 alkaen Pirkanmaan jätehuolto Oy:n 

hoidettavaksi. Kaatopaikkajätteen pieneriä otetaan vastaan kolmena päivänä viikossa Pirkanmaan jätehuolto Oy:n 

jäteasemalla. Hyötyjätteitä voi toimittaa hyötyjätepisteisiin, joita on 5 kpl keskusta-alueella ja 11 kpl haja-

asutusalueella. Näidenkin pisteiden toiminnasta ja ylläpidosta vastaa Pirkanmaan jätehuolto Oy. Paperinkeräykses-

tä kunnan alueella vastaa Paperinkeräys Oy. Hylätyt ja romuajoneuvot siirretään lain mukaisesti kaupungin ylläpi-

tämään varastoon joko kaupungin, Tiehallinnon urakoitsijan tai poliisin toimesta. Suljetun Kangaslammin kaato-

paikan velvoitetarkkailu jatkuu Ympäristökeskuksen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.   

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Vastaanotetuista jätemääristä pitää tilastoa Pirkanmaan ympäristökeskus. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat sopivat sopijakunnille kuuluvasta 1.5.2012 voimaan tullen uuden 

jätelain (646/2011) mukaisesta jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä jätelain 23 §:n mukaisesti siten, 

että yhteistoiminta-alueen jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jäte-

huoltojaosto. 

Jätehuoltojaoston tehtävänä on päättää jätelaissa säädetyistä viranomaistehtävistä, joita ovat mm. päätökset 

jätehuoltomääräyksistä, jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jätetaksan hyväksymisestä, jätemaksujen maksuun-

panosta, jätetaksasta tehdyistä muistutuksista ja jätemaksujen kohtuullistamisesta. 

Jaoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus yhdellä jokaisen osakaskunnan edustajalla. Parkanon osalta edus-

tajaksi on määrätty kunnallistekniikan työpäällikkö. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden tavoitteina ovat jätemaksujen kohtuullistamis- ja vapauttamispäätösten 

yhtenäistäminen. Kunnan vastuulla olevien sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistöittäinen kuljetus siirtyy kunnan 

järjestämäksi 1.1.2017 alkaen. 
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Tilapalvelut 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

Tilapalveluun kuuluvat yleisten alueiden lisäksi kiinteistöt, liikuntapalvelut ja siivous. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: työpäällikkö, 4 tuntipalkkaista työntekijää, 3,5 ammattimiestä, puistotyönjohtaja, 2 tuntipalk-
kaista  työntekijää, liikuntapaikkojen hoitaja/vastaava, 2 liikuntapaikkojen hoitajaa, siivouspalveluesimies, 9,5 
siivoojaa, 1 laitoshuoltaja. 

Tilapalveluissa oli vuonna 2014  34 henkilöä ja vuonna 2015 on 28 henkilöä. Rauhalan ja terveyskeskuksen siivous-

henkilöstö poistuu johtuen Sote-palvelujen ulkoistamisesta. 

Kaupungille siirtyivät  vuonna 2014 omakotitalo Nieminen ja tila Nevalainen, purettiin entinen nuorisotalo Päivölä 

sekä tehtiin laajennus (133 m2) Sinilintuun. 

Kiinteistöjä on 33 kpl, joilla rakennuksia huomattavasti enemmän. 

Kiinteistöjen kerrosala on 41388 m2, tilavuus 152575 m3. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

 Sote-palvelujen ulkoistamisen seurauksena sisäiset ja ulkoiset vuokratuotot huomattavasti pienentyneet. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Kiinteistöjen arvon säilyttäminen 

Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella kiinteistöjen peruskorjauksen toteuttamisella sekä peruskorjausten jälkeis-

ten ylläpidon laadukkaalla hoitamisella taloudellisten resurssien mukaisesti. 

2. Kiinteistöjen energiankulutuksen kiinteistökohtainen tehokas seuranta 

Tavoite toteutetaan energiankulutuksen ja kiinteistövalvontalaitteiden tehokkaalla seurannalla sekä vikojen ja 

epäkohtien tehokkaalla korjauksella. 

 

YLEISET ALUEET 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

Tehtäväalueeseen kuuluvat puistot, leikkikentät, maa- ja metsätilat, sora-alueet ja liikuntapaikat. 

 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Hoidettavien puistojen määrä kasvaa vuosittain uusien asunto- ja työpaikka-alueiden myötä, samoin hoidettavien 

leikkikenttien määrä tulee kasvamaan uuden päiväkodin myötä. Liikuntapaikkojen määrä on vakiintunut, kasvua 

tapahtuu ainoastaan ulkoilureittien ja latujen osalta. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Metsätilojen tuoton parantaminen 

Tavoite toteutetaan metsänhoitotöidensuunnitelmallisella toteuttamisella mm. harvennushakkuiden, ojitusten ym. 

muodossa.  

2. Puistojen ja keskeisten alueiden kunnon ylläpitäminen viihtyisässä ja siistissä kunnossa  

Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella siistimisellä ja rakentamalla alueet siten, että ne on helposti hoidettavissa 

konevoimin. 

 

Koneet ja kuljetusvälineet 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

Koneet ja kuljetusvälineet kohta käsittää 5 umpipakettiautoa, 3 avolava-autoa, traktorin ja aluehoitokoneen. Auto-

jen ja koneiden menot kirjataan tähän kohtaan ja vastaavasti laskutetaan sisäisesti niiltä kohteilta joilla kalustoa 

käytetään. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Tavoitteena on pitää kalusto teknisesti hyvässä käyttökunnossa uusimalla sitä riittävän ajoissa. 

 

 

VESIHUOLTOLAITOS 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on hyvälaatuisen veden tuottaminen ja jäteveden puhdistaminen kustannustehok-

kaasti ja ympäristöluvan määräykset huomioiden. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

 

Henkilöstön määrä: 2 vesi- ja viemärilaitoksen hoitajaa, ammattimies ja 2 tuntipalkkaista työntekijää 

 

Vesilaitos vuoden 2013 lopussa: 

- uusia sopimuksia 13  kpl 
- liittyjiä 5217 
- runkovesijohtoa yhteensä 148,316 km 
-  vedenottamoa 2 
-  paineenkorotusasemaa 7 
- ottamoilta pumpattu vesimäärä 360 769 m3 
- Pioneerivarikolta ostettu vesimäärä 3445 m3 
- vedenpumppaus yhteensä 364 214 m3 
- laskutettu vesimäärä 250 276 m3 
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- hukkavesi - % (sis. sammutus-, vuoro- yms. veden)  31 % 
 

Viemärilaitos vuoden 2013 lopussa: 

- uusia sopimuksia 65  kpl 
- liittyjiä 4062 
- runkoviemäriputkia yhteensä 103,649 km 
-  puhdistamo 1 kpl 
-  jätevesipumppaamoa +  hulevesipumppaamo 27 kpl 
- vastaanotettu jätevesimäärä 523 223 m3 
- laskutettu jätevesimäärä 209 839 m3 
- vuotovesi - % 60 % 

 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Uuden vedenottamon pohjavesitutkimukset Latikan alueella. 

 

 

KAAVOITUSLAUTAKUNTA 

 
Lautakunnan toiminnan kuvaus 

Kaupungin maankäytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Kaavoituslauta-
kunnan tehtävänä on osaltaan turvata asianosaisille osallistumismahdollisuudet asioiden valmisteluun, suunnitte-
lun laatu- ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa 
asioissa. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Asemakaavoitettuja alueita on yhteensä n. 1030 hehtaaria ja määrä tulee tasaisesti kasvamaan. Kaupunki tekee 
aktiivisesti kiinteistökauppoja uusien raakamaiden hankkimiseksi, jotta kaavoituksen kehittyminen voidaan varmis-
taa myös tulevaisuudessa. 

Ranta-asemakaavoitettuja alueita on yhteensä n. 1600 hehtaaria ja myös niiden määrä on kasvussa.  

Pirkanmaan liitto valmistelee Pirkanmaan Maakuntakaava 2040:ä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Kaavoitus-
lautakunta on aktiivisesti mukana edustamassa Parkanoa kaavan suunnittelussa.  

Kaavoituslautakunnan vastuu-alueiden kuvaukset ja tavoitteet 

 

Kaavoituslautakunnan hallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Huolehtii lautakunnan ydintehtävien ja peruspalvelujen järjestämisestä. 

 

Mittaus ja kaavoitus 

 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 
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Kaavoitustoimi tuottaa kaupungille yleis- ja asemakaavoja. Maankäytön suunnittelulla ohjataan ja edistetään 
rakentamista sekä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Tärkeänä tehtävänä on luoda laadukkaita ja kil-
pailukykyisiä, kaupungin asukashankintaa tukevia asuntoalueita sekä turvata riittävät tonttivarannot teollisuuden 
tarpeisiin.  

Mittaustoimi vastaa numeerisen kartaston jatkuvasta ajantasaisuudesta, tonttijakojen laadinnasta sekä tonttien ja 
yleistenalueiden lohkomisesta. Mittaustoimen tehtävänä on ohjata ja valvoa mittaustehtävien suorittamista kau-
pungissa, huolehtia pohjakarttojen laatimisesta, kaavojen ja rakennuspaikkojen maastoon merkitsemisestä sekä 
korkeusaseman antamisesta. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: kaavapiirtäjä, kartoittaja, kiinteistörekisterinhoitaja (avoin toimi), 0,5 tuntipalkkainen työnteki-
jä ja maanmittausinsinööri 

Uusia kaavoja ja kaavamuutoksia valmistuu vuosittain ja suunta on kasvava. Uusien tonttien rekisteröimisiä pyri-
tään tekemään 30-50 tonttia toimintavuotta kohti. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Mittaus- ja kaavoitusosasto aikoo tulevaisuudessa keskittyä erityisesti kaupungin omistamien määräalojen lohko-

misten suorittamiseen.  Osaston tavoite on, että kaikki kaupungin omistamat määräalat saataisiin lohkottua seu-

raavan 5 vuoden aikana, jolloin kiinteistörekisteri saataisiin määräalojen osalta ajan tasalle. 

Myös yleisten alueiden lohkomisiin tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään enemmän huomiota. Lohkomattomat 

yleiset alueet aiheuttavat lisätyötä useille tahoille sekä hankaloittavat muun muassa kiinteistökauppojen tekoa. 

Myös kuntalaisilta on tullut viestiä, että lohkomattomat yleiset alueet aiheuttavat epäselvyyttä heidän maanomis-

tukseensa. Mittaus- ja kaavoitusosasto asettaa tavoitteekseen saada kaikki kaupungin omistamat yleiset alueet 

lohkottua seuraavan 10 vuoden aikana.  Tämä tulee tulevaisuudessa aiheuttamaan painetta talousarvioon lisään-

tyvien menojen muodossa.  

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 

 
Lautakunnan toiminnan kuvaus 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja mui-

ta toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten 

kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään, sekä huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä 

ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia sille hallintosääntöön 

asetetuista tehtävistä. 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena viranomaisina toimii rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja jotka 

huolehtivat laissa viranomaiselle säädetyistä tehtävistä. 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on toimia myös kunnan maa-aineslupaviranomaisena siten kuin 

maa-aineslaissa on säädetty.  

Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa valtion asuntopolitiikkaan kuuluvien asioiden valmistelua ja täytäntöön-

panoa. Näitä ovat mm. asuntolainat, asuntolainojen korkotuet, asuntojen korjaus ja energia-avustukset, hissiavus-

tukset, vanhojen aravalainojen hoito sekä valtion lainoittamien vuokratalojen talouden toiminnan seuraaminen. 
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Tukien myöntämisestä päättää rakennus- ja ympäristölautakunta tai valtion asuntoviranomainen. Tuet myönne-

tään valtion varoista.  

Rakennus- ja ympäristölautakunta valvoo aluepelastuslaitoksen perimän kunnan maksuosuuden käyttöä. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

- henkilökuntaan kuuluu rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja, asuntosihteeri ja toimistosihteeri. 
Parkanon kaupunki ja Karvian kunta ovat tehneet sopimuksen jolla elokuusta 2014 alkaen Parkanon ra-

kennustarkastajan työpanosta on myyty yksi päivä viikossa Karvian kunnalle. Kihniön kunnan kanssa on 

tehty vastaava sopimus, jolla Parkanon ympäristötarkastajan työpanosta on myyty yksi päivä viikossa 

Kihniön kunnalle. 

Lautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tavoitteena on turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuin-, työ- ja vapaa-ajan 

ympäristön tuottaminen. Tavoitteena on turvata osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelu- ja 

vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävänä olevissa asioissa. 

 
Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuu-alueiden kuvaukset ja tavoitteet 

 

Asumisen edistäminen 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Tehtävät ovat lakisääteisiä. Ne muuttuvat jossain määrin vuosittain. Nykyisin tarjonnassa ovat lähinnä asuntolai-
nojen korkotuet sekä korjaus- ja energia-avustukset. Valtion lainoittamien vuokratalojen valvonta kohdistuu Par-
kanon kaupungin vuokrataloihin ja Parkanon Rantakotoon. 
Parkanon kaupungilla on isännöintisopimus Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n, Parkanon Rantakoto ry:n ja 
Kiinteistö Oy Väistön Ryhmäkotien kanssa. Asuntosihteeri toimii sopimuksen mukaisena isännöitsijänä ja asun-
tosihteeri on nimetty myös Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Väistön Ryhmäkotien toimitus-
johtajaksi. 
 
Volyymitiedot ja niiden kehitys 
 
Henkilöstöön kuuluu 1 asuntosihteeri, joka toimii myös kaupungin työsuojelupäällikkönä.  
Energia-avustukset muuttuivat vuonna 2013 tarveharkintaisiksi, joten hakemusten määrä on pienentynyt huomat-
tavasti. Vuonna 2014 korjaus- ja energia- avustuksia haettiin 4 asuinrakennukseen. Hakemuksista 2 hyväksyttiin ja 
2 hylättiin. Asuntolainojen korkotuilla ei ole juurikaan kysyntää korkotason alhaisuuden takia.  
 
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset  
 
Toiminta riippuu valtion päätöksistä.  Suuria muutoksia ei ole tiedossa. 
 
Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n toiminta ja muutokset esitetään konsernin yhteydessä. Kiinteistö Oy Väistön 
ryhmäkotien toiminta ja muutokset esitetään konsernin yhteydessä. 
 
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 
 
Asumisen tuen saattaminen niitä tarvitsevien tietoon. Tavoite toteutetaan lehti-ilmoituksilla ja kaupungin netti-
sivuilla. 
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Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n tavoitteet esitetään konsernin yhteydessä. Kiinteistö Oy Väistön ryhmäko-
tien tavoitteet esitetään konsernin yhteydessä. 
 

Rakennusvalvonta 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Rakennusvalvonnan tehtävät ovat lakisääteisiä, ne on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa, rakennusjärjes-
tyksessä sekä kaupungin hallintosäännössä. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstöön kuuluu 1 rakennustarkastaja ja 1 toimistosihteeri. Edellinen virassa ollut rakennustarkastaja eläköityi  
lokakuun 2014 alusta. Tilalle on palkattu kokoaikainen rakennustarkastaja, jonka palveluja myydään Karvian kun-
nalle yksi päivä viikossa. 

Rakentamisen lupamäärät oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Haja-asutusalueiden, kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien rakentamisen on lisääntymässä. CE- merkinnät 
rakennustuotteissa ja kiristynyt E- luku tuovat muutoksia rakentamiseen. Heinäkuun 2014 alusta alkaen tuli voi-
maan laki velvollisuudesta yksityishenkilön rakentamisilmoituksen tekemiseen verottajalle. Rakennusvalvonnan 
tehtäviin tuli velvollisuus valvoa ilmoituksen tekemistä käyttöönotto ja loppukatselmuksien yhteydessä. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Viranomaistoiminnan tehokkuus ja sujuvuus 

Tavoite toteutetaan huomioiden hankkeen vaativuus ja asiakkaan resurssit. Tavoitetta seurataan mittarilla käsitte-
lyajoista.  

2. Kuntalaistyytyväisyys 

Tavoite toteutetaan tiedottamalla naapureille rakennushankkeista. Maakäyttö- ja rakennuslain, mukaiset vaati-
mukset otetaan huomioon tasapuolisesti kaikissa luvissa. Tavoitetta seurataan valituksien määrällä.  

3. Rakentamisen laadun edistäminen ja ylläpito 

-tavoite toteutetaan vaatimalla rakennuskohteisiin pätevät suunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat 
-vaatimalla rakennus- suunnitelman yhteydessä, ympäristöministeriön määräyksen (D3), mukainen vaipan lämpö-
häviölaskelma ja energiatodistus 
-pitämällä aloituskokoukset ja lopputarkastukset  
-vaatimalla lopputarkastuksessa: energiatodistukset,  ilmoitukset verottajalle,  lvi- ja sähkötarkastus- pöytäkirjat, 
vastaavalta työnjohtajalta työvaiheiden tarkastusasiakirjat, rakentajalta laatukansio sekä huolto- ja käyttö-
ohjeineen 
 
Tavoitetta seurataan lopputarkastusten määrällä.  
 
 
Perusteluna esitettävät mittarit 
 
Arviointikohde     Mittari Tavoitetaso 

Lupien käsittely    kpl 140 
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Rakennusten lopputarkastusten tekeminen  kpl 120 
Poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu kpl 12 
 
Rakennuslupien käsittelyaika  
Rakennustarkastajan päätös    aika / kk  1 
Rakennuslautakunnan päätös   aika/ kk 2 
 
 

Ympäristötoimi 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 
 
Ympäristötoimen keskeisiä tehtäviä ovat mm. vesiensuojelu, luonnonsuojelu, kemikaali- ja jätevalvonta sekä me-
luntorjunta. Lausuntopyynnöt muodostavat ison osan tehtäväkentästä. Vuoden 2014 alusta alkaen ympäristötoi-
men työtehtävät eriytettiin kokonaan ympäristöterveydenhuollon tehtävistä ja maa-aineslain mukainen valvonta ja 
valmistelutehtävät siirtyivät ympäristötarkastajan hoidettavaksi 7.7.2014 alkaen. 
 
 
Volyymitiedot ja niiden kehitys 
 
Heinäkuusta 2014 alkaen henkilöstöön on kuulunut 1 ympäristötarkastaja, jonka palveluja myydään Kihniön kun-
nalle yksi päivä viikossa. Aiemman yhdistelmäviran aikana ympäristönsuojeluun on ollut käytettävissä 0,4 htv. 
Ympäristölain muutoksen myötä on luvitusrajoja nostettu ja luvanvaraisia toimintoja karsittu sekä suosittu rekiste-
röintimenetelmää, joten odotettavissa ei ole lupahakemusten lisääntyminen eikä tulopohjan laajeneminen. Vas-
taavasti kantelut, tutkintapyynnöt sekä rikosilmoitukset muovaavat ympäristönsuojelun tehtäväkentän painoaluei-
ta uudelleen. 
 
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 
 
Nyt laadittava talousarviovuosi 2015 on ensimmäinen kokonainen uusien ympäristötoimen järjestelyjen jälkeen, 
joten luetettavia vertailukuja ei ole uuden budjetin tueksi. 
Uusi ympäristönsuojelulaki (168§) antaa mahdollisuuden suunnitelmallisen valvonnan maksullisuuteen. Tämä edel-
lyttää valvontaohjelman laatimisen osana ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa. Kuntaliitto on vasta laati-
massa ohjeistusta valvontasuunnitelman laatimiseen, jotta koko valtakuntaan saataisiin yhtenevät ja vertailukel-
poiset valvontaohjelmat, joten tulevat tarkastusmaksut eivät ehdi vaikuttaa nyt laadittavan suunnitelman lukuihin. 
Lakimuutoksen yhtenä tarkoituksena on valvonnan vaikuttavuuden lisääminen ympäristönsuojelussa sekä toimin-
nan näkyvyyden lisääminen valvontasuunnitelman kautta. 
 
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 
 
Tärkein toiminnallinen tavoite on valvontasuunnitelman laatiminen ja siihen liittyvien valvontakohteiden luettelo-
luokitusten päivittäminen vastaamaan uutta ympäristölakia. Laissa on annettu kolmen vuoden siirtymäaika, mutta 
valvontasuunnitelman nopea valmistuminen mahdollistaa valvontaohjelman käyttöönottamisen ja sitä kautta 
maksulliset valvontatarkastukset.  
Lakimuutoksen yhtenä tarkoituksena on valvonnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ympäristönsuoje-
lussa sekä toiminnan näkyvyyden lisääminen valvontasuunnitelman kautta.  
Maa-aineslupein valvonta kohteiden tavoiteluku on 40 kpl. 
 

Palo- ja pelastustoimi 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Parkano kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitoksen pohjoiseen pelastusalueeseen operatiivisesti ja hallinnollisesti  länsi 
Pirkanmaan toimialueeseen. Aluepelastuslaitoksen hallinnosta vastaa Tampereen kaupunki. Alueen palomestarin 
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päivystyspaikka on Ruovesi. Sopijakuntien yhteistyöelimenä on neuvottelukunta, joka osallistuu esitysten tekemi-
seen talousarviota ja palvelutasoa koskevissa asioissa. Palo- ja pelastustoimen tehtävänä on ihmisten ja omaisuu-
den suojaaminen tulipaloilta ja muilta yllättäviltä onnettomuuksilta ja vaaroilta sekä pelastaminen niiden vaiku-
tuksilta. Aluepelastuslaitos antaa lausuntoja rakennussuunnitelmista ja tekee tarvittavat palotarkastukset raken-
nuskohteissa. 
 
Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata kuntien alueella esiintyviä riskejä. Aluepelastuslaitoksen kuntien palve-
lutaso perustuu koko toiminta-alueen kattavaan riskikartoitukseen ja palvelutason määrittelyyn sisäasianministeri-
ön ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
 
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 
 
Parkanon kaupunginhallitus on antanut aluepelastuslaitokselle lausunnon Parkanoa koskevasta palvelutasopää-
töksestä vuosille  2014 – 2017. 
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KÄYTTÖTALOUS, määrärahat 

Määrärahat sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät. Suunnitteluvuodet tuhansina euroina. 
Sitovuustaso valtuustolle on nettomeno lautakunnittain, merkitty ”Netto, sitova”. Lisäksi vesihuoltolaitos ja sote –
palvelut omana sitovuustasoinaan. 
Sitovuustaso hallitukselle on nettomeno vastuualueittain. 

 

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

11 083 890 10 154 177 8 050 593 -20,7 % 8 066 8 130 8 198

247 244 260 000 262 600 1,0 % 265 268 271

-47 799 703 -47 351 372 -45 285 429 -4,4 % -45 830 -46 383 -46 945

-36 468 569 -36 937 195 -36 972 236 0,1 % -37 499 -37 985 -38 476

-1 531 976 -1 550 000 -1 610 000 -1 611 -1 611 -1 611

0 0 0 0 0 0

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

0 7 750 7 828 1,0 % 8 8 8

0 -7 657 -7 556 -1,3 % -8 -8 -8

0 93 272 192,5 % 0 0 0

0

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

-24 892 -26 317 -26 321 0,0 % -26 -26 -26

-24 892 -26 317 -26 321 0,0 % -26 -26 -26

14 590

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

-54 175 -62 593 -62 614 0,0 % -63 -63 -64

-54 175 -62 593 -62 614 0,0 % -63 -63 -64

-24 466

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

1 498 852 329 559 229 723 -30,3 % 231 233 234

-3 061 402 -2 184 875 -2 027 659 -7,2 % -2 036 -2 045 -2 054

-1 562 550 -1 855 316 -1 797 936 -3,1 % -1 805 -1 812 -1 820

-13 944 -12 942 -12 942 -13 -13 -13

294 619 0 0 0

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

1 290 674 147 210 86 562 -41,2 % 87 88 89

-2 255 347 -1 332 269 -1 224 553 -8,1 % -1 228 -1 232 -1 236

-964 673 -1 185 059 -1 137 991 -4,0 % -1 141 -1 144 -1 147

Poistot ja arvonalentumiset -115

-31 851Laskennalliset erät

Laskennalliset erät

YLEISHALLINTO

Tulot

Menot

Netto

Kaupunginhallitus
Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Netto, sitova

Laskennalliset erät

Netto, sitova

Laskennalliset erät

Kaupunginvaltuusto

Menot

Tarkastuslautakunta

Menot

Netto, sitova

Tulot

Tulot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

Laskennalliset erät

Keskusvaalilautakunta
Tulot

Menot

Käyttötalous
Tulot

Valmistus omaan käyttöön

Menot
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TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

51 181 43 000 23 030 -46,4 % 23 23 24

-137 389 -132 656 -92 177 -30,5 % -92 -92 -92

-86 208 -89 656 -69 147 -22,9 % -69 -69 -68

55 511

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

156 997 139 349 120 131 -13,8 % 120 121 121

-606 811 -651 482 -642 461 -1,4 % -647 -652 -656

-449 814 -512 133 -522 330 2,0 % -527 -531 -535

Poistot ja arvonalentumiset -13 829 -12 942 -12 942 -13 -13 -13

273 909

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

-61 855 -68 468 -68 468 0,0 % -69 -69 -69

-61 855 -68 468 -68 468 0,0 % -69 -69 -69

-2 950

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

6 334 370 6 811 334 5 011 770 -26,4 % 5 052 5 092 5 134

-28 981 225 -29 284 873 -27 401 949 -6,4 % -27 841 -28 288 -28 743

-22 646 855 -22 473 539 -22 390 179 -0,4 % -22 789 -23 195 -23 609

-65 601 -56 722 -56 722 -58 -58 -58

-227 531

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

5 011 770 100,0 % 5 052 5 092 5 134

-26 311 770 100,0 % -26 731 -27 172 -27 619

-21 300 000 100,0 % -21 679 -22 079 -22 485

-56 722 -58 -58 -58

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

4 011 770 100,0 % 4 052 4 092 4 134

-3 770 770 100,0 % -3 811 -3 851 -3 793

241 000 100,0 % 241 241 341

-56 722 0 0 0

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

1 000 000 100,0 % 1 000 1 000 1 000

-22 541 000 100,0 % -22 920 -23 321 -23 826

-21 541 000 100,0 % -21 919 -22 320 -22 826

0 0 0 0

Tulot

Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

SOTE-palvelut yhteensä
Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

Kaupungin SOTE-palvelut

MAASEUTUTOIMI

Menot

Netto

Laskennalliset erät

Perusturvalautakunta

Laskennalliset erät

TUKIPALVELUT

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

HENKILÖSTÖHALLINTO

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

Tuottajan SOTE-palvelut
Tulot

Menot

Netto
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TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

20 389 19 000 -100,0 %

-162 382 -198 761 -100,0 %

-141 993 -179 761 0 -100,0 % 0 0 0

-6 044

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

3 382 752 3 373 070

-7 446 915 -7 340 341

-4 064 163 -3 967 271 0 -100,0 % 0 0 0

-31 740 -28 944

-78 544

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

118 115 146 700

-698 179 -758 687

-580 064 -611 987 0 -100,0 % 0 0 0

-12 496 -12 565

-1 650

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

6 003 4 764

-8 493 929 -8 208 481

-8 487 926 -8 203 717 0 -100,0 % 0 0 0

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

32 534 36 700

-152 614 -224 478

-120 080 -187 778

-2 404

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

925 295 841 500

-5 015 936 -4 860 080

-4 090 641 -4 018 580 0 -100,0 % 0 0 0

-4 736

-64 774

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

1 042 837 1 438 400

-3 967 950 -4 375 335

-2 925 113 -2 936 935 0 -100,0 % 0 0 0

-6 533 -5 517

-39 129

Poistot

Laskennalliset erät

Poistot

Laskennalliset erät

VANHUSTYÖ

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

SOSIAALITYÖ

Tulot

Menot

Netto

Menot

Netto

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Tulot

Menot

Netto

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

ERIKOISSAIRAANHOITO

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

Poistot

SUUN TERVEYDENHUOLTO

Tulot

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Tulot

PERUSTURVAN HALLINTO
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TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

545 925 552 950

-2 259 818 -2 286 802

-1 713 893 -1 733 852 0 -100,0 % 0 0 0

-24 820

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

250 912 330 250

-756 821 -931 800

-505 909 -601 550 0 -100,0 % 0 0 0

-10 096 -9 696

-9 820

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

9 608 68 000

-26 681 -100 108

-17 073 -32 108 0 -100,0 % 0 0 0

-346

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

0

-1 090 179 -1 110 -1 116 -1 124

-1 090 179 -1 110 -1 116 -1 124

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

850 669 722 451 734 118 1,6 % 740 747 753

-9 749 539 -9 725 703 -9 729 040 0,0 % -9 799 -9 868 -9 938

-8 898 870 -9 003 252 -8 994 922 -0,1 % -9 058 -9 122 -9 185

-38 110 -38 142 -38 142 -38 -38 -38

-129 219 0 0 0 0 0

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

-286 280 -254 542 -265 611 4,3 % -268 -270 -273

-286 280 -254 542 -265 611 4,3 % -268 -270 -273

-15 458

Netto, sitova

Menot

Tulot

Poistot

Laskennalliset erät

Tulot

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Menot

Netto

Laskennalliset erät

Laskennalliset erät

Laskennalliset erät

RAVINTOHUOLTO

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Sivistyslautakunta

PESULAPALVELUT

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

Muu perusturva
Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

KOTIHOITO

Tulot

Menot

Netto

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

310 547 264 289 271 162 2,6 % 273 275 276

-5 000 872 -5 041 212 -5 133 695 1,8 % -5 172 -5 210 -5 248

-4 690 325 -4 776 923 -4 862 533 1,8 % -4 899 -4 935 -4 972

-30 158 -33 206 -33 206 -33 -33 -33

-55 470

PERUSKOULUTUS

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät
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TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

81 262 52 900 38 429 -27,4 % 39 39 40

-1 067 591 -1 021 410 -945 752 -7,4 % -953 -960 -968

-986 329 -968 510 -907 323 -6,3 % -914 -921 -928

-4 579 -1 563 -1 563 -2 -2 -2

-11 374

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

345 390 324 110 342 571 5,7 % 346 349 353

-2 487 715 -2 430 523 -2 405 117 -1,0 % -2 424 -2 442 -2 460

-2 142 325 -2 106 413 -2 062 546 -2,1 % -2 078 -2 093 -2 107

-33 593

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

-110 504 -118 872 -118 872 0,0 % -119 -119 -119

-110 504 -118 872 -118 872 0,0 % -119 -119 -119

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

-160 410 -191 064 -191 064 0,0 % -191 -192 -192

-160 410 -191 064 -191 064 0,0 % -191 -192 -192

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

9 206 8 652 8 739 1,0 % 9 9 9

-19 492 -20 252 -20 252 0,0 % -20 -20 -20

-10 286 -11 600 -11 513 -0,8 % -11 -11 -11

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

80 494 45 000 45 442 1,0 % 46 46 47

-272 832 -277 623 -277 777 0,1 % -279 -280 -281

-192 338 -232 623 -232 335 -0,1 % -233 -234 -234

-7 819

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

23 770 27 500 27 775 1,0 % 28 28 29

-343 843 -370 205 -370 900 0,2 % -373 -375 -377

-320 073 -342 705 -343 125 0,1 % -345 -347 -348

-3 373 -3 373 -3 373 -3 -3 -3

-5 505

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

823 343 667 561 613 435 -8,1 % 587 590 594

247 107 260 000 262 600 1,0 % 265 268 271

-4 158 721 -4 212 126 -4 180 962 -0,7 % -4 203 -4 226 -4 248

-3 088 271 -3 284 565 -3 304 927 0,6 % -3 351 -3 368 -3 384

-1 055 219 -1 024 654 -1 054 654 -1 055 -1 055 -1 055

107 076 0 0 0 0 0

Tulot

Tulot

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

KIRJASTOPALVELUT

JOUKKOLIIKENNE

Tulot

Menot

Netto

VAPAA-AIKATOIMI

AIKUISKOULUTUS

Menot

Netto

MUSIIKKIOPISTO

Menot

Netto

VARHAISKASVATUS

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

LUKIOKOULUTUS

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

Tekninen lautakunta
Tulot

Valmistus omaan käyttöön

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät
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TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

268 264 190 873 190 873 0,0 % 191 191 191

237 360 260 000 262 600 1,0 % 265 268 271

-805 814 -744 843 -749 444 0,6 % -757 -764 -771

-300 190 -293 970 -295 971 0,7 % -301 -305 -309

-30 007

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

397 54 000 24 24 24

-198 917 -201 443 -225 788 12,1 % -227 -229 -231

-198 520 -201 443 -171 788 -14,7 % -203 -205 -207

-59 072 -77 160 -77 160 -77 -77 -77

-8 384

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

6 122 10 150 10 150 0,0 % 10 10 10

2 062

-562 011 -649 574 -629 839 -3,0 % -631 -632 -633

-553 827 -639 424 -619 689 -3,1 % -621 -622 -623

-417 191 -400 109 -400 109 -400 -400 -400

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TS 2016 TS 2017 TS 2018

-3 216 -5 791 -5 796 0,1 % -6 -6 -6

-3 216 -5 791 -5 796 0,1 % -6 -6 -6

-2 325 -2 035 -2 035 -2 -2 -2

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

489 882 420 345 312 219 -25,7 % 315 318 322

-2 522 400 -2 564 830 -2 524 450 -1,6 % -2 537 -2 550 -2 562

-2 032 518 -2 144 485 -2 212 231 3,2 % -2 222 -2 232 -2 240

-565 241 -534 576 -564 576 -565 -565 -565

145 467

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

58 678 46 193 46 193 0,0 % 46 46 46

7 685

-66 363 -45 645 -45 645 0,0 % -46 -46 -46

0 548 0 0 0

-11 390 -10 774 -10 774 -11 -11 -11

TEKNINEN HALLINTO

Tulot

Valmistus omaan käyttöön

LIIKENNEVÄYLÄT

Tulot

Valmistus omaan käyttöön

Menot

Netto

Poistot

JÄTEHUOLTO

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

TIETOTEKNISET TUKIPALVELUT

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

Poistot

Menot

Netto

Poistot

TILAPALVELUT

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

KONEET JA KULJETUSVÄLINEET

Tulot

Valmistus omaan käyttöön

Menot

Netto

Poistot
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TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

1 365 970 1 371 189 1 236 487 -9,8 % 1 228 1 239 1 251

137

-751 222 -694 960 -713 860 2,7 % -714 -714 -714

614 885 676 229 522 627 -22,7 % 514 525 537

-355 322 -413 760 -443 760 -444 -444 -444

Vesihuoltolaitos
Tulot

Valmistus omaan käyttöön

Menot

Netto, sitova

Poistot

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

99 997 91 533 79 150 -13,5 % 80 81 81

-350 912 -359 704 -337 485 -6,2 % -340 -342 -344

-250 915 -268 171 -258 335 -3,7 % -260 -262 -263

-3 780 -3 780 -3 780 -4 -4 -4

-23 357 0 0 0 0 0

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

-12 042 -8 294 -8 299 0,1 % -8 -8 -8

-12 042 -8 294 -8 299 0,1 % -8 -8 -8

-45

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

99 997 91 533 79 150 -13,5 % 80 81 81

-338 870 -351 410 -329 186 -6,3 % -331 -334 -336

-238 873 -259 877 -250 036 -3,8 % -251 -253 -255

-3 780 -3 780 -3 780 -4 -4 -4

-23 312

Rakennus- ja

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

110 689 152 800 138 082 -9,6 % 139 141 142

-667 615 -792 564 -797 983 0,7 % -800 -803 -805

-556 926 -639 764 -659 901 3,1 % -661 -662 -663

0 0 0 0 0 0

-11 712 0 0 0 0 0

RAKENNUSLAUTAKUNNAN

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

-12 885 -10 962 -16 653 51,9 % -17 -17 -17

-12 885 -10 962 -16 653 51,9 % -17 -17 -17

Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

Kaavoituslautakunta
Tulot

ympäristölautakunta
Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

HALLINTO

Laskennalliset erät

KAAVOITUSLAUTAKUNNAN

MITTAUS JA KAAVOITUS

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

HALLINTO

Menot

Netto

Tulot

Menot

Netto
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TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

23 536 40 200 30 200 -24,9 % 31 31 31

-47 113 -61 910 -62 358 0,7 % -63 -63 -64

-23 577 -21 710 -32 158 48,1 % -32 -32 -33

-2 801

ASUMISEN EDISTÄMINEN

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

84 445 73 500 76 040 3,5 % 77 78 78

-92 614 -120 922 -128 159 6,0 % -129 -130 -131

-8 169 -47 422 -52 119 9,9 % -52 -52 -53

-7 490

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

2 708 39 100 31 842 -18,6 % 32 32 33

-26 250 -71 855 -73 186 1,9 % -74 -74 -75

-23 542 -32 755 -41 344 26,2 % -42 -42 -42

-1 421

TP 2013 TA 2014 TA 2015Muutos % TA 2016 TA 2017 TA 2018

-488 753 -526 915 -517 627 -1,8 % -518 -518 -519

-488 753 -526 915 -517 627 -1,8 % -518 -518 -519

Tulot

RAKENNUSVALVONTA

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

YMPÄRISTÖTOIMI

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

PALO- JA PELASTUSTOIMI
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TULOSLASKELMA, ulkoiset + sisäiset erät 

 

 

  

Sisä l tää TP 2013 TA +muutos TA 2015 kasvu TS 2016 TS 2017 TS 2018

ves ihuoltola i toksen 2014, € € ed. TA, % 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot

Myyntituotot 6 939 677 5 961 439 4 128 374 -30,7 % 4 104 4 131 4 156

Maksutuotot 2 601 560 3 114 277 3 139 982 0,8 % 3 171 3 203 3 235

Tuet ja  avustukset 694 037 581 202 416 122 -28,4 % 420 424 429

Muut tuotot 848 617 497 259 366 115 -26,4 % 370 373 377

Toimintatuotot yhteensä 11 083 891 10 154 177 8 050 593 -20,7 % 8 066 8 130 8 197

Valmistus  omaan käyttöön 247 244 260 000 262 600 1,0 % 265 268 271

Toimintakulut

Henki löstökulut -19 821 510 -21 135 004 -12 010 763 -43,2 % -12 142 -12 262 -12 383

Palvelujen ostot -22 216 784 -20 057 715 -28 224 800 40,7 % -28 638 -29 070 -29 511

Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 139 185 -3 339 878 -1 741 811 -47,8 % -1 742 -1 742 -1 742

Avustukset -2 003 032 -2 141 622 -2 627 218 22,7 % -2 627 -2 627 -2 627

Muut kulut -619 192 -677 153 -680 837 0,5 % -681 -681 -681

Toimintakulut yhteensä -47 799 702 -47 351 372 -45 285 429 -4,4 % -45 830 -46 383 -46 944

Toimintakate -36 468 567 -36 937 195 -36 972 236 0,1 % -37 499 -37 985 -38 476

Verotulot 21 176 326 21 279 500 21 520 000 1,1 % 21 890 22 140 22 290

Valtionosuudet 16 362 954 16 800 000 16 976 000 1,0 % 17 196 17 346 17 546

Rahoitustuotot ja  -kulut

Korkotuotot 18 043 50 000 50 000 0,0 % 50 50 50

Muut rahoitustuotot 87 813 79 200 79 200 0,0 % 79 79 79

Korkokulut -134 399 -273 000 -233 000 -14,7 % -253 -253 -253

Muut rahoituskulut -7 369 -4 200 -4 200 0,0 % -4 -4 -4

Rahoitustuotot- ja  kulut yht. -35 912 -148 000 -108 000 -27,0 % -128 -128 -128

Vuosikate 1 034 802 994 305 1 415 764 42,4 % 1 459 1 373 1 232

-1 531 974 -1 550 000 -1 610 000 3,9 % -1 610 -1 610 -1 610

Tilikauden tulos -497 172 -555 695 -194 236 -65,0 % -151 -237 -378

Tilikauden yli-/alijäämä -497 172 -555 695 -194 236 -65,0 % -151 -237 -378

Poistot 

käyttöomaisuudesta ja  

pi tkävaikutteis is ta  
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TULOSLASKELMA, ulkoiset erät ja tunnusluvut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisä l tää TP 2013 TA +muutos TA 2015 kasvu TS 2016 TS 2017 TS 2018

ves ihuoltola i toksen 2014, € € ed. TA, % 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot

Myyntituotot 4 474 612 3 691 136 3 626 789 -1,7 % 3 603 3 629 3 655

Maksutuotot 2 589 244 3 104 388 3 130 093 0,8 % 3 161 3 193 3 225

Tuet ja  avustukset 694 037 581 202 416 122 -28,4 % 420 424 429

Muut tuotot 685 945 449 059 353 401 -21,3 % 357 361 364

Toimintatuotot yhteensä 8 443 839 7 825 785 7 526 405 -3,8 % 7 541 7 606 7 673

Valmistus  omaan käyttöön 247 244 260 000 262 600 1,0 % 265 268 271

Toimintakulut

Henki löstökulut -19 821 510 -21 135 004 -12 010 763 -43,2 % -12 142 -12 263 -12 383

Palvelujen ostot -20 074 697 -18 223 712 -27 778 227 52,4 % -28 191 -28 624 -29 065

Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 685 678 -2 881 697 -1 664 404 -42,2 % -1 664 -1 664 -1 664

Avustukset -2 003 032 -2 141 622 -2 627 218 22,7 % -2 627 -2 627 -2 627

Muut kulut -574 733 -640 945 -680 629 6,2 % -681 -681 -681

Toimintakulut yhteensä -45 159 650 -45 022 980 -44 761 241 -0,6 % -45 305 -45 859 -46 420

Toimintakate -36 468 567 -36 937 195 -36 972 236 0,1 % -37 499 -37 985 -38 476

Verotulot 21 176 326 21 279 500 21 520 000 1,1 % 21 890 22 140 22 290

Valtionosuudet 16 362 954 16 800 000 16 976 000 1,0 % 17 196 17 346 17 546

Rahoitustuotot ja  -kulut

Korkotuotot 14 102 37 000 37 000 0,0 % 37 37 37

Muut rahoitustuotot 87 813 79 200 79 200 0,0 % 79 79 79

Korkokulut -130 458 -260 000 -220 000 -15,4 % -240 -240 -240

Muut rahoituskulut -7 369 -4 200 -4 200 0,0 % -4 -4 -4

Rahoitustuotot- ja  kulut yht. -35 912 -148 000 -108 000 -27,0 % -128 -128 -128

Vuosikate 1 034 802 994 305 1 415 764 42,4 % 1 459 1 373 1 232

-1 531 974 -1 550 000 -1 610 000 3,9 % -1 610 -1 610 -1 610

Tilikauden tulos -497 172 -555 695 -194 236 -65,0 % -151 -237 -378

Tilikauden yli-/alijäämä -497 172 -555 695 -194 236 -65,0 % -151 -237 -378

Poistot 

käyttöomaisuudesta ja  

pi tkävaikutteis is ta  
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Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

18,7 17,5 16,9 16,7 16,7 16,6

 = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus  omaan käyttöön)

Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista

25,1 25,7 47,6 84,3 99,5 119,6

 =100*Vuos ikate/keskimääräinen pois tonala inen investointien omahankintameno

Jos  tunnus luku on 100 % ta i  suurempi , tulorahoitus  on ri i ttävä  ta i  yl i jäämäinen. 

Negati ivinen vuos ikate merkitsee heikkoa tulorahoitusta.

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

1108 1052 1 007 985 950 894

 =(Edel l i s ten ti l ikaus ien yl i jäämä(al i jäämä)+Ti l ikauden yl i jäämä (a l i jäämä))/Asukasmäärä

Pitkän a ikaval in tulorahoituksen tul i s i  ol la  vähintään 300-400 euroa/asukas .

Asukasmäärä 6841 6850 6786 6786 6786 6786
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INVESTOINNIT 

 

Investoinnit esitetään omaisuusryhmittäin ja vastuulautakunnittain. Sitovana tasona on vähintään 168.000 euron 

rakennushanke ja vähintään 84.000 euron irtaimistohanke sekä pienet hankkeet omaisuusryhmittäin.  

Hankekohtaiset määrärahat ovat sitovia kustannusarvion puitteissa - ei vuosikohtaisesti!  

Investointimenoksi katsotaan vähintään 10.000 euron hankinta, pienemmät hankinnat suoritetaan käyttötalouden 

määrärahoilla. 

 

Kiinteä omaisuus Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus

KIINTEÄ OMAISUUS Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -99 818 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Tulot 329 118 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Netto, sitova 229 300 0 0 0 0 0

Arvopaperit Kaupunginhallitus

OSAKKEET JA OSUUDET Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -1 002 500 -100 000 -150 000 -150 000 -150 000 0

Tulot 0

Netto, sitova -1 002 500 -100 000 -150 000 -150 000 -150 000 0

2015 - 2017 Lupinet Oy 

Talonrakennus Tekninen lautakunta

PIENET RAKENNUSHANKKEET Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -113 097 -70 000 -62 000 -110 000 -50 000 -50 000

Tulot 0

Netto, sitova -113 097 -70 000 -62 000 -110 000 -50 000 -50 000

2015:Rauhalan palvelukeskus  22 000, varavoima rauhalaan 40 000. Mus i ikkiopis ton ikkunoiden uus iminen 2016

Uimarannat vuos i tta in 10 000, ei  2015. Huoltorakennus  Käenkoskel le suunnittelukaudel le. 

KAUPUNGINTALO Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -3 551 -30 000 -50 000

Tulot

Netto, sitova -3 551 -30 000 0 -50 000 0 0

TERVEYSKESKUKSEN 

PERUSKORJAUS Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 520 -86 499 -400 000 -100 000 -100 000

Tulot 0

Netto, sitova -86 499 0 -400 000 -100 000 -100 000 0

Koulutusti lan rakentaminen ul lakol le ja  aulan / vastaanottoti lan saneeraus , vuodeosastojen saneeraus  2015 - 2017
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PÄIVÄKOTIHANKE Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 2500 -1 429 655

Tulot 0

Netto, sitova -1 429 655 0 0 0 0 0

KESKUSTAN KOULUN 

KOSTEUSVAURIO Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 0 -1 200 000

Tulot 150 000

Netto, sitova 0 -1 050 000 0 0 0 0

 

YHTEISKOULU Kust.arvio             TP 2013            TA 2014              TA2015            TS 2016             TS 2017            TS 2018

Menot -300 000 -400 000 -200 000

Tulot 0

Netto -300 000 -400 000 -200 000

Uuden yhtenäiskoulun kampus  -a lueen (yläkoulu, a lakoulu, toisen asteen koulutus  ja  ki rjasto) selvi tys  ja  suunnittelu

aloi tetaan vä l i ttömästi .

SINILINTU Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 250 -11 475 -250 000

Tulot

Netto, sitova -11 475 -250 000 0 0 0 0

Kehitysvammaisten päiväkeskus

TALONRAKENNUS yht. Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -1 644 277 -1 550 000 -762 000 -660 000 -350 000 -50 000

Tulot 0 150 000 0 0 0 0

Netto -1 644 277 -1 400 000 -762 000 -660 000 -350 000 -50 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet Tekninen lautakunta

PIENET KIINTEÄT RAKENTEET Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -19 897 0 -10 000

Tulot 6 150

Netto, sitova -13 747 0 0 -10 000 0 0

Vi inikanjoen s i l ta+kvl , suunnitteluraha 10 000
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URHEILUKENTTÄ Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -12 747 -100 000

Tulot 0 30 000

Netto, sitova -12 747 -70 000 0 0 0 0

Urhei lukentän pääl lys tys  (juoksuradat)

KESKUSTAN KOULUN PIHA Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -14 467 0 -560 000

Tulot 0 110 000

Netto, sitova -14 467 0 -450 000 0 0 0

Keskustan koulun pihan korjaus  

PIENET YMPÄRISTÖTYÖT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -24 939 -20 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Tulot 0

Netto, sitova -24 939 -20 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Puis tot ja  yleiset a lueet keskustan a lueel la .

PIENET VALAISTUSHANKKEET Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -29 653 -40 000 -10 000 -10 000 -30 000 -30 000

Tulot 10 800

Netto, sitova -18 853 -40 000 -10 000 -10 000 -30 000 -30 000

Eri  kohteissa  vuos i tta in hyväksyttävän suunnitelman mukaan.

KATUVALAISTUKSEN 

UUSIMINEN Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -4 614 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Tulot

Netto, sitova -4 614 -20 000 0 -20 000 -20 000 -20 000

Vuos itta in varaus  energiasäästölamppujen va ihtoon.

PIENET 

PÄÄLLYSTYSHANKKEET Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -185 210 -150 000 -243 000 -200 000 -150 000 -200 000

Tulot

Netto, sitova -185 210 -150 000 -243 000 -200 000 -150 000 -200 000

Eri  kohteissa , pa ikkaukset 30 000, yl ikoskenkatu ja  -kuja  27 000, koulukatu-koulukuja  30 000, ta imenkuja  7 000, 

heinosentien kvl  2016, pikkumikonkatu+oskarinkuja 17 000, pahkalankatu+kvl 60 000, kotkankatu 22 000,

uusivatusentien väli  vil jakantie- kohinankuja 50 000

PIENET KADUNRAKENNUKSET TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -139 240 -100 000 -250 000 -100 000 -100 000 -100 000

Tulot 0

Netto, sitova -139 240 -100 000 -250 000 -100 000 -100 000 -100 000

Eri  kohteissa , yl ikoskenkatu perusk. 15 000, pikkumikonkatu+oskarinkuja  perusk. 40 000, pahkalankatu +kvl  perusk.100 000, 

kotkankatu perusk. 80 000, sepänkatu-takojankatu peruskorj. 2016, suunnittelu 15000
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RANTAKODON PIHA TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 0 -20 000 -100 000

Tulot 0

Netto, sitova 0 -20 000 -100 000 0 0 0

Palvelukeskuksen piha  + s isäkorjaukset

PENTINRANTA Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 350 -6 518

Tulot

Netto, sitova -6 518 0 0 0 0 0

HUMALANKADUN 

KIERTOLIITTYMÄ Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 380 -351 681

Tulot 114 290

Netto, sitova -237 391 0 0 0 0 0

KIINTEÄT RAKENTEET JA 

LAITTEET yht. Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -788 966 -450 000 -1 193 000 -370 000 -330 000 -380 000

Tulot 131 240 30 000 110 000 0 0 0
Netto -657 726 -420 000 -1 083 000 -370 000 -330 000 -380 000

Irtain omaisuus

Kaupunginhallitus

HALLINNON IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -8 403 -25 000 -20 000 -20 000 -20 000

Tulot

Netto, sitova -8 403 -25 000 0 -20 000 -20 000 -20 000

Sähköisen kokouskäytännön a loi tus

Perusturvalautakunta

PERUSTURVAN IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -49 676 -50 000

Tulot

Netto, sitova -49 676 -50 000 0 0 0 0

Terveyskeskus  + Rauhala  + Rantakoto 50.000 v. 2014 ja  84.000 v. 2015

HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄ Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 0 -100 000 -290 000

Tulot

Netto, sitova 0 -100 000 -290 000 0 0 0

Hoitajakutsujärjestelmän uus iminen terveyskeskuksessa, Rauhalan palvelukeskuksessa ja  Rantakodossa sekä 

toiminnanohjaus järjestelmä
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E-ARKISTO Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 0 -50 000 -50 000

Tulot

Netto, sitova 0 -50 000 -50 000 0 0 0

VÄISTÖN IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 0 -160 000 0 0 0 0

Tulot

Netto, sitova 0 -160 000 0 0 0 0

Sivistyslautakunta

SIVISTYKSEN IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -24 635 -65 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Tulot

Netto, sitova -24 635 -65 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Kokonaises i tys  165.000, josta  v. 2014 50.000, v. 2015 50.000 ja  v. 2016 65.000

Lukion atk-la i tteet syksyl lä  a loi ttavi l le 15.000/vuos i

Tekninen lautakunta

TEKNISEN IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 137 -79 141 -35 000 -20 000 -30 000 -30 000 -30 000

Tulot

Netto, sitova -79 141 -35 000 -20 000 -30 000 -30 000 -30 000

Kunnal l i s tekni ikan pakettiauto 20 000

IRTAIN OMAISUUS yht. Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -161 855 -485 000 -410 000 -100 000 -100 000 -100 000

Tulot 0 0 0 0 0 0

Netto -161 855 -485 000 -410 000 -100 000 -100 000 -100 000

Vesihuolto Tekninen lautakunta

PIENET VESIHANKKEET Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -315 949 -150 000 -160 000 -150 000 -150 000 -150 000

Tulot 10 330

Netto, sitova -305 619 -150 000 -160 000 -150 000 -150 000 -150 000

Talojohdot 40 000, Väl imäenkuja-kotkankatu 40 000, uuden vedenottamon selvi tykset 30 000, puhdistamon selvi tys  30 000

runkoves i johdon uus iminen 2016, muut korjaukset 20 000 ( kissakiven jäteves ipumppaamo)
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ISOKANKAAN VEDENOTTAMO Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 600 -12 390 0 0 0 0 0

Tulot 0

Netto, sitova -12 390 0 0 0 0 0

Uusi vedenottamo totetetaan toiselle alueelle myöhemmin.

VUORIJOEN ALUEEN VESI JA 

VIEMÄRI Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -24 869 0

Tulot 0

Netto, sitova -24 869 0 0 0 0 0

ALASKYLÄN-YLISKYLÄN 

SIIRTOVIEMÄRI Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 2 537 -1 867 386 -650 000

Tulot 660 586 200 000

Netto, sitova -1 206 800 -450 000 0 0 0 0

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN

SANEERAUS Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot 0 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -250 000

Tulot

Netto, sitova 0 0 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -250 000

VESIHUOLTO yht. Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -2 220 594 -1 000 000 -360 000 -350 000 -350 000 -400 000

Tulot 670 916 200 000 0 0 0 0

Netto -1 549 678 -800 000 -360 000 -350 000 -350 000 -400 000

Investoinnit yhteensä

INVESTOINNIT Kust.arvio TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Menot -5 918 010 -3 685 000 -2 975 000 -1 730 000 -1 380 000 -1 030 000

Tulot 1 131 274 480 000 210 000 100 000 100 000 100 000

Netto -4 786 736 -3 205 000 -2 765 000 -1 630 000 -1 280 000 -930 000
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RAHOITUSLASKELMA ja tunnusluvut 

 

 

Sisä l tää TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

ves ihuoltola i toksen 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta

Vuos ikate 1 034 802 994 305 1 415 764 1 459 1 373 1 232

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -223 809 -30 000 -50 000 -50 -50 -50

Investointien rahavirta

Investointimenot -4 890 728 -3 685 000 -2 975 000 -1 730 -1 380 -1 030

Rahoitusosuudet 

investointimenoihin 774 876 380 000 110 000

Pysyvien vastaavien 

hyödykkeiden luovutustulot 329 118 100 000 100 000 100 100 100

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 975 743 -2 240 695 -1 399 236 -221 43 252

Rahoituksen rahavirta

Antola inauksen muutokset

Antola inasaamisten l i säykset

Antola inasaamisten vähennykset 7 757 20 000 7 757 7 7 7

Lainakannan muutokset

Pitkäaika is ten la inojen l i säys 3 000 000 1 641 362 1 788 510 791 566 427

Pitkäaika is ten la inojen vähennys -397 968 -70 667 -397 031 -577 -616 -686

Lyhytaika is ten la inojen muutos 1 000 000 0

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset 688 591 0 0 0 0 0

Rahoituksen rahavirta 4 298 380 1 590 695 1 399 236 221 -43 -252

Rahavarojen muutos 1 322 638 -650 000 0 0 0 0

Rahavarojen muutos 1 322 638 0 0 0 0 0

Rahavarat 31.12. 2 779 034 1 841 894 2 129 034 2 129 2 129 2 129

Rahavarat 1.1. -1 456 397 -1 841 894 -2 129 034 -2 129 -2 129 -2 129

Rahoituslaskelman tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, viideltä vuodelta

suunnittelukaudella 0 tai positiivinen -1 050 359 -5 452 020 -8 928 423 -10 232 -6 794 -3 566

Lainakanta milj. € 13,6 15,2 16,6 16,8 16,8 16,5

Lainanhoitokate 2,2 3,8 2,7 2,1 1,9 1,6

(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset)

hyvä > 2, tyydyttävä 1-2, heikko < 1

Kassan riittävyys 20 14 16 16 16 16

365 pv*rahavarat varainhoitovuoden lopussa/kassasta maksut varainhoitovuonna

riittävä 14-30 päivän kassan riittävyys
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VESIHUOLTOLAITOKSEN LASKELMAT 

 

Vesilaitoksen tuloslaskelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

1 000 € 1 000 € 1 000 €

Li ikevaihto 1 364 470 1 369 189 1 234 787 1 226 1 238 1249

Valmistus  omaan käyttöön 137 0

Li iketoiminnan muut tuotot 1 500 2 000 1 700 2 2 2

Tuet ja  avustukset kunnalta

Materiaa l i t ja  pa lvelut

Aineet, tarvikkeet ja  tavarat

Ostot ti l ikauden a ikana -139 583 -136 600 -141 000 -141 -141 -141

Palvelujen ostot -547 654 -465 900 -513 400 -513 -513 -513

Henki löstökulut

Eläkekulut -18 203 -47 160 -20 160 -20 -20 -20

Poistot ja  arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset pois tot -355 322 -413 760 -443 760 -444 -444 -444

Li iketoiminnan muut kulut -45 782 -45 300 -39 300 -39 -39 -39

Liikeylijäämä (-alijäämä) 259 563 262 469 78 867 71 83 94

Rahoitustuotot ja  -kulut

Korkotuotot 0 1 000 1 000 1 1 1

Muut rahoitustuotot 2 742 3 200 3 200 3 3 3

Kunnal le maksetut korkokulut -3 942 -13 000 -13 000 -13 -13 -13

Mui l le maksetut korkokulut -13 193 -20 000 -20 000 -20 -20 -20

Muut rahoituskulut 0 -200 -200 0 0 0

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 245 172 233 469 49 867 42 54 65

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 245 172 233 469 49 867 42 54 65

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 245 172 233 469 49 867 42 54 65
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Vesilaitoksen rahoituslaskelma 

 

  

TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018

1 000 € 1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta

Li ikeyl i jäämä (-a l i jäämä) 255 622 262 469 78 867 71 83 94

Poistot ja  arvonalentumiset 355 322 413 760 443 760 444 444 444

Rahoitustuotot ja  -kulut -10 450 -29 000 -29 000 -29 -29 -29

600 494 647 229 493 627 486 498 509

Investointien rahavirta

Investointimenot -2 210 264 -1 250 000 -360 000 -350 -350 -400

Rahoitusosuudet investointimenoihin 660 586 200 000 0 0 0 0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

luovutustulo

-1 549 678 -1 050 000 -360 000 -350 -350 -400

Toiminnan ja investointien rahavirta -949 184 -402 771 133 627 136 148 109

Rahoituksen rahavirta

La inakannan muutokset

Pitkäaika is ten la inojen l i säys  kunnalta 448 438 0

Pitkäaika is ten la inojen la inojen l i säys  

mui l ta

Pitkäaika is ten la inojen vähennys  

kunnalta -42 778 0

Pitkäaika is ten la inojen vähennys  

mui l ta -57 968 -45 667 -45 667 -31 -26 -24

Lyhytaika is ten la inojen muutos  

kunnalta 1 200 000 -87 960 -105 -122 -85

Omat pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutokset kunnalta -86 505

Saamisten muutokset mui l ta -701 102

Korottomien velkojen muutos  kunnalta 455 811

Korottomien pi tkä- ja  lyhytaika is ten 

velkojen muutos 91 302

Rahoituksen rahavirta 858 760 402 771 -133 627 -136 -148 -109

Rahavarojen muutos -90 424 0 0 0 0 0

Rahavarojen muutos -90 424 0 0 0 0 0

Kassavarat 31.12. 34 658 67 139 67 139 67 67 67

Kassavarat 1.1. -125 082 -67 139 -67 139 -67 -67 -67
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HENKILÖSTÖOSA 

 

Kaupungin henkilöstösuunnitelma 
 
Tavoitteena on pyrkiä suunnittelukauden aikana henkilökunnan kokonaismitoituksen lievään vähentämiseen. 
Avoimien tehtävien täyttämistä harkitaan tarkoin. Uusista viroista/toimista pääsääntöisesti pidättäydytään. Perus-
tellun harkinnan ja kokonaistaloudellisen selvityksen jälkeen tehtäväkokonaisuuksia voidaan muuttaa. Alla oleva 
luettelo on suunnitelma, täyttöluvat on anottava erikseen. 

Henkilöstömuutokset talousarviossa 
 

HALLINTO-OSASTO                                     2015 2016 2017 

    Eläköityvien tilalle / suunnitelma  
- toimistosihteeri  

       -2/+1 

 

  

    - palkanlaskija 
 

  -1     -1/+1 
    -talouspäällikkö 

 
 

    -1/+1  

    PERUSTURVAOSASTO  *)       

     Eläköityvien tilalle / suunnitelma 

Sosiaalitoimisto 

- toimistosihteeri 

 
 

 
- 1       

 
    

    Rekrytointisuunnitelma 
- etuuskäsittelijä/virka          +1    

     
Palvelusuhdemuutos 
-vanhustyön palveluohjaajan 
toimi/virka 
-ohjaajan toimi/sosiaaliohjaajan 
virka 

 -1/+1 
 

-1/+1   

yhteiset palve-
luntuottajan 
kanssa 

        
     

 

 

 

 

Perusturvan ulkoistuksessa palveluntuottajalle siirtyy vakinaista henkilöstöä sosiaali- ja terveystoimesta 

yhteensä 194 henkilöä (tilanne 8.12.2014). 

Määräaikaisia työntekijöitä, joilla on työsopimus yli vuoden vaihteen 2014 /2015 siirtyy 36 henkilöä (tilanne 

8.12.2014). 

Lisäturvan (lisäeläke-etuuden) säilyttämiseksi virkavapautta myönnetään 11 henkilölle ja työvapautta 23 

henkilölle. 

Viranomaistehtäviin kaupungille jää perusturvajohtaja sekä sosiaalitoimeen 5 virkaa / viranhaltijaa ja 2 

työsuhdetta / työntekijää, joista toinen päättyy 31.7.2015 sekä lisäksi yksi määräaikainen työsuhde. Osa-

aikaisiin (40–20 %) viranomaistehtäviin jää 4 viranhaltijaa. 

Teknisen osaston tilapalveluista palveluntuottajalle siirtyy 4 laitoshuoltajaa sekä 1 tekstiilihuoltaja.  
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SIVISTYSOSASTO **) 2015 2016 2017 

Eläköityvien tilalle / suunnitelma 
 

    

- lastenhoitaja -1/+1 -1/+1 -1/+1 

- perhepäivähoitaja 
 

-1/+1 -1/+1 

- ruokapalveluvastaava 
 

    -1/+1   

- iltapäivätoiminnan ohjaaja 
 

-0,5   

- luokanopettaja (V) -1 -2/+1   

- matematiikan lehtori (V) 
 

-1/+1   

- matematiikan lehtori 
 

  -1/+1 

kirjastovirkailija 
 

  -1/+1 

saksankielen lehtori 
 

  -1/+1 

sivistysjohtaja 
 

 
      -1/+1 

  
 

    

Palvelussuhdemuutos 
 

    

- luokanopettaja/erityisopettaja       

 

 

 

TEKNINEN OSASTO 
Eläköityvien tilalle / suunnitelma 

 

2015 2016 2017 

- atk-tukihenkilö 
 

-1/+1    

- siivooja 
 

-1/+1    

- liikuntapaikkojen hoitaja 
 

-1/+1  -1/+1  

- työntekijä 
 

-1/+1  -1/+1   -2/+2 

-ammattimies      -2/+2 

 

 * Henkilöstön rekrytoinneissa aina ensisijaisesti selvitetään sisäisten siirtojen mahdol-
lisuus. 

  

Hallintosäännön 21 § mukaan toimien kelpoisuusehdoista päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen  
ellei toisin ole säädetty tai määrätty.       

        

** Henkilöstön rekrytoinneissa aina ensisijaisesti selvitetään sisäisten siirtojen mahdollisuus, eläköitymiset tarkas-
tellaan tapauskohtaisesti. 

 

Eläköitymisen perusteena käytetty 

- ns. henkilökohtaista eläkeikää (63-65 v, koskee ennen 1.1.1993 alkaneita palvelussuhteita) 
- 63 vuoden ikää (koskee 31.12.1992 jälkeen alkaneita palvelussuhteita) 
- ns. ammatillisen eläkeiän valintaa 

Lopullisen eläköitymisajan jokainen työntekijä päättää itse.   
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Hallintosäännön 21 §:n mukaan toimien kelpoisuusehdoista päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen, ellei toisin 
ole säädetty tai määrätty. 

 

Virkojen/ toimien nimikemuutokset 1.1.2015 alkaen 

nykyinen nimike  uusi nimike     

sosiaaliohjaaja   etuuskäsittelijä      

luokanopettaja   erityisopettaja 

Virkojen lakkauttaminen 1.1.2015 alkaen, Kuntalaki 45 §: Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimek-
si, se lakkautetaan. 
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Vakinaisen henkilöstön ikäjakauma 
 

Koko vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2015 on 47,5 vuotta. 

Ikäjakauma, kaikki vakinaiset: 

 

 

Arvio eläkkeelle jäämisistä 2015-2020 

Arvio kaikista vuosina 2015-2020 eläkkeelle jäävistä:  arvio, jonka perusteena ns. henkilökohtainen eläkeikä tai 63 

vuoden ikä. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä oman valinnan mukaan jo 63-vuotiaana tai milloin tahansa 68 ikävuoden 

täyttymiseen asti. 
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Ikäjakauma hallinto-osastolla vuonna 2015: 

 

 

Arvio hallinto-osastolta vuosina 2015-2020 eläkkeelle jäävistä 

(arvio, perusteena ns. henkilökohtainen eläkeikä tai 63 vuoden ikä) 
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Ikäjakauma perusturvaosastolla vuonna 2015: 

(Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistamisesta johtuen perusturvaosaston henkilöstön siirto on kesken. Henkilöstö-

jaosto ja kaupunginhallitus on käsitellyt esityksen kaupungin palvelukseen jäävästä henkilöstöstä. Taulukko on 

laadittu tältä pohjalta. Taulukko ei sisällä lääkärityöpanosta, jossa kaupungille tulee neuvoteltava prosenttiosuus 

tietystä lainsäädännön edellyttämästä lääkäriresurssista)  

 

 

Arvio perusturvaosaston vuosina 2015-2020 eläkkeelle jäävistä 

(arvio, perusteena ns. henkilökohtainen eläkeikä tai 63 vuoden ikä) 
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Ikäjakauma sivistystoimessa vuonna 2015: 

 

 

Arvio sivistystoimesta vuosina 2015-2020 eläkkeelle jäävistä 

(arvio, perusteena ns. henkilökohtainen eläkeikä tai 63 vuoden ikä) 
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Ikäjakauma teknisellä osastolla vuonna 2015: 

 

 

Arvio tekniseltä osastolta vuosina 2015-2020 eläkkeelle jäävistä 

(arvio, perusteena ns. henkilökohtainen eläkeikä tai 63 vuoden ikä) 
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Vakinaisen henkilöstön rakenne 
 

Seuraavassa on kuvattu vakinaisen henkilöstön lukumäärän kehitys vuosina 2004-2014: 

vuosi kaikki hallinto terveysk. sosiaalit. sivistysos. tekninen os. 

              

2004 378 18 79 121 117 43 

2005 369 16 76 125 109 43 

2006 353 16 68 129 100 40 

2007 350 15 68 135 93 39 

2008 354 15 71 139 91 38 

2009 359 15 69 92 126 57 

2010 360 15 70 95 124 56 

2011 349 14 68 95 119 53 

2012 347 14 66 97 116 54 

2013 382 15 63 127 124 53 

2014 395 15 70 133 123 54 
 

Viimeisen 10 vuoden aikana vakinaisen henkilöstön määrä on vaihdellut hiukan, muttei merkittävästi. 

Vaihtelu johtuu osittain organisaatiomuutoksista. Rantakodon henkilöstön vuonna 2013 tapahtuneen 

siirtymisen myötä kaupungin vakituinen työntekijämäärä kääntyi taas kasvuun. Vuonna 2013 avoinna 

olleita vakituisia terveydenhuollon ammattilaisten toimia on täytetty vuoden 2014 aikana perusturva-

osastolla. Vuonna 2015 tulee tapahtumaan merkittävä muutos, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelut ulkois-

tetaan ja perusturvaosaston henkilöstö siirtyy suurimmalta osin tulevan palveluntuottajan, Pihlajalinnan 

palvelukseen.   

 

Vakinaisten henkilöiden lukumäärä suurimmissa ammattiryhmissä:   

 

Arvio vuodelle 2015  

luokanopettaja, lehtori, erityisopettaja., päätoiminen tuntiop.         56 

lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, perhepäivähoitaja 38 

toimistotyö (toimistosihteeri, koulusihteeri., palvelup.hoitaja, 

arkistonhoitaja, palkanlaskija, kirjanpito) 

18 

laitoshuoltaja, siivooja 10,5 

ammattimies, tuntipalkkainen työntekijä, liikuntapaikkojen 

hoitaja, puistotyön johtaja 

19 
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Vakinaisten henkilöiden jakautuminen osastoittain vuonna 2015, arvio:  

 

  

 

Virat ja toimet 

Parkanon kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä virkasuhteisia on noin 30,5% ja työsuhteisia 69,5%. Vir-

koja, joihin ei kuulu kuntalain 44 §:ssä tarkoitettua julkisen vallan käyttämistä, lakkautetaan sitä mukaa, 

kun ko. tehtävän hoitajan kanssa on tehty työsopimus tai virka on tullut avoimeksi.   

 

hallinto-osasto

sivistysosasto

tekninen osasto

perusturva-osasto
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