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Kaupunginjohtajan katsaus 
 

Yrityksillä ja lapsiperheiden palveluissa vahva vire 

Parkanon kaupunki keskittyi taloudessa ja toiminnassa rakentamaan elinvoimaa ja lapsiperheille vetovoimaiset palvelut. 
Isoin hanke oli koulu- ja kulttuurikampus Kaarnan käyttöönotto syksyllä 2019. Tämä on tuonut paljon uutta koulun sekä 
myös liikunnan ja kulttuurin toimintaan. Kaarna on säteillyt laajasti asukkaisiin, ja se on herättänyt paljon mielenkiintoa 
muissa kunnissa, aina ulkomaita myöten. 

Talouden vahva vire jatkui vuonna 2019, ja tämä näkyy vahvasti myös Parkanon yrityksissä ja työpaikoissa. Varsinkin 
usea kone- ja metallialan sekä mekaanisen puunjalostusteollisuuden yritys on kasvanut viimeisten kolmen vuoden 
aikana merkittävästi.  

Avainkysymykseksi on noussut osaavan työvoiman saatavuus. Kaupunki on satsannut ammatillisen koulutuksen 
reformin hyödyntämiseen yhteistyössä yritysten ja Saskyn kanssa. Aktiivista työllistämistä yritysten tarpeisiin on tehty, 
Kehitys-Parkin, kaupungin palveluiden, yritysten ja TE-hallinnon kesken. Elokuussa käynnistyi myös osaavan työvoiman 
SEUTU-hanke. Parkano on mukana Pirkanmaan Silta-sopimuksessa, Työ- ja elinkeinoministeriön vedolla. Tässä 
sovitaan keinoista, joilla poistetaan yritysten kasvun esteitä. Keskeisiä tekijöitä työvoiman rekrytoinnin lisäksi ovat 
koulutus, liikenneyhteydet sekä investoinnit uuteen teknologiaan. 

Kaupunki on elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkin kanssa tehnyt työtä monin tavoin, jotta alueemme yritykset voivat kehittää 
toimintojaan. Elinkeinopolitiikka perustuu yritysten tarpeiden kuuntelemiseen. Kaupunki on mm. järjestänyt uusia 
yritystontteja, sopinut kaukolämmön laajentamisesta, tehnyt elinkeinoja tukevaa markkinointia, sekä avannut 
rahoitusmahdollisuuksia ja kouluyhteistyötä. 

Takaisku koettiin alkukesällä, kun arvostettuja laatukenkiä valmistanut Avec Shoe Oy meni konkurssiin. Tehtaaseen 
etsittiin uusia toimijoita, mutta lopulta syksyllä kaupungin omistama halli laitettiin myyntiin. Positiivista oli, että paikallinen 
teknologiayritys Suomen Tekojää Oy osti hallin toimintojensa laajentamista varten. Lisäksi pienimuotoista 
kenkienvalmistusta jatketaan yhä Parkanossa. 

Lapsiperheiden ja ikääntyneiden tarpeet otetaan huomioon 

Elinvoiman ja tulevaisuuden perusta on, että lapsiperheet kokevat Parkanon hyväksi ja viihtyisäksi asuinpaikaksi. Tämä 
tarkoittaa hyviä varhaiskasvatuksen palveluita, vetovoimaista koulua, ruuhkavuosia elävien lapsiperheiden joustavia 
palveluita ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Kolmostien Terveys Oy:n neuvolapalvelut ja matalan kynnyksen 
lapsiperheiden palvelut ovat saaneet paljon kiitosta. Useita vuosia käytössä ollut vauvaraha päätettiin korottaa 500 
euroon. Nuoremmille ja ikääntyneemmille rakennetaan vuosina 2019-2020 uusi lähiliikuntareitti. Kaupunki on jatkanut 
myös pyöräteiden rakentamista. 

Toimintojen kehittämisellä tuottavammaksi on varauduttu tulevien vuosien lisääntyviin kustannuspaineisiin siten, että 
pystytään kestävästi rahoittamaan koulukampus ja tarvittavat muut investoinnit. Paljon resurssia kului silloisen 
maakuntauudistushankkeen valmisteluun, ja se olisi tiennyt suurta muutosta kaupungin talouteen ja vastuisiin. Uudistus 
kuitenkin kaatui keväällä 2019. 
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Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna on valtakunnallisesti edellä käyvä, hyvä oppimisympäristö koko peruskoululle, lukiolle, 
osin muuhun koulutukseen sekä liikunta- ja kulttuuritoimintaan. Syksyllä 2019 aloitti uusi liikunta- ja eSport –linja 
lukiossa, ja se on tarjolla myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Lukio kehittää lisäksi musiikkiteatteria, 
kansainvälisyyttä sekä yritysyhteistyötä. Opettajat ja muu Kaarnan henkilökunta ansaitsee kiitokset luovuudesta uuden 
toimintatavan haltuun ottamisessa. Niin rakennusvaiheen aikana kuin syksyllä 2019 elinkaarimallin ylläpidossa yhteistyö 
YIT:n kanssa on sujunut hyvin. 

Sivistystoimessa on jäntevöitetty kulttuuri- ja nuorisopalveluita. Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti ja uusi nuorisokahvila 
torin laidalla on hyvä tukikohta. Monet kesätapahtumat ovat saaneet paljon kiitosta, kärkenä mm. Erämessut, Liekkiyö ja 
Ihminen luonnossa –viikko. ITE-kesäkaupungissa ulkoilmanäyttely on vakiinnuttanut asemansa, ja mobiilisovelluksen 
opastamana sitä on käyty katsomassa eri puolilta Suomea. 

Ikääntyvien asuinmahdollisuuksiin valmisteltiin uusi vuokratalohanke, johon saadaan ARA:n avustusta. Sote-palveluissa 
yhteistyö Pihlajalinnan tytäryhtiö Kolmostien Terveys Oy:n kanssa on toiminut hyvin. Iso haaste syksyllä 2019 oli 
kuitenkin vanhusten kotihoito, jossa toiminnan ulkoistaminen alihankkijalle johti ongelmiin. Tilanne saatiin lopulta 
hallintaan yhteistyössä kaupungin, Kolmostien Terveyden ja AVI:n kanssa, siten että sopimus alihankkijan kanssa 
purkautui vuoden 2020 alussa. Etälääkäritoiminnan kehittäminen on esimerkki uusista tärkeistä palveluista yhteistyössä 
Pihlajalinnan kanssa.  

Uusia mahdollisuuksia luontomatkailuun liittyvään yritystoimintaan, kulttuuritoimintoihin ja koulujen 
ympäristökasvatukseen avaa 10 kunnan Geopark-hanke. UNESCO:n evaluoinnissa Kaidatvedet ja Metsämuseo olivat 
alueen pääkohteiden joukossa. Syksyllä tuli ennakkotieto, että LH-Geopark hyväksytään virallisesti maailmanlaajuiseen 
Geopark-verkostoon, toisena Suomesta. Kunnat ovat jo aloittaneet Geoparkin puitteissa yhteisiä markkinointitoimia 
alueestamme. 

Investointeja palveluihin ja asumisviihtyvyyteen – talous silti hallinnassa 

Verotulojen kertymä jäi noin 800 tuhatta euroa talousarviosta, mikä osaksi johtui valtion veronkeräyksen teknisistä 
muutoksista. Valtionosuudet kasvoivat noin 200 tuhatta euroa. Talouden rakenteelliset säästöt etenivät suunnitelman 
mukaisesti, mutta Kaarnan käyttöönotosta tuli toisaalta hieman lisäkuluja. Vuoden 2019 tilinpäätös on noin 430 tuhatta 
euroa alijäämäinen. Vuosikate on runsaat 1,5 milj. euroa plussalla. Kaarnan käyttöönotossa kesällä 2019 määräytyi 
leasing-lainan 10 vuoden korko, ja korkotaso oli tuolloin matala. 

Organisaatiota kehitetään edelleen kiinnittämällä huomiota toimiviin työprosesseihin ja osaamisen kehittämiseen. 
Kaupungin organisaation käyttöön on hankittu useita uusia sähköisiä välineitä. Vuonna 2019 tehty uusi intranet parantaa 
organisaation sisäistä viestintää. Sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän (TOS) valmistelu on vaatinut paljon 
työpanosta, mutta se on jatkossa välttämätön. Valmistelut talous- ja palkkahallinnon ulkoistamiseksi etenivät Monetra 
Pirkanmaa Oy:n kanssa. 

Uusi Parkanon Vesi Oy otti vastuun toiminnasta vuoden 2019 alussa. Putkistojen saneerauksia on jatkettu suunnitelman 
mukaisesti ja vedenottamon rakentamista on selvitetty. Parkanon laajakaistaverkon rakentaminen eteni Itä-Parkanossa, 
ja Traficomin (ent. Viestintävirasto) tukihanke kilpailutettiin myös Länsi-Parkanon kyliin. Kaupunki rahoittaa tätä valtion 
tukeen vaadittavalla kolmanneksen osuudella. 

Huolimatta merkittävistä investoinneista Parkanon kaupunki on pystynyt pitämään lainatason kohtuullisena, siten että 
velkamäärä oli vuodenvaihteessa noin 20 milj. euroa. Kaupungin velkataso on noin 3100 euroa asukasta kohti.  
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Parkano rakentaa kumppanuuksia 

Yhä tärkeämmäksi muodostuu elinvoiman, asumisviihtyvyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen yhdessä eri kumppaneiden 
kanssa. Kumppanuuksilla; yritysyhteistyön toimintatavalla ja kolmannen sektorin kanssa luodaan laajemminkin uskoa ja 
mahdollisuuksia elinvoiman sekä harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen. Yhteistyötä on jatkettu Luoteis-Pirkanmaan 
seutukunnalla mm. ammatillisessa koulutuksessa, peruskoulutuksen hankkeissa ja elinkeinotoimintaan liittyvissä 
kehittämistoimissa sekä Läntisessä elinkeino- ja työllisyysalueessa. Valtakunnallisesti Seutukaupunkiverkostosta (ns. T-
56) on muodostunut tärkeä kanava, jonka avulla vaikutamme keskuskaupunkien ulkopuolella olevien kaupunkien ja 
seutujen elinvoiman edellytyksiin. Sen kautta on rakentunut myös hyvä yhteistyö eräiden ministeriöiden kanssa. 

Asukas- ja elinkeinojen markkinoinnissa on keskitytty siihen, että saadaan viesti perille oikeille kohderyhmille. 
Seutukaupunkien imagotutkimuksen mukaan Parkanon oma väki arvostaa omaa, viihtyisää elinympäristöämme, hyviä 
palveluitamme ja helppoa arkea. Siihen on pyritty hakemaan keinoja, että saamme viestin myös entistä paremmin 
muualla asuville, jotka voivat olla kiinnostuneita Parkanosta. Parhaiten tässä onnistuimme viime kesänä jääkiekon 
maailmanmestari Toni Rajalan avulla. Esimerkiksi kaupungin some -viestinnässä häneen liittyvät päivitykset tavoittivat yli 
57.000 ihmistä. 

Kiitän kaupunkimme päättäjiä, koko henkilöstöä ja yhteistyökumppaneitamme aktiivisesta ja rakentavasta toiminnasta 
asukkaidemme ja yritystemme hyväksi! 

 

Parkanossa 16.4.2020 

Jari Heiniluoma 

kaupunginjohtaja 
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Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 
 

Kaupunginvaltuusto 31.12.2019 

Valtuutettujen lukumäärä ryhmittäin 

Suomen Keskusta ja Suomen Kristillisdemokraatit, vaaliliitto 13 

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue     6 

Kansallinen Kokoomus      5 

Sininen tulevaisuus      3  

Perussuomalaiset      2 

Vasemmistoliitto       2 

Yhteensä      31 

 

Puheenjohtajisto 

 

Puheenjohtaja    Männikkö Jaana (SDP) 

I varapuheenjohtaja   Mustajärvi Juha (KESK) 

II varapuheenjohtaja   Ojennus Reijo (SIN) 

III varapuheenjohtaja   Viitasalo Pasi (KOK) 

IV varapuheenjohtaja   Pihlajamäki Antero (VAS) 

 

Jäsenet 

Ala-Kauhaluoma Hilkka (KESK) 

Haapaniemi Aki (KESK) 

Holma Janne (KOK) 

Kovesjärvi Perttu (KESK) 

Kuivanen Mauri (SDP) 

Lamminmäki Ari (KESK) 

Luusalo Antti (KESK) 

Mansikkaviita Kyösti (SIN) 

Marttila Jouko (KESK) 

Mattila Mirja (KESK) 

Mustajärvi Juha (KESK) 

Myllymäki Klaus (SIN) 

Myllyniemi Kimmo (KESK) 

Lempinen Reijo (KOK) 

Männikkö Jaana (SDP) 

Niemensivu Veijo (VAS) 

Ojanen Marjo (SDP) 

Ojennus Reijo (SIN) 
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Pihlajamäki Antero (VAS) 

Ristamäki Tapio (SDP) 

Runsas Pertti (KESK) 

Talonen-Seppälä Susanne (KESK) 

Tuominen Juha (KOK) 

Turunen Kauko (KD) 

Uotila Jyrki (SDP) 

Viitaharju Saara (KOK) 

Viitanen Riku (KESK) 

Viitasalo Pasi (KOK)

Sammatti Jari (PS)   Yläinen Matti (PS) 

Santoo Anne (SDP) 

Pöytäkirjanpitäjä kaupunginsihteeri Sanna-Maija Kormano. 

 

Kaupunginhallitus 31.12.2019 

Puheenjohtajisto    Varajäsenet 

Puheenjohtaja  Lamminmäki Ari (KESK)  Mattila Mirja (KESK) 

I varapuheenjohtaja Myllymäki Klaus (SIN)  Sanni Marianna (PS) 

II varapuheenjohtaja Tuominen Juha (KOK)  Viitaharju Saara (KOK) 

III varapuheenjohtaja  Ristamäki Tapio (SDP)  Kuronen Joni (SDP) 

 

Jäsenet     Varajäsenet 

Ala-Kauhaluoma Hilkka (KESK)   Marttila Jouko (KESK) 

Myllyniemi Kimmo (KESK)    Runsas Pertti (KESK) 

Santoo Anne (SDP)    Ojanen Marjo (SDP)  

Talonen-Seppälä Susanne (KESK)   Kauppila Taru (KESK)  

Turunen Kauko (KD)    Haapaniemi Aki (KESK) 

Kallioniemi Marja (PS)    Sammatti Jari (PS) 

Esittelijä kaupunginjohtaja Heiniluoma Jari  

Pöytäkirjanpitäjä kaupunginsihteeri Sanna-Maija Kormano. 
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Yleinen kehitys 
Talouskasvu oli Suomessa viime vuonna edelleen laaja-alaista, sillä kaikki kysyntäerät lisääntyivät. Kasvun 
painopiste oli kuitenkin ulkomaisessa kysynnässä, jonka seurauksena vienti lisääntyi kotimaista kysyntää 
nopeammin.  

Asuinrakennusinvestoinnit supistuivat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastui 
kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkui työllisyyden 
kohentuessa sekä ansiotason noustessa. Viennin kasvu kiihtyi palvelu-viennin ja laivatoimitusten 
seurauksena. 

Talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostivat v. 2019 työllisten määrän 1,0 % edellisvuotta 
korkeammaksi työllisyysasteen noustessa 72,6 prosenttiin. Työttömyysaste laski v. 2019 vajaan 
prosenttiyksikön 6,7 prosenttiin. 

Kuluttajahintojen nousu eli inflaatio oli 1,0 % v. 2019. Hintoja nostivat eniten asumiseen liittyvien 
kustannusten, kuten sähkön hinnan ja vuokrien nousu.  

Suomessa palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohden nousivat 0,7 % vuonna 2018, kun euroalueella ne 
nousivat keskimäärin 2,2 %. Vuosien 2020–2021 työehtosopimuksia koskevien neuvottelujen 
kokonaisuudesta ei ole vielä tietoa. Mikäli teknologiateollisuuden yhteensä 3,3 % palkankorotukset vuosille 
2020–2021 toteutuisivat myös muilla toimialoilla, nousisivat palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohden 
Suomessa hieman euroalueen keskiarvoa nopeammin. 

(Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2020:11) 

Suomen talouden lähtökohta tälle vuodelle oli heikko jo ilman koronaviruksen vaikutuksia. Tilastokeskuksen 
16.3.2020 julkaisemien tietojen mukaan Suomen BKT:n määrä kasvoi viime vuonna 1,0 %. Talouskasvu oli 
ennakoitua hitaampaa, sillä BKT:n kehitys heikkeni selvästi vuoden viimeisellä neljänneksellä. BKT:n 
kausitasoitettu määrä supistui loka–joulukuussa 0,6 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Vuoden 
2018 vastaavaan ajankohtaan nähden BKT kasvoi vain 0,6 %. 

Koronapandemia ajaa Suomen talouden muun maailmantalouden mukana taantumaan kuluvana vuonna. 
Taantuman syvyyttä on toistaiseksi hyvin hankalaa arvioida, koska vielä ei tiedetä, miten koronapandemia 
tulee kehittymään tästä eteenpäin, minkälaisilla toimilla pandemiaa vastaan taistellaan ja minkälaisia 
talouspoliittisia toimia otetaan käyttöön taantuman vaikutusten lievittämiseksi. 

Aiemmat arviot talouden vähäisemmästä supistumisesta ja nopeasta toipumisesta perustuivat osittain siihen, 
että yritysten laajamittaiset konkurssit ja työttömyyden kasvu onnistuttaisiin estämään politiikkatoimin 
talouden äkkijarrutuksesta huolimatta. Nyt tämä näyttää aiempaa epätodennäköisemmältä. Myös arviot 
pandemian maailmanlaajuisesta leviämisestä olivat vielä joitakin viikkoja sitten nykyistä optimistisempia. 
Kaiken kaikkiaan riski siitä, että pandemian talousvaikutukset muodostuvat aiemmin arvioitua 
pitkäaikaisemmiksi, on kasvanut. 
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Suomen Pankin laskelma, jossa virus leviää maailmalla nopeasti, ja pandemian aiheuttamien rajoitustoimien 
seurauksena taloudellinen toiminta supistuu äkillisesti ja rajusti kaikilla maailman päätalousalueilla, mukaan 
lukien Suomessa, on toteutumassa. Tämä laskelma pohjautuu 16.3.2020 julkaistuihin tilastoihin Kiinan 
teollisuus- ja palvelusektorin tuotannon määrän kehityksestä tammi–helmikuussa. Näiden ensitietojen 
perusteella Kiinan BKT supistui noin 13 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tuotannon 
ennakoidaan Kiinassa kuitenkin toipuvan kuluvan vuoden toisesta neljänneksestä alkaen. 

Laskelmassa oletetaan, että Kiinan kaltainen talouden raju äkkipysäys toteutuu laajojen pandemian 
rajoittamistoimien seurauksena myös euroalueella ja Suomessa, joskin hieman Kiinaa lievempänä. 
Rajoittamistoimet eivät ole toistaiseksi olleet Euroopassa aivan yhtä kokonaisvaltaisia kuin Kiinassa. 
Vientikysyntä vähenee tässä laskelmassa miltei 15 prosenttia vuonna 2020, mikä on samassa mittaluokassa 
kuin finanssikriisin aikaan. Pandemian suurimmat vaikutukset Suomeen kohdistuvat vuoden toiselle 
neljännekselle, ja kolmannesta neljänneksestä alkaen Suomen vientikysyntä alkaa toipua ja kotimaiset 
rajoitustoimet poistuvat. 

(Lähde:Suomen Pankki, Analyysi Koronan vaikutuksista 18.3.2020 ja 7.4.2020) 
Yleinen kehitys talousalueellamme 
 

Parkano Ikaalinen Kihniö Hämeen
kyrö 

Väestö 2012 6 917 7 353   2 155 10 509 
Väestö 2013  6 841 7 304 2 108 10 579 
Väestä 2014 6 804 7 306 2 081 10 621 
Väestö 2015 6 774 7 206 2 038 10 677 
Väestö 2016 6 688 7 130 1 989 10 682 
Väestö 2017 6 562    
Väestö 2018 6 473    
Väestö 2019 6 409 6 946 1 867 10 412 
Työvoima, joulukuu 2013 2 991 3 261 922 4 834 
Työvoima, joulukuu 2014 2 952 3 212  895  48 34 
Työttömyysaste 2012, joulukuu 9,7 % 9,5 % 9,0 % 10,0 % 
Työttömyysaste 2013, joulukuu 12,5 % 14,6 % 12,3 % 14,1 % 
Työttömyysaste 2014, joulukuu 15,0 % 16,4 % 12,7 % 15,0 % 
Työttömyysaste 2015, joulukuu 15,7 % 16,5 % 15,8 % 14,3 % 
Työttömyysaste 2016, joulukuu 14,1 % 14,9 % 12,5 % 14,2 % 
Työttömyysaste 2017, joulukuu 
Työttömyysaste 2018, joulukuu 

10,2 % 
8,4 % 

10,4 % 
8,2 % 

12,1 % 
8,6 % 

9,8 % 
7,7 % 

Työttömyysaste 2019, joulukuu  10,0 % 10,1 % 8,3 % 8,0 % 
Väestöllinen huoltosuhde 2018 84,5 %    
Alle 15 v osuus väestöstä  14,0 %    
15-64 –vuotiaiden osuus 54,2 %    
Yli 65 –vuotiaiden osuus  31,8 %    
Väestön keski-ikä 48,7 v.    
Väestötiheys 7,6 asuk. /km2   
Taajama-aste 67,2 %    
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Parkanon väestökehitys 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Parkanossa oli vuoden 2019 lopussa 6 409 asukasta. Väestö on 
vähentynyt vuoden aikana 60 henkilöllä. Huoltosuhde on vielä kohtuullinen eli sataa työikäistä kohti 
kaupungissa on noin 80 lasta ja vanhusta. 

Seuraavat taulukot perustuvat Tilastokeskuksen syksyllä 2019 julkaisemaan väestöennusteeseen ja 
Perlacon Oy:n siitä tekemään analyysiin. Taulukot ja tekstit Perlacon Oy:n analyysiä. 
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Parkanon pendelöintitase on positiinen: Parkanoon tulee töihin 650 henkilöä ja lähtee työhön 
toisaalle 602 henkilöä. Nettosiirtymä +48 henkilöä. 

 

Muuttoliike (v. 2018) 

Alle 20 vuotisissa lähtömuutto on selvästi isompi kuin tulomuutto. Tätä selittää tietysti oppilaitoksiin 
hakeutuminen. 20-44 –vuotiaiden ikäluokassa lähtömuutto on myös selvästi suurempaa kuin tulomuutto (35 
henkeä). Suurin muuttotappio tulee Tampereesta. Yli 45 –vuotiaiden ikäluokissa tulomuutto on jo 
positiivinen.  

Työttömyyden kehitys 

 

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli Pirkanmaalla vuoden 2019 joulukuussa kasvanut 7,0 prosenttia 
verrattuna vuoden 2018 joulukuuhun. Uusia avoimia työpaikkoja oli kuitenkin 813 kpl enemmän kuin vuotta 
aiemmin, eli kaikkiaan 4 880 kpl. Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli vuoden 2019 joulukuussa 24 253 
henkilöä, kasvua vuositasolla 1 594 henkilöllä, näistä lomautettujen osuus oli 707 henkilöä. Työttömyysaste 
oli 9,9 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 9,8 prosenttia. Kunnista 
kolmessa oli alle 7 prosentin työttömyysaste ja alle kahdeksan prosentin työttömyysasteeseen päästiin vielä 
lisäksi neljässä kunnassa. Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat helpottuneet selvästi 
vuositasolla verrattuna.  

Parkanon työttömyystilanne paheni loppuvuotta kohden ollen 10,0% joulukuussa 2019. Lähialueeseen 
verrattuna ei ole merkittävää eroa. Väestöstä työvoiman piiriin tilastoitiin 2642 henkilöä ja heistä oli 
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työttömänä joulukuussa 2019 264 henkilöä (vuotta aikaisemmin 232 henkilöä). Näistä naisia oli 106 ja 
miehiä 158. Avoimia työpaikkoja oli joulukuussa 24. 

 

Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt samalla tasolla ollen 46 henkilöä (47/2018, 61/2017, 114/2016). Alle 
25 –vuotiaiden työttömyys on pysynyt myös lähes ennallaan, 30 henkilöä (29/2018, 28/2017, 40/2016). Yli 
50 –vuotiaita työttömiä oli 138 henkilöä, kun vuosi aikaisemmin heitä oli 119 ja kaksi vuotta aikaisemmin 151 
henkilöä. 

Työmarkkinatuen kuntaosuus oli 213 934 euroa.  

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen 
vaikuttavista seikoista. 

Kaupungin tulopohjan kehitykseen vaikuttaa osaltaan lähivuosien väestökehitys. Parkanon huoltosuhde on 
heikkenemässä eli työikäinen väestö vähenee. Huoltosuhde on noin 80%. Tämä on selvä riski. 

Kaupungin investointitaso on lähivuosina historiallisen korkea, vaikka tilinpäätöksessä se ei suoraan 
näykään Kampuksen Leasingrahoituksen johdosta.  

Kaupungin korkoriski kasvaa velkaantumisen myötä.  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.10.2017 § 87 kaupungin lainastrategian: 

- Kaupungin ottolainoista noin 1/3 -osa sidotaan kiinteään korkoon ja pitkään laina-aikaan, vaihtuvia korkoja ja lyhyttä laina-aikaa 
käytetään noin kolmasosaan lainoja ja loppuosaan lainoja korkosidonnaisuus ja laina-aika valitaan lainanoton tai 
korkosuojauspäätöksen yhteydessä tilanteen mukaan. 
 
- Kiinteäkorkoisuus voidaan toteuttaa joko suoraan kiinteäkorkoisella ja pitkäaikaisella lainalla tai vaihtoehtoisesti 
koronvaihtosopimuksella. Koronvaihtosopimuksen tekohetkellä voidaan ottaa huomioon jo tulevat lainannostotarpeet ja mitoittaa 
suojaus sen mukaiseksi. 
 
- Antolainat ovat mahdollisia konserniin kuuluville. Korosta ja muista antolainojen ehdoista päätetään aina tapauskohtaisesti 
kaupunginvaltuustossa, lukuun ottamatta hallintosäännön 36 §:n mukaisia lyhytaikaisia tilapäisluottoja konserniin kuuluville. 
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Kaikkia toiminnan riskejä pyritään hallitsemaan kaupungin toiminnan vastuuvakuutuksella. Vakuutukset 
kilpailutettiin loppuvuodesta 2017 ja vakuutusriskit on minimoitu. 

Maakunta-aluehallinto- ja sote –uudistuksen lykkääntyminen tulevaisuuteen luo epävarmuutta myös jonkin 
verran, mutta kaupungilla ei ole varsinaisia riskejä tähän liittyen.  

Kihniön kunta nosti loppuvuodesta 2019 Parkanoa vastaan kanteen Pirkanmaan käräjäoikeudessa esittäen 
vaatimuksia osapuolten välisen sote-palvelusopimuksen perusteella. Asian käsittely on kesken. 

Kiinan Wuhanissa todettiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on todettu uusi 
aiemmin tuntematon koronavirus Covid -19. Virus on levinnyt kevään 2020 aikana maailmanlaajuiseksi 
pandemiaksi, jonka vaikutukset ulottuvat sivilisaation kaikille osa-alueille. Korona –pandemia on 
ehdottomasti tämän hetken suurin riski myös kuntataloudelle. Elinkeinoelämän pysähtymisen seurauksena 
myös kuntien verotulokertymät romahtavat. Ensimmäinen huhtikuun alussa saatu ennuste näyttää 
Parkanonkin osalta 1,1 milj. euron laskua vuoteen 2019 ja talousarvion 2020 verotulokohta jäisi 1,7 milj. 
euroa alle ennakoidun. 

Verotulojen romahdus tulee lisäämään lainoitustarvetta, ellei valtion lupaamat kompensaatiot tule ajoissa tai 
riittävinä. Lainoituksen korkoihin vaikutus on toistaiseksi jäänyt vähäiseksi. Parkanon lainamäärä on 
maltillinen ja keskikorko lainoissa noin 0,70%. Tässä markkinatilanteessa kuntatodistusten vaihtaminen vielä 
todella matalalla tasolla oleviin kiinteisiin korkoihin sidottuihin lainoihin on perusteltua, koska kuntatodistusten 
korkonoteeraukset ovat jo hyvin lähellä pitkien korkojen tasoa. 

Toimintakuluja pandemia tulee nostamaan merkittävimmin sosiaali- ja terveystoimen osalta. Vaikka 
Parkanolla onkin käytännössä kiinteähintainen sopimus Pihlajalinna Oyj:n kanssa, sopimuksessa on otettu 
huomioon tämän tyyppinen poikkeuksellinen tapahtuma. Sopimuksen mukaan, mikäli vuosittaiset 
ylimääräiset kustannuserät ovat yli 3% sopimuksen vuosiarvosta, sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan 
ylimääräisten kustannuserien korvaamisesta palveluntuottajalle. 

Luonnollisesti pandemia vaikuttaa myös kaupungin toimintoihin. Kaupunki on sulkenut valtioneuvoston 
linjauksen mukaisesti toimipisteitä, ja henkilöstöä on siirtynyt ja siirtyy etätöihin. Kaupunki on päättänyt 
käynnistää myös yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut koko henkilöstöä koskien. Tarkoituksena on 
ensikädessä neuvotella korvaavasta työstä, palkattomista vapaista ja lomien ajoittamisesta, mutta viime 
kädessä myös lomautukset voivat tulla kysymykseen. Tältä osin tarpeelliset toimet täsmentyvät, kunhan 
saadaan enemmän tietoa pandemian taloudellisista vaikutuksista kunnan tulopuolelle ja valtion mahdollisista 
tukitoimista kuntasektorille. 

Merkittävä riski on kaupungin elinkeinoelämän selviytyminen tilanteessa, jossa valmiuslain nojalla 
toimeenpantavat kiellot vaikuttavat ihmisten liikkumiseen, yritystoimintaan, julkisiin hankintoihin ja yleisesti 
kulutuskysyntään. On selvää, että työttömyys nousee merkittävästi lähikuukausina ja yritysten konkursseja 
tulee myös Parkanossa.  
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Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 

Toimintavuoden 2015 alusta Parkanon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on toteuttanut yksityinen 
palveluntuottaja, Pihlajalinna -ryhmittymä. Toukokuun alusta 2015 on toiminut Kihniön kunnan kanssa 
muodostettu sote -palvelujen yhteistoiminta-alue, jonka vastuukuntana toimii Parkanon kaupunki ja 
tuottajana Pihlajalinna. Toiminta on jatkunut toimintavuoden 2019. Kaupungin omistusosuus Kolmostien 
Terveys Oy:stä laski 19 %:sta 4 %:iin osakekaupan johdosta. 

Koulukampuksen rakentaminen pääsi alkuun kevään 2017 aikana. Hanke valmistui aikataulussa ja lukukausi 
aloitettiin uusissa tiloissa syksyllä 2019. 

Kampuksen leasingin loppusumma oli noin 15,5 milj. euroa. Irtaimistohankinnan noin 2,1 milj. euroa. 
Kampus rakennettiin ns. elinkaarimallilla ja leasingrahoituksella. Kohde on Kuntarahoituksen omistuksessa 
kunnes leasing on kokonaan maksettu ja jäännösarvo suoritettu. Rakentajana toiminut YIT –vastaa kohteen 
ylläpidosta elinkaaren ajan. Vuosimaksu tästä on vuodelta 2020 noin 430 tuhatta euroa. Sen lisäksi kaupunki 
maksaa sähkö- ja lämmityskulut. 
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Kampuksen irtaimistohankinnat tehtiin osaksi leasingillä (Luokkien AV, luokkien tietotekniikka ja verkko) ja 
osaksi hankintana (näyttämötekniikka ja ensikalusteet yms. pitkävaikutteiset hankinnat). 
Irtaimistohankintojen poistoaika on 3 vuotta, joten irtaimistohankinnat nostivat osaltaan ta-vuoden poistoja. 

Talousarvion 2019 yleiset tavoitteet  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.3.2017 kaupungin uuden strategian. 

Strategiaan sisältyvät kaupungin yleiset tavoitteet ohjaavat koko kaupungin toimintaa ja hallintokuntien 
tavoitteiden asettamista.  

Nämä yleiset tavoitteet ovat ohjanneet koko kaupungin toimintaa ja hallintokuntien tavoitteiden asettamista.  

Osastojen arviot tavoitteiden toteutumisesta ja olennaisista talousarvion poikkeamisista esitetään 
käyttötalousosan yhteydessä. 

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 

Rakentaminen 15 534 038,96 €     
Irtaimisto 2 081 552,43 €       

17 615 591,39 €      
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Painopisteet ja kehittämiskohteet: lapset ja lapsiperheet, nuoret, työikäiset, ikäihmisten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen. 

Keskeistä taloudesta 2019 
Ulkoinen, ei vesilaitosta, talousarviomuutokset mukana. Toimintatuottoihin sisältyy valmistus omaan 
käyttöön. 

 

 

Kertomusvuoden aikana talousarvioon tehtiin seuraavat muutokset: 

Käyttötalous 

- muut toimintatuotot + 1 198 500 (Kv 18.2.2019 § 4) 
- rahoitusosuus Lupinet Oy + 280 000 (Kv 30.9.2019 § 7) 

Investoinnit 

- Viinikanjoen silta + 300 000 (Kv 10.6.2019 § 12) 
- arvopaperit + 1 200 000 (Kv 18.2.2019 § 4) 
- käyttöomaisuus + 363 000 (Kv 9.12.2019 § 5) 
- muut menot +952 000 (Kv 9.12.2019 § 5) 
- kadun rakentaminen, Vaasankatu + 75 000 (kv 9.12.2019 § 6) 
- käyttöomaisuus + 30 000 (Kv 9.12.2019 § 7) 

Verotulot 

- - 900 000 (Kv 9.12.2019 § 4) 

Valtionosuudet 

- + 229 755 (Kv 9.12.2019 § 3) 

Antolainojen lisäys 

- + 64 378,00 (Kv 10.6.2019 § 11) 

TP 2018 TA 2019 TP 2019 Ero TP 18 Muutos -% TP 18
Toimintatuotot 18,2 17,1 18,7 0,50 2,7 %
Toimintakulut -55,9 -56,9 -58,3 -2,40 4,3 %
Verotulot 22,2 22,9 23,1 0,90 4,1 %
Valtionosuudet 18,3 18,4 18,4 0,10 0,5 %
Vuosikate 3,2 1,1 1,5 -1,70 -53,1 %
Yli-/Alijäämä 1,5 -1,1 -0,4 -1,90 -126,7 %
Nettoinvestoinnit -0,2 -2,4 -3,0 -2,80 1400,0 %
Lainakanta 14,7 22,0 20,1 5,40 36,7 %
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Käyttötalouden toteutuminen 

Kertomusvuoden vuosikate oli 1,5 miljoonaa euroa. Alkuperäisessä talousarviossa vuosikatteeksi arvioitiin 
0,8 milj. euroa. Toimintatuotot ylittivät alkuperäisen talousarvion noin 2,8 milj. euroa ja toimintakulut ylittivät 
alkuperäisen talousarvion 1,7 milj. euroa 

Toimintatuottoja kertyi n. 18,5 miljoonaa euroa (ilman valmistusta omaan käyttöön). Myyntituottoja kertyi 11,7 
milj. Maksutuottoja saatiin 3,8 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön 0,2 milj. Toimintatuotot ylittivät 
talousarvion 1,7 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset tuli valtiolta saaduissa korvauksissa (sotilasvammalain 
mukaiset korvaukset), kunnilta ja kuntayhtymiltä saaduissa korvauksissa (kotikuntakorvaukset), muut 
myyntituotot (asfalttikartellikorvaus), tuet ja avustukset (työllistämistuki ja hanketuet) sekä muut 
toimintatuotot (käyttöomaisuuden myyntivoitot ja muut tuotot). 

Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi 1 281 007,23 euroa, joka suurelta osin koostuu Kolmostien Terveys 
Oy:n osakkeiden myynnistä. 

Toimintakuluja kertyi vuoden aikana yhteensä 58,3 milj. euroa. Toimintakulut ylittivät talousarvion 1,4 milj. 
eurolla. Suurimmat ylitykset tulivat henkilöstökuluissa sivukuluineen 417 891 euroa (sairaus- ja 
äitiyslomansijaiset, vuosiloman ja muut sijaiset sekä työllisyystyöt). Osaksi ylitys johtuu toteutuneista 
hankkeista, joiden palkkamenoylitykset kompensoituvat saaduilla hanketuilla. Työllistämisen palkat ylittyivät 
noin 100 tuhatta euroa, mutta vastaavasti valtiolta saatu työllistämistuki nousi noin 81 tuhatta euroa. 
Palkattomien vapaiden avulla saavutettiin noin 30 000 euron säästöt eli sama määrä kuin edellisenäkin 
vuonna. 

Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ylittyivät noin 200 tuhatta euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ostot 
ylittyivät noin 415 tuhatta euroa, josta suurin osa tuli lääkkeistä ja hoitotarvikkeista 383 tuhatta euroa. Tästä 
on tulopuolella vastaava tulonylitys.  

Avustukset kotitalouksille alittui puolestaan noin 195 tuhatta euroa, mutta vuokramenot ylittyivät 35% eli 
hieman vajaat 300 tuhatta euroa. Tässä on suurin syy Kaarnan rakentuminen ja siitä aiheutuneet atk –
vuokrat sekä vuokriin kirjatut Kaarnan rakentamisajan kiinteistöveron palauttaminen Kuntarahoitukselle. 

Palveluiden ostot olivat 40,4 miljoonaa euroa, josta pääosa oli sote –palvelujen ostoa. Sote –menojen 
kehitystä on tarkasteltu seuraavassa kaaviossa. Tarkastelu osoittaa, että soten ulkoistaminen on ollut 
onnistunut ja sen avulla on sote –menojen jatkuva nousu saatu taittumaan.  
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Verotulot 

Verotuloja kertyi yhteensä 23,1 miljoonaa euroa, eli 775 290 euroa alle talousarvion, mutta kuitenkin 882 734 
euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisveron osuus oli 18,8 milj. euroa, jossa oli nousua 
edelliseen vuoteen nähden 4%. Kiinteistöverotulot nousivat vajaat 3% ja yhteisöverotuotto noin 4,5%. 

 

Parkanonkin tuloveron huono kertymä liittyy valtakunnalliseen verotuksen ongelmaan, joka johtuu 
verokorttiuudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, 
että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista, 
jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä 
alhaisempina.  

On huomattava, että Parkanon veroprosenttia korotettiin 21%:sta 22%:iin vuodelle 2018. Efektiivisessä 
veroasteessa 1 %:n veroprosentin nousu tarkoittaa vähennysjärjestelmän johdosta kuitenkin vain 0,7%. 

Valtionosuudet 

Valtionosuudet nousivat noin 200 tuhatta euroa edellisestä vuodesta ja kassaan niitä kertyi yhteensä 18,5 
miljoonaa euroa.  
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Investoinnit 

Ohessa oleva kaavio kertoo kaupungin vuosikatteen ja nettoinvestointien kehityksen. Kun vuosikate on 
suurempi kuin nettoinvestoinnit, ei investointien kattamiseen tarvita lainaa. 

Bruttomääräinen investointimeno oli 4 583 593,32 euroa. Nettoinvestoinnit olivat 3 044 558,12 euroa. 
Tulopuolelle kirjattiin KTT Oy:n osakkeiden myyntituloa 1 200 000 euroa ja kirjaston investointiin liittyvää 
valtionavustusta 141 714 euroa sekä maanmyyntituloja. 

On syytä huomioida, että koulukampus toteutettiin leasing-rahoituksella ja sen investointimeno ei sisälly 
tähän.  

 

 

Lainat 

Lainakanta oli vuoden lopussa 20,1 miljoonaan euroa, jossa on siis mukana myös kuntatodistukset. 
Asukasta kohti lainaa oli vuoden lopussa 3132 euroa. Tästä kuitenkin 6 milj. euroa oli kuntatodistuksia ja 
niistä noin 3,5 milj. oli sijoitustarkoituksessa otettuja, koska korko oli negatiivinen.  
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Kaupungin henkilöstö 

Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2019 viimeisen päivän päättyessä 230 (237 v. 2018) työntekijää, 
joista vakinaisia työsuhteita oli 187 (186 v. 2018) ja määräaikaisia 43 (51 v. 2018) (sisältää työllistetyt, joita 
31.12.2019 oli 5 (6 henkilöä 31.12.2018). 

Kaupungin henkilöstöpolitiikan keskeisiä toimintamuotoja ovat työpaikkakokoukset ja kehityskeskustelut. 
Henkilökunnan toimenkuvia on ajantasaistettu, tiedottamista parannettu ja tyky -toimintaa edelleen lisätty. 
Myös esimieskoulutukseen on panostettu.  

Henkilöstölehti Parkki julkaistaan Intrassa. Sen puitteissa tiedotetaan ajankohtaisista, erityisesti henkilöstöä 
kiinnostavista asioista.  

Tarkemmat henkilöstötiedot esitetään vuosittain laadittavassa henkilöstöraportissa. 

Henkilöstölehti Parkki julkaistaan Intrassa. Sen puitteissa tiedotetaan ajankohtaisista, erityisesti henkilöstöä 
kiinnostavista asioista.  

Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 15.6.2015 kaupungin ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan perusteista. Valtuusto edellyttää, että kuntakonsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla 
organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta.  

Kaupunginhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta 
järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Kaupunginhallitus hyväksyi 13.11.2017 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen sekä 18.12.2017 Parkanon kaupungin tietoturvapolitiikka-
asiakirjan.  

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 5.11.2018 § 214 Tietosuojan velvoitteet, käytänteet ja ohjeistukset sekä 
Parkanon kaupungin tietosuojapolitiikka –asiakirjan. Kaupunginhallitus on myös hyväksynyt 19.11.2018 § 
240 Parkanon kaupungin sopimushallinnan ohjeen. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankintaohjeen 22.1.2018. 

Kaupungin toimielimet vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hyväksyttyjen 
ohjeiden mukaisesti.  

Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on toimeenpanna sisäisen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja 
raportoida niistä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. 

Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat konsernijohdolle sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta.  
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Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Parkanon kaupungin konserniohjeen 30.10.2017. 

Kaupunginhallitus on 17.12.2018 § 278 määrännyt kaupunginjohtajan ja kehitysjohtajan ohjattaviin kuuluvat 
yhteisöt seuraavasti: 

Kaupunginjohtajan ohjattaviin: Kehitys-Parkki Oy, Parkanon Jäähalli Oy, Parkanon Teollisuustalo Oy, 
Kenkätehtaan tontti Oy, Ki Oy Parkanon tavaratalo, Kolmostien Terveys Oy 

Kehitysjohtajan ohjattaviin: Parkanon Vesi Oy, Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy, Lupinet Oy, Ki Oy 
Parkanon Paloasema, Ki Oy Väistön ryhmäkodit. 

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 

Päätökset tehdään hyvän hallintotavan mukaisesti esittelyyn pohjautuen. Hallintosäännön merkitys on 
korostunut toiminnan yhdenmukaistamisessa eri toimialueilla. Sisäisen valvonnan kannalta hallintosääntö 
antaa selkeät puitteet valtaan ja vastuuseen. 

Kaupungin toimielinten päätökset ovat nähtävillä kaupungin internet -sivuilla ja kaupunginvirastossa 
toimielimittäin määriteltyjä aikana, myös viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä. Viranhaltijapäätökset viedään 
toimielimille tiedoksi.  

Viranhaltijoiden toimivaltarajat on määritelty talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. 

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja 
luotettavuus 

Tavoitteet ovat toteutuneet pääsääntöisesti. Vaikka tilinpäätös jääkin tulokseltaan miinukselle, toteutuma on 
kuitenkin selvästi talousarviota parempi. Toteutuman ennakointia on huomattavasti vaikeuttanut verotulojen 
ennusteissa tapahtuneet muutokset talousarviovuoden aikana, poistosuunnitelman muutokset ja 
kokonaisuudessaan poikkeuksellinen vuosi Kampuksen valmistumisen ja käyttöönoton vuoksi.  

Toiminnan ja talouden sisäistä valvontaa toteutetaan kaikilla organisaation tasoilla juoksevasti. Säännöllinen 
kaupunginjohtajan ja toimialajohtajien johtoryhmätyöskentely on osa sisäistä valvontaa. Taloudellisia riskejä 
valvotaan. Myös tavoitteiden toteutumista seurataan. Toimintakertomuksessa ja kolmannesvuosiraportissa 
toteutuminen esitetään kaupunginvaltuustolle. 

Riskienhallinnan järjestäminen 

Merkittävät toiminnan riskit tulee tunnistaa ja selvittää niiden toteutumismahdollisuudet ja mahdolliset 
realisointiaikataulut. Riskienkartoitusta on aloitettu kuvaamalla riskejä ja määrittämällä niiden riskitasoa 
analysoimalla vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä. Näin riskit voidaan jaotella mm. sietämättömiin 
ja siedettävissä oleviin ja puuttua merkittävimpien riskien toteutumismahdollisuuksiin. Riskienkartoitus tulee 
dokumentoida ja toimittaa raportit kaupunginhallituksen tietoon. 

Vuonna 2019 toteutettiin laaja kaupungin riskikartoitus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 
mukaan jokaisen toimintayksikön oli omalta osaltaan tarkasteltava, mitä riskejä toimintoihin ja prosesseihin 
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sisältyy ja arvioitava niiden tuomat uhat, epävarmuustekijät ja myös positiiviset mahdollisuudet. Tavoitteena 
oli kunnan riskikokonaisuuden kartoittaminen ja riskien hallintamenettelyjen kirjaaminen sekä yleisen 
riskienhallintastrategian määrittely. Organisaation riskien analysointi kohdistui sekä sisäiseen että myös 
ulkoiseen toimintaympäristöön. Vuoden 2019 talousarvion ohjeistuksen mukaisesti keskityttiin erityisesti 
tietosuojaa koskeviin riskeihin. Talousarviossa 2019 todetut tietojärjestelmä-, henkilöstö- ja ympäristöriskit 
nousivat vahvasti esiin myös toteutetussa riskiarviossa. Riskiarvioyhteenveto on lähetetty 
kaupunginhallitukselta tiedoksi tarkastuslautakunnalle. 

Kaupunginhallitus vastaa varautumisesta ja valmiudesta ja vuoden 2019 aikana tätä on edelleen kehitetty 
mm. päivittämällä evakuointisuunnitelma, kokoamalla kriisiryhmä ja laatimalla ryhmän toimintaohje, 
ohjeistamalla toimialoja toimialakohtaisten valmiussuunnitelmien päivityksessä, järjestämällä Virve-
koulutusta kaupungin ja palveluntuottajan henkilöstölle sekä osallistumalla marraskuussa järjestettyyn 
väestönsuojelua koskevaan valmiusharjoitukseen. Lisäksi yhteistyötä häiriötilanteisiin liittyen mm. 
sähköyhtiön kanssa on tiivistetty. 

Kaupungin toiminnan merkittävät riskit liittyvät koulukampushankkeen rahoittamiseen, sosiaali- ja 
terveydenhuollon ulkoistukseen, Parkano-Kihniö -yhteistoiminta-alueen toimintaan, tietohallintoon ja 
henkilöstöön. Näillä kaikilla alueilla riskeihin on syytä varautua ja seurata toiminnan kehitystä erityisellä 
huolellisuudella. Myös kaupungin talouden kantokykyä, mm. lainakannan merkittävän kasvun vuoksi, tulee 
seurata huolella ja varautua tulevaan kehitykseen. 

Kattavalla vakuutuskannalla ja sen päivityksellä varaudutaan toiminnan vahinkoriskeihin. Kaupungin koko 
vakuutuskantaa arvioidaan vuosittain. Toiminnan muuttuessa tai esim. uusien kiinteistöjen ja muiden 
merkittävien hankintojen yhteydessä päivitetään vakuutuksia. Vakuutukset kilpailutettiin syksyn 2017 aikana 
ja pääosin uudet vakuutukset astuivat voimaan 1.8.2018. 

Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta sekä sopimustoiminta 

Talousarviossa määritellään omaisuuden ostoille määrärahat ja myynneille tuloarviot, joiden puitteissa 
toiminta tulee järjestää. Hallintosäännöllä ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeilla on määritelty 
viranhaltijoiden toimivaltarajat. Ostopalvelu- ym. sopimukset perustuvat hankintalainsäädännön mukaiseen 
kilpailutukseen määriteltyjen toimivaltarajojen puitteissa. 

Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä  

Parkanon kaupungin sisäinen valvonta on järjestetty lain, säädösten ja kaupungin hallintosäännön sekä 
kaupunginhallituksen antamien sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti. 
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Tilikauden tuloksen muodostuminen 
 
 
 
 
 
 
- Tuloslaskelma 
- Rahoituslaskelma 
- Tase 
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TULOSLASKELMA  2019 (ulkoinen) 31.12.2019 1.1.2019
Ei vesilaitosta mukana vertailuvuotenakaan 2019 2018

1 000 € 1 000 €
Toimintatuotot

Myyntituotot 11 761 11 514
Maksutuotot 3 815 4 053
Tuet ja avustukset 568 546
Muut toimintatuotot 2 415 2 069

Toimintatuotot yhteensä 18 559 18 182
Valmistus omaan käyttöön 201 196
Toimintakulut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -8 906 -8 570
Henkilöstösivukulut
  Eläkekulut -2 459 -2 419
  Muut henkilöstösivukulut -249 -242

Palvelujen ostot -40 376 -39 191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 749 -2 534
Avustukset -2 352 -2 085
Muut toimintakulut -1 275 -844

Toimintakulut yhteensä -58 366 -55 886

Toimintakate -39 606 -37 508

Verotulot 23 059 22 176
Valtionosuudet 18 475 18 275
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 0 2
Muut rahoitustuotot 232 390
Korkokulut -203 -171
Muut rahoituskulut -418 -6

Vuosikate 1 539 3 158

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 888 -1 478
Kertaluonteiset poistot -86 -5
Arvonalentumiset 0 -153

Tilikauden tulos -435 1 522

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -435 1 522
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Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan 
käyttöön). Tunnusluvulla kuvataan maksurahoituksen osuutta toimintamenoista. 

Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset  

Tunnusluku osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. 
Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli 
vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.  
Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. 
Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot, ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poisto. Jos 
vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.  

Vuosikate euroa / asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen 
riittävyyden arvioinnissa.  

 

 

 

 

2019 2018
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 32 % 34 %
Vuosikate prosenttia poistoista 78 % 184 %
Vuosikate €/asukas 240 566
Asukasmäärä 6409 6473

Tuloslaskelman tunnusluvut
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RAHOITUSLASKELMA 2019 ´31.12.2019 ´1.1.2019
Ei sisällä vesihuoltolaitosta vertailuvuotenakaan 2019 2018

1 000 € 1 000 €
Toiminnan rahavirta
 Vuosikate 1 539 3 360

Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät -1 281 -1 297

myyntivoitto -1 281 -1 297
myyntitappio 0 0
vesihuollon yhtiöittäminen 0 302

257 2 366
Investointien rahavirta

Investointimenot -4 584 -1 860
Rahoitusosuudet investointimenoihin 164 142
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 375 1 323

-3 045 -395

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 787 1 971

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -442 -151
Antolainasaamisten vähennykset 109 8

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 0 0
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -694 -372
Lyhytaikaiseten lainojen muutos 5 000 -1 800

Muut maksuvalmiuden muutokset 0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 57 37
Vaihto-omaisuuden muutos -2 2
Saamisten muutos -435 655
Korottomien velkojen muutos -342 -1 239

Rahoituksen rahavirta 3 251 -2 860

Rahavarojen muutos 464 -889

Rahavarat 31.12. 1 436 972
Rahavarat 1.1. 972 1 861

Rahavarojen muutos 464 -889



    
   

 

28 
 

 

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € 

Tunnusluvun avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä aikavälillä.. 
Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.  

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. 

Investointien tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno 

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. 

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

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten 
maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.  

Laskennallinen lainanhoitokate= (Vuosikate+korkokulut) / (Korkokulut+ korolliset velat) jaettuna 8:lla 

Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 

Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän 
kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla.  

 

 

2019 2018
-1 295 444 -788 606

34,8 % 213 %
1,9 7,1

Laskennallinen lainanhoitokate 0,6 1,8
8 6

Asukasmäärä 6409 6473
Kassan riittävyys

Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta €
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
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TASE 2019 1 000 € 1 000 €
Ei sisällä vesilaitosta ´31.12.2019 ´1.1.2019
VASTAAVAA 2019 2018

PYSYVÄT VASTAAVAT 43 681 33 709

Aineettomat oikeudet 327 282
Aineettomat oikeudet 199 141
Muut pitkävaikutteiset menot 128 141

Aineelliset hyödykkeet 27 165 25 007
Maa- ja vesialueet 5 714 5 301
Rakennukset 12 043 12 264
Kiinteät rakenteet ja laitteet 6 110 6 240
Koneet ja kalusto 1 318 246
Muut aineelliset hyödykkeet 12 12
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 969 945

Sijoitukset 16 188 8 420
Osakkeet ja osuudet 14 393 7 008
  Kuntayhtymät 4 416 4 416
  Tytäryhteisöt 8 272 764
   Osakkuusyhteisöosakkeet 1 325 1 468
  Muut osakkeet ja osuudet 379 359
Muut lainasaamiset 1 795 1 412

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 269 147
Valtion toimeksiannot 0 0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 269 147
Muut toimeksiantojen varat

VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 926 4 198
Vaihto-omaisuus 49 47

Aineet ja tarvikkeet 49 47
Lyhytaikaiset saamiset 3 441 3 178

Myyntisaamiset 2 085 2 083
Lainasaamiset 92 78
Muut saamiset 711 614
Siirtosaamiset 552 403

Rahat ja pankkisaamiset 1 436 972
48 875 45 291



    
   

 

30 
 

 

 

Leasingvastuut Kaarnan rakennuksen osalta yhteensä 15 320 365 euroa 31.12.2019. 

VASTATTAVAA ´31.12.2019 ´1.1.2019
2019 2018

OMA PÄÄOMA 24 954 25 389
Peruspääoma 12 525 12 525
Arvonkorotusrahasto 860 860
Muut omat rahastot 6 6
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 11 997 10 475
Tilikauden yli-/alijäämä -435 1 522

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 401 222
Valtion toimeksiannot 58 61
Lahjoitusrahastojen pääomat 336 155
Muut toimeksiantojen pääomat 8 6

VIERAS PÄÄOMA 23 521 19 680
Pitkäaikainen 14 551 15 245

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 14 382 15 076
Lainat julkisyhteisöiltä 0 0
Saadut ennakot 169 169

Lyhytaikainen 8 970 4 435
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 694 694
Lainat julkisyhteisöiltä 0 0
Saadut ennakot 23 17
Ostovelat 1 377 1 402
Muut velat  +0,08 307 337
Siirtovelat 1 568 1 985

48 875 45 291

2019 2018
51 % 56 %

38,8 % 32,6 %
11 562 419 11 997 281

1804 1853
20 075 842 15 769 772

3 132 2 436
Lainakanta+vuokravastuut  € 31.12. 37 065 959 28 961 608
Lainakanta+vuokravastuut € / asukas 31.12. 5 783 4 474

1 795 1 269
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 67 % 55 %

Taseen tunnusluvut 

Lainasaamiset €

Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä €
Kertynyt ylijäämä €/asukas
Lainakanta 31.12. €
Lainakanta 31.12, €/asukas
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Omavaraisuusaste, %  

= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot) 

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista 
pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 
% omavaraisuutta. 50 % tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta 
velkarasitetta.  
Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot 

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä 
pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä 
velan takaisinmaksusta tulorahoituksella 

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 

= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) /Käyttötulot 

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, silloin 
kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut. Tunnusluvun osoittajaan merkitään 
tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Lisäksi 
osoittajaan merkitään liitetietoohjeen mukaisesti liitetiedoissa esitetyt vuokravastuut ja leasingvastuut. 
Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. 

Tunnusluku ottaa paremmin huomioon erilaisilla malleilla, kuten rahoitusleasingsopimuksilla rahoitetut 
hankkeet, jotka eivät näy velkana kunnan taseessa. 

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 

Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on 
kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.  
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Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas 

= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä 

Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan alijäämän määrän. 

Lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat). Kunnan 
lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. 

Lainakanta + vuokravastuut 31.12. 

Korollinen vieraspääoma ja vuokravastuut. Lainakantaan rinnastetaan mm. leasingvuokrat. 

Lainat euroa / asukas Asukaskohtainen lainamäärä. 

Lainasaamiset 31.12. = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 

Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden 
yhteisöjen investointien rahoittamiseen. 
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Rahoituksen riittävyys ja vakavaraisuus 
 

Kuntien rahoituksen riittävyyden ja vakavaraisuuden turvaamisen mittaamiseksi on asetettu 
tunnuslukukriteerit, joiden täyttyessä kunnan katsotaan olevan rahoituskriisissä.  

 

Kuntalain uusia raja-arvoja sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 
tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelletaan vanhoja kriteerejä. 

Uudet arviointiperusteet: Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos: Konsernitilinpäätöksen alijäämä 
euroa/asukas: 1. vuonna > 500, 2. vuonna > 1000 Tai Konsernitilinpäätöksestä lasketut 4/4 tunnuslukua 
täyttyvät: 1. Vuosikate, prosenttia poistoista: kahtena vuonna < 80 % 2. Tuloveroprosentti: kahtena vuonna 
vähintään 2,0 %-yksikköä yli keskimääräisen 3. Lainamäärä euroa/asukas*: kahtena vuonna vähintään 50 % 
yli keskimääräisen 4. Laskennallinen lainanhoitokate: kahtena vuonna < 0,8 

 

Kriisikunnan mittarit Tp 2019 Tp 2019 Tp 2018 Tp 2018

konserni kunta konserni kunta

Kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä Yli jäämää/asuk. Yli jäämää/asuk. Yli jäämää/asuk. Yli jäämää/asuk.

ali jäämää 4 vuoden kuluessa tp:stä 1000 € 1847 1804 1 883 1 853

tai kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät

kahtena perättäisenä vuotena

Vuosikate i lman harkinnanvaraista positi ivinen positi ivinen positi ivinen positi ivinen

avustusta on negatiivinen ´+3,2 ´+1,5 ´+4,7 M€ ´+3,6 M€

Tuloveroprosentti vähintään 1,0 %-yks. korkeampi

kuin valtakunnallinen keskiarvo, v. 2019 19,88% 22 22

Lainat/asukas 50 % yli  keskimääräisen lainatason

joka 2017 v. oli  2933 € (kunta) ja 6296 € (konserni) 5094 3132 4 246 2 436

Suhteell inen velkaantuneisuus > 50% 48,9 38,8 43,8 32,6

Velat ja vastuut käyttötuloista % 70 67 61 55

Laskennall inen lainanhoitokate % (uusi) 0,79 0,6 0,17 1,8

Vuosikate % poistoista (uusi) 91 % 78 % 149 % 184 %
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Kokonaistulot ja menot 
Varsinaisen toiminnan ja investointien kokonaismenojen ja –tulojen laskelma sisältää vain ulkoiset tulot, 
menot ja rahoitustapahtumat. 

 

 

Toimintatuotoilla, verotuloilla ja valtionosuuksilla katetaan menoista noin 1/3 –osa kullakin erällä.  

 

Kokonaistulot ja -menot

Tulot 1 000 € % Menot 1 000 € %

Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta
Toimintatuotot 18 760 28,5 % Toimintakulut 58 366 90,5 %
Verotulot 23 059 35,0 % Valmistus omaan käyttöön -201 -0,3 %
Valtionosuudet 18 475 28,0 % 0,0 %
Korkotuotot 0 0,0 % Korkokulut 203 0,3 %
Muut rahoitustuotot 232 0,4 % Muut rahoituskulut 417 0,6 %
Satunnaiset tuotot 0,0 % Satunnaiset kulut 0,0 %
Tulorahoituksen korjauserät 0,0 % Tulorahoituksen korjauserät 0,0 %

Käyttöomaisuuden myyntivoitot -1 281 -1,9 % `+/- pakollisten varausten muutos 0,0 %
`käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,0 %

Investoinnit Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin 164 0,2 % Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 584 7,1 %
Pysyvien vastaavien luovutustulot 1 375 2,1 %

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset 109 0,2 % Antolainasaamisten lisäykset 442 0,7 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys 694 1,1 %
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 5 000 7,6 % Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 %
Oman pääoman lisäykset 0,0 % Oman pääoman vähennykset 0,0 %

Kokonaistulot yhteensä 65 893 100,0 % Kokonaismenot yhteensä 64 505 100,0 %

Täsmäytys:
Kokonaistulot-kokonaismenot 1 387
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Kuntakonsernin toiminta ja talous 
 

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön 
muodostamaa taloudellista kokonaisuutta. Kunnan tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä 
ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Kuntayhtymät yhdistetään kunnan 
konsernitilinpäätökseen riippumatta kunnan osuudesta yhtymän varoihin ja äänivaltaosuuteen. 

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 
PARKANON KAUPUNKI-KONSERNI 31.12.2019, Kuntanumero 581 
 
Kuntayhtymät:    Omistusosuus 
 
- Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin Ky  1,79 % 
 Pirkanmaan liitto   1,58 % 
- Sastamalan koulutuskuntayhtymä  6,55 % 
 
Tytäryritykset: 
 
- Parkanon kaupungin vuokratalot Oy, 1055223-9 100 % 

Kotipaikka: Parkano 
- Parkanon Jäähalli Oy, 0974377-5    52  % 

Kotipaikka. Parkano 
- Parkanon Kenkätehtaan Tontti Oy, 1501473-9 100 % 

Kotipaikka: Parkano 
- Kehitys-Parkki Oy, 0915668-5     75 % 

Kotipaikka: Parkano  
- Ki Oy Parkanon Paloasema, 1931641-9 100 % 

Kotipaikka: Parkano   
- Lupinet Oy, 2490420-7    51 % 
 Kotipaikka: Parkano 
- Ki Oy Väistön ryhmäkodit, 2573164-3 100 % 

Kotipaikka: Parkano 
- Parkanon Teollisuustalo Oy, 0536665-0 100 % 

Kotipaikka: Parkano 
- Parkanon Vesi Oy, 2948190-1  100 % 

Kotipaikka: Parkano 
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Osakkuusyritykset: 
 
- Kiinteistö Oy Parkanon Tavaratalo, 0762527-8  31 % 

Kotipaikka: Parkano 
 
Intressiyritykset: 
 
- Kiinteistö Oy Pankkitori, 0136350-8  17 % 

Kotipaikka: Parkano 
- Kolmostien Terveys Oy, 2674284-6  4 % 

Kotipaikka: Parkano 
 

Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta ovat muodostaneet 1.5.2015 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yhteistoiminta-alueen, jossa Parkanon kaupunki toimii vastuukuntana. 

Konsernitaseeseen jätetään yhdistelemättä Parkanon Rantakoto ry, koska Parkanon kaupungilla ei ole 
määräämisvaltaa ko. yhdistyksessä. Ainoastaan yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen purkautuessa 
nettovarallisuus siirtyy Parkanon kaupungille.   

Vaikka yhteisö tai tytäryhtiö jätetään yhdistelemättä konsernitaseeseen, on niiden silti toimitettava 
tilinpäätöksensä liitetietoineen Parkanon kaupungille. 

 
Konsernin toiminnan ohjaus 

Kaupungin konsernijohdon muodostaa kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja kehitysjohtaja. Vuoden 2018 
talousarviossa asetettiin selkeät tavoitteet kaupungin toiminnan kannalta keskeisille konserniyhteisöille 
Kehitys-Parkki Oy:lle ja Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy:lle. Myös Lupinet Oy:n ja Parkanon Jäähalli 
Oy:n toimintaa avataan tässä kertomuksessa tarkemmin. 

Kaupungin konserniohje on päivitetty uuden kuntalain mukaiseksi vuonna 2017. 

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 

Kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2016 osakekaupasta, jolla kaupunki päätti luopua 3 vuoden kuluessa 
30 %:sta Kolmostien Terveys Oy:n osakkeita, siten että kaupungin omistusosuus yhtiöstä oli 19 % vuoden 
2019 alussa. Talousarviovuoden aikana päätettiin tehdä vielä ylimääräinen osakekauppa, jolloin 
omistusosuus laski edelleen 4 %:iin. 

Kolmostien terveys Oy toimii Pihlajalinna Terveys Oy:n alihankkijana tuottaen kaupungin ja yhteistoiminta-
alueen sote-palvelut.  
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Kenkätehtaan Tontti Oy:n osakekanta myyntipäätös tehtiin 2019. Kauppakirjat allekirjoitettiin tammikuussa 
2020. 

 

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 

Kaupunginhallitus valitsee kaupungin edustajat tytäryhtiöihin. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja johtavat 
ja ohjeistavat tytäryhtiöitä konsernin talouden ja toiminnan kehittämiseksi.  

Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat konsernijohdolle sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta.  

Kaupunginvaltuusto asettaa merkittäville tytäryhteisöille tavoitteet talousarviossa ja toimintakertomuksessa 
kaupunginhallitus esittää yhtiöiden selvitykset tavoitteiden toteutumisesta valtuustolle. Tytäryhteisöjen 
taloudellista asemaa seurataan tilinpäätösten avulla, niitä analysoidaan ja niistä raportoidaan 
kaupunginhallitukselle.  
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Konsernitilinpäätös 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tuloslaskelma 
- rahoituslaskelma 
- tase 
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KONSERNITULOSLASKELMA

2019 2018

Toimintatuotot 38 657 313 37 511 024
Toimintakulut -78 764 804 -75 475 483
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 33 360 122 379
Toimintakate -40 074 131 -37 842 079

Verotulot 23 029 023 22 125 352
Valtionosuudet 20 782 549 20 646 701
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 5 942 4 823
Muut rahoitustuotot 244 600 127 531
Korkokulut -313 616 -303 824
Muut rahoituskulut -501 402 -77 165

Vuosikate 3 172 966 4 681 339

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -3 383 251 -2 981 372
Kertaluontoiset poistot -85 580 -4 727
Omistuksen eliminointierot -2 796 0
Arvonalentumiset 0 -152 924

Satunnaiset erät 0 0

Tilikauden tulos -298 660 1 542 316
Tilinpäätössiirrot 111 374
Tilikauden verot -41 633 -39 329
Laskennalliset verot -9 707 42
Vähemmistöosuudet -16 772 -60 624

Tilikauden ylijäämä -366 661 1 442 779

2019 2018
Toimintatuotot/toimintakulut, % 49,08 % 49,70 %
Vuosikate/Poistot, % 91,4 % 149,13 %
Vuosikate €/asukas 495 723
Kunnan asukasmäärä 6409 6473

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
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Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut 

Tunnusluvulla kuvataan maksurahoituksen osuutta toimintamenoista.  

Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset) 

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. 
Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli 
vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Kun tunnusluvun arvo 
on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Tulorahoitus on ylijäämäinen, 
kun vuosikate ylittää poistot, ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poisto. Jos vuosikate on negatiivinen, on 
kunnan tulorahoitus heikko.  

Vuosikate euroa/asukas Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen 
riittävyyden arvioinnissa.  
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

2019 2018
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 3 172 966 4 681 339
Satunnaiset erät 0 0
Tilikauden verot -41 633 -39 329
Tulorahoituksen korjauserät -1 111 374 -1 214 277

2 019 959 3 427 733

Investointien rahavirta

Investointimenot -7 146 485 -4 709 766
Rahoitusosuudet investointimenoihin 287 220 184 199

Pys vastaavien hyödykk luovutustulot 1 305 146 1 274 599
-5 554 119 -3 250 969

Toiminnan ja investointien rahavirta -3 534 160 176 764

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -10 038 -657 244
Antolainasaamisten vähennys 2 029 577 479

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 103 598 1 702 827
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -120 673 -1 988 822
Lyhytaikaisten lainojen muutokset 4 213 721 -466 869

Oman pääoman muutokset

Oman pääoman muutokset 26 770 158 124
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien m 19 855 53 932
Vaihto-omaisuuden muutos -11 405 10 097
Saamisten muutos 349 087 266 433
Korottomien velkojen muutos -243 995 -702 179

Rahoituksen rahavirta 5 328 948 -1 046 223

Rahavarojen muutos 1 794 788 -869 459

Rahavarojen muutos 1 794 788 -869 459
Rahavarat 31.12. 5 478 863 3 684 075
Rahavarat 1.1. 3 684 075 4 553 534
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Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € 

Tunnusluvun avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä aikavälillä.. 
Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen.  

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. 

Investointien tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno  

Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. 

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

Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten 
maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi.  

Laskennallinen lainanhoitokate = (Vuosikate+korkokulut) / (Korkokulut+korolliset velat) jaettuna 8:lla 

Kassan riittävyys (pv) = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 

Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa konsernin rahavaroilla. 

 

 

 

 

2019 2018
Toiminnan ja investointien rahavirta 5 v, € -5 391 400 -4 590 295
Investointien tulorahoitus, % 46,3 % 103,44 %
Laskennallinen lainanhoitokate 0,79 0,17
Lainanhoitokate 8,0 2,2
Kassan riittävyys pv 23 16

6409 6473

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Kunnan asukasmäärä
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KONSERNITASE 2019 2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 804 649 714 101

Aineettomat oikeudet 245 990 186 811
Muut pitkävaikutteiset menot 501 907 522 417
Ennakkomaksut 56 752 4 873

Aineelliset hyödykkeet 54 368 234 50 975 543
Maa- ja vesialueet 6 412 022 6 015 484
Rakennukset 26 545 330 26 984 142
Kiinteät rakenteet ja laitteet 12 612 938 12 815 145
Koneet ja kalusto 3 479 694 1 063 133
Muut aineelliset hyödykkeet 45 456 50 783
Ennakkomaksut ja keskeneräiset 5 272 794 4 046 857

Sijoitukset 1 288 153 1 628 700
Osakkuusyhteisöosuudet 450 282 822 967
Muut osakkeet ja osuudet 791 360 761 650
Muut lainasaamiset 18 258 20 287
Muut saamiset 28 253 23 796

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 400 663 305 359

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 294 028 282 623
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset 42 012 443 843
Lyhytaikaiset saamiset 5 428 307 5 401 533
Rahoitusarvopaperit 173 970 137 965
Rahat ja pankkisaamiset 5 304 892 3 546 109

VASTAAVA YHTEENSÄ 68 104 909 63 435 776
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Omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja 
vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot) 

Omavaraisuusaste kuvaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä 
aikavälillä. Tavoitetasona voidaan pitää 50 %:n ylittävää omavaraisuutta. 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot 

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 25 892 361 26 325 161
Peruspääoma 12 525 386 12 525 386
Yhtiöiden ja säätiöiden peruspääoma 3 985 3 985
Arvonkorotusrahasto 868 675 869 473
Muut omat rahastot 739 599 736 651
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 12 121 378 10 746 886
Tilikauden yli-/alijäämä -366 661 1 442 779

VÄHEMMISTÖOSUUDET 512 181 493 008

PAKOLLISET VARAUKSET 504 017 720 520
Muut pakolliset varaukset 504 017 720 520

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 591 684 476 526

VIERAS PÄÄOMA 40 604 666 35 420 562
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 26 244 015 25 261 091
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 246 528 264 098
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 6 403 132 2 189 411
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 7 710 990 7 705 962

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 68 104 909 63 435 776

2019 2018
Omavaraisuusaste, % 38,9 % 42,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 48,9 % 43,8 %
Velat ja vastuut % käyttötuloista 69,8 % 60,7 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä),  € 11 754 717 12 189 666
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas 1 834 1 883
Lainakanta 31.12., € 32 702 391 27 499 641
Lainakanta 31.12, €/asukas 5 094 4 248
Lainat + vuokravastuut  € 31.12. 51 396 807 42 393 145
Lainat + vuokravastuut 31.12.  €/ asukas 7 745 6 549
Kunnan asukasmäärä 6409 6 473

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT
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Tunnusluku kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä 
pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet on selviytyä velan takaisinmaksusta 
tulorahoituksella. 

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 

Luku osoittaa, paljonko konsernilla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko 
on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.  

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas = [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä 
(alijäämä)] / Asukasmäärä 

Luku osoittaa asukaskohtainen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrä.  

Konsernin lainakanta 31.12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) 

Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.  

Lainakanta + vuokravastuut 31.12. 

Korollinen vieraspääoma ja vuokravastuut. Lainakantaan rinnastetaan mm. leasingvuokrat. 

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 

= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) /Käyttötulot 

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, silloin 
kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut. Tunnusluvun osoittajaan merkitään 
tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakkomaksuilla. Lisäksi 
osoittajaan merkitään liitetieto-ohjeen mukaisesti liitetiedoissa esitetyt vuokravastuut ja leasingvastuut. 
Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttötalouden valtionosuuksista. 

Tunnusluku ottaa paremmin huomioon erilaisilla malleilla, kuten rahoitusleasingsopimuksilla rahoitetut 
hankkeet, jotka eivät näy velkana kunnan taseessa. 

Konsernin lainat, euroa/asukas Asukaskohtainen lainamäärä. 
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KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMNTAKERTOMUSTIETOJA 

Parkanon Vesi Oy 

1. YLEISTÄ 

Parkanon Vesi Oy on 100% Parkanon kaupungin omistama yhtiö. Yhtiö perustettiin 24.9.2018 ja se merkittiin 
kaupparekisteriin 16.11.2018. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat: Ari Lamminmäki (pj.), Tuomo 
Lystilä, Reijo Ojennus ja Saara Viitaharju. Varajäsen on Erkki Kallio ja asiantuntijajäsenet Erkki Hirsimäki, 
Kauko Turunen ja Pekka Mikkola. Hallitus kokoontui kertomusvuonna viisi kertaa. Ylimääräinen yhtiökokous 
pidettiin 17.6.2019. 

Yhtiön toimialana on vesilaitoksen ja viemärilaitoksen toiminnasta vastaaminen sekä niihin liittyvien 
verkostojen, laitosten ja muun infran omistaminen ja hallinta. Yhtiö vastaa vedenhankinnasta ja puhtaan 
veden johtamisesta asiakkaille sekä jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta toiminta-alueellaan 
vesihuoltolain ja muiden säännösten mukaisesti. Yhtiö voi harjoittaa toimialaansa liittyvää muuta liike-, 
palvelu- ja konsulttitoimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita sekä kiinteää omaisuutta. 

2. TOIMINTA TILIKAUDELLA 

Vesihuoltotoiminta käynnistettiin 1.1.2019 operatiivisina toimijoina toimitusjohtaja ja kaupungin 
organisaatiosta siirtyneet 4 vesihuollon työntekijää. 

Vesihuollon käyttötoimintaa jatkettiin katkottomasti kaupungin luomilla resursseilla ja toimintaperiaatteilla. 
Vesihuolto-omaisuus sopimuksellisine oikeuksineen ja velvollisuuksineen siirtyi liiketoimintakaupan myötä 
kaupungilta. Siirtynyt infra oli toimivaa ja se teki toiminnan aloittamisesta suhteellisen helpon tehtävän. 

Ensimmäinen toimintavuosi oli pitkälti toiminnan kartoitusta, pientä kehittä-mistä ja asioiden sovittamista 
osakeyhtiömuotoiseen toimintaan. Kiinnostavin asia oli yhtiön taloudellinen selviäminen vanhaa taksaa 
muuttamatta. 

Työn selkeä painopiste oli käyttötoiminnassa ja sen kehittämisessä tarvittavin osin. Käyttöpuolella keskityttiin 
perustehtävien lisäksi vanhojen verkostojen ja vedenottamoiden toiminnalliseen tarkasteluun, tutkimuksiin, 
mittauksiin ja kunnossapitoon. Investointipuolella toteutettiin vain selkeät kohteet eli kohteet, joissa kaupunki 
suoritti uudisrakennustöitä. Lisäksi jatkettiin maltillisesti jäteviemärien saneerausta sujuttamalla. 

Kertomusvuoden aikana taloudellisen toiminnan tunnusluvut muuttuivat maltillisesti edelliseen vuoteen 
verrattuna: 
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Kertomusvuonna tehtiin 3 uutta liittymissopimusta.  
 
Vesihuoltolinjojen pituudet vuosina 2015-2019: 

 

3. ARVIO KULUVASTA VUODESTA 

Kuluvasta vuodesta on tulossa arvioiden mukaan samankaltainen kuin vuodesta 2019. Kaikkia osa-alueita 
pyritään kehittämään maltillisesti siten, että ollaan kestävällä pohjalla tulevina aikoina. 

Käyttötoiminnan muutoksilla ja kehittämisellä pyritään parantamaan sekä palvelua asiakkaille, että yhtiön 
taloudellista asemaa. Maltillisella toiminnalla taksat voidaan pitää vuoden 2019 tasolla. Tarvittaessa tehdään 
pieni korotus perusmaksuihin. 

Käyttöpuolella edetään pienillä resursseilla. Normaalin käyttötoiminnan ohessa resursseja pyritään 
suuntaamaan niille toiminnan osa-alueille, jotka aiheuttavat kapasiteettikapeikkoja toiminnassa, parantavat 
asiakaspalvelua ja ovat taloudellisesti järkeviä. Niitä ovat esimerkiksi tulevaisuuden veden-hankinta, 
vuotovedet viemäriverkostolla ja vesilaskutus/etäluettavat vesimittarit. 

Investointien osalta noudatetaan edelleen ”täsmä-investointien” linjaa. Uudisrakentamista ja saneerausta 
tehdään tarvittavilta osin niillä kohteilla, joissa kaupunki suorittaa aluerakentamista. Viemäriverkoston 
vuotovesien pienentämiseksi keskitytään vuotavien kaivojen korjaamiseen. 

4. ARVIO TULEVASTA 

Erittäin suuren haasteen yhtiön toiminnalle asettaa vedenhankinta ja veden johtaminen ottamolta 
kulutukseen. Taloudellisesti ajateltuna yhtälö on vaikea, sillä laskutettavien vesimäärien ei odoteta 
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lisääntyvän ja palvelut pitäisi pystyä tuottamaan kohtuulliseen hintaan. Erittäin suuret menolisäykset 
investoinneissa eivät siis tue edellä mainittua linjaa. Vesihuoltotoiminnan tulee olla kuitenkin turvallista ja 
varmatoimista. Ratkaisuja tulevaisuuden vedenhankinnan ja –johtamisen kehittämisestä voidaan tehdä 
arviolta vuosina 2021-2022. 

 

Kehitys-Parkki Oy 

Elinkeinojen kehittämiseen liittyvät palvelut ostetaan Kehitys-Parkki Oy:ltä. Yritysten kehittämisen ja 
työvoiman tarpeisiin vastataan aktiivisesti. Matkailuelinkeinon kehittämiseen ja markkinointiin panostetaan. 

Kehitys-Parkki Oy on Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan omistama kehitysyhtiö, joka muodostuu 
elinkeino- ja matkailupalveluista. Kehitysyhtiön yleisenä tehtävänä on yhtiön toimialaan kuuluvien elinkeino-
ja matkailuasioiden sekä niihin liittyvien asioiden valmistelu ja neuvonta. Kehitysyhtiö vastaa yritystoiminnan 
perustamiseen ja kehittämiseen liittyvästä neuvonnasta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä 
samoissa tiloissa toimivan asiointipisteen, Seutukaupungin työllisyyshankkeen, kansainvälistymishankkeen 
sekä muiden kumppaneiden kanssa tehdään ”Yritys-Suomi”-konseptin mukaisesti. Tehtävänä on huolehtia 
myös elinkeinostrategian suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Strategiassa painotetaan toimialojen ja strategisten klustereiden (mm. metalli, puu, muovi) kehittämistä ja 
osaamisen tason nostamista, tämä tapahtuu yhteistyössä toimijaverkoston kanssa erilaisten projektien ja 
hankkeiden kautta. Kehitysyhtiö osallistuu tiiviisti elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön 
kehittämistoimenpiteisiin. Kehitys-Parkki kehittää jatkuvasti yritysten toimintaympäristöä tiiviissä yhteistyössä 
kunnan, yrityksien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Yhtiö toimii kuntaorganisaatiossa rajapintana 
elinkeinoelämään mm. tontti- ja toimitila-asioissa sekä markkinoi paikkakuntaamme yrityksien 
sijoittumispaikkana ja luonnonläheisenä asuinpaikkana alueelle muuttoa suunnitteleville. Kehitys-Parkin 
edustaja osallistuu myös Parkanon elinvoimatoimikunnan kokouksiin. 

Yhtiön hallitukseen kuuluvat Anne Talonen-Levula (pj) Marko Mäkinen(vpj) Petteri Wiinamäki, Ari 
Nurmenrinta, Janne Heinola, Jaana Männikkö, Kauko Turunen ja varajäsenenä Veijo Niemensivu. 
Asiantuntijajäseninä Jari Heiniluoma ja Petri Liukku sekä Anniina Leppihalme, Sari Peltomaa ja Jari 
Pihlajamäki. Hallitus on kokoontunut toimintavuotena 4 kertaa. Toimitusjohtajana(ovo) toimii Jari Heiniluoma. 

Yhtiön palveluksessa on vuoden 2019 aikana työskennellyt kolmesta neljään työntekijää. Yritysneuvojana on 
toiminut Jari Pihlajamäki, kehityskoordinaattoreina Anniina Leppihalme ja Sari Peltomaa sekä työllisyyden 
hoidossa Johanna Kaitaranta, joka työskenteli Active-hankkeessa 01-06/2019 ja sen jälkeen 
Seutukaupunkien yhteisessä työllisyyshankkeessa alueasiantuntijana. 

Ammatillisen koulutuksen edistäjänä ja kehittäjänä on toiminut Anna Mäkelä (08/2019 lähtien), joka 
työskentelee Saskyn hankkeen kautta. Hänen tehtävänänsä on vahvistaa alueemme toisen asteen 
koulutuksen kehittymistä ja pysyvyyttä alueellamme. Sitä ennen Mäkelä on työskennellyt Luoteis-
Pirkanmaan yhteisenä koulutuskoordinaattorina. 
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Kehitysyhtiö vastaa yritystoiminnan perustamiseen ja toimivien yrityksien kehittämiseen liittyvästä 
neuvonnasta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kehitys-Parkin toimesta tehtyjen neuvontatapahtumien 
lukumäärä vuonna 2019 oli yhteensä n. 1400 kpl, Kihniölle näistä suuntautui noin 500 kpl. Lukuun ovat 
sisällytetty lähinnä henkilökohtaiset neuvontakontaktit (puhelin- ja sähköpostineuvonta), asiakaskäynnit ja 
yritysvierailut.  

Parkanon kaupunki omistaa elinkeinoyhtiön osakkeista 75 % ja Kihniön kunta 25%. Kehitys-Parkki Oy:n 
kanssa on ostopalvelusopimus elinkeinopalvelujen tuottamisesta. Näistä palveluista maksettiin Kehitys-
Parkki Oy:lle kertomusvuonna 12 kk:n osuus 170.750 €. Kihniön osuus vastaavalta ajalta 56.916 €. 

Kehitys-Parkki Oy:n yksi perustehtävistä on avustaa alkavia yrittäjiä erilaisissa yrityksen perustamiseen 
liittyvissä kysymyksissä. Vuoden 2019 loppuun mennessä on uusia yrityksiä perustettu 33kpl (ml. 
kiinteistöosakeyhtiöt). Uusia työpaikkoja perustettuihin syntyi 28 kpl. Toimivien yrityksien koko yrityskanta 
2019 vuoden lopussa on Parkanossa n 630 kpl, luvussa mukana vain toimivat yritykset. Yrityksien 
perustaminen sekä kiinnostus yritystoiminnan aloittamiseen oli toimintavuonna kohtuullisen aktiivista. 
Aktivointia on tehty mm. minustako yrittäjä -infotilaisuuksilla. Kehitys-Parkki pyrkii aktiivisesti löytämään myös 
muuttavaa yritystoimintaa alueelle.  

 

Yhteydenpito toimiviin yrityksiin on ollut edelleen tiivistä. Kehitys-Parkki on mm. kaupunginjohtajan ja 
yhteistyökumppaneidensa kanssa tehnyt useita yritysvierailuja. Yritysvierailujen keskiössä ovat olleet 
koulutus- ja työvoima-asiat, investointi- ja kehittämishankkeet, kilpailukyvyn parantaminen sekä 
verkostoituminen. Tehtyjen yhteydenottojen perusteella oli havaittavissa, että Parkanosta löytyy kehittämis- 
ja kasvuhaluisia yrityksiä. Kehitysyhtiön nettisivuilla www.kehitysparkki.fi on yritystoiminnan perustamiseen ja 
kehittämiseen liittyvä kattava ohjelmalisenssi, yritystulkki, josta löytyy yrityksille tarpeellista tietoa ja 
materiaalia. Lisäksi apuna käytetään yrittäjäbuustia sekä Kehitys-Parkin myöntämää palveluseteliä, jos 
tarvetta erikoisasiantuntija palveluille. 

Erilaisten investointi- ja kehittämistukien kysyntä oli vuoden aikana edellisvuotta vähäisempää, johtuen 
edellisvuosien aktiivisesta investointi- ja kehittämishankehausta. Hankkeita oli 18 kpl kokonaissumma 
vuonna 2019 oli 1.328.489 €, josta tuen osuus 404.691€. Hankkeissa rahoittajina on ollut Aktiivinen Pohjois-
Satakunta ry. /Leader ja Ely-keskus. Lisäksi tukea on kanavoitunut työllisyyshankkeen ja 
kansainvälistymishankkeen kautta sekä Kolmostieltä Kylille -matkailuhankkeesta. 

Matkailun kehittämisen kärkenä oli vuonna 2019 Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -projekti, jossa sekä 
Parkano että Kihniö ovat mukana. Hoidetaan edunvalvontaa yhdessä kuntien kanssa LH Geoparkin 
kuvioissa. Molempien kuntien yrityksiä aktivoitiin osallistumaan Geopark-projektin ja sen hallinnoimien 
hankkeiden järjestämiin erilaisiin verkostoitumistilaisuuksiin, työpajoihin, tapahtumiin ja tiedotustilaisuuksiin. 

 
2012  2013 2014 2015 2016 2017    2018 2019 

Kihniö  11 7 7 7 6 12 9 4 

Parkano  47 32 32 25 32 33 48 33 
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Molemmissa kunnissa kannustetaan ja autetaan yrittäjiä kehittämään omia sekä yhteisiä tuotepaketteja 
pienille sekä isommille yrityksille. Nämä kaikki tuotepaketit pyritään saamaan myyntiin verkkoon, 
hyödynnetään myös LH Geoparkin kansainvälistä verkostoa ja sen kanavia. 

Autetaan ja kannustetaan yrityksiä ja yhdistyksiä mm. Leader-hankkeiden haussa ja eteenpäin viemisessä, 
kuten ennenkin. 

Matkailussa erityisen tärkeä palveluiden digitaalisuus on nostettu eteenpäin vietäväksi asiaksi mm. 
kannustetaan perustamaan verkkokauppoja. Parkanossa selvitettiin myös laajemmin yrittäjien kiinnostusta 
Parkanon Metsämuseon hyödyntämiseen yritystoiminnassaan, sekä tiedustelimme kehittämisajatuksia 
yritystoiminnan tueksi Metsämuseolle. 

Kolmostieltä Kylille -hankkeessa edustetaan molempia kuntia. Tämä hanke sai juuri osarahoituksen 
Leaderiltä, loput rahoitetaan Saskyn kuntien määrärahoista. Hankkeessa isoin toimenpide on luoda 
polkupyöräreitistö 5 kunnan alueelle, jossa tuodaan vahvasti esille kuntien palveluiden tarjonta 
aktiviteetteineen, ruoka- ja majoituspaikkoineen. 

Kehitys-Parkin toimesta on kokoontunut toisen asteen koulutuksen kehittämistyöryhmä, johon kuuluu 

molempien kuntien yritysedustajia sekä Kihniön kunnanjohtaja ja Parkanon kaupunginjohtaja. Työryhmä 

kokoontui useaan kertaan pyrkien vaikuttamaan ja turvaamaan 2. asteen koulutuksen jatkuvuuteen. 

Koulutuksen jatkuminen ja kehittyminen ovat merkittäviä elinkeinotoiminnalle Kihniö-Parkano alueella 

Lupinet Oy 

Toiminnan kuvaus:  

Lupinet Oy on Parkanon kaupungin (51 %) ja Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön (49 %) omistama 

osakeyhtiö. Lupinet Oy rakentaa ja ylläpitää valokuituverkkoa Parkanon kaupungissa taajama-alueen 

ulkopuolella. Yhtiö on voittotavoittelematon. 

Lupinet Oy on rakentanut valmiiksi haja-asutusalueista Yliskylän, Alaskylän ja Pohjois-Parkanon. Näiden 

osalta kuituverkko on valmis. Lisärakentaminen on huomioitu ja mahdollistettu rakentamisen yhteydessä. 

Pohjois-Parkanon osalta ELY antoi kahteen kertaan kielteisen tukihakemus päätöksen.  Hanke rahoitettiin 

omarahoitteisesti. 

Viestintävirasto on tehnyt kesällä 2018 markkinakartoituksen Parkanon alueella ja Pirkanmaan liitto on 

valinnut Lupinet Oy:n Viestintäviraston hankkeiden toteuttajaksi. Itä- ja Länsi-Parkanon alueet toteutetaan 

kahtena eri hankkeena. 

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtiontukea 264 805 €. 

Viestintävirasto rahoittaa 33%, Parkanon kaupungin osuus 33% ja Lupinet Oy:n osuus 34%. 
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Markkinointi 
 
Liittymien markkinointia tehtiin erikseen järjestetyssä tilaisuudessa, osallistumalla Vanhojen koneiden 

päiville, maantievarsi mainonnalla, ilmoituksilla ja lehtijutuilla Ylä-Satakunta lehdessä, IPP: n toimesta 

suoralla puhelin markkinoinnilla. 

 

Vuosi 2019 investoinnit 

Itä-Parkanon maanrakennustöiden kilpailutukseen tuli tarjouksia kolme kappaletta. Kokonaishinta laskettiin 

siten, että annetut yksikkösuoritehinnat kerrottiin arvioidulla suoritemäärällä. Tähän lisättiin tarjoajan saamat 

laatupisteet. Kilpailutuksen voitti Maanrakennus Viitaharju Oy.  Tarvikekilpailutuksen voitti Rexel Oy, 

tarjouskilpailun peruste oli hinta. 

 

Rakennustyöt aloitetiin 3.9.2019. Rakentaminen jatkui koko syksyn ja alueista maanrakennuksen osalta 

valmistuivat Aureentien ja Karttiperäntien alueet. Seuraavaksi järjestyksessä ovat Vahojärventien länsiosa, 

Kuruntien varsi ja viimeisenä Vahojärventien itäosa. Kokonais kaivuumäärä 89057 metriä, josta arvioitu 

tuettu osuus 72071 metriä. 

Toteutuneen hankkeen kustannukset 

Hankkeessa onnistuttiin toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita mm. siten, että yhtään ns. kylmää 

liittymää ei rakennettu. Kaikki rakennetut liittymät otetaan käyttöön.  

Itä-Parkanon kokonaisrakennuskustannukset  

   Kustannusarvio Valtionosuus  Kuntaosuus 

Kokonaiskustannukset 984 321 €   264 805 €  264 805 € 

Tukikelpoinen osuus 802 438 € 

Lupinet Oy rakentamisperiaatteisiin kuuluu kaikkien liittymien käyttöönotto sekä kohtuuhintaiset liittymät. 

Tämän takia ns. ylipitkiä liittymiä tai liittymiä, jotka jo etukäteen tiedetään jäävän ns. kylmiksi, ei tulla 

rakentamaan. Runkolinjassa on huomioitu varauksia myöhempää liittymistä varten. 

 

Rakentaminen jatkossa 

Itä-Parkanon rakentaminen jatkuu maaliskuussa 2020 ja rakentaminen jatkuu koko kevään. 

 

Länsi-Parkanon rakentaminen on kilpailutettu ja urakoinnin suorittaa Maanrakennus Viitaharju Oy, materiaali 

toimitukset Onninen Oy. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtiontukea 33%, joka on 

294 651 €. Markkinointi on aloitettu ja jatkuu kevään 2020 ajan. Rakentaminen alkaa 4.5.2020. 
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Riskit 

Kuituverkon hallinnointi ja lisärakentamisen rahoitus. Lupinet Oy seuraa toteutuneiden 

rakennuskustannusten ja budjetoitujen alueiden muodostamaa tasearvoa. Poistojen kattaminen verkon 

rakentumisen jälkeen on riski tuloskehitykselle. Tukiosuudet kirjataan taseeseen. 

 

Parkanon Jäähalli Oy 

Toiminnan kuvaus 

Parkanon Jäähalli Oy:n osakkeista Parkanon kaupunki omistaa enemmistön (52%). Muut osakkeiden 
omistajat ovat lähialueen kuntia, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä. Yhtiön ydintoimintaa on 
jääurheilun ja muun jäällä tapahtuvan liikunnan mahdollistaminen Parkanossa. Jääkausi kestää normaalisti 
elokuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin (8 kk). Yhtiön toimintaa johtaa hallitus ja toimitusjohtaja. 
Kirjanpidosta ja laskujen käsittelystä vastaa ulkopuolinen tilitoimisto. Parkanon Jäähalli Oy:n tulot kertyvät 
Parkanon Kiekon maksamista vuokrista ja kaupungin avustuksesta. Vuokrataso pyritään pitämään 
mahdollisimman alhaisella tasolla, jotta harrastajamäärät saadaan pysymään mahdollisimman korkealla 
tasolla. Jääajan myynnistä vastaa Parkanon Kiekko. Yhtiön liikevaihto 2019 oli 67800 €. 

Yhtiökokous pidettiin 28.6.2019 ja edustettuna oli 1693 osaketta. Yhtiön hallitus on kokoontunut vuoden 
aikana 4 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukseen asti Juha Mustajärvi ja loppuvuoden 
Janne Hakala. Muut hallituksen jäsenet ovat Timo Seilo, Esko Iso-Oja, Matti Rinneheimo, Tuomo Lystilä , 
Kimmo Myllyniemi (28.6.2019 asti varajäsen ja sen jälkeen varsinainen jäsen) ja varajäsenenä Juha 
Mustajärvi (varsinainen jäsen 28.6.2019 asti). 

Parkanon Jäähalli Oy on tavoitteidensa mukaisesti pystynyt tarjoamaan jääurheilun tarvitsemat tilat 
Parkanossa ja kävijämäärät hallissa ovat pysyneet suhteellisen korkealla tasolla. Yhtiö on myös toteuttanut 
hallin kantavien rakenteiden remontin suunnitelmien mukaisesti (rahoitettu Parkanon kaupungin 
pääomalainalla, valtionavulla ja mainostuella). Lopullisesti remontti valmistuu alkuvuodesta 2019. 
Tulevaisuuden riskit ovat uuden jääkoneen rahoitus ja Parkanon Kiekon vuokranmaksukyvyn mahdollinen 
heikentyminen ikäryhmien huomattavan pienentymisen johdosta. 

Volyymitiedot 

Kävijämäärät hallilla 2019 ovat selkeästi kasvussa. 

Kävijämäärät hallilla  2016 2017 2018 2019 
Parkanon kaupungin koululaitos 4100 / 276 h 3220/230 h 3220/228 h 5970/373 h 
Parkanon Kiekko 13290 / 725 h 13280/768 h 12380/717 h 15410/828 h 
Ulkopuoliset käyttäjät 5300 / 466 h 5800/499 h 5610/479 h 5400/481 h 
Katsojat (katsomo ja kahvio) 13900 15270 12550 16970 
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Toiminnan kehitystarpeet 

Parkanon Jäähalli Oy:llä on tulevaisuuden haasteena jääkoneen uusiminen. Hallin kantavat rakenteet on  
vahvistettu 2018-2019, johon valtiolta on saatu avustusta 30%. Velkaa yhtiöllä on 2019 lopussa 188 888,92 
€, josta pääomalainaa 150 000 €. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Jäähallin energiakustannusten tehostaminen tarkalla kulutusten seurannalla ja onnistuneilla korjaustoimilla. 
Vuokratason pitäminen kilpailukykyisellä tasolla harrastajamäärien turvaamiseksi. Jäähallin markkinointi 
yhdessä Parkanon Kiekon kanssa 

Kiinteistö Oy Parkanon paloasema 

Toiminnan kuvaus:  

Kiinteistö Oy Parkanon Paloasema nimisen yhtiön perustamiskirja on allekirjoitettu 11.11.2004. Osakkeiden 
lukumäärä on yhteensä kahdeksan (8). Koko osakekannan omistaa Parkanon kaupunki. Yhtiö omistaa 
Parkanon kaupungin Pahkalan kylässä korttelissa 5090 sijaitsevan tontin numero 1.  

Yhtiö on rakennuttanut tontille Paloasema/kaupungin teknisen osaston varikkorakennuksen. Rakennus 
valmistui loppukesällä 2005. Rakennuksen kerrosala on 1512 m2. Lisäksi yhtiöllä on lämmittämätön 
varastohalli, jonka koko on 1524 m2. Tontilla on myös Parkanon kaupungin hiekoitushiekka-varasto. Yhtiön 
varsinainen toiminta on aloitettu 1.8.2005, jolloin vuokralaiset muuttivat uusiin tiloihin. Toiminta on 
perustehtävään keskittynyttä ja vakiintunutta. 

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet 1.1.- 31.12.2019 Pertti Linna, pj, Veijo Niemensivu, Matti Inkinen, Vesa 
Nevanranta ja Juhani Leppänen. Hallituksen sihteerinä on ollut toimitusjohtaja Jarmo Kyösti. Hallitus on 
kokoontunut toimintavuoden aikana kolme kertaa. Yhtiökokous pidettiin 5.6.2019 Parkanon Isännöinti Ky:n 
toimistolla. Edustettuna oli koko osakekanta. Parkanon kaupungin yhtiökokousedustaja on ollut Pertti 
Runsas.  Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jarmo Kyösti/ Kiinteistö- ja Insinööritoimisto Kyösti. Yhtiön 
kirjanpitäjänä on toiminut Heidi Nieminen/Econia Yrityspalvelut Oy. Siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut 
ostetaan Parkanon kaupungilta. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: 

Vuokria on yhtiölle kertynyt seuraavasti: 

Vuokralainen Kuukausia Alv 0 % Vuodessa 
Aluepelastuslaitos 11 7 503,02 82 533,22 
Parkanon Kaupunki, kaupunginhallitus 11 493,02 5 423,22 
Parkanon Kaupunki, vesihuoltolaitos 11 2 627,01 28 897,11 
Parkanon Kaupunki, tekninen osasto 11 5 099,51 56 094,61 
Kihniön Kunta 11 164,33 1 807,63 
Yhteensä vuokria   15 886,89 174 755,79 
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Vuonna 2019 kerättiin vuokraa 11 kuukauden ajalta. 

Tilinpäätös osoittaa tappiota -1 802,49 euroa.  

Yhtiöllä on Kuntarahoitukselta laina, jolla on kaupungin omavelkainen takaus. Laina-aika on 30 vuotta. 
Kuntarahoituksen lainan pääoma on ollut tilikauden päättyessä 1 359 300 euroa. Korkokuluja on vuoden 
aikana ollut 1 189,66 euroa. Toimintavuoden päättyessä yhtiöllä olleita varoja on sijoitustalletuksessa 50 
000,00 euroa. 

Kiinteistön valaistusta on uusittu, viimeisimpänä vuoden 2020 alussa pesuhalliin. Lämmin tila on käyty jo läpi 
lähes kokonaan, valaistuksen uusimista jatketaan edelleen. Hallien lattioiden korjaus ainakin pesuhallin 
osalta on ajankohtaista kuluvan vuoden aikana. Tiloja pyritään pitämään kunnossa ennaltaehkäisevillä 
huolto- ja korjaustoimilla. Korjaukset on mahdollista toteuttaa nykyisellä vuokratasolla, lisärahoituksen 
tarvetta ei tässä vaiheessa ole. 

 

Parkanon kaupungin vuokratalot Oy 

Toiminnan kuvaus:  

Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n tarkoituksena on asuntojen vuokraus. Yhtiön toiminnan tarkoituksena 
ei ole maksimaalisen voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Kaupunki omistaa yhtiön kaikki osakkeet. 
Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa eikä toimitusjohtajaa. Isännöinnistä ja kirjanpidosta on vastannut 
Parkanon kaupungin isännöitsijä/kirjanpitäjä yhdessä hallinnon tukipalveluiden kanssa. Isännöinti, 
taloushallinto, kiinteistöhuolto ja siivouspalvelut kilpailutettiin tilikauden aikana. Vuoden 2020 alusta niistä on 
vastannut yksityiset yritykset. Samoin korjauspalvelut hoidetaan ostopalveluina yksityisiltä yrityksiltä. 

Vuoden 2019 alussa yhtiön hallituksen kokoonpano oli: Juha Tuominen (pj.), Klaus Myllymäki, Jaana 
Männikkö, Antero Pihlajamäki, Susanne Talonen-Seppälä sekä varajäsen Pasi Viitasalo. Vakituisina 
asiantuntijajäseninä kokouksiin osallistuivat Kauko Turunen ja Parkanon kaupungin kehitysjohtaja Erkki 
Hirsimäki. Juha Tuominen irtisanoutui yhtiön hallituksesta 31.10.2019. Tuomisen tilalle hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Pasi Viitasalo ja varajäseneksi Kauko Turunen. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: 

Yhtiö omistaa 9 vuokrataloa, joissa on yhteensä 128 asuntoa. Talot on rakennettu 1979-1993. Vapaita 
asuntoja markkinoidaan tilikauden aikana avatuilla yhtiön Facebook-sivulla sekä kaupungin nettisivuilla. 
Asuntojen kysyntä on tasaista ja vuokrausaste on ollut tasaisesti yli 90 %. 

Yhtiöllä on velkaa n. 2,3 milj. € vuoden 2019 lopulla. Vuoden 2019 alussa tehdyillä velkojen 
uudelleenjärjestelyllä on korkokustannuksia saatu leikattua noin 30 000 €/vuosi. Velkaa lyhennetään 
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seuraavina 5 vuotena noin 160 000 € vuosittain ja vanhat ARA-lainat tulevat yhtä lukuun ottamatta 
maksettua pois vuoteen 2024 mennessä. 

Vuoden 2019 tilinpäätös on lievästi negatiivinen. Tällä ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön omaan 
pääomaan. Yhtiön hallituksen toiminnan painopisteenä on ollut talouden tasapainottaminen lainanhoidon, 
korjausvelan kasvun hillitsemisen ja yhtiön toiminnan kehittämisen näkökulmista. 

Talousarviovuoden 2019 keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: 

• Yhtiön keskeinen tavoite on tuottaa vuokra-asuntopalvelua sitä tarvitseville 
Yhtiö on onnistunut tässä hyvin. Vuokrausprosentti on ollut yli 90 % koko vuoden. 

• Tavoite on pitää vuokrat kohtuullisina 
Vuoden 2019 alussa vuokrat olivat keskimäärin 8 €/m2. 1.3.2019 tehdyn vuokrankorotuksen jälkeen 
vuokrataso on ollut keskimäärin 9 €/m2. Helmikuun alussa otettiin käyttöön pääluvun mukainen 
vesimaksu 15 €/hlö/kk, enintään 2 henkilöltä. 

• Kiinteistöjen korjauskustannukset pidetään hallinnassa 
Korjausvelka on huomattavan suuri ja sen kiinni kiriminen ilman velan ottoa tai Parkanon kaupungin 
pääomajärjestelyitä on erittäin haasteellista.  

• Uudistetaan ja korjataan asuntoja vastaamaan nykyajan tarpeita 
PTS-ohjelman mukaisia remontteja sekä yksittäisten huoneistojen kunnostustöitä on tehty niin paljon 
kuin kassavarat ovat sallineet. Tilikauden aikana kohteissa mm. suoritettiin yläpohjien 
lisälämmöneristys, Uimaranta 2:n kattoremontti sekä kahden lämpökeskuksen uudistaminen. Lisäksi 
keskustan kohteisiin vedettiin valokuituverkko, jonka kautta yhtiö tarjoaa asukkaille KTV-palvelut, 
internet-yhteyden toteuttamista selvitetään tulevaisuudessa kohdekohtaisesti. Kuruntien kohteeseen 
valokuituverkko rakennettiin Lupinet Oy:n laajakaistahankkeen yhteydessä. 

Riskit:  

Välttämättömien korjaustarpeiden vuoksi taloyhtiö tarkastelee sekä tulo- että menopuolta kriittisesti. 
Menopuolella vuonna 2019 aloitetut ostopalveluiden kilpailutuksien taloutta tervehdyttävät vaikutukset ovat 
olleet merkittäviä ja lopullinen mittakaava selviää vuoden 2020 aikana. Talouden suunnittelua valmistellaan 
konserniohjauksen lisäksi säännöllisissä tapaamisissa tilintarkastajan kanssa. 

Yhtiön tilanne on vakaa mutta haastava. Suurin tulevaisuuden haaste on kiinteistöjen käypien arvojen ja 
tasearvon erotus. Kiinteistöjen käyvät arvot ovat selkeästi tasearvoja matalammalla tasolla. Yhtiöllä on myös 
varsin paljon velkaa suhteessa omaisuuden käypään arvoon ja kiinteistöjen ikään nähden. 

Vuokrausaste on koko vuoden ollut yli 90 %. Yhtiö tulee jatkossa kiinnittämään huomiota vuokrausasteen 
kohottamiseksi 95 %:iin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kehitystyötä tehdään erityisesti markkinoinnin 
saralla. Lisäksi tehostetaan vuokramaksujen seurantaa ja perintää luottotappioiden minimoimiseksi. 
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Hallituksen esitys 
 

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottaminen. 

Kaupunginhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tuloksen 
käsittelystä. Mikäli taseessa on kertynyttä alijäämää, esitetään myös selvitys talouden 
tasapainottamistoimenpiteiden riittävyydestä.  

 

Tuloksen käsittely 

 

Kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2019 alijäämä 434 862,28 euroa kirjataan taseeseen tilikauden 
ylijäämätilille. Taseessa on tämän jälkeen kertynyttä ylijäämää yhteensä 11 562 419,09 euroa. 
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Talouden tasapainotus 
 

Parkanon kaupungin alijäämäinen tulos syö talouden puskuria tulevien vuosien varalle. Taseeseen 
muodostunut ylijäämä on noin 11,5 miljoonaa euroa. Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan 
kaupungin tuloksena suunnittelukaudella on talousarviomuutoksen jälkeen noin 400 tuhatta euroa alijäämää, 
jonka kattamiseen tarvitaan kertynyttä ylijäämää.  

Kaupunginhallitus toteaa kumulatiivista ylijäämää olevan riittävästi tilinpäätöshetkellä taloussuunnitelman ja 
talousarvion alijäämän kattamiseen.  

Kaupungin taloudenhoidossa on kuitenkin huomioitava lähivuosien palvelutarpeiden ja menojen kasvu sekä 
huomattavasti kasvavat rahoituskustannukset. Lisäksi aikaisemmin selostettu Korona –pandemia tulee 
rasittamaan taloutta vielä pitkään. 

Pitkän ajan näkymät talouden kannalta 

Kaupungin rahoituskustannuksia tarkasteltaessa vajaan kymmenen vuoden periodilla, nousee merkittävänä 
eränä esiin leasing-rahoituksen hoitokustannukset. Vuosittainen kampusrakennuksen annuiteetti on noin 600 
tuhatta euroa. Annuiteetissa on mukana sekä korot että lyhennykset. Annuiteetti kirjataan tuloslaskelmaan 
rahoitusmenoksi, joten se heikentää tulosta vastaavasti.  

Kampuksen rahoitusleasingin korko on lyöty lukkoon 10 vuodeksi. Rahoitus otettiin pihatöiden myöhemmän 
valmistumisen vuoksi kahdessa erässä siten, että päärakennuksen korko on 0,92% p.a. ja pihatöiden 
osuuden 0,84 % p.a..  

Kalustohankinnat Kampukselle ovat noin 2,1 milj. euroa ja niistäkin merkittävä osa on hankittu leasingillä. 
Kalusteiden takaisinmaksuaika on korkeintaan 5-7 vuotta, joten niiden kustannus rasittaa tuloslaskelmaa 
noin 350 tuhatta euroa vuodessa. Pitkäkestoiset irtaimistokohteet on kuitenkin hankittu omaksi ja rahoitettu 
lainarahoituksella. Tämä on tarkoittanut kuitenkin irtaimiston poistojen merkittävää nousua, koska poistoaika 
on vain 3 vuotta. 

Kampuksen osalta on myös huomioitava YIT:lle maksettava vuosittainen hoitokustannus. Hoitokustannus on 
käyttötalouden menoa. 

Ottamatta muita tekijöitä huomioon, seuraavien vuosien nettolainanlisäys Kampuksen rakentamisen johdosta 
tulee olemaan vähintään 0,7 milj. euroa. Yhdistettynä muihin rahoitustapahtumiin tämän vaikutus on 
merkittävä. 

Kuntatodistukset ovat olleet edullinen rahoituskanava ja edelleenkin olisi tarve on pitää noin 2-3 milj. euron 
edestä kuntatodistusrahoitusta. Kuntatodistusten osuutta on kuluvana vuonna kuitenkin jo vähennetty 
korkotilanteen muuttuessa Korona –pandemian johdosta.  
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Vuosien 2025 - 2027 rahoituskustannusten nousu johtuu vuosina 24-27 erääntyvien bullet-lainojen 
maksamiseksi otettavien uusien lainojen lyhennyksistä (takaisinmaksuajaksi laskettu 15 vuotta). Koska 
poismaksettavat lainat olivat bulletteja ja korvaavat lainat lyhennyksellisiä, rahoituskustannusten nousu on 
merkittävä. On tietysti mahdollista ja ehkä pakkokin, ottaa myös korvaavat lainat bulletteina. Näiden pääoma 
on noin 8 milj. euroa. Toisaalta bullettien käyttö lykkää rakenteellista velkaa vain eteenpäin. 

Leasingkustannus ei aivan toteudu kuviossa kuvatulla tavalla, koska suurin osa kalustosta tulee pyörimään 
jatkuvana leasingkiertona. 

Tuloslaskelmasta päin tarkasteltuna rasitus tulee lisääntymään leasingvuokrilla koko summaltaan sekä 
talousarviolainojen korkomenojen osuudella. 
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Talousarviolainojen korkomenoista ja leasingvuokrista (leasingvuokrat sisältävät koron ja lyhennyksen) 
aiheutuu merkittävä tulosvaikutus. Kuvattuina vuosina vuoteen 2026 saakka se on 0,8 – 1,7 milj. euroa, 
jonka jälkeen se hieman laskee. 

Muiden tekijöiden vaikutusta ei tässä ole tarkasteltu. Verotulot tulevat olemaan ratkaisevassa roolissa. Edellä 
mainittu tulosvaikutus vastaa noin 1% - 2% -yksikön verotuloa. Kun otetaan huomioon, että efektiivinen 
veroprosentti on vain noin 2/3 nimellisestä veroprosentista, vaikutus on vieläkin suurempi. 

Valtionosuuksien kehitystä on vaikea ennustaa tässä vaiheessa pitkällä aikavälillä. 

Erittäin merkittävä tekijä tulee olemaan korkotaso. Laskelmissa on oletettu korkotasoksi 2 %. Mikäli tästä 
noustaan merkittävästi ylöspäin esim. 4-5 %:iin, talous tulee sakkaamaan pahasti. 1 %- yksikön muutokset 
puoleen tai toiseen eivät kuitenkaan vielä muuta tilannetta ratkaisevasti. Näyttäisi, että ainakin tämän 
vuosikymmenen alkupuoli päästään hyvinkin alhaisilla koroilla. 

On selvää, että vuosikate ei tule riittämään jatkossa poistoihin ja ylijäämäisiä vuosia ei tule ainakaan ilman 
toimenpiteitä. Rahoituksen näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että tulevat investoinnit on rahoitettava 
velkarahalla. Näiden vaikutusta ei siis edellä olevassa laskelmassa ole huomioitu. Kuvattu nettolainanotto 
kuvaa tässä vain Kampuksen vaikutusta, sen päälle tulee muiden investointien tarvitsema rahoitus.  

Kokonaisuutena Kampuksen rahoitus on merkittävä kaupungin talouden kannalta. On erittäin tärkeätä, että 
päätöksentekovaiheessa lasketut säästöt toteutuvat ja niistä pidetään kiinni. On myös selvää, että 
Kampuksen rakentamisvaiheessa kaavaillut säästöt eivät tule riittämään.  
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Talousarvion toteutuminen 
 

Käyttötalouden tavoitteiden toteutuminen esitetään talousarvion sitovuustasoilla.  
 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen Parkanon kaupungissa. 

Volyymitiedot ja kehitys 

Keskusvaalilautakunta ja sen sihteeri, vaalilautakunta, vaalitoimikunta. 

Kertomusvuoden 2019 keskeiset toiminnalliset tapahtumat  

Vuonna 2019 kahdet vaalit; eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. 

Uutena toimena vaaleihin rekrytoitiin neljä abiturienttia vaalitoimitsijoiksi ennakkoäänestykseen. 
Tarkoituksena oli helpottaa oman henkilöstön työmäärää ja tätä kautta myös aikaansaada 
kustannussäästöjä vaaleista tavallisesti toimistohenkilöstölle kertyneiden suurien ylityömäärien kautta. 
Lisäksi oli tarkoitus saada nuoria mukaan kaupungin toimintoihin ja lisätä kiinnostusta yhteiskunnalliseen 
toimintaan. Rekrytointi ja perehdytys tehtäviin hoidettiin keskusvaalilautakunnan toimesta. 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty Kuntalaissa ja Parkanon kaupungin hallintosäännössä. 

Volyymitiedot ja kehitys 

Nykyinen tarkastuslautakunta on aloittanut 12.6.2017.  

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2019 aikana yhteensä 11 kertaa. Tarkastuslautakunnan sihteerinä 
toimi tilintarkastaja.  

Valtuuston valitsemana tilintarkastusyhteisönä on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Kaupungin 
vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHT Vesa Keso.  
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Konserniyhtiöitä on tarkastanut JHT KHT Hanna Keskinen. Hän on osallistunut myös kaupungin 
tilintarkastukseen. Lisäksi kaupungin tarkastusryhmään ovat kuuluneet JHT Markus Mäkelä ja tarkastaja 
Sanna Peuranen. 

KAUPUNGINVALTUUSTO 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Valtuustolla on kaupungin ylimpänä päättävänä elimenä kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. 
Valtuustolle 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 31 valtuutettua ja yhtä monta varavaltuutettua. Valtuusto kokoontui 9 kertaa.  

Kokousten lisäksi valtuustolla oli vuoden aikana kaksi valtuustoseminaaria, joissa käsiteltiin mm. kaupungin 
kiinteistöjä, senioritalo-hanketta sekä talousarviota 2020. Vuoden 2019 aikana aloitettiin myös valtuuston 
kokousten jälkeinen valtuutettujen kyselyhetki, jossa viranhaltijat kertovat valmistelussa olevista asioista ja 
valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä yhteistä keskustelua ajankohtaisista aiheista.  

Varsinaisten seminaarien lisäksi elokuussa valtuusto pelasi pesäpallon haastepelin Parkanossa Kihniön 
valtuustoa vastaan. Elokuun valtuusto järjestettiin edellisen vuoden tapaan torikokouksena ja ennen 
torikokousta pidettiin kuntalaisten kyselytunti. Torille kokoontui valtuuston lisäksi noin 80 kuntalaista 
esittämään kysymyksiä sekä seuraamaan valtuuston kokousta kyselytunnin jälkeen. Lokakuussa valtuusto 
vietti valtuuston 100-vuotisjuhlaa Koulu- ja kulttuurikampus Kaarnassa. Juhlatilaisuuteen ja tämän jälkeen 
pidettävään valtuuston kokoukseen oli kutsuttu kaikki kuntalaiset. 

Syksyllä 2019 valtuusto teki päätöksen valtuuston kokousten striimaamisesta kaupungin YouTube-tilille. 
Ensimmäinen YouTubeen striimattu valtuuston kokous oli valtuuston 100-vuotis juhlakokous Kaarnassa. 

KAUPUNGINHALLITUS 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta strategian ja tavoitteiden mukaisesti 
sekä 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 kaupunkikonsernista ja konserniohjauksesta. 

Kaupunginhallitus asettaa myös vammais- ja vanhusneuvostot. Vuoden 2019 aikana päätettiin yhteistyötä 
kaupunginhallituksen ja neuvostojen välillä tiivistää siten, että neuvostojen sihteeriys hoidetaan kanslian 
resurssista. 
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Keväällä 2019 toimielinten ensimmäinen kaksivuotiskausi päättyi ja valtuuston puheenjohtajat, 
kaupunginhallitus sekä sen alaisten toimielinten kokoonpanot valittiin uudelleen seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle. 

Vuoden 2019 lopussa tehtiin suunnitelma myös organisaation digitaitojen kehittämiseksi. Tämä pitää 
sisällään mm. "ict-ajokortit", sähköisten kalentereiden, sähköisten kokousvälineiden ym. käyttöönoton. 
Lisäksi tehtiin periaatepäätös myös sähköisen lomakepalvelun hankinnasta, joka mahdollistaa sähköisen 
asioinnin kuntalaisille vahvaa tunnistautumista käyttäen. Toimenpiteiden toteuttaminen on tarkoitus aloittaa 
alku vuodesta 2020. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Kaupunginhallitukseen kuuluu 10 jäsentä. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 18 kertaa.  

Lisäksi kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto (8 kokousta), joka päättää 

henkilöstöasioista ja käyttää työnantajan edustajana puhevaltaa neuvotteluissa henkilöstöjärjestöjen kanssa 

sekä kaupunginhallituksen asettama elinvoimatoimikunta (6 kokousta). 

Kaupunginhallituksella oli yksi kahden päivän strategiaseminaari sekä yksi iltaseminaari, jossa käsiteltiin 

Monetraa. 

Kaupunginhallituksen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 

Tavoitteena: Konserniohjauksen kehittäminen ja konserniajattelun läpilyöminen. Sote-uudistuksen ja 
maakuntauudistuksen tuomat muutokset, Elinvoimakuntaan valmistautuminen. 

Toteutuminen: Vuonna 2018 omistajaohjausta on toteutettu tiiviisti erityisesti Parkanon Vesi Oy:ssä, 
Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:ssä ja Parkanon Kehitys-Parkki Oy:ssä. 

 
Yleishallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Yleishallintoon kuuluvat kaupunginhallituksen lisäksi myös 
kuntayhteistyö, mahdolliset hankkeet, kansliapalvelut, osuus verotuskustannuksiin ja muut 
yhteistoimintaosuudet, elinkeinojen kehittäminen, toimikunnat, nuorten kesätyön tukeminen, 
työllistämistoimet, TE- yhteispalvelu, asukasmarkkinointi, sekä koko kaupungin yleiset hallintokustannukset. 
Talousarvio sisältää määrärahan veteraanien ateriapalveluun haja-asutusalueella. Elinkeinojen edistämiseksi 
tuetaan mm. seuraavia priorisoituja hankkeita yhdessä Kehitys-Parkin kanssa: metalli- ja puualojen 
kehittämistoimet, Luonnonvara-keskuksen Parkanon toimipisteen yritysrajapinnan kehittäminen ja 
Metsämuseon hyödyntäminen matkailun kehittämisessä. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Kansliayksikön henkilöstöön kuuluvat kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja 
(50% palkasta) ja kaupunginsihteeri. 
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Kaupungin kehitysvoiman suurin tekijä on 
elinkeinoelämä. Kaupunki on aktiivisesti edesauttamassa omalta osaltaan elinkeinoelämän ja sitä kautta 
kaupungin koko elinvoiman kehittymistä. Kaupungin ja elinkeinoelämän yhteydenpito on aktiivista ja 
kaupungin aloitteesta lähtevää. Tavoitteena oli 20 yrityskäyntiä vuodessa. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Uuden kuntalain 
velvoitteet viestinnästä ja tiedottamisesta otetaan huomioon kehittämällä ulkoista ja sisäistä viestintää.  

Kaupungin viestintäpalvelut on toteutettu ostopalveluna Tuuri-tiedotukselta ja tätä kautta on varmistettu 
asiantunteva ja aktiivinen viestintä myös sosiaalisessa mediassa päätöksenteonkin osalta. Viestintää on 
kehitetty myös häiriötilanteiden osalta siten, että ajantasainen tieto on ollut löydettävissä kaupungin 
nettisivuilta ja sosiaalisen median kanavista.  

Työllistämispalveluja kehitetään osana hyvinvointi- ja kasvupalveluja. Nuorten kesätyöllistämistä jatketaan. 
Työllistämisvelvoitteen täyttäminen on jokaisen toimialueen asiana. 

Elinkeinojen kehittämistoimia: 

- Parkano palkittiin 2. parhaana Pirkanmaan Yrittäjien elinvoimakuntakilpailussa 
- Yrityskäynnit, neuvonta 169 kpl 
- Uusia yrityksiä 33 kpl, eniten yrityshankkeita Pohjois-Satakunnan Leader-alueella 
- 250 hengen yritysseminaari Kaarnassa, Elinvoimajahti lokakuussa 2019, useita koulutus- ja infotilaisuuksia 
- Yrityksille tärkeiden tiehankkeiden edistäminen (Vt 3, asemantie, Karttiperäntien alkupää) 
- Toimenpiteet rautatieaseman saavutettavuuden parantamiseksi (selvitykset) 
- Aktiivinen vaikuttaminen vr:n suuntaan 
- Tuulivoimahankkeen esiselvitykset 
- Valokuituhankkeiden rahoitus Lupinetin kautta ja tätä kautta mm. kylien elinvoiman lisääminen 
- Osaavan työvoiman saannin SEUTU-hankkeen käynnistäminen, noin 30 työllistynyttä 
- Päätös työllisyyden kuntakokeiluun mukaan lähdöstä osana Pirkanmaan hakemusta. 
 
Markkinointitoimia: 

- Kaarnan brändäys yhdessä markkinointitoimiston kanssa, markkinointisuunnitelma, brändi ja visuaalinen 
ilme 
- Uudet matkailu- ja markkinointisivut parkanoon.fi lanseerattiin ja sivuja markkinointiin mm. googlehaussa ja 
Youtubessa 
- Mainosvideo kesätapahtumista 
- Tervetuloa Parkanoon mainostaulun uusiminen Vt3:n Keskustan risteyksessä. Parkanon Matkailuyhdistys 
ry on Leader-hankkeen avulla suunnitellut ja toteuttanut Pysähdy Parkanoon –kampanjan, joka on sovitettu 
kaupungin muuhun markkinointiin. Kampanja näkyy, led-tauluilla, internet-sivustoilla ja sosiaalisessa 
mediassa, taksien takaikkunoiden tarroissa sekä uusissa t-paidoissa messuilla. Myös kaksi uutta 
mainostaulua. 
- Yritys- ja asuintonttien markkinointi 
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- Osastoilla Asta-messuilla ja Pirkanmaan erämessuilla tuhansia kävijöitä 
- Aktiivinen viestintä somessa ja kaupungin sivuilla levisi laajalti (Toni Rajala päivitykset yli 57 tuhatta, 
Erämessut n. 27 tuhatta, lasten Ihan pihalla-päivä lähes 23 tuhatta, Kaarnan ensimmäinen koulupäivä noin 
16 tuhatta) 
- MM-kultamitalisti Toni Rajalan laaja näkyvyys, päätös veistoksesta ja lahjoituksesta stipendirahastoon 
- Päätös osallistumisesta Tampereen Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hakuun. 
- Uudet matkailu- ja markkinointisivut parkanoon.fi lanseerattiin ja sivuja markkinointiin mm. googlehaussa ja 
Youtubessa 
- Mainosvideo kesätapahtumista 
- Parkanon Matkailuyhdistys ry on Leader-hankkeen avulla suunnitellut ja kaupungin rahoituksen avulla 
toteuttanut Pysähdy Parkanoon –kampanjan. Pysähdy Parkanoon –kampanjan myötä on pystytetty kaksi 
uutta mainostaulua sekä Ikaalisiin että Kurikkaan. Kaiken kaikkiaan kampanja näkyy neljässä eri 
mainostaulussa, led-tauluilla, internet-sivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, taksien takaikkunoiden tarroissa 
sekä uusissa t-paidoissa, jotka pääsivät ensimmäisen kerran näytille Pirkanmaan Erämessuilla. 
- Osasto Pirkanmaan erämessuilla Kehitys-Parkin ja Kihniön kanssa 
 
Henkilöstöhallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Henkilöstöjaosto on päättävä elin henkilöstöasioissa. Henkilöstöjaoston tehtävänä on kehittää kaupungin 
henkilöstörakennetta. Henkilöstösihteeri toimii jaoston sihteerinä. Hän toimii myös KT –yhdyshenkilönä. 
Henkilöstöasioiden yleisjohtamisesta vastaa kehitysjohtaja. Hän toimii myös jaoston esittelijänä. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet 

Henkilöstöhallintoa hoidetaan kaikilla kaupungin osa-alueilla, joilla toteutetaan kaupungin yhteisiä strategia-
tavoitteita: 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.  

Talousarviovuoden aikana suoritettiin loppuun TVA –järjestelmän päivitys.  

Henkilöstöpoliittisten tavoitteiden toteutuminen 

Parkanon kaupungin keskeinen voimavara on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Kaupungin 
vetovoimaisuudesta työnantajana pidetään huolta tarjoamalla mielekkäitä tehtäviä ja kehittämällä 
kilpailukykyisiä palkkausjärjestelmiä ja välittämällä aidosti henkilöstön työhyvinvoinnista. Henkilöstön 
hyvinvointia lisäävät myös kaupungin järjestämät mahdollisuudet osallistua oman työn ja työyhteisön 
kehittämiseen, mikä rohkaisee henkilöstöä uudistamaan työprosesseja. Rekrytointihaasteisiin vastataan 
tarjoamalla houkuttelevia asumisen ja elämisen vaihtoehtoja, mukaan lukien oikeudenmukainen palkkaus, 
jotka tukevat paikkakunnalle muuttoa. 
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Henkilöstöhallintoa hoidetaan kaikilla kaupungin osa-alueilla, joilla toteutetaan kaupungin yhteisiä strategia-
tavoitteita: 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. 

Työympäristön turvallisuus ja viihtyisyys 

Syksyllä 2019 otettiin käyttöön uusi koulu- ja kulttuurikampus Kaarna, jonka uudet ja modernit tilat tarjoavat 
kaikille parkanolaisille peruskoululaisille ja lukiolaisille sekä näiden henkilöstölle turvalliset, terveelliset, 
viihtyisät ja ergonomiset tilat työskennellä. Työpaikkaselvityksissä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja 
työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja, haittoja, kuormitustekijöitä ja voimavaroja sekä niiden merkitystä 
työntekijöiden terveydelle ja työkyvylle. Vuonna 2019 työpaikkaselvitys tehtiin koulu- ja kulttuurikampus 
Kaarnaan.  

Kallion päiväkodissa tehtiin rakenteellisia tutkimuksia ja niihin liittyen työturvallisuutta parantavia 
toimenpiteitä. Tilannetta seurataan aktiivisesti. 

Kuntouttava työtoiminta ja nuorten työpaja siirtyivät vanhalta paloasemalta keskustan koulu tiloihin.  

Vuonna 2019 parannettiin kaupungintalon tilojen lämmityksen säätelyä vaihtamalla työhuoneisiin uudet 
patterit. Myös sisäkattojen uusiminen aloitettiin. Samalla on uusittu valaistusta ja eristetty ilmanvaihtoputkia. 

Työntekijöiden työnäkemiseen liittyviin asioihin kiinnitettiin huomiota päivittämällä työnäkemiseen liittyvä 
ohjeistus, joka sisälsi mm. ohjeen erityistyölasien hankkimisesta. 

Toimitilaturvallisuuteen panostettiin järjestämällä henkilöstölle koulutusta uhkaavassa asiakastilanteessa 
toimimiseen. Kaupungin kiinteistöissä hälytysjärjestelmiä on myös ajantasaistettu ja samalla on lisätty 
kameravalvontaa. Lisäksi vuonna 2019 perustettiin työ- ja toimitilaturvallisuustyöryhmä, joka kokoontui 
syksyllä kerran ja antoi ehdotukset johtoryhmälle. 

Aiempien vuosien tapaan työtilojen ergonomiatekijöihin kiinnitettiin huomiota huolehtimalla siitä, että 
työntekijöillä oli mahdollisuus saada käyttöönsä ergonomisia toimistokalusteita. Myös työturvallisuuskorttien 
voimassaoloon kiinnitettiin huomioita. Työntekijällä on mahdollisuus ilmoittaa läheltä piti tilanteista ja 
kiinteistöihin liittyvistä vaaranpaikoista sähköisesti. 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Kunnan palveluiden järjestäminen pohjautuu henkilöstöön, joka on osaavaa ja voi hyvin. Kaupunki on 
kyennyt lisäämään tuottavuutta teknologian avulla ja taloudellisten paineiden vuoksi siten, että henkilöstön 
määrä on suunnitelmallisesti vähentynyt vuosi vuodelta. Samaan aikaan kunnille on jatkuvasti annettu lisää 
vastuita ja tehtäviä, ja useimpien tehtävien vaativuus on merkittävästi kasvanut. Tämän vuoksi osaamisen 
kehittämiseen on kiinnitetty huomiota ja järjestetty useita koulutuksia. Henkilöstölle on myös hankittu monia 
digijärjestelmiä, jotka jatkossa säästävät resurssia, mutta niiden käyttöönotto vaatii opiskelua. 
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Henkilöstöasioiden tärkeitä kysymyksiä ovat avainosaajien saatavuus ja rekrytointi sekä olemassa olevan 
henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen. Henkilöstöä on kannustettu kouluttautumiseen tarjoamalla 
mahdollisuus osallistua tehtävissään tarvittavaa ammattitaitoa edistävään koulutukseen. Koko 
organisaatiossa on kiinnitetty huomiota koko henkilöstön tasapuoliseen kouluttamiseen. Osaamisen 
kehittämisessä on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan hankkeita lisäkoulutuksen saamiseksi. 

Henkilöstön tavoitteiden selkeys, aktiivinen sisäinen viestintä, säännölliset henkilöstöpalaverit ja 
kehityskeskustelut 
 
Aiempien vuosien tapaan henkilöstölehti Parkki toimii tärkeänä viestintäkanavana koko kaupungin 
henkilöstölle. Myös työpaikkakokouksia ja toimialakohtaisia henkilöstöpalavereita järjestettiin säännöllisesti. 
Säännöllisesti kokoontuva laajennettu johtoryhmä toimi myös hyvänä viestintäkanavana ja 
keskustelufoorumina ylimmän johdon, keskijohdon, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen välillä.  

Vuoden 2019 talousarviossa yhdeksi keskeisistä tavoitteista asetettiin organisaatioviestinnän kehittäminen. 
Tämän tavoitteen toteuttamiseksi rakennettiin vuoden 2019 aikana Parkanon kaupungin intranet, jonka 
nimeksi tuli Pakki. Pakin on tarkoitus toimia tärkeimpänä koko kaupungin henkilöstön sisäisen tiedotuksen 
välineenä asioista, joista aiemmin on lähetettiin sähköpostia koko henkilöstölle. Pakki toimii myös 
tietovarastona, joka korvaa Y -levyaseman. Pakista löytyvät kaikki henkilöstöä koskevat asiat rekrytoinnista 
työsuhteen päättymiseen. Pakissa julkaistaan myös kaupungin toimintaa ja henkilöstöä koskevia 
ajankohtaisia juttuja, joita aiemmin julkaistiin Parkki-lehdessä.  

Pakki avautui koekäyttöön laajennetulle johtoryhmälle lokakuussa 2019. Koko henkilöstön käyttöön Pakki 
avattiin vuoden 2020 alussa. Pakin myötä Parkki-lehden julkaiseminen jäi historiaan. Parkki-lehti julkaistiin 
viimeisen kerran joulukuussa 2019. 

Osaamisen kehittämisessä on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan hankkeita lisäkoulutuksen saamiseksi. 

Työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen sekä kannustaminen henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen 
 

Vuoden 2019 talousarviossa nostettiin yhdeksi tavoitteeksi työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön 
tiivistäminen ja kehittäminen ja varhaisen välittämisen mallin jalkauttaminen läpi koko organisaation.  

Vuosien 2018-2019 aikana otettiin käyttöön vakinaiselle henkilöstölle suunnattu sähköinen terveyskysely. 
Sähköinen kysely on työntekijälle hyvä apuväline omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvien asioiden 
arvioinnissa. Kyselyn avulla myös työterveyshuolto ja esimiehet saavat tietoa työntekijöiden terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvistä tarpeista. Tiedon avulla osataan suunnitella ja kehittää työntekijöiden työkykyä ja 
työssä jaksamista tukevia toimia. Vuosien 2018- 2019 vaihteessa sähköinen terveyskysely toteutettiin 
varhaiskasvatuksen, perusturvan ja teknisten palveluiden henkilöstölle. Vuonna 2020 ovat vuorossa koulujen 
henkilöstö sekä hallinnon tukipalveluiden henkilöstö.  
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Varhainen välittäminen on sekä työntekijän että työyhteisön ja organisaation etu. Varhaisen välittämisen 
mallin tavoitteena on henkilöstön työkyvyn säilyttäminen, erilaisten ongelmatilanteiden ennaltaehkäiseminen 
ja korjaaminen yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.  

Vuonna 2018 käyttöönotetusta Parkanon kaupungin varhaisen välittämisen mallista sekä työkykyasioiden 
puheeksi ottamisesta järjestettiin esimiehille koulutusta lokakuussa 2019 yhdessä työterveyshuollon kanssa. 
Esimiehet velvoitettiin viestimään mallista omissa työyksiköissään. Varhaisen välittämisen mallin 
käyttöönotosta kerrottiin henkilöstölle myös Parkki-lehdessä. 

Vuonna 2019 työterveyshuollon ohjausryhmässä päätettiin, että työterveyshuoltoyhteistyötä tiivistetään 
lisäämällä työterveyshuollon kanssa käytävää keskustelua koskien henkilöitä, joilla varhaisen välittämisen 
mallin mukaiset raja-arvot ylittyvät. Päätettiin myös, että toimialoille toimitetaan säännöllisesti tiedot 
henkilöstön sairauspoissaoloista. Näin tuetaan sitä, että varhaisen välittämisen mallin mukaiset toimet 
käynnistyisivät aina hälytysrajojen ylittyessä.  

Totuttuun tapaan Parkanon kaupunki tuki henkilöstönsä työhyvinvointia mm. lounasseteleiden avulla sekä 
tarjoamalla monipuolista tyhy-toimintaa. Kaupunki kannusti henkilöstöään oman hyvinvointinsa 
kehittämiseen, erityisesti liikuntaan. Tyhy-toiminta tarjosi pääsyn edullisesti esim. kuntosaleille, niska-
selkäjumppaan, uimaan, keilaamaan, luistelemaan tai hiihtämään.  

Parkanon kaupungin vetovoimaisuutta työnantajana pyritään tukemaan mahdollistamalla moderneja työn 
tekemisen muotoja kuten etätyötä. Etätyöjärjestely toimii joustavasti edellyttäen että, molemmilla osapuolilla, 
työntekijällä ja työnantajalla on samanlainen käsitys etätyön tekemisen ehdoista ja periaatteista. Tämän 
vuoksi vuonna 2019 uudistettiin Parkanon kaupungin etätyötä koskeva ohjeistus. 

Vuonna 2019 kiinnitettiin huomiota myös työelämässä vallitsevaan jatkuvaan muutostilanteeseen ja siihen 
liittyvään työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemiseen järjestämällä koko kaupungin henkilöstölle tilaisuus 
osallistua dosentti Marja-Liisa Mankan luennolle koskien työelämän muutoksessa pärjäämistä ja työn iloa. 

 

Tukipalvelut 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Hallinnon tukipalveluita ovat talouspalvelut, toimistopalvelut, postitus, 
monistamo ja puhelinvaihde/palvelupiste. Talouspalveluissa hoidetaan keskitetysti kaupungin taloushallintoa. 
Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat mm. talouden kehityksen seuranta ja analysointi, talousarvion ja 
toimintakertomuksen valmistelu, kirjanpito ja tilinpäätös, ostoreskontra, maksuliikenne, vesilaskutus ja 
yleislaskutus, perintätoimet, palkat ja eläkeasiat, maksuvalmius ja rahoitus.  

Toimistopalveluissa hoidetaan kaupungin asiakirjojen tietopalvelua, diariointia ja arkistointia. 
Toimistotarvikkeiden hankinta on keskitetty. Myös postitus ja palveluneuvonta/puhelinvaihde hoidetaan koko 
organisaation tukipalveluna.  
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Volyymitiedot ja niiden kehitys: Tukipalveluita hoidetaan yhteensä 10 henkilön työpanoksella: 
Kehitysjohtaja (50% palkasta), laskentapäällikkö, 2 palkkasihteeriä, toimistosihteeri (palkanlaskenta 80% 
työajalla), toimistosihteeri (ostoreskontra, vesihuoltolaitos), toimistosihteeri (myyntireskontra), 
tiedonhallintasihteeri, palvelusihteeri, isännöitsijä/kirjanpitäjä.  

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: 

Tavoitteet: prosessien tarkastelua ja toimintatapojen uudistaminen tarvittaessa. Turhan työn karsinta. 
Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto.  

Vuoden 2018 loppupuolella aloitettiin koko kaupunkia koskeva tiedonohjaussuunnitelma-projekti, jonka 
tavoitteena on siirtyminen sähköiseen arkistoon joka toimialan osalta vuoteen 2021 mennessä. Projektia 
vietiin eteenpäin vuoden aikana. 

Toimielintyöskentelystä on järjestetty yhteistä koulutusta ja käytäntöjä on yhtenäistetty sekä tätä kautta 
osaamista vahvistettu, joka tuo mahdollisuuksia myös sijaisjärjestelyihin. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:  

Kaupunginhallitus päätti syksyllä 2019 ulkoistaa kaupungin talous- ja palkkahallinnon Monetra Pirkanmaa 
Oy:lle 1.1.2020 lukien. Käytännön syistä siirtyminen päätettiin toteuttaa kuitenkin vasta 1.4.2020. Tässä 
ratkaisussa kaupungilta siirtyi 6 henkilöä Monetran palvelukseen. 

Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n isännöinti siirtyi hallinnon tukipalveluiden hoidettavaksi 1.11.2018 
lukien, jolloin rekrytoitiin isännöitsijä/kirjanpitäjä. Taloushallinto siirtyi hallinnon tukipalveluiden hoidettavaksi 
1.1.2019. Parkanon Vesi Oy:n talouspalvelut siirtyivät myös 1.1.2019. Syksyllä 2019 tehdyn Monetra –
päätöksen myötä yhtiöt kilpailuttivat palvelut uudelleen, ja palvelut siirtyivät yksityisen tilitoimiston 
hoidettavaksi. Tästä johtuen kaupunki myös lopetti isännöitsijä/kirjanpitäjän työsuhteen. 

Toimistotarvikkeiden, postituksen ja kopioinnin kustannuksia ei enää kirjata sisäisesti, vaan ne vyörytetään 
laskennallisesti. Tässä säästetään erinäisiä työvaiheita. 

 

ICT-palvelut 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: ICT-palvelut sisältää alakohdat Ict-palvelut, Atk-verkko, Palvelimet ja 
Teleoperaattorit. ICT -palvelujen tehtävänä on järjestää tietoteknisiä palveluja sekä varmistaa kaupungin 
tietoteknisten järjestelmien toimivuus ja ajanmukaisuus. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Tietohallintojohtaja ja järjestelmäasiantuntija. Määräaikainen atk-
tukihenkilö ollut palkattuna osan vuotta erityisesti Suomi.fi –palvelun ja GRPR –tietosuojakäytäntöjen 
valmisteluun. 
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Parkanon kaupungin tietotekniikan ehkä kuvaavimpana volyymitietona voidaan pitää työasemien määrän 
kehitystä. Se on pysynyt yksittäisiä piikkejä lukuun ottamatta noin 20 työaseman/kannettavan lisääntymisenä 
vuodessa. Tällä hetkellä työasemia on noin 450 kappaletta.  

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: 

Tavoite: Kehitetään tietohallinnon toiminnan huoltovarmuutta ja selvitetään esimerkiksi kuntayhteistyöhön ja 
ostopalveluihin liittyviä toimintamalleja. 

Toteutuminen: Tietohallinnon huoltovarmuuteen liittyen on suunniteltu ja tullaan suunnittelun perusteella 
toteuttamaan merkittävä verkon vikasietoisuuteen ja huoltovarmuuteen kohdistuva investointi Parkanon 
kaupungin core verkkoon. Toteutus samalla aikataululla, kuin koulukampus Kaarna valmistuu. 

Kuntayhteistyö ei ole edistynyt tavoitekaudella. 

Ostopalvelu ja rahoitus vaihtoehtoja on selkeytetty liittyen Kaarnan hankintaprosesseihin ja näitä samoja 
hankinta ja rahoitusmalleja tullaan käyttämään myös muualla, kuin sivistystoimessa tästä lähtien. 

Toimintavuonna tapahtunut Kaarnan valmistuminen kuormitti tietohallintoakin hyvin merkittävästi. Vaikkakin 
ostopalveluita käytettiin monelta osin, myös omien resurssien osalta mentiin äärirajoilla. Hankkeessa 
onnistuttiin kuitenkin erittäin hyvin ja Parkanolla on vähintäänkin ajanmukaiset laitteistot ja fasiliteetit. Tämä 
on edesauttanut etäkoulutoiminnan järjestämistä Korona –pandemian aikana. 

Myös taloustoimen siirtyminen Monetralle on ollut merkittävä tietojärjestelmällinen muutos. Tosin sen 
painopiste ajoittui vuoden 2020 kevääseen, mutta valmistelut alkoivat jo vuoden 2019 syksyllä. 

Tuleva kehitys 

Käynnissä olevan poikkeusajan jälkeen jatketaan kaupungin runkoverkon muutostöitä ja palvelinsalin 
vikasietoisuuden kehittämistä Kaarnan yhteyteen toteutettuun laitetilaan. Edelleen opittuna etätyöskentelyn, 
etäopiskelun, etäkokousten ja kuntalaisten sähköisten palveluiden suhteen tullaan panostamaan siihen, että 
valmiudet Korona -pandemian kaltaisiin poikkeustiloihin tulevat huomioitua yhä paremmin. 
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Maaseutuhallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Parkanossa toimivat tilat: 

 
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 1 171 hakemusta  
v. 2015 168 tilaa 1 053 hakemusta 
v. 2016 167 tilaa    858 hakemusta 
v. 2017 164 tilaa    820 hakemusta 
v. 2018 157 tilaa    797 hakemusta 
v. 2019 158 tilaa …774 hakemusta 

 

 

Muu perusturva 

Muuhun perusturvaan kuuluvat ympäristöterveydenhuolto, perusturvan tilahallinto eli Väistön ja Rantakodon 
tilakustannukset sekä Pihlajalintu. Lisäksi muun perusturvan alle kuuluvat eläkeperusteiset Keva-maksut ja 
muut sote-sopimuksen ulkopuoliset toiminnot mm. kotisiivous. 

Kaupunginhallituksen alle tilinpidollisesti kuuluva muu perusturva on käsitelty perusturvalautakunnan 
kokonaisuudessa 
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PERUSTURVALAUTAKUNTA 

Perusturvapalveluiden toiminta-ajatus 

Perusturvapalveluiden toiminta-ajatuksena on turvata yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa 
kuntalaisille kaupungin voimavaroja vastaavat laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut niitä itse järjestämällä 
tai palveluja hankkimalla. 

Lautakunnan toiminnan kuvaus 

Yhteistoiminta-alueen Parkano-Kihniö sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämis-, valmistelu-  ja 
toimeenpanovastuu on yhteisellä perusturvalautakunnalla. Parkanon kaupunki vastuukuntana hoitaa 
yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen kunnille kuuluvat viranomaistehtävät. 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Perusturvalautakuntaan yhteistoiminta-alueella kuuluu kahdeksan (8) jäsentä; viisi (5) Parkanosta ja kolme 
(3) Kihniöstä sekä Parkanon kaupunginhallituksen edustaja.  Esittelijänä toimii perusturvajohtaja.  
Perusturvalautakunta ytan kokouksia oli kertomusvuonna 8 kpl ja käsiteltäviä asioita yhteensä 79 kpl.   

Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunnalla on yksilöjaosto, joka käyttää sosiaalilainsäädännössä 
määrättyä ratkaisu- ja päätösvaltaa, jotka lainsäädännön mukaan kuluvat yksilöasioissa sosiaalihuollosta 
vastaavalle toimielimelle. Yksilöjaostoon kuuluu 3 jäsentä; 2 Parkanosta ja 1 Kihniöstä ja esittelijänä toimi 
perusturvajohtaja. Yksilöjaoston kokouksia oli kertomusvuonna 2 kpl ja käsiteltäviä asioita 9 kpl. 

Kertomusvuoden 2019 keskeiset toiminnalliset muutokset 

Vuodesta 2015 alkaen Parkanon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut on hankittu Pihlajalinna -
ryhmittymältä lukuun ottamatta terveyden- ja sosiaalihuollon viranomaistoimintaa, sivistystoimen tuottamaa 
päivähoitoa ja Sastamalan kaupungin tuottamaa ympäristöterveydenhuoltoa . Kihniön kunta liittyi Parkano-
Kihniö sote -yhteistoiminta-alueeseen 1.5.2015 alkaen. Parkanon kaupungilla on sopimuksen mukaisesti 
järjestämisvastuu Kihniön sote-palveluista ja kaupunki vastaa viranomaistoiminnasta ja Pihlajalinna –
ryhmittymä vastaa Kihniön muista sote-palveluista (päivähoitoa ja ympäristöterveydenhuoltoa lukuun 
ottamatta). 

Parkanon kaupungin ja Pihlajalinnan Terveys Oy:n välistä hankintasopimusta sovelletaan myös Kihniön 
sotetoimintaan. Kihniötä koskevasta sote-viranomaistoiminnasta vastaa Parkanon kaupunki, ja kustannukset 
vastaavasti sisältyvät Kihniön sotehintaan.  
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Parkanon kaupunki ja Pihlajalinna Terveys Oy ovat perustaneet Kolmostien Terveys Oy:n, joka on 
Pihlajalinna Terveys Oy:n tytäryhtiö. Kolmostien Terveys Oy tuottaa vuodesta 2016 lähtien Pihlajalinnan 
Terveys Oy:lle alihankintana Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueen kunnalliset sosiaali- ja 
terveyspalvelut. 9Lives Pirkanmaa Oy tuotti alihankinta Kolmostien Terveys Oy:lle Parkano-Kihniö alueella 
kotihoidon palvelut ajalla 1.5.2019 – 31.1.2020.  

Aikaisemmin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Vammalan aluesairaalan ylläpitämä Parkanon 
mielenterveystoimiston toimintojen järjestämisvastuu on ollut Parkanon kaupungilla vuodesta 2016 lukien ja 
palvelut tuottaa Kolmostien Terveys Oy Parkano-Kihniö alueella.  

Kertomusvuonna 2019: 

- Hyväksyttiin ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017 – 2025  
- Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi myönnettiin nuorisovaltuuston 

uusille edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus perusturvalautakunta ytan kokouksiin 
- Päätettiin lähteä mukaan Pirkanmaan perhehoitoyksikön laajentamishankkeeseen, jossa keskus 

laajenee henkilökohtaisen avun keskukseksi. 
- Valtuutettiin Tampereen kaupunki toteuttamaan ja hallinnoimaan hankintamenettely Perhehoitolain 

mukaisesta perhehoidosta Parkano-Kihniö alueella 
- Annettiin sijaintikunnan lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 9Lives Pirkanmaa Oy:n 

yksityisen ilmoituksenvaraisen toiminnan aloittamisesta 
- Osallistuttiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston syyskuussa tekemään tarkastukseen 

kotihoitoon  
- Hyväksyttiin lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen kriteerit 
- Jatkettiin lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) kehittämistyötä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa 

 

Perusturvan hallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Perusturvapalveluiden hallinnon tehtävänä on ohjata ja seurata perusturvan toimintoja, ml. sote –
ulkoistuksen toteuttamista. 

Palvelutuotanto perustuu hyväksyttyihin säädöksiin, toimintaohjeisiin ja palvelutarvekartoituksiin kuntalaisten 
tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus huomioiden. Perusturvan asiakirjahallinnon, laskutuksen ja perinnän 
sekä muiden toimistotehtävien palvelut tuottaa keskushallinnon tukipalvelut. 

 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Perusturvan hallinnon henkilöstöresurssina on perusturvajohtaja ja hyvinvointipäällikkö ajalla 

1.12.2018 – 31.5.2019. Henkilöstöjaosto muutti hyvinvointipäällikön nimikkeen terveys-ja hyvinvointi- 
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johtajaksi 1.6.2019 alkaen. Terveys- ja hyvinvointijohtaja aloitti työskentelyn 30.12.2019.   

 
 
Sote -palvelut 

Sote – palvelut sisältävät kaupungin viranomaistoiminnan ja Pihlajalinna – ryhmittymältä hankittavat sosiaali- 
ja terveyspalvelut. Pihlajalinna vastaa kokonaisulkoistuksena perusterveydenhuollon, suun 
terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, perhe- ja kasvatusneuvolan, osan vammaispalveluista, osan 
päihdepalveluista, mielenterveystoimiston, vanhustyön, kotihoidon, ravintohuollon ja pesulan palveluista. 

Kihniön kunnan sote-palvelut siirtyivät yhteistoimintasopimuksella vastuukuntana toimivan Parkanon 
hoidettavaksi 1.5.2015 alkaen. Yhteistoiminta-alueen palvelut tuottaa viranomaistoimintaa lukuun ottamatta 
Pihlajalinna – ryhmittymä.  

Kokonaisulkoistuksen keskeiset tavoitteet: 

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

Palvelurakenteen tasapainoinen ylläpito ja kehittäminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
yhteistyönä 

Lähipalvelujen säilyminen ja saatavuus Parkanossa 

Korkean palvelun laadun säilyminen nykytasolla 

Kustannuskehityksen ennakoitavuus ja hallinta 

Hyvillä palveluilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta 

Hankintasopimuksen mukaisilla ohjausryhmäkokoonpanoilla seurattiin palvelutuotantoja sekä niiden 
kehittämistä ja laadun säilymistä.  

Sosiaalitoimi, viranomaistoiminta 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Lapsi- ja perhepalvelut 

Vuodesta2015 alkaen Parkanon kaupungin sekä toukokuusta 2015 alkaen Kihniön kunnan sosiaali- ja 
terveyspalvelut on tuottanut Pihlajalinna -ryhmittymä lukuun ottamatta terveyden- sosiaalihuollon 
viranomaistoimintaa, päivähoitoa ja ympäristöterveydenhuoltoa. Kunnan tuottamia ja virkavastuulla 
suoritettavia tehtäviä ovat lastensuojelu, lastenvalvonta ja toimeentulotuki sekä työelämän palvelukeskuksen 
palvelut. Näiden kokonaisuuksien lisäksi viranhaltijapäätös tehdään kunnassa vammaispalvelun palveluista, 
kehitysvammahuollon erityishuollosta, päihdehuollon laitoshoidosta, omaishoidontuesta, pitkäaikaisesta 
laitoshoidosta (vanhainkoti), kotihoidon palvelusta ja maksusta, asumispalvelusta ja maksusta (ikäihmiset, 
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päihdehuolto, kehitysvammahuolto, vammaispalvelu, psykiatrinen asumispalvelu). Näiden 
viranomaistehtävien lisäksi kaupungin vastuulla on tulojen laskutus ja perintä.  

Keskeinen viranomaistehtävä on yksityisen palvelutuotannon ohjaus-, seuranta- ja valvontatehtävät. Vuonna 
2019 tämä tehtävä korostui valvontaviranomaisen (Aluehallintovirasto) antaessa kunnille vuoden alussa 
määräyksen alueillaan olevien yksityisten asumispalveluyksiköiden toiminnan tarkastamisesta määräajassa. 
Parkano-Kihniön sote-alueella tarkastettiin toukokuun 2019 loppuun mennessä 9 asumispalveluyksikköä 
sekä aloitettiin kotihoidon valvonta, joka kesti helmikuulta 2019 koko kertomusvuodenvuoden ajan.  

Alkuvuonna 2019 jatkettiin tiivistä osallistumista sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Uudistus kaatui 
8.3.2019 ja Pirkanmaan kunnat päättivät jatkaa uudistustyötä kuntavetoisesti. Kertomusvuonna kiinnitetiin 
huomiota yhteistoiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen Pihlajalinna-ryhmittymän kanssa.  

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.  

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyötä jatkettiin vuonna 2019 edelleen, huolimatta valtakunnallisella 
tasolla tapahtuneista muutoksista sote-valmistelun osalta. Valtakunnan ohjauksessa kevään 2019 johdosta 
tapahtuneet muutokset eivät vähentäneet maakunnallista tai paikallista tahtoa edelleen kehittää ja innovoida 
entistä toimivampia lapsiperheiden palveluita. 
 
Pirkanmaan kuntien yhteinen näkemys on ollut edelleen kehittää lapsi- ja perhepalveluita eteenpäin yhteisin 
voimin. Kuntien välinen yhteistyö on ollut aktiivista ja keskustelevaa, hyviä käytäntöjä ja osaamista on jaettu 
eri toimijoiden kesken. Maakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden ohjausryhmä on jatkanut toimintaansa. 
Parkano on osallistunut aktiivisesti ohjausryhmän toimintaan sen yhtenä jäsenenä ja koko Lape-työskentelyä 
ylläpitäviin erilaisiin työryhmiin.  Maakunnalliset perhekeskukset ovat käynnistyneet ja monipuolistaneet 
toimintojaan ja palvelutarjontaansa.  
 
Maakunnan tavoitteena oli vuoden 2018 loppuun mennessä käynnistää jokaisella 
paikkakunnalla/yhteistoiminta-alueella toimivat perheiden kohtaamispaikat. Kohtaamispaikka on matalan 
kynnyksen fyysinen tila, jossa tuotetaan paikkakunnan tarpeesta käsin olevaa toimintaa. Tavoitteena on, että 
toimijat yhdistävät osaamista julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken. 

Parkanossa perheiden talon (Kosken talo) käyttöönotto toteutui syksyn 2018 aikana ja se on tärkeä saavutus 
perhepalveluiden kehittämistyössä yhdessä palveluntuottajien kanssa.  Keskittämällä palveluita, toimijoita 
sekä tarjoamalla ennalta ehkäiseviä palveluita olemme monessa kohdin edelläkävijöitä suhteessa mm. 
naapurikuntiimme. Huomionarvoista on yksityisen osuus, jolla myös mainittava merkitys tarkasteltaessa 
hallituksen ohjelman tavoitteita monialaisista toimijoista. Kolmas sektori ja seurakunta ovat myös aktiivisessa 
roolissa.  

Perheiden talossa on paitsi perheille suunnattuja palveluita, toimintaa, tietoa, vertaistukea myös 
ammattilaisten yhteistyötä tukevia työmuotoja; toimivat rakenteet, osaamisen jakaminen, monialainen 
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tietämys jne. Tavoitteena on paikallisesti, Kosken talon myötä, hankkia kokemusta laajemman 
perhekeskuksen perustamisesta alueelle. Tällöin Kosken talo voisi keskittyä perheiden kohtaamispaikkana 
toimimiseen.  

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen suunnattu valtion rahoitus päättyi jo 2018 vuoden lopussa, mutta 
lapsiperheiden palveluiden kehittämiseen ollaan hakemassa uutta valtion rahoitusta. Päätöksiä odotetaan 
vuoden 2020 kevään aikana. Monialainen työryhmätyöskentely jatkaa edelleen toimintaansa. 

Maakunnallista lasten ja perheiden palveluverkon suunnittelutyötä jatketaan sen pohjalta, mitä aiemman 
sote-maakuntavalmistelun aikana ehdittiin jo saada valmiiksi. Keskiössä tulevat olemaan ennalta 
ehkäisevien ja matalan kynnyksen palveluiden toteutuminen paikallisesti. Palveluita tullaan myös osaksi 
keskittämään alueellisesti, jolloin turvataan tarvittava riittävä erityisosaaminen, mm. vammaispalveluiden tai 
lastensuojelun osalta. 
 
Ikäihmisten palvelut 
 
Ikäihmisten palvelujen maakunnallisen kehittämistyön käännekohtina olivat vuosien 2016 –2019 aikana 
STM:n I&O kärkihanke Pirkanmaan Ikäneuvo ja sote-uudistuksen edellisen valmistelukauden 
työryhmätyöskentely. Ikäihmisten palveluihin kirjoitettiin maakunnan eri toimijoiden kanssa yhteinen 
“Suunnitelma ikäihmisten yhteensovitetusta palvelukokonaisuudesta Pirkanmaan maakunnassa”. Parkano-
Kihniö sote-yhteistoiminta-alue ei osallistunut I&O kärkihankkeeseen, mutta on ollut mukana Pirkanmaan 
maakunnallisen ikäihmisten palvelujen suunnitelman laadinnassa. Strategisiksi tavoitteiksi ikäihmisten 
palveluissa on Pirkanmaalla asetettu osallisuuden edistäminen, asiakaslähtöisyyden vahvistaminen 
neuvonnan ja asiakasohjauksen keinoin, matalankynnyksen toiminnan lisääminen, kotona asumista tukevien 
palvelujen kehittäminen ja asumisen uuden innovatiiviset ratkaisut. 
 
Parkanon ja Kihniön sote-yhteistoiminta-alueen ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma päivitetään 
vähintään valtuustokausittain. Ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017 – 2025 päivitettiin 
vuonna 2019. Suunnitelmaan kirjattiin iäkkäiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi painopistealueet 
kuluvalle valtuustokaudelle, joista yhtenä keskeisempänä toiminnallisena muutoksena matalan kynnyksen 
palveluohjauksen ja asiakasohjauksen kehittäminen. Palveluohjauksella tarkoitetaan varhaisen vaiheen 
neuvontaa ja ohjausta, keskiössä on matalan kynnyksen tavoitettavuus.  

Palveluohjaus sote-yhteistoiminta-alueella käynnistyi 1.5.2019 ja Ikätori aloitti toimintansa 18.10.2019. Ikätori 
on ikäihmisten matalankynnyksen kohtaamispaikka, josta saa neuvontaa ja ohjausta kasvokkain. Ikätorilla 
järjestetään toimintakykyä ja hyvinvointia ylläpitävää ohjelmaa, luentoja, esittelyjä ja kohtaamisia. Ikätori ja 
palveluohjaus toimivat myös linkkinä alueen järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kesken. 

Sote-yhteistoiminta-alueen kotihoidon palvelut vuodesta 2016 vuoden 2019 toukokuuhun saakka on 
tuottanut Kolmostien Terveys Oy. Kolmostien Terveys Oy käytti 9Lives Pirkanmaa Oy:tä yhteistoiminta-
alueen kotihoidon kokonaisuuden alihankkijana 1.5.2019 - 31.1.2020, jonka jälkeen palvelutuotanto siirtyi 
takaisin Kolmostien Terveys Oy:lle. 
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Pirkanmaan perhehoidon sekä henkilökohtaisen avun keskus 
 
Maakunnallinen perhehoidon yksikkö aloitti toimintansa jo vuonna 2014, ensin kehitysvammaisten 
perhehoitoon keskittyvänä yksikkönä ja vuoden 2016 aikana laajentaen toimintaansa koskemaan ikäihmisiä 
ja mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. Parkanon ja Kihniön yhteistoiminta-alue liittyi ikäihmisten perhehoidon 
yksikköön 1.1.2019 alkaen. Vuoden 2019 aikana maakunnallisesti tehtiin päätös yksikön laajentamisesta 
koskemaan vammaispalvelun henkilökohtaista apua. Maakunnallinen yksikkö vastaa työnantajamallilla 
toteutuvien henkilökohtaisten avustajien palkanmaksun sekä työsuhteeseen liittyvän ohjauksen ja 
neuvonnan toteutumisesta. 
 
Parkanon kaupunki teki sote-yhteistoiminta-alueelle sopimuksen liittymisestä Pirkanmaan RaiSoft-
toimintakyvyn arviointimittaristoon syksyllä 2019.  Pirkanmaan työryhmät kokoontuivat säännöllisesti syksyn 
aikana. RaiSoft-toimintakyvyn arviointimittaristo otetaan yhteistoiminta-alueella käyttöön vuoden 2020 
aikana. 

Volyymitiedot ja kehitys 2019  

Sosiaalityön päällikkö, sosiaalityöntekijä 3, sosiaaliohjaaja 3, sosiaalipalvelusihteeri, työllisyyskoordinaattori 
kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja ja työvalmentaja, vanhustyön asiantuntija 2 sekä kotitalous-
työntekijä. Kertomusvuoden aikana viranomaistoimintaan rekrytoitiin elokuusta alkaen toinen 
vanhustyönasiantuntija. 

Valviran ja aluehallintovirastojen ohjauksen ja valvonnan tavoitteena on varmistaa, että ikäihmiset saavat 

sellaista hoitoa ja hoivaa, jota lait, asetukset ja vanhustenhuollosta annetut suositukset edellyttävät. 

Vanhuspalvelulaissa säädetään järjestämisvastuussa olevan kunnan velvollisuuksista sekä mm. laadun 

varmistamisesta. Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueella oli aikaisemmin ikäihmisten palveluissa vain 

yksi viranhaltija, joka vastasi vanhuspalvelujen viranomaistoiminnasta. Asiakasmäärien jatkuva 

lisääntyminen ja valvonnan sekä ohjauksen kasvava tarve edellyttivät lisäresurssointia vanhustyöhön.  

 

Kokoaikaisten viran- ja toimenhaltijoiden lisäksi kaupungilla ovat seuraavat prosenttiosuuksilla toimivat viran- 
haltijat: 

Hallintoylilääkäri 40 %, koulutuksesta vastaava lääkäri 50 %, vastaava sairaanhoitaja 
lääkkeenmääräämisoikeus 10 %.  

Vuoden 2019 keskeinen tavoitteiden toteutuminen 

1 Palvelujen saatavuus  

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

Mittarina aikarajojen toteutumiseksi käytetään yhteistoiminta-alueella 

• Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika 7 arkipäivän kuluessa, toteutunut 
• Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta, toteutunut  
• Vammaispalveluhakemuksen käsittelyaika 3 kuukautta hakemuksesta, toteutunut  
• Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys/arviointi 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta, 

toteutunut 
• Vammaisten henkilöiden palvelupäätös 3 kk:n kuluessa hakemuksesta, toteutunut 
• Keskustelu sosiaaliviranomaisen kanssa täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea 

koskevassa asiassa viimeistään 7. arkipäivänä pyynnöstä, toteutunut 
• Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 päivän kuluessa yhteydenotosta, toteutunut 
• Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saamisen odotusaika viimeistään 3 kk:n kuluttua päätöksestä, 

toteutunut 
Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Parkano liite  

Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Parkano liite  

Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Parkano liite  

Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Parkano liite  

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö liite 

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö liite  

Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö liite  

Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Kihniö liite  

Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Kihniö liite 
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Määrälliset mittarit  
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Päivystyskäynnit Parkanon terveyskeskuksessa 

 

Päivystyskäynnit 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Yhteensä 11127 10344 9962 10617 10341 10770 
Parkano 8648 8101 7828 7298 8060 7205 
Ulkokuntalaiset 2479 2243 2134 3319 2281 3565 

 

 

 

2 Koulutettu, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö yhteistoiminta-alueella 
 

Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä vastaa sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, jolla on 
kelpoisuuslain (272/2005) mukainen pätevyys tehtäviin. Virat ja työsuhteet täytetään pätevillä toistaiseksi 
voimassa olevilla palvelussuhteilla. Lisäksi huomioidaan riittävä toimistotyön asiantuntemus mm. kaupungin 
tulojen laskuttamiseksi ja perimiseksi.  

Henkilöstön koulutustarve on kartoitettu kehityskeskustelujen yhteydessä ja henkilöstön ammattitaitoa 
ylläpidettiin sekä yksilö- että yhteiskoulutuksilla. Työyksikössä pidettiin säännölliset asiakastyön tiimit ja 
työpaikkakokoukset tukien henkilöstöä vahvaan vuorovaikutteiseen viestintään ja keskinäiseen 
vuoropuheluun. Henkilöstön jaksamista ja motivaatiota tuettiin kaupungin yleisellä tyky-toiminnalla sekä 
työyksikön omalla tyky- ja virkistystoiminnalla.  

Mittarina henkilöstön osalta käytetään: Osallistumisaktiivisuus koulutuksiin, kehittämishankkeisiin ja 

muihin työn kehittämistoimintoihin, esimerkiksi kehityskeskustelut, työnohjaus ja työpaikkakokoukset. 
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Osallistumisaktiivisuus koulutuksiin on ollut 100 %. Koulutusta on järjestetty sisäisinä ja ulkoisina 

koulutuksina. Henkilöstö on ollut mukana niin sote-maakuntauudistustyöryhmissä kuin Pirkanmaan 

kuntavetoisissa kehittämistyöryhmissä omien tehtäväkuviensa mukaisesti. Kehityskeskusteluiden kattavuus 

on 100%. Ryhmämuotoista työnohjausta on järjestetty säännöllisesti sosiaaliohjauksen ja –työn 

viranhaltijoille. Työpaikkakokousten määrä on kertomusvuonna yhteensä sosiaalitoimiston ja 

työllisyyspalveluiden osalta yhteensä 51 kpl.   

 

3 Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan kanssa 
 

Parkanon kaupungin viranomaistoiminta tekee tiivistä yhteistyötä Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueen 

muut sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavan Pihlajalinna-ryhmittymän kanssa. Tavoitteena on 

kustannustehokas palvelujärjestelmä, joka tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti. Palvelujärjestelmä 

mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja kehittymisen omassa työssään alan asiantuntijaksi. Kaupunki ja 

Pihlajalinna tekevät saumatonta yhteistyötä palvelujen järjestämiseksi kuntalaisille. Työntekijöiden 

vuoropuhelua ja työskentelyä rajapinnassa tuettiin järjestämällä säännöllisiä tapaamisia ja tarvittavia 

asiakasryhmittäisiä asiantuntijatiimejä.  

Perheneuvolan lapsi- ja perhepalvelujen tiimi on kokoontunut viikoittain. Pikkulapsitiimissä neuvolan, 

sivistyksen ja sosiaalitoimen asiantuntijat kokoontuvat kahden kuukauden välein. Lapso-lastensuojelutiimi 

kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Samoin oppilastiimin kokoontumiset ovat kaksi kertaa kuukaudessa. 

Nuorisotiimin tapaamiset on järjestetty kuukausittain. Aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon ryhmä 

kokoontuu viikoittain. Terveydenhuollon ja vanhustyön rintamaveteraanien kuntoutustyöryhmä kokoontui 

neljä kertaa. Vanhustyön kehittämisryhmä kokoontuu kahden kuukauden välein. Selvitä, arvioi ja sijoita 

(SAS) asiantuntijatiimin kokoontumiset ovat kolmen viikon välein ikäihmisten palveluissa samoin 

omaishoidontuentiimi.  Mielenterveyspalveluiden SAS kokoontuu kerran kuukaudessa. Lisäksi perusturvan ja 

palveluntuottajan henkilöstö on ollut edustettuna hyvinvointityöryhmässä, liikennetyöryhmässä ja Parkanon 

senioritalohankkeen suunnitteluryhmässä.  

Parkanossa ja Kihniössä toimivat sote-hankintasopimuksen mukaiset sote-ohjausryhmät, joiden tehtävänä 

on sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon ulkoistamista koskevan hankintasopimuksen johto, ohjaus ja 

valvonta.  Ohjausryhmien työskentelyä yhtenäistetään talousarviovuonna.  

Tiivistä yhteistyötä tehdään myös muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. muut 

hallinnonalat, järjestöt ja yksityiset tahot. Yhteistoiminnalla saavutetaan monialaisia hyötyjä. Toimivilla 

yhteistyörakenteilla mahdollistetaan yhteistyökäytänteiden siirtyminen arjen työhön. 
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Mittarina yhteistyön seuraamiseksi käytetään yhteistoiminta-alueella 

Ohjausryhmän kokousten määrä kertomusvuonna oli Parkanossa 3 ja Kihniössä 2 sekä Kihniössä yksi 
kuntalaistilaisuus.  
Muuhun perusturvaan kuuluvat ympäristöterveydenhuolto, Väistön ja Rantakodon tilakustannukset sekä 
eläkeperusteiset Keva-maksut sekä muut sote-sopimuksen ulkopuoliset toiminnot.  

Ympäristöterveydenhuolto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Ympäristöterveydenhuolto turvaa kuntalaisille terveellisen elinympäristön sekä hyvän ympäristön tilan ja 
ekologisesti kestävän kehityksen.  Ympäristöterveydenhuollon osaprosessissa tuotetaan terveysvalvonnan, 
ympäristönsuojelun sekä eläinlääkintähuollon palvelut.  

Ympäristöterveydenhuolto on toteutettu vuoden 2014 alusta yhteistoiminta-alueen toimesta, jossa 
vastuukuntana on Sastamalan kaupunki.  
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Sivistyslautakunta 
Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus: Sivistyspalvelujen toiminta-ajatuksena on luoda joustavia ja 
kannustavia oppimisen polkuja sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia laadukkaita sivistyspalveluita 
tuottamalla osaavan ja motivoituneen henkilökunnan toimesta sekä ostopalveluina. 

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

Lautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet 

1. Järjestää laadukasta varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta. 

Talousarviovuoden aikana peruspalveluiden järjestämisessä tapahtui keskeinen muutos, kun 1.8.2019 
otettiin käyttöön uusi yhtenäiskoulu ja lukio Koulu- ja kulttuurikampus Kaarnassa. 
Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten määrä alkoi olla talousarviovuoden loppupuolella 
nousussa. Lisäksi vuorohoidon tarve kasvoi huomattavasti. 

2. Tukea jokaista nuorta toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. 

Kaikkea Parkanossa toteutettavaa toisen asteen koulutusta koordinoitiin oppilaitosten, yrittäjien sekä 
kaupungin yhteisessä kehittämistyöryhmässä, joka tukee oppilaitosten oman toiminnan lisäksi vahvasti 
paikkakunnalla opiskelevien nuorten tutkinnon suorittamista. 

3. Luoda toimintaedellytykset vapaa-aikatoimelle ja kirjastolle kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Talousarviovuoden aikana kehitettiin vahvasti liikuntatoimintaa erilaisten hankkeiden kautta, nuoristyö 
vahvisti asemaansa nuorten parissa jalkautuen koululle ja kirjasto tarjosi erittäin monipuolista, 
kuntalaisten hyvinvointia tukevaa toimintaa. Parkano päätti liittyä Tampereen vetämään, seudulliseen 
Euroopan kulttuuripääkaupunki-hakuun. 

4. Kehittää erilaisia verkostoja ja yhteistyömuotoja oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Verkostoituminen ja uudet yhteistyömuotojen kehittäminen oli hyvin vahvaa sivistystoimen kaikilla 
sektoreilla sekä kaupungin omien palveluiden kesken ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. Tähän apuna 
olivat peruskoulutuksen, varhaiskasvatuksen ja kirjaston erilaiset hankkeet. Vapaa-aikatoimi ja 
nuorisotoimi hakivat erilaisia uusia verkostoja ja yhteistyömuotoja mm. Nuorten ohjaus- ja 
palveluverkoston organisoitumisella sekä urheiluseuraverkoston perustamisella. 
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Sivistyslautakunnan vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys: sivistysjohtaja, 1,5 toimistosihteeri. 

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: 

602 oppilasta  

johtava rehtori 1, rehtori 2, luokanopettaja 19, aineenopettaja 16 (joista yhteisiä lukion kanssa 

8),  erityisopettaja 4, erityisluokanopettaja 4, kielten opettaja 5, erityisohjaaja 2, koulunkäynninohjaaja 6, 

koulunkäynninohjaaja/lähihoitaja 2, määräaikainen koulunkäynninohjaaja (50-78,4%) 6, lähihoitaja 1, 

ruokapalveluesimies 1, kokki 1, ruokapalvelutyöntekijä 3, koulusihteeri 1, kuraattori 1, pedagoginen TVT-

tukihenkilö 1 (yht. lukion kanssa), palvelukoordinaattori 1 (yht. lukion kanssa), opinto-ohjaaja 1 (yht. lukion 

kanssa).   

 

Tiedot 20.9.2019 tilanteen mukaan, lukuvuosi/oppilasmäärä: 

  
Lukuvuosi  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019 2019-2020 

Opp.määrä  608 620 616 619 624 622  602 

 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Uuden koulukampuksen 
käyttöönotto ja sen vaativan toimintakulttuurin kehittäminen 

 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

1. Toimintakulttuurin kehittäminen Koulukampuksella 
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Tavoite toteutetaan jatkamalla kampuksella kehittämisprosessia koko henkilökunnan kanssa, jotta uuden 
yhtenäiskoulun toimintakulttuuri saadaan toimimaan. Lisäksi tavoite toteutetaan jatkamalla erilaisten 
yhteistyömuotojen kehittelyä koulumuotojen kesken. 

Tavoitetta mitataan uusilla, syntyneillä yhtenäisillä käytännöillä sekä yhteistyömuodoilla sekä yhteisten 
tilaisuuksien ja koulutusten määrällä. 

Kohti uutta koulukampusta –valmennusta on järjestetty säännöllisesti vesoissa, ys-ajalla ja kikyajalla, osittain 
kaikille kouluasteille yhdessä ja osin kouluasteittain. Uuden toimintakulttuurin pohjaa on luotu yhdessä. 

2. Opetussuunnitelman jalkauttaminen 

Tavoite toteutetaan mahdollistamalla vertaisoppiminen kollegoilta sekä järjestämällä tarvittaessa koulutusta. 
Kampuksen oma kehittämistoiminta painottuu talousarviovuoden ajan uuden opetussuunnitelman 
jalkauttamiseen uusissa tiloissa. 

Tavoitetta mitataan keskittämällä opetuksen lakisääteinen arviointi opetussuunnitelman toteutumisen 
arviointiin. Arviointia toteutetaan mm. itsearviointina sekä oppilaiden ja vanhempien suorittamana arviointina. 

Kolmansilla luokilla aloitettu yhteisopettajuus kolmen opettajan voimin. Muilla luokka-asteilla eri pituisia 

yhteisopettajuuskokeiluja.  

Yhteisopettajuuskokeilu aloitettiin 7.luokkien englannin kielessä. Monialaisia teemapäiviä vietettiin kaikilla 

luokka-asteilla.  

 

3. Digiloikan eteenpäin vieminen 

Tavoite toteutetaan päivittämällä sivistystoimen tvt-strategia, jatkamalla digitutorointia siten, että siihen 
osallistuvat kaikki opettajat, laajentamalla meneillään olevat digihankkeet koskemaan koko perusopetusta 
sekä opettelemalla uusien laitteiden käyttö. Kehitetään ja jatketaan oppilasagenttien toimintaa.  

Digiloikka eteni uuden yhtenäiskoulun myötä syyslukukaudella erinomaisesti, koska uusi rakennus on 
varusteltu laajasti digitaalisin opetusvälinen ja kaikilla oppilailla 3. vuosiluokasta alkaen on omat laitteet 
(cromebook). 

TVT –koulutusta on toteutettu sekä ulkopuolisella koulutuksella, mutta pääosin sivistyksen oman tvt-
tukihenkilön kouluttamana. 

 

4. Hyvinvointi 

Koko koululaitoksen yhteinen tavoite on hyvinvointi. Tällä tarkoitetaan sekä oppilaiden että henkilöstön sekä 
fyysistä että henkistä hyvinvointia, erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön jaksamiseen muutosvaiheessa. 
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Tavoite toteutetaan lisäämällä yhteisöllisyyttä erilaisilla ryhmäytymistapahtumilla, luokanvalvojan tuokioilla, 
oppilaita osallistamalla jne. 

Tavoitetta mitataan hyvinvointikyselyllä. 

 

Lukiokoulutus 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka jatkaa peruskoulun 
kasvatustehtävää. Lukiokoulutus antaa oppilaille riittävän laajat tiedot ja taidot jatko-opintoihin sijoittumista 
varten. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä:  

Rehtori (50%), apulaisrehtori / aineenopettaja 1, aineenopettajia 6, yhteinen opinto-ohjaaja 

yhtenäiskoulun kanssa 1, yhteisiä aineenopettajia yhteiskoulun kanssa 8, koulusihteeri 1 (osin 

myös yläkoulun koulusihteerin tehtäviä).  

Parkanon lukiossa on 94 oppilasta (aloittaneita 33).   

Tiedot 20.9.2019 tilanteen mukaan.  

  

Parkanon lukion oppilasmäärän kehitys viime vuosina:  

lukuvuosi  2013-2014  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  

opp.määrä  122  95  95  84 90  89 

aloittaneet  38  26  32  30  31  30  

 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Lukion markkinoinnin 
kehittäminen, Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen. 

 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Yhteistyön kehittäminen 

Tavoite toteutetaan kehittämällä yhteistyötä perusopetuksen kanssa yhteisessä uudessa 
toimintaympäristössä sekä laajentamalla yhteistyötä aidosti muihin 2. asteen oppilaitoksiin, yrityksiin ja 3. 
sektorin toimijoiden suuntaan. Yhteistyötä kehitellään myös korkeakoulujen suuntaan. 
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Tavoitteen toteutumista mitataan syntyneillä yhteistyömuodoilla koulumuotojen kesken sekä uusilla, 
aikaansaaduilla yhteistyöverkostoilla oppilaitoksen ulkopuolelle. 

Yhteistyötä eri kouluasteiden välillä on kehitetty erityisesti yhteisen uuteen kouluun luotsaavan 

valmennuksen avulla. Pohjustustyötä on tehty uutta yhteistä toimintakulttuuria varten ys-ajalla.  

Yhteistyöverkostoja on luotu, mm. yhteistyö paikallisten urheiluseurojen kanssa. 

2. Sähköinen uusi oppimisympäristö 

Tavoite toteutetaan kannustamalla ja kouluttamalla opettajia hyödyntämään uutta sähköistä 
oppimisympäristöä pedagogiseen käyttöön. 

Tavoitetta mitataan käyttöönotettujen materiaalien määrällä sekä opettajien ja oppilaiden palautteilla. 

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat sujuneet hyvin. Sähköisien materiaalien käyttö on lisääntynyt ja suurin 
osa kurssikokeista suoritetaan sähköisesti. Sivistyksen oma TVT-tuki on kouluttanut ja valmentanut opettajia 
sähköisten materiaalien käyttöönotossa. 

3. Lukion markkinointi 

Tavoite toteutetaan jatkamalla lukion näkyvyyden tehostamista lähialueella. Lukion markkinointityöryhmä 
toimii yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Markkinoinnin kehittämiseksi tehdään yhteistyötä 
elinkeinoelämän eri sidosryhmien kanssa sekä muiden uusien yhteistyötahojen kanssa.  

Lukiossa alkaa uusi liikuntapainotteisuus, jota toteutetaan yhteistyöllä paikallisten urheiluseurojen kanssa. 
Lukiossa aloitetaan myös e-sport-ryhmä. 

Tavoitetta mitataan lukiossa aloittaneiden uusien opiskelijoiden määrällä sekä tehdyillä, konkreettisilla 
toimenpiteillä markkinoinnin edistämiseksi. 

Lukiota on käyty markkinoimassa lähikunnissa ja myös kauempana: Parkanon lukio on mukana Tampereen 

seudun lukiot –julkaisussa sekä osallistui Opinlakeus –koulutusmessuille Seinäjoella. Uusi urheilu- sekä 

eSport –painotteinen vaihtoehto pilotoitiin kuluvana kautena yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen 

kanssa. Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa on tehostettu. Uudet mainospaidat tilattiin.  
 

Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatus  

Lapsiperheille tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta turvallisessa ympäristössä. Varhaiskasvatuksen 
ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varhaiskasvatusta pyritään 
tarjoamaan perheen toivomassa muodossa joko perhepäivähoidossa tai päiväkodissa. 
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Esiopetus 

Esiopetus on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Esiopetuksen tavoitteena on lapsen kasvun, 
kehityksen ja oppimisedellytysten vahvistaminen. Esiopetuksen tarkoitus on luoda lapselle tasavertaiset 
mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Esiopetusta annetaan Kallion päiväkodissa ja 
Kuttikallion päiväkodin alaisuudessa toimivissa esiopetusryhmissä.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Lapsia varhaiskasvatuksen piirissä sekä esiopetuksessa yhteensä noin 210. 

- Esiopetuksessa ikäryhmästä 100 %. 

- 0-6-vuotiaiden ikäryhmästä varhaiskasvatuksen piirissä 60 %. 

Henkilöstön määrä ja yksiköt 1.8.2018 alkaen: 

- Päiväkodinjohtaja 1, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja/ perhepäivähoidonohjaaja/palveluohjaus 1, 
lastentarhanopettajia 8, lastenhoitajia 18, perhepäivähoitajia 8, ruokapalvelutyöntekijöitä 3. 

- 6 perhepäivähoitokotia, 2 päiväkotia. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

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. Kehitetään lapsiperhepalveluita yhdessä kaupungin muiden 
toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa. 

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

Varhaiskasvatuksen henkilöstö on osallistunut alan koulutuksiin. Perhepäivähoidosta on osallistuttu 
valtakunnalliseen perhepäivähoidon seminaariin.  

 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen koppari aloitti toimintansa 1.8.19. Tällä varhaiskasvatuksen 
perhepalvelulla on pyritty mm. mahdollistamaan matalan kynnyksen tuki perheille ja varhainen puuttuminen.  
Henkilöstö on osallistunut Kolmostien terveyden järjestämään Huoli puheeksi-koulutukseen keväällä 2019. 
Parkanon kaupungilta osallistuttiin Nepsy-valmentaja koulutukseen. Varhaiskasvatuksen konsultoiva 
erityisopettaja ja koppari jalkauttavat Nepsy-valmennusta varhaiskasvatuksen arkeen. Perheiden talon 
palveluita on kehitetty yhdessä Kolmostien terveyden ja kolmannen sektorin kanssa.  
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Vanhemmat on osallistettu varhaiskasvatuspalvelujen suunnitteluun tekemällä varhaiskasvatuksen 
asiakaskysely, jonka avulla vanhemmat toivat esiin ajatuksiaan ja kokemuksiaan varhaiskasvatuksen 
palveluista. 

Kyselyn tuloksista lähetettiin vanhemmille koonti. 

2. Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen 

Päivitetään Parkanon varhaiskasvatussuunnitelma kevään 2019 aikana. 

Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019. 

Parkanon varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin kevään 2019 aikana. Suunnitelman tekemiseen 
osallistettiin koko varhaiskasvatuksen henkilöstö. Sivistyslautakunta hyväksyi uuden päivitetyn Parkanon 
varhaiskasvatussuunnitelman ja se otettiin käyttöön 1.8.2019. 

. Liikunnan lisääminen varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa 

Hippaa ja humppaa vauvasta vaariin- hanke tukee liikunnan lisäämistä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden 
suositusten mukaiseksi. Henkilöstön ja lasten tukena liikunnallisuuden lisäämiseen arjessa toimii 
hanketyöntekijä. Koko henkilökuntaa koulutetaan. Vanhempia kannustetaan osallistumaan liikunnallisen 
toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin kanssa. 

Tavoitetta mitataan arvioimalla ryhmien toimintatapoja säännöllisesti sekä lasten liikkumisen määrää 
seurataan Reima Go- aktiivisuusrannekkeiden avulla. Palautetta hankkeen vaikutuksista kerätään lapsilta, 
vanhemmilta sekä henkilökunnalta. 

Hanketyöntekijä on ollut henkilöstön tukena liikunnallisen arjen luomisessa ja erilaisten tapahtumien 
järjestämisessä. Päiväkotiryhmiin ja perhepäivähoitoon on valittu liikuntatsempparit, joiden tehtävänä on 
huolehtia, että liikunta näkyy arjen toiminnoissa. Liikuntatsempparit osallistuivat valtakunnalliseen Ilo kasvaa 
liikkuen-seminaariin. Ilo kasvaa liikkuen-ohjelma on käytössä koko Parkanon varhaiskasvatuksessa. Reima 
go-rannekkeet ovat olleet käytössä aina yhdellä päiväkotiryhmällä kerrallaan. Siitä saatua dataa on käytetty 
toiminnan suunnittelun pohjana. Hanketyöntekijä on kerännyt palautetta hankkeen vaikutuksista. Yhteistyötä 

on tehty eri toimijoiden kanssa. 

4. Varhaiskasvatuksen ruokasuositukset osaksi terveellistä arkea 

Tavoitteena on, että ruoka tuottaa ruokailoa ja terveyttä. Ruokailuhetki on osa pedagogista toimintaa. 
Ravitsemus edistää lasten tervettä kasvua ja kehitystä. Henkilöstöä perehdytetään varhaiskasvatuksen 
ruokasuosituksiin ja sovitaan yhteiset ruokailukäytännöt. 

Toimintakauden aikana henkilöstö perehtyy ruokasuosituksiin ja luo yhdessä koko Parkanon 
varhaiskasvatuksen käytänteet, jotka kirjataan Parkanon varhaiskasvatussuunnitelmaan. 
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Syksyn aikana päiväkodit ja perhepäivähoito ovat suunnitelleet yhteisiä käytänteitä ruokasuositusten 
pohjalta. Varhaiskasvatuksen keittiöhenkilöstö on yhdessä laatinut ruokalistat varhaiskasvatuksen 
ruokasuositusten mukaisesti. 

 

Musiikkiopisto 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Musiikkiopistossa järjestetään musiikin perusasteen ja sille rakentuvan 
musiikkiopintoasteen opetusta pääsääntöisesti kouluikäisille nuorille. 

 

Aikuiskoulutus 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Aikuiskoulutuksen toiminta-ajatuksena on luoda mahdollisuuksia 
elinikäiseen oppimiseen mm. tarjoamalla tutkintotavoitteellista lukio-opetusta aikuisille. 

Musiikkiopisto- ja aikuiskoulutuspalvelut ostetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymältä. Kyseiset 
koulutusorganisaatiot asettavat tavoitteensa ja niiden seurannan oman mallinnuksensa mukaisesti. 
Tavoiteseuranta perustuu ylläpitäjäkuntien kanssa käytyihin vuosittaisiin talousarvioneuvotteluihin. 

 

Joukkoliikenne 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Joukkoliikenteen tarkoituksena on asukaspohjan tarpeiden mukaisesti 
taata tarvittavat perusedellytykset seudullisen ja kansallisen tason liikennöintiin. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Kuntalaiset voivat hyödyntää kaupungin kautta aktiivisesti kulkevaa joukkoliikennettä seudullisessa 
liikennöinnissä. 

Vapaa-aikatoimi  
Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kulttuuripalvelut, nuoriso- ja raittiuspalvelut sekä liikuntapalvelut, jotka kaikki 

edistävät kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Näiden osa-alueiden kuvaukset ja tavoitteet esitetään 

erikseen.  

 

Kulttuuripalvelut  
 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kulttuuripalvelun tavoitteena on aktiivisesti ylläpitää ja kehittää kaikkien 

kuntalaisten kulttuuripalveluja sekä osallistaa kuntalaisia mukaan kulttuurin tuottamiseen. Monipuolisten ja 

laadukkaiden kulttuuripalvelujen tuottamisessa syvennetään hyvää yhteistyötä paikallisten sekä alueellisten 

kulttuurituottajien ja yhdistysten kanssa. Toiminnan kehittämiskohteita ovat ITE-kesäkaupungin kehittäminen 



   Talousarvion toteutuminen 
   

 

94 
 

yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kanssa, metsämuseoalueen sekä ulkoilureittien kunnostaminen 

sekä kulttuuriyhteistyön lisääminen paikallisten toimijoiden kesken uusien tilojen myötä.  
Volyymitiedot ja niiden kehitys  

• vapaa-aikatoimen ohjaaja (60 %), nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja  

• paikalliset yhdistykset ja järjestöt  

• paikalliset ja alueelliset taiteilijat  

• metsämuseotoimikunta  

• alueelliset ja valtakunnalliset kulttuuritoimijat ja yhteistyöverkostot  

• kolmannen sektorin yhteistyöosuus merkittävä  

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Koulukampuksen 

valmistuminen tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia myös kulttuuripalveluille. Lisäksi Keskustan koulun tiloja 

tullaan hyödyntämään harrastus- ja yhdistyskäytössä.   

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

1. ITE-kesäkaupungin kehittäminen yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kanssa  

Parkanon brändäytyi ITE-kesäkaupungiksi kesällä 2018 Maaseudun Sivistysliiton suostumuksella. 

Tuloksellista yhteistyötä MSL:n kanssa tullaan jatkamaan ja Parkanon ITE-brändiä pyritään edelleen 

sitouttamaan kunnan pysyväksi toimintamalliksi. Lisätään yhteistyötä ja kuratointia K.H. Renlundin museo – 

Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa, jossa toimii ITE – Nykykansantaiteen museo. Kesällä 2019 on 

tulossa jälleen hieman erilainen ITE-näyttely, jonka on tarkoitus houkutella niin kuntalaisia kuin matkailijoita 

ITE-taiteen pariin. Leijonapuistossa olevaa Koskisen taloa pyritään kunnostamaan ITE-toiminnan käyttöön. 

Lisäksi tullaan linjaamaan, haetaanko ITE-kesäkaupungille myös ulkopuolista hankerahoitusta yhteistyössä 

MSL:n kanssa.   

Tavoitetta seurataan osallistujamäärien ja asiakaspalautteiden avulla sekä toteutuneen näyttelyn ja 

tuloksellisen yhteistyön perusteella.  

 

ITE-kesäkaupungin teemana vuonna 2019 oli ITE via Parkano, jossa mukana oli mm. Mikko Virkkulan, Paula 

Huhtasen, Juha Käkelän, Alpo Koivumäen sekä Elisa Kärjän töitä. Teokset sijoittuivat pääosin keskustan 

puistojen ja katujen eli viojen varsille, joissa ne olivat helposti ohikulkijoiden nähtävillä. Parkanon kirjasto 

ympäristöineen muodostui ITE-taiteen sydämeksi; Paula Huhtasen taulut värittivät kirjaston ulkoseiniä, Mikko 

Virkkulan karhut vartioivat kirjaston parkkipaikkaa ja lukusalissa oli esillä mahtavia Elisa Kärjän 

huovutustöitä. Kaupunki lunasti omiin kokoelmiinsa Mikko Virkkulan karhutyöt sekä Elisa Kärjän 

huovuttaman Parkanon parooni-nuken, lisäksi Raimo Hautaluoma lahjoitti Herra Hakkaraista esittävän 

puuveistoksensa kaupungin käyttöön, muut teokset palautettiin omistajilleen näyttelyn päätyttyä.    

Kesällä pidettiin myös Pirkanmaan Erämessut, joiden yhtenä ohjelmanumerona oli Moottorisahaveiston SM-

kilpailut, joiden kilpailutyöt sijoitettiin Kolmoskeskukseen kaikkien nähtäville. Työt täydensivät hienosti ITE via 

Parkano-näyttelyä. Kaiken kaikkiaan näyttelyn pääsi näkemään ja kokemaan tuhansia ihmisiä kesän aikana. 

Näyttely huipentui Ihminen luonnossa-tapahtuman yhteydessä pidettyyn ITE-taiteilijoiden kokoontumiseen, 
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jossa taiteilijat antoivat erinomaista palautetta näyttelyn toteutuksesta. Leijonapuistossa sijaitsevaa Koskisen 

taloa on remontuitu tavoitteena tehdä siitä ITE-taiteelle sopiva näyttelytila / kahvila kesäkaudelle 2020. 

Yhteistyötä myös ITE-museon kanssa on käynnistelty ja suunniteltu. Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kanssa 

on edelleen hyvää ja jatkuvaa yhteistyötä ITE-toiminnan edistämiseksi.  

   

2. Metsämuseoalueen sekä ulkoilureittien kunnostaminen  

Metsämuseon yleisilmettä edelleen kohennetaan korjaamalla olemassa olevia tiloja sekä uusimalla opasteita 

ja kunnostamalla reittejä, mm. Käpykintukka yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Toimintaa 

suunnitellaan yhdessä metsämuseotoimikunnan kanssa ja tehdään tiivistä yhteistyötä Geopark –hankkeen 

kanssa. Lisäksi toiminnassa huomioidaan Parkanon 4H-yhdistyksen NUORTEN #LUOVA LUONTO –hanke. 

Metsämuseolle haetaan paikallismuseoille tarkoitettua avustusta, jolla halutaan kehittää näyttelytoimintaa 

sekä lisäämään yhteistyötä niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.  

Tavoitetta seurataan osallistuja-/kävijämäärillä ja asiakaspalautteilla sekä yhteistyökumppaneilta saadun 

palautteen avulla.  

 

Metsämuseon alueella vieraili vuonna 2019 noin 2000 vierailijaa. Suurimpana tapahtumana Suomi meloo-

tapahtuma kesäkuussa, jonka yhtenä pysähdyspaikkana oli metsämuseon ranta. Geopark-hankkeen 

eteneminen näkyi myös metsämuseon toiminnassa. Metsämuseolle saatiin kaksi uutta Geopark-opastaulua, 

lisäksi Parkano-seura lahjoitti metsämuseolle historiallisesta Kyrönkankaan talvitiestä kertovan opastaulun. 

Kaidatvedet on osa Geopark-aluetta, joka on saamassa UNESCON Geopark-statuksen keväällä 2020, 

tämän vuoksi alue käytiin evaluoimassa Geoparkin evaluaattoreiden toimesta heinäkuussa 2019. 

Kaitojenvetten alueella sijaitsee jo olemassa olevat reitit Käpykintukka ja Rantareitti. Käpykintukan 

pitkospuiden korjausurakkaa jatkettiin. Suurin osa reitin pitkospuista on uusittu, urakka saatetaan loppuun 

vuoden 2020 aikana. Lisäksi alueella on aloitettu suunnittelu Kaitojenvettenkierroksesta, joka suunnitellaan 

maastopyörälle soveltuvaksi ja se kiertää koko Kaidatvedet välietappeinaan Metsämuseo, alueen Geopark-

kohteet, rautatieasema, Leijonapuisto ja Käenkoski. Uusi reitti tulee olemaan rengasreitti. Uudella reitillä on 

elinvoimaisuutta ja erityisesti vapaa-ajan- ja matkailun palveluita edistävä vaikutus.   

Metsämuseotoimikunta ei kokoontunut toimintavuoden aikana. Paikalliset yhdistykset olivat mukana 

metsämuseon toiminnassa Ihminen luonnossa-tapahtuman yhteydessä. Joulukuussa 2019 metsämuseolle 

kokoontui paikallisia matkailuyrittäjiä miettimään, miten metsämuseon aluetta saataisiin yhdessä 

hyödynnettyä paremmin matkailuyritysten käyttöön. Parkanon kaupunki sai myös paikallismuseoille 

tarkoitettua avustusta yhteensä 7 200 euroa, jolla palkattiin kesäkaudelle työntekijä museoesineistön 

digitalisointitöihin. Kesän aikana ehdittiin digitalisoida noin 1 000 kotiseutumuseon esinettä. Hankkeelle on 

haettu jatkoa, jonka tarkoituksena on päästä digitalisoimaan myös metsämuseon esineistöä.  

   

3. Kulttuuriyhteistyön lisääminen paikallisten toimijoiden kesken uusien tilojen myötä  
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Uusi koulukampus aloittaa toimintansa elokuun alusta, mikä mahdollistaa uusien tilojen ja varsinkin 

auditorion käytön myös kulttuuripalveluiden ja Taideraide – kulttuurikasvatusohjelman tarjonnalle. Keskustan 

koululle pyritään saamaan harrastus- ja yhdistyskäyttöön omat tilat, millä halutaan lisätä myös kolmannen 

sektorin kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä tarjontaa. Tavoitteena on, että lisätilat mahdollistaisivat uusia 

kulttuuritoimintoja, lisäisivät yhteistyötä sekä samalla vähentäisivät toimintojen päällekkäisyyksiä. Yhteistyö 

kulttuuripalvelujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken on ensiarvoisen tärkeää tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi.   

Tavoitetta seurataan kolmannelta sektorilta sekä asiakkailta saaduilla palautteilla. Lisäksi seurantaa tehdään 

uusien kulttuuritilojen käytön, kulttuuritoimintojen sekä harrastajien määrillä.  

 

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna aloitti toimintansa elokuussa 2019, tässä yhteydessä avautui käyttöön 

myös 300-paikkainen Wrede-sali. Salissa oli pitkin syksyä ja useita isoja kulttuuri- ja yleisötilaisuuksia eri 

tahojen toimesta. Salin vuokrauksesta vastaa johtaja rehtori. Sali on päivisin tehokkaassa opetuskäytössä, 

joka tuo omat haasteensa kulttuurikasvatusohjelma Taideraiteelle sekä erilaisille massatoiminnoille. Kaarnan 

valmistuttua vapautui käyttöön Keskustan koulun tilat, joihin siirtyi osa kansalaisopiston ja liikuntaseurojen 

toimintoja. Näiden vuokrauksesta vastaa sivistys- ja vapaa-aikapalvelut yhdessä teknisen toimen kanssa. 

Vanhojen tilojen tyhjentäminen on tuonut omat haasteensa yhdistysten ja järjestöjen siirtymiselle Keskustan 

koulun tiloihin, tämän lisäksi tiloissa toimii päiväaikaan varhaiskasvatusta sekä kuntouttavaa työtoimintaa. 

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa on käynnistetty ja mahdollisuuksista keskusteltu, ajan myötä Keskustan 

koulu saadaan kustannustehokkaaseen käyttöön myös kolmannen sektorin toimijoille.    

 
Nuorisopalvelut  
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorten osallisuuden ja osallistumisen 

lisääminen sekä sosiaalinen vahvistaminen yksilö- ja ryhmätoiminnan myötä. Tavoitteena on kehittää 

nuorten toimintamahdollisuuksia, kannustaa heitä päihteettömään toimintaan sekä tukea nuorten 

kokonaisvaltaista kasvua kohti aikuisikää. Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta, nuorisovaltuusto, 

kouluyhteistyö, etsivä nuorisotyö, leirit, matkat ja kurssit, ja toimintapaikkoina mm. Koulu- ja kulttuurikampus 

Kaarna, nuorisotila Puolen Kuution Koppi sekä nuorten työpaja. Toiminnan kehittämiskohteina ovat 

nuorisovaltuustoiminta, nuorisotyön näkyvyys sekä nuoren kasvun tukeminen.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys  

• nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja (60 %), etsivä nuorisotyöntekijä (100 %), vapaa-aikatoimen ohjaaja 

(30 %), nuorisotilojen tuntiohjaaja (20 h/vko)  

• Parkanon Nuorisovaltuusto, 10 jäsentä  

• paikallisina yhteistyökumppaneina mm. seurakunta, 4H, MLL, Kipinäpartio, koululaitos 

(oppilaskunnat, tukioppilastoiminta, koulukuraattori, koppari) sekä sosiaalihuolto, nuorten työpaja ja 

kuntouttava työtoiminta   

• paikalliset, seudulliset ja valtakunnalliset yhteistyöverkostot  
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Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Nuorisovaltuuston 

kanssa järjestetään nuorisovaltuustovaalit keväällä 2019, jossa valitaan uusi nuorisovaltuusto ja lisätään 

parkanolaisten nuorten tietämystä nuorisovaltuuston toiminnasta sekä nuorten osallisuudesta ja 

vaikuttamisesta. Vaalit järjestetään vastaisuudessa aina keväisin. Koulukampuksen valmistuttua nuorisotyö 

näkyy kampuksen arjessa, kun nuorisopalveluiden työntekijät pitävät päivystystä sekä järjestävät erilaisia 

ryhmäytyksiä kampuksella eri-ikäisille koululaisille. Lisäksi järjestetään ja ylläpidetään erilaisia sosiaalisen 

vahvistamisen toimintoja, jossa tuetaan yksittäisen nuoren kasvua sekä nuorten toimintaa erilaisissa 

ryhmissä.  

 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

1. Nuorisovaltuustotoiminnan näkyväksi tekeminen sekä nuorisovaltuustovaalien järjestäminen  

Nuorisovaltuusto edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Parkanon Nuorisovaltuusto aloitti 

toimintansa tammikuussa 2018 ja tämä valtuusto jatkaa heinäkuun loppuun 2019. Nuorisovaltuustovaalit 

tullaan järjestämään keväällä 2019 yhteistyössä nuorisovaltuuston ja eri koulujen kanssa. Nuorisokyselyssä 

ilmeni, että nuoret eivät tiedä, mitä nuorisovaltuusto tekee, joten vaalien myötä halutaan tuoda erilaisilla 

tempauksilla myös esille nuorisovaltuuston toimintaa, vaikuttamista sekä osallisuutta kunnan 

päätöksenteossa.   

Tavoitetta seurataan nuorisovaltuuston jäsenten, päättäjien ja yhteistyökumppaneiden palautteiden avulla, 

erilaisten tapahtumien ja osallistumisten määrillä sekä nuorisovaltuustovaalien toteutumisen myötä.  

 

Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänenä Parkanossa ja osallistuu paikkakunnan päätöksentekoon antamalla 

lausuntoja ja aloitteita heitä koskevissa asioissa. Nuorisovaltuutetut toimivat myös kaupunginvaltuustossa, -

hallituksessa ja toimielimissä puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Lisäksi nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti nuorten 

näkökulmien antajana nuorisopalveluiden suunnittelussa. Nuorisovaltuustotoiminta käynnistettiin 

alkuvuodesta 2018. Ensimmäisellä kaudellaan nuorisovaltuusto oli poikkeuksellisesti 11-paikkainen, jonka 

puolitoistavuotiskausi päättyi kesällä 2019. Nuorisovaltuustovaalit pidettiin keväällä 2019 ja uusi valtuusto 

aloitti toimintansa syksyllä 2019. Nuorisovaltuusto on pitänyt kokouksia lähtökohtaisesti kerran kuukaudessa 

ja kokouksiin osallistuu myös nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Nuorisovaltuusto on toimikaudellaan muun 

muassa suunnitellut ja toteuttanut erilaisia tapahtumia, antanut lausuntoja sekä käyttänyt heille 

kohdennettuja resursseja. Valtuustokausien näkyvimpiä toimintoja ovat  Water Tower Fest-

nuorisotapahtuman järjestäminen toukokuussa, osallistuminen Nuorisovaltuustojen Liiton liittokokoukseen 

marraskuussa Lahdessa sekä skeittiparkkialoite.    

Parkanon kaupungin tavoite nuorisovaltuuston perustamisesta on toteutunut, toiminta on saatu 

näkyvämmäksi ja nuorisovaltuusto on vakiinnuttanut asemaansa yhtenä toimielimenä kaupungin 

organisaatiossa.  
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2. Nuorisotyön näkyvyys uudella koulukampuksella  

Koulutyö uudella koulukampuksella alkaa elokuussa 2019. Uudet tilat kampuksella sekä vanhat tilat 

Keskustan koululla mahdollistavat nuorisotyölle lisää toimintoja ja tilaa. Keskustan koululle pyritään 

järjestämään harrastus- ja yhdistystilat, joka näkyy myös nuorille suunnatuissa toiminnoissa. 

Koulukampuksella pidetään nuorisopalveluiden koulupäivystys, joka voidaan toteuttaa yhteistyössä eri 

toimijoiden kanssa. Lisäksi voidaan olla apuna erilaisissa ryhmäytyksissä ja opetustilanteissa eri-ikäisten 

oppilaiden kanssa.  

 

Nuorisopäivystys on otettu käyttöön koulu- ja kulttuurikampus Kaarnan välitunneilla keskiviikkoisin ja 

perjantaisin yhteistyössä seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa. Päivystyksessä nuorisopalvelut 

tarjoavat erilaisia aktiviteetteja keskipäivän välitunnilla ala- ja yläkoulun puolella. Yläkoulun puolella 

välituntiaktiviteettien toteuttaminen on ollut haastavaan koululuokkien eri välituntiaikataulujen takia. Lisäksi 

nuorisopalveluita tarjotaan lukiolaisille liikuntavälituntien muodossa maanantaista torstaihin keskipäivän 

välitunnilla Kaarnan liikuntasalissa. Tavoite on toteutunut varsin hyvin lukuun ottamatta yläkoululaisten 

välituntiaikatauluongelmia. Lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä on ollut sekä yläkoulun että lukion puolella 

esittäytymässä ja pitämässä yhdeksäsluokkalaisille sekä lukiolaisille hyvinvointiin liittyviä tietoiskuja. 

Keskustan koulun tiloja on saatu hyödynnettyä nuorisojärjestöjen tarjoamissa harrastusmahdollisuuksissa.    

 

3. Nuoren kasvun tukeminen yksin ja ryhmässä  

Nuorisotila Puolen Kuution Koppi toimii nuorten kohtaamispaikkana turvallisen aikuisen kanssa. Nuoren 

tasavertainen kohtaaminen yksin ja ryhmässä on ensiarvoisen tärkeää nuoren kasvun kannalta. 

Nuorisopalvelut järjestävät erilaisia matalan kynnyksen toimintoja, joihin kaikilla nuorilla on mahdollisuus 

osallistua. Tällaisia ovat mm. nuorisolle suunnatut tapahtumat, retket, leirit, kurssit ja kerhot. Pyritään 

osallistamaan nuoria myös itse järjestämään toimintaa tukemalla heidän suunnitelmia ja toteutusta. Kiitetään 

onnistumisista ja kannustetaan kehittämiskohteissa.  

Nuorisotilalla toimii myös etsivän nuorisotyöntekijän toimisto. Etsivä nuorisotyöntekijä tekee edelleen 

hankerahoituksin turvin kohdennettua ja sosiaalisen vahvistamisen toimintaa, joka auttaa tukea tarvitsevan 

nuoren arjenhallinnan ja elämäntaitojen kehittymistä. Tärkeinä yhteistyökumppaneina tavoitteen 

toteutumisen kannalta ovat yhteiskoulu, toisen asteen oppilaitokset, sosiaalihuolto, nuorten työpaja sekä 

muut moniammatilliset yhteistyötahot.  

Tavoitetta seurataan nuorilta, vanhemmilta, opettajilta ja sidosryhmiltä saatujen palautteiden avulla.  

 

Nuorisotila Puolen Kuution Koppi on ollut avoinna kevät- ja syyslukukaudella sekä varhaisnuorille että 

nuorisolle. Kevätkausi hoidettiin useamman eri työntekijän voimin, mutta syyskaudelle palkattiin oma ohjaaja 

nuorisotilalle, joka suunnitteli ja toteutti tilatoimintaa onnistuneesti. Tilojen kävijämäärä nousi syksyn aikana 

ja niin varhaisnuoret kuin nuoretkin ottivat paikan hienosti omaksi vapaa-ajanviettopaikakseen.    
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Etsivän nuorisotyöntekijän toimisto siirrettiin takaisin kaupungintalolle saavutettavuuden vuoksi. Etsivä 

nuorisotyöntekijä on kohdannut useita kymmeniä nuoria vuoden aikana pyrkien tukemaan heidän 

elämänhallintaansa sekä auttamaan heitä palveluiden piiriin. Lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä on tehnyt 

etsivän palvelutarjontaa näkyvämmäksi. Etsivälle nuorisotyölle perustettiin oma moniammatillinen 

ohjausryhmä, joka tukee etsivän nuorisotyön toteuttamista Parkanossa ja samalla antaa tietoa ryhmän 

jäsenille etsivän nuorisotyöntekijän tehtävistä.    

Nuoria on päästy kohtaamaan myös koulupäivystyksessä sekä erilaisissa tapahtumissa ja reissuissa. 

Nuorisopalveluiden saavutettavuus on lisääntynyt, nuorisotyöntekijät ovat tulleet nuorille tutuiksi ja yhteyttä 

pidetään erilaisten kanavien kautta sekä yksilö- että ryhmätasolla. Nuorisotyöntekijät tekevät kiinteää 

yhteistyötä keskenään ja eri verkostojen kanssa, myös nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui syksyllä 

2019. Kaiken kaikkiaan nuorisotyö on kohottanut profiiliaan viimeisen toimintavuoden aikana merkittävästi.  

 

Liikuntapalvelut  
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Liikuntapalvelujen tehtävänä on tuottaa ja koordinoida monipuolisia ja 

laadukkaita liikunta- ja vapaa-ajan palveluja. Liikuntapalvelut toteuttaa tehtäviään laajan yhteistyöverkoston 

kanssa. Liikuntapalvelut vastaavat liikuntatoiminnan kehittämisestä organisoimalla toimivan 

liikuntaverkoston, tiedottamalla erilaisista liikuntatoiminnoista sekä luomalla toimivat puitteet yhteistyössä 

teknisten tilapalvelujen kanssa liikunnan harrastamiselle.  

Tilapalvelut vastaa toimivista liikuntapaikoista (urheilutalo, kentät, huoltorakennukset, kuntoradat, 

vaellusreitit, uimapaikat, jäähalli, valvonta ja kalusto).  

Volyymitiedot ja niiden kehitys  

• nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja (40 %), vapaa-aikatoimen ohjaaja (10 %)  

• tilapalvelut tuottavat liikuntapaikoille resurssin, joka koostuu kolmesta (3) liikuntapaikkojen hoitajasta 

ja urheilutalon 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 kunnossapidossa, peruskorjauksissa ja uusien toimintamuotojen 

rakentamisessa on taloudellisesti merkittävä  

• toiminta toteutetaan yhteistyössä urheiluseuraverkoston, järjestöjen, kyläyhteisöjen ja 

yhteistyökumppanien kanssa  

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:   
Uudessa koulukampuksessa on täysimittainen salibandykenttä sekä liikuntahalli, joka vaikuttaa olennaisesti 

kaikkien tilojen saatavuuteen ja monipuolisen liikuntatoiminnan toteutumiseen toimintaan. Liikuntapalvelut 

ovat aktiivisesti kehittämässä uutta toimintamallia uusiin tiloihin yhteistyössä tilapalveluiden ja 

urheiluseuraverkoston kanssa. Liikuntakyselyn vastausten perusteella on otettu kolme keskeisintä 

kehittämiskohdetta, johon pyritään vastaamaan: matalan kynnyksen liikuntatarjonta, luonto-, ulkoilu- ja 
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liikuntareittien kunnostaminen sekä liikuntatoimintojen tiedotuksen lisääminen ja monipuolistaminen. Lisäksi 

tullaan rakentamaan valtuustoaloitteesta lähtenyt ulkokuntosali yhteistyössä teknisen toimen kanssa.   

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

1. Matalan kynnyksen liikuntatoiminnan ja omaehtoisen liikunnan edistäminen  

Organisoidaan ja järjestetään yhteistyössä seurojen ja paikallisten kuntosaliyrittäjien kanssa mahdollisimman 

matalan kynnyksen liikuntatoimintaa kaikenikäisille kuntalaisille, varsinkin vähän tai täysin liikkumattomille 

henkilöille. Hyödynnetään olemassa olevia liikuntapaikkoja ja suunnitellaan toimintoja yhdessä osallistujien 

kanssa. Annetaan liikuntaneuvontaa erilaisten toimintojen yhteydessä. Lisäksi voidaan tehdä yhteistyötä 

Kolmostien Terveyden kanssa erilaisten potilaiden hoitoketjun lenkkinä liikunnan osalta. Kehitetään liikunnan 

– ja vapaa-ajan harrastuspaikkoja tekemällä ja suunnittelemalla niistä viihtyviä, houkuttelevia ja toimivia 

kokonaisuuksia. Kartoitetaan mahdollisuuksia luoda uusia nykytrendien mukaisia liikuntapaikkoja. Lisäksi 

kehitetään uusille ja olemassa oleville liikuntapaikoille tarpeiden mukaan liikuntatoimintoja mm. 

harrasteryhmiä ja tapahtumia.  

Tavoitetta seurataan asiakkailta ja osallistujilta saadun palautteen avulla sekä osallistujamäärillä.  

 

Liikuntapalvelut järjestivät matalan kynnyksen liikuntaa usealla eri tavalla: haastepyöräily 2019, matalan 

kynnyksen kuntosalivuorot, ikäihmisten tasapainojumppa, senioreiden peli- ja liikuntakerho, omaehtoiset 

perheliikuntavuorot urheilutalolla, kuntalaisten allas- ja saunavuorot, liikuntavälinelainaamopalveluiden 

toteuttaminen osaksi kirjaston palveluita, vapaat yleisöluisteluvuorot jäähallilla, harrastelentopallosarja, 

melontaretket ja kansalaisopiston liikuntakurssien kanssa tehty yhteistyö.    

Kaikki palvelut saatettiin kuntalaisten tietoon vuosittaisella liikuntatarjottimella, johon lisättiin myös yksityisen 

ja kolmannen sektorin liikuntapalvelut. Parkanon kaupungin liikuntapalvelut tarjosivat varsin kattavasti 

liikuntalain mukaisia liikuntapalveluita. Jatkossakin tavoitteena on edelleen näin toimia samalla toiminnan 

ollessa aktiivista yhteistyötä kolmannen ja yksityisen sektorin kanssa, jotta paikkakunnan liikuntatarjonta olisi 

mahdollisimman laajaa ja eri käyttäjäkunnille suunnattua.  

 

2. Luonto-, ulkoilu- ja liikuntareittien kunnostaminen  

Parkanossa on hienoja luonto- ja liikuntareittejä aivan keskustassa sekä taajaman ulkopuolella, joita 

liikuntakyselyn mukaan käytetään paljon. Niissä olevat reittimerkinnät, pitkospuut ym. vaativat kunnostusta, 

joka tullaan tekemään tulevan vuoden aikana. Reittien kunnostaminen edesauttaa omaehtoisen liikunnan 

lisääntymistä, kun puitteet ovat asianmukaisessa kunnossa. Lisäksi reitit on koottu liikuntatarjottimelle, jotta 

kuntalaiset ovat tietoisia kaikista mahdollisista liikuntapaikoista ja – reiteistä. Uusien luontoliikuntareittien 

suunnittelu ja toteuttaminen kuuluu myös toimintakauden tavoitteisiin.   

Tavoitetta seurataan kunnostettujen reittien määrällä, reittien käyttöasteella ja asiakaspalautteilla.   

 

Kaitojenvetten maaston reittien kunnostamiset ovat edenneet suunnitellusti. Käpykintukan ja Rantareitin 

opastemerkit on suunniteltu ja valmiina asennukseen kesällä 2020. Kaitojenvetten maastopyöräreitin 
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reittilinjoista on kartoitettu vajaa puolet. Reitti on noin 20-30 km pitkä, joten kartoittaminen jatkuu kesällä 

2020. Käpykintukan pitkospuut ovat asennettu yhtä osuutta lukuun ottamatta ja tämä osuus on valmis 

keväällä 2020. Kaitojenvetten alue on suurimmalta osin Metsähallituksen maata ja yhteistyö heidän 

kanssaan on aloitettu.   

Aluehallintoviraston rahoituksen saaneen Lähiliikuntareitti-hankkeen polkuosuuksien suunnitelmat on 

saatettu valmiiksi syksyllä 2019 ja näitä osuuksia aletaan tekemään kesällä 2020. Keskustassa Viinikanjoen 

pitkospuut ovat uusittu. Myös Pappilanjoen luontopolun pitkoksia on päivitetty. Paroonin taipaleen 

retkeilyreitin reittiopasteiden määrä on kartoitettu ja reitille on tehty vuotuisia kunnostustöitä. Parkanon 

melontareitin patosiirtymä osuus on raivattu ja reitiltä on koostettu videomarkkinointimateriaalia YouTubeen. 

Videomateriaalin siirtämistä kaupungin YouTube-kanavalle selvitetään.  

 

3. Liikuntatoimintojen tiedotuksen lisääminen ja monipuolistaminen  

Liikuntakyselyssä ilmeni, että kuntalaiset toivoivat enemmän tiedotusta erilaisista liikuntatoiminnoista. Tähän 

kehittämisehdotukseen tullaan vastaamaan erilaisilla jo tutuilla ja täysin uusilla tiedotusmuodoilla: esitteet, 

ajantasaiset www-sivut, sosiaalisen median hyödyntäminen, You Tube-kanavan aktiivinen ylläpitäminen 

sekä mahdollisesti ulkoa ostettu digimarkkinointi.    

Tavoitetta seurataan erilaisten tiedotuskanavien määrällä, saavutettavuudella sekä asiakaspalautteella.   

 

Parkanon kaupungin liikuntatoiminnasta tiedotettiin jo toista vuotta peräkkäin Liikuntatarjotin-esitteellä. 

Liikuntapalveluiden toimesta samoihin kansiin kerättiin yksityisen ja kolmannen sektorin liikuntatarjontaa 

erittäin kattavasti. Esitteitä oli jaossa kirjastossa ja sähköisenä kaupungin www-sivuilla. Esitteitä markkinoitiin 

myös somekanavilla. Liikuntapalveluista tiedotettiin Facebookissa ja Instagramissa kohtuullisesti. Myös 

kaupungin tarjoamat liikuntapalvelut olivat markkinoituna paikallislehti Yläsatakunnassa.   

Ehkä tärkeimpänä tiedottamisen kehittämisenä voidaan mainita sähköisen sisäliikuntapaikkojen 

varauskalenterin käyttöönotto. Kalenteri on ja oli nähtävillä Parkanon nettisivuilla liikuntaosiossa. Sähköinen 

varauskalenteri on edistyksellinen, koska siinä näkyy tilatoiminnan lisäksi paikalliset ottelut/kisat ja muut 

liikuntatapahtumat reaaliaikaisesti. Uusi sähköinen varauskalenteri päivittyy nopeasti muuttuvien tilanteiden 

mukaan, ja on siksi aina ajantasainen. Lisäksi on selvitetty näyttöpäätteiden sijoittamista 

sisäliikuntapaikkoihin, joissa sähköinen varauskalenteri olisi näkyvissä paikan päällä. Sähköisen 

varauskalenterin seuraaminen kuntalaisten osalta vaatii vielä opettelua. Sähköiseen varauskalenteriin on 

koottu Kaarnan liikuntasalin, urheilutalon, entisen keskustan koulun liikuntasalin ja jäähallin toiminta.   

Kaikki Parkanon liikuntapaikat on lisätty Jyväskylän yliopiston ylläpitämään kansalaisten 

liikuntapaikkatietokanta Lippaaseen. Lipas-tietokanta löytyy netistä ja sitä selaillaan karttapohjalla. Lisäksi 

kaikista liikuntapaikoista löytyy tarkemmat kuvaukset tietokannasta. Lipas-tietokantaa päivitetään aina, kun 

uusia paikkoja tulee tai vanhoja poistuu käytöstä. Kuntalaiset löytävät tietokannan suoraan netistä tai 

Parkanon kaupungin nettisivuilta liikuntaosiosta.    
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Muutamista kaupungin liikuntapaikoista ja vapaa-ajankohteista on tehty videomarkkinointimateriaalia 

YouTube-kanavalle soveltuvaksi. Niiden liittämistä kaupungin YouTube-kanavalle on selvityksessä.   

Lähiliikuntareitti-hankkeen etenemisestä on pidetty kuntalaisinfoja sekä tiedotettu kaupungin eri 

tiedotuskanavissa. Näin on haluttu pitää kuntalaiset ajan tasalla hankkeen etenemisestä sekä samalla 

osallistettu kuntalaisia pääsemään mukaan vaikuttamaan hankkeen toteutumiseen. 

 

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 elämänvaiheissa. 
  
Volyymitiedot ja niiden kehitys -2019 

  2019 2018 2017 

Henkilökunta 4,25 4,26 4,26 

Tilat 
Oma osakehuoneisto, 
704 m² 

Oma osakehuoneisto, 
704 m 

Väistötiloista kaupungin 
omaan kirjastoon, 
hyötypinta-ala 704 m² 

Kokoelma 61045, josta kirjoja 
52202 

60684, josta kirjoja 
52172 

59867, josta kirjoja 
51782 

Aukiolot 2045 h/v ja lehtisali 
omatoimisesti 364 h 

n. 42520 käyntiä 

n. 39000 verkkokäyntiä 

2047 h/v 

n. 42500 käyntiä 

n. 33000 verkkokäyntiä 

1833 h 

n. 43700 käyntiä 

n. 31000 verkkokäyntiä 

Lainoja 105300 102580 n. 90000 

 

Kertomusvuoden keskeiset toiminnalliset muutokset  

Uusien tilojen tehokas käyttö 

0,5 htv kirjastovirkailijan työpanoksen vakinaistaminen mahdollistaa toimintojen pitkäaikaisempaa 
suunnittelua 

Uuden kirjastolain tuomien tehtäväkokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus käytännössä: mm. 
yhteiskunnallinen vuoropuhelu, kansalaisaktiivisuus, demokratia 



   Talousarvion toteutuminen 
   

 

103 
 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  
 

1. Hyvinvoinnin edistäminen, tasa-arvon turvaaminen 

- Aineiston maksuton lainausmahdollisuus ja käyttö kirjastossa   

-Monipuolinen ja uudistuva kokoelma 

- 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  

toteutuma: 

 -403 hankintaa / 1000 as., n. 0,8 kirjaa/alle 15-vuotias 

 -18,6 lehtivuosikertaa/1000 as. 

 - aineistonhankintaan 7,94 €/as., kirjoihin 5,08 € 

Seuranta: lainausten määrä 

tavoite: 20 lainaa/as 

toteutuma: 16,3 

Seuranta: ammattitaitoisen henkilökunnan määrä 

tavoite: 0,8-1,0 hlötyövuotta/1000 as 

toteutuma: 0,65 htv 

Seuranta: asiakaskäytössä olevien internet-päätteiden määrä 

tavoite: 1 pääte/1000 as. 

toteutuma: 6 päätettä = 1/1000 as. 
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Seuranta: opastetut kirjastokäynnit, mediakasvatus- ja tiedonhallintataitojen opetus, 
mukaan lukien kirjastopalvelut ja niiden esittelyt muualla kuin kirjastossa 

lapset ja nuoret, tavoite 500 hlöä/v 

aikuiset, tavoite 100 hlöä/v 

toteutuma: 750 lasta ja nuorta, 99 aikuista 

Seuranta: verkkokirjastoasiointien määrä 

tavoite: 10 käyntiä/asukas/v 

toteutuma: 6,0 

 

2. Kansalaisten osallistaminen 

Riittävät aukioloajat, maksuttomat palvelut, ilmaiset yleisötapahtumat yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa, myös henkilökohtaisten palveluiden käytönohjauksen mahdollisuus. 
Yhteiskunnalliseen vuoropuheluun tähtäävät tapahtumat. 

Seuranta: aukiolotuntien määrä, kävijämäärä, tapahtumien määrä 

tavoite: 

-kirjasto avoinna 2100 h/vuosi, toteutuma 2045 h, lisäksi lehtisali omatoimisesti 364 h 

- 33 käyntiä/aukiolotunti, toteutuma 18 käyntiä/aukiolotunti 

-10 käyntiä/asukas/vuosi, toteutuma: 6,6 käyntiä/as. 

-maksuttomat yleisötapahtumat, väh. 1/kk, toteutuma: 135 tapahtumaa eri ikäisille 

3. Henkilökunnan hyvinvointi ja osaamisen turvaaminen 

Henkilökunnan osaaminen turvataan mahdollistamalla osallistuminen työajalla tapahtuviin oman 
alan täydennyskoulutuksiin. 

tavoite: 6 koulutuspäivää/hlö/v 

toteutuma: 6 
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TEKNINEN LAUTAKUNTA 

Lautakunnan toiminnan kuvaus 2019 

Tekninen lautakunta turvaa osaltaan kaupunkielämän ja kunnallisen infrastruktuurin toiminnan perusedelly-
tykset mm. tuottamalla kunnallisteknisiä palveluja sekä kiinteistönhoitopalveluja. Lisäksi tekninen lautakunta 
suunnittelee ja rakentaa ja rakennuttaa katuja sekä muita liikenneväyliä, yleisiä alueita, vesihuoltoa sekä 
viheralueita ja huolehtii niiden kunnossapidosta.  

Teknisen lautakunnan alaisen vesihuoltolaitoksen toiminnan tarkoituksena on tuottaa ja jakaa hyvälaatuista 
talousvettä sekä järjestää terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Eniten teknisen lautakunnan talousarvion nettosummaan on vaikuttanut koulukampuksen rakentaminen. 

Teknisen lautakunnan vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet 

Tekninen hallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Huolehtii lautakunnan ydintehtävien ja peruspalvelujen järjestämisestä 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: tekninen johtaja, työpäällikkö (jäi lomalle/eläkkeelle 1.9.2019), kunnallistekniikan 
päällikkö 1.8. alkaen ja 1,7 toimistosihteeriä. 

Teknisen hallinnon henkilöstömäärä on pysynyt vuosia saman suuruisena. 

Liikenneväylät 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Liikenneväylät käsittävät katujen, kevyen liikenteen väylien ja puistoteiden kesä- ja talvikunnossapidon 
asemakaava-alueella.  Lisäksi kaupunki on urakoinut tärkeimpien yksityisteiden aurauksia. Edelleen kau-
punki avustaa tiekuntia valtuuston hyväksymällä periaatteella sekä kunnossapidossa että perusparannus-
hankkeissa. Pääasiallisena perusteena kaupungin maksamalle yksityisteiden auraukselle ja avustuksille on 
pysyvän asutuksen määrä tien vaikutusalueella. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: 1 työnjohtaja ja 2 kuukausipalkkaista työntekijää. 

Asemakaava alueella kaupungin kunnossapidossa on katuja noin 51 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 18 
km. Kaupungin aurauksessa olevia yksityisteitä on noin 236 km. Uusia katuja ja väyliä rakennetaan vuosit-
tain muutamia satoja metrejä. 
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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 syntynei-
den jätteiden 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 jäte-
asemalla. Hyötyjätteitä voi toimittaa hyötyjätepisteisiin, joita on 4 kpl keskusta-alueella ja 11 kpl haja-
asutusalueella. Näidenkin pisteiden toiminnasta ja ylläpidosta vastaa Pirkanmaan jätehuolto Oy lukuun 
ottamatta yhden keskusta-alueen pistettä, josta vastaa Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy. Paperinke-
räyksestä kunnan alueella vastaa Paperinkeräys Oy ja Pirkanmaan jätehuolto Oy. Kierrätyspisteet löytyvät 
osoitteesta  https://www.kierratys.info/. Hylätyt ja romuajoneuvot siirretään lain mukaisesti kaupungin 
ylläpitämään varastoon joko kaupungin, Tiehallinnon urakoitsijan tai poliisin toimesta. Suljetun 
Kangaslammin kaatopaikan 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 uu-
den jätelain (646/2011) mukaisesta jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä jätelain 23 §:n mukai-
sesti siten, että yhteistoiminta-alueen jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen kaupungin yhdyskuntalau-
takunnan jätehuoltojaosto, nykyisin alueellinen jätehuoltolautakunta. 

Jätehuoltolautakunnan tehtävänä on päättää jätelaissa säädetyistä viranomaistehtävistä, joita ovat mm. 
päätökset jätehuoltomääräyksistä, jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jätetaksan hyväksymisestä, jäte-
maksujen maksuunpanosta, jätetaksasta tehdyistä muistutuksista ja jätemaksujen kohtuullistamisesta. 

Jätehuoltolautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus yhdellä jokaisen osakaskunnan edustajalla. 
Parkanon osalta edustajaksi on määrätty ympäristötarkastaja. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

https://www.kierratys.info/
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Talousarviovuoden ja suunnittelukauden tavoitteina ovat jätemaksujen kohtuullistamis- ja vapauttamispää-
tösten yhtenäistäminen. Kunnan vastuulla olevien sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistökohtainen kuljetus 
siirtyi kunnan järjestämäksi 1.1.2017 alkaen. Päätöksestä on valitettu ja toimintaa on tehty tilapäisjärjeste-
lyin. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja myös Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä (16.2.2018) 
todettiin, ettei hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ole perusteita. 

 

Tilapalvelut 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

Tilapalveluun kuuluvat yleisten alueiden lisäksi kiinteistöt, liikuntapalvelut ja siivous. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: työpäällikkö (jäi lomalle/eläkkeelle 1.8.2019), tekninen isännöitsijä 1.8. alkaen, 1 
tuntipalkkainen työntekijä, 3,5 ammattimiestä (talonmiehet), puistotyönjohtaja, 2 tuntipalkkaista työntekijää, 
liikuntapaikkojen hoitaja/vastaava, 2 liikuntapaikkojen hoitajaa, siivouspalveluesimies, 8 kokoaikaista 
toimitilahuoltajaa, joista yksi jäi eläkkeelle kesällä. 

Kiinteistöjä on 30 kpl, joilla rakennuksia huomattavasti enemmän. 

Kiinteistöjen kerrosala on 35 600 m2, tilavuus 127 173 m3. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

- Koulu- ja kulttuurikampus Kaarnan käyttöönotto elokuussa 

- Pappilanpolun tukiasuntojen kilpailutus ja rakentamisen aloittaminen 

- Kaupungintalon valtuustosalin saneeraus sekä sisäkattojen saneeraus ja valaistuksen uusiminen 

- Keskustan koulun muutostyöt uutta toimintaa varten 

- Terveyskeskuksen saneeraus 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja oikean määrän arviointi suhteessa tarpeeseen 
Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella kiinteistöjen peruskorjausten toteuttamisella, peruskorjausten 
jälkeisten ylläpidon laadukkaalla hoitamisella taloudellisten resurssien mukaisesti sekä arvioimalla 
tarpeellisten kiinteistöjen määrä muuttuneiden tarpeiden mukaiseksi. 

2. Kiinteistöjen energiankulutuksen kiinteistökohtainen tehokas seuranta 

Tavoite toteutetaan energiankulutuksen ja kiinteistövalvontalaitteiden tehokkaalla seurannalla sekä vikojen ja 
epäkohtien tehokkaalla korjauksella. 
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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 hoidet-
tavien leikkikenttien määrä tulee kasvamaan uuden päiväkodin myötä. Liikuntapaikkojen määrä on vakiin-
tunut, kasvua tapahtuu ainoastaan ulkoilureittien ja latujen osalta. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

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 ovat helposti 
hoidettavissa konevoimin. 

 

Koneet ja kuljetusvälineet 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus ja volyymitiedot ja niiden kehitys 

Koneet ja kuljetusvälineet kohta käsittää 2 umpipakettiautoa, 3 avolava-autoa, 2 traktoria ja aluehoitokoneen. 
Puistopuolella uusittiin toinen avolava-autoista. Autojen 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. 
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RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja  
muita 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 on myös ympäristönsuojelun 
hallinnosta annetun lain mukainen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen  

Rakennus- ja ympäristölautakunta valmistelee poikkeamishakemukset kaupunginhallitukselle. 

Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa valtion asuntopolitiikkaan kuuluvien valtion lainoittamien 
vuokratalojen asuntojen vuokrauksien valvonta. 1.1.2017 alkaen valtion varoista myönnettävät asuntojen 
korjaus- ja hissiavustukset on käsitellyt ja myöntänyt ARA, myös ohjaus ja neuvonta on ARAN palvelua. 

Rakennus- ja ympäristölautakunta valvoo aluepelastuslaitoksen perimän kunnan maksuosuuden käyttöä. 

Volyymitiedot ja kehitys 2019 

Henkilökuntaan kuuluu rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja ja lupasihteeri, asuntosihteerin virka 
lakkautettiin ja   perustettiin vuoden 2017 alusta uusi tarkastusinsinöörin virka. Rakennustarkastajan 
sijaisena ja koulukampus työmaan valvojana toimineen tarkastusinsinöörin virka on ollut määräaikaisesti 
täytettynä ja työsuhde päättyi vuoden 2019 lopussa.   
Vuoden 2019 alussa virassa aloittanut ympäristötarkastaja irtisanoutui marraskuulla ja loppuvuosi oltiin ilman 
viranhaltijaa, kun uusi ympäristötarkastaja aloittaa työnsä vasta 2020 helmikuulla.  
Parkanon kaupunki on tehnyt yhteistyösopimukset Kihniön kunnan kanssa, sopimuksilla on Parkanon 
rakennustarkastajan ja myös ympäristötarkastajan  työpanosta  myyty viikosta yksi päivä Kihniön kunnalle. 

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen  

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.  
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Lautakunta on pitänyt ympäristön siistimiskatselmuksen keväisin, katselmuksella kiinnitetään huomiota 
rakennusten kuntoon ja ympäristön siisteyteen, kehotuskirjeitä on lähetetty kohteisiin, joissa on havaittu 
epäkohtia. Rakennus-, ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksista tiedotetaan naapureille, jolloin heillä on 
mahdollisuus vaikuttaa asioihin ennen päätöksentekoa. Lupapäätökset on pidetty ilmoitustaululla nähtävillä 
valitusajan. Lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan internetissä. 

 

ASUMISEN EDISTÄMINEN 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Tehtävät ovat lakisääteisiä. 1.1.2017 alkaen valtion varoista myönnettävät asuntojen korjaus- ja hissiavustukset on 

käsitellyt ja myöntänyt ARA, myös ohjaus ja neuvonta on ARAN palvelua. 

Valtion lainoittamien vuokratalojen valvonta kohdistuu Parkanon kaupungin vuokrataloihin, Parkanon Rantakotoon ja 

Kiinteistö OY Väistön Ryhmäkotiin.  

Asuntotoimen lakisääteiset tehtävät on siirretty tehtävien uudelleen järjestelyn myötä rakennustarkastajan tehtäviin 

ja asuntosihteerin virka lakkautettiin v.  2016 lopussa. Uudella virkanimikkeellä palkattu määräaikainen 

tarkastusinsinööri on hoitanut osin rakennusvalvonnan tehtäviä ja osin koulukampuksen valvontaa. Hänen 

työsuhteensa päättyi joulukuulla 2019. 

Virka on v. 2020 alkaen täyttämättä. 

Volyymitiedot ja kehitys 2019 

Tarkastusinsinööri palkattu määräaikaiseen virkasuhteeseen vuoden 2019 loppuun. Korkotuilla ei ole kysyntää 

korkotason alhaisuuden takia. 

Kertomusvuoden 2019 keskeiset toiminnalliset muutokset  

Vuokra-asuntojen isännöintitehtävät siirrettiin hallinnon tukipalveluiden hoidettavaksi vuoden 2019 alusta, jolloin 

tehtäviä hoitanut tekninen avustaja vapautui muhin työtehtäviin teknisellä osastolla.   

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen  

Asumisen tuen saattaminen niitä tarvitsevien tietoon. Ilmoittaminen on toteutettu lehti ja netti-ilmoituksilla. 

 

RAKENNUSVALVONTA 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

Rakennusvalvonnan tehtävät ovat lakisääteisiä, ne on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa, 

rakennusjärjestyksessä sekä kaupungin hallintosäännössä. 
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Volyymitiedot ja kehitys 2019 

Henkilöstön kuuluu 1 rakennustarkastaja ja 1 lupasihteeri ja määräaikaisesti v. 2019 loppuun saakka palkattu 

tarkastusinsinööri 20 % työpanoksella.  Rakennustarkastajan työpanosta on myyty yhteistyösopimuksen mukaisesti 

Kihniön kunnalle, yksi päivä viikossa. 

Rakennus- ja toimenpidelupien kehitys 2010-2019 

Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tilavuus 87 054 54 857 97 063 54 175 154 317 122 158 147499 46576 49942 

Kerrosala 19 012 12 746 16 844 9 812 23 473 27 485 33092 9934 10148 

kpl 175 159 170 183 164 151 111 120 145 

 

Rakennuslupia myönnettiin kappalemäärältään ja kerrosalaltaan vähemmän kuin kymmenen vuoden keskiarvo on 

ollut. 

Kertomusvuoden 2019 keskeiset toiminnalliset muutokset 

Palomääräysten muutokset ja kiristynyt E- luku toivat muutoksia rakentamiseen. Uusi tietosuoja-asetus muutti myös 

rakennusvalvonnan käytäntöjä. Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen aiheuttaa lupasihteerille lisätyötä pitkäksi 

aikaa. Tiedonohjaussuunnitelma on laaja kokonaisuus, jonka pohjalta sähköiseen asiointiin ja arkistointiin voidaan 

aikanaan siirtyä.  Maankäyttö ja rakennuslain muutokset ja niiden käytäntöön soveltaminen aiheuttaa lisätyötä ja 

asioiden selvittämistä rakennusvalvonnassa. Rakennusvalvonnassa vuonna 2018 syksyllä käyttöönotettu uusi 

rakennusvalvonta-ohjelma, Kuntanet 7 aiheutti paljon lisätyötä ja ohjelman toiminnan opettelua vielä vuonna 2019. 

Uusien osoitteiden antaminen ja niiden tarkastaminen on myös työllistänyt lupasihteeriä, vaikka työhön on 

osallistunut myös tekninen avustaja. 

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen 

1. Viranomaistoiminnan tehokkuus ja sujuvuus 

Viranomaisprosessissa on huomioitu hankkeen vaativuus ja asiakkaan resurssit. Tavoitetta seurataan mittarilla 

käsittelyajoista. 

2. Kuntalaistyytyväisyys 

Naapurien kuulemismenettelyssä tulleet esitykset on huomioitu lupapäätöksissä.   

Vuonna 2019 ei ole yhtään lupaa hylätty, ohjaus ja neuvonta on tähän tulokseen auttanut.  Rakennus- ja 

ympäristölautakunnan siistimiskatselmuksen jälkeen rakennusten korjaus- tai purkamiskehotuskirjeitä lähetettiin 

yhteensä kolmen kiinteistön omistajalle.  Purettavalle kohteelle asetettiin uhkasakko, toimenpiteiden määräaika on 
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2020. Tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen loppuun purkamiselle on haettu purkulupa. Luvatta rakennetuille 

rakennuksille otettiin käyttöön taksan mukainen korotettu lupamaksu. 

Rakentamisen laadun edistäminen ja ylläpito  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset vaatimukset, suunnittelijan pätevyydet, suunnitelmat, tasauslaskelma, 

energiatodistus, vastaava työnjohtaja, aloituskokous, tarkastusasiakirjat, käyttö- ja huolto-ohje, 

turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen rakennustyömaille, sekä lopputarkastus lisäävät rakentamisen laatua. 

Lopputarkastuksissa on vaadittu lvi- ja sähkötarkastuspöytäkirjat. Vastaavalta työnjohtajalta työvaiheiden 

tarkastusasiakirjat, sekä rakennuttajalta laatukansiot, huolto- ja käyttöohjeineen, selvitys CE- merkityistä tuotteista, 

päivitetty energiatodistus ja verottajan todistus. 

Seuranta/mittarit 

Arvioitava kohde Mittari Tavoitetaso Toteutunut 

Rakennuslupien käsittely kpl 140 145 

Rakennusten lopputarkastukset kpl 120 65 

Poikkeuslupien ja suunnittelu-  

tarveratkaisujen valmistelu 

kpl 12 10 

Rakennuslupien käsittelyaika    

Rakennustarkastajan päätös aika /kk 1 98 % 

Rakennuslautakunnan päätös aika / kk 2 100 % 

 

YMPÄRISTÖTOIMI 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Ympäristötoimen keskeisimpiä tehtäviä ovat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupien ja ilmoitusten 

valmistelu ja valvonta. Ympäristötoimi hoitaa myös vesiensuojeluun, jätehuollon valvontaan, maastoliikenteeseen, 

meluntorjuntaan ja luonnonsuojeluun liittyvät tehtävät. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 2019 

Ympäristönsuojelussa työskentelee ympäristötarkastaja, jonka palveluja myydään Kihniön kunnalle yksi päivä viikossa.  

Vuoden 2019 alusta virassa ollut ympäristötarkastaja irtisanoutui marraskuulla ja loppuvuosi oltiin ilman viranhaltijaa, 

kun uusi ympäristötarkastaja aloittaa työnsä vasta helmikuulla 2020. Ympäristölainsäädännön muutosten johdosta 

lupamenettelystä on siirrytty yhä enemmän rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyyn, joten vuotuisten lupahakemusten 
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määrä on vähentynyt. Annettujen lausuntojen määrä on sen sijaan kasvanut, mikä johtuu erityisesti 

aluehallintoviraston päätöksiin kohdistuneesta muutoksenhausta HAO:teen ja KHAO:teen. 

Kertomusvuoden 2019 keskeiset toiminnalliset muutokset 

Merkittävin muutos ympäristönsuojelussa kuluneen vuoden aikana oli haja-asutuksen jätevesiasetuksen säädöksistä 

johtuvan määräajan umpeutuminen ja siitä johtuva neuvonnan kasvu. Ympäristölainsäädännön muutosten puolesta 

oli välivuosi, mutta tietosuoja-asetus muutti myös ympäristönsuojelun käytäntöjä. 

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen 

Toiminnan tehokkuuden mittarina voidaan käyttää tulokertymää sekä lupien ja ilmoitusten käsittelyaikoja. Toiminnan 

laatua voidaan arvioida lupa- ja ilmoitusasioissa tehtyjen päätösten valitusten määrällä ja päätösten pysyvyydellä 

hallinto-oikeuksissa. 

Seuranta / mittarit 

Arvioitava kohde Mittari Tavoitetaso Toteutunut 

Maa-aineslupien valvonta kpl 40 39 

 

Maa-aineslupien ottomäärien kehitys 2010-2018 

Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pinta-ala m2 1117710 1082710 794200 901600  978100 1 160 250 1251850 1251350 1222100 

kokonaisotto 
m3 

4509750 4444750 3708750 3943200 4097400 3 785 000 3945000 4112500 4010500 

vuotuinen  
otto m3 

512200 500900 400800 439550 445180 413 940 429 940 435 690 417690 

kpl 41 39 36 39 39 38 40 40 39 
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PALO – JA PELASTUSTOIMI 

Parkano kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitoksen eteläiseen pelastusalueeseen operatiivisesti ja hallinnollisesti. 

Aluepelastuslaitoksen hallinnosta vastaa Tampereen kaupunki. Alueen palomestarin päivystyspaikka on Nokia. 

Sopijakuntien yhteistyöelimenä on neuvottelukunta, joka osallistuu esitysten tekemiseen talousarviota ja palvelutasoa 

koskevissa asioissa. Palo- ja pelastustoimen tehtävänä on ihmisten ja omaisuuden suojaaminen tulipaloilta ja muilta 

yllättäviltä onnettomuuksilta ja vaaroilta sekä pelastaminen niiden vaikutuksilta. Aluepelastuslaitos antaa lausuntoja 

rakennussuunnitelmista ja tekee tarvittavat palotarkastukset rakennuskohteissa. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata kuntien alueella esiintyviä riskejä. Pelastuslaitoksen kuntien palvelutaso 

perustuu koko toiminta-alueen kattavaan riskikartoitukseen ja palvelutason määrittelyyn sisäasianministeriön 

ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen 

Parkanon kaupunginhallitus ei antanut lausuntoa aluepelastuslaitokselle Pirkanmaan pelastustoimen, 
Parkanoa koskevasta palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-2021. 
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Käyttötalouden toteutuminen 
 

Talousarvion sitovuustaso on lautakunnittain netto. Omana sitovuustasonaan Parkanon sote -
palvelut ja Kihniön sote -palvelut. 

 

Keskusvaalilautakunta 

Tarkastuslautakunta 

Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginhallitus 

Perusturvalautakunta YTA 

Sivistyslautakunta 

Tekninen lautakunta 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 

 

Sisäiset sekä ulkoiset tilit. 
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Tuloslaskelmaosa 
Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu 2019. 

Ei sisällä vesihuoltolaitosta myöskään vertailuvuonna 2018. 

Ulkoinen ja sisäinen. 
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Verotulojen ja valtionosuuksien erittelyt 

Verotuloprosentti 22,00 vuodesta 2018 lähtien. 

Kiinteistöveroprosentit 

- Yleinen  1,10 
- vakituiset asunnot  0,52 
- muut asuinrakennukset 1,10 

- voimalaitokset  2,85 
- yleishyödylliset yhteisöt 0,00 

 

Verotulokertymät 

 

Valtionosuuskertymät 

 

Peruspalveluiden valtionosuus sisältää mm. terveydenhuollon, sosiaalitoimen, peruskoulujen, kirjastojen, 
yleisen osuuden ja verokompensaation valtionosuudet ns. yhtenä putkena. Valtionosuudet pohjautuvat 
asukas- ja oppilasrakenteeseen ja järjestelmässä huomioidaan mm. sairastavuus- ja työttömyystekijät. Näillä 
tekijöillä saadaan valtionosuuden laskennallinen pohja, josta vähennetään kunnan rahoitusosuus.  

Valtionosuuden yhtenä osana on Parkanolle merkittävä verotulotasaus, jonka avulla siirretään hyvin 
verotuloja saavilta kunnilta osa heikommin verotuloja saaville kunnille. Tässä yhteydessä on kuitenkin aina 
muistettava, että verotulojen tasaus on oikeutettua ”kasvattajaseura” –maksua nuorten kasvattamisesta 
opiskelu- ja työikäiseksi. 

Järjestelmään kuuluu myös ns. koulutuksen ylläpitäjä –osuus, jolla rahoitetaan mm. toisen asteen koulutusta, 
esiopetusta ja ammattikorkeakouluja. Koska toisen asteen koulutusta  Parkanolla on vain oma lukio eikä 
omaa ammattikorkeakoulua, muodostui tämä osa kunnan rahoitusosuuden jälkeen negatiiviseksi. 
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Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu 2019. 

Ulkoinen. 

Ei sisällä vesihuoltolaitosta myöskään vertailuvuonna 2018. 
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Investointiosa 
 

 

 

- investoinnit esitetään omaisuusryhmittäin ja vastuutoimielimittäin 
- sitova taso on vähintään 168.000 euron hanke ja 84.000 euron irtaimistohankinta 
- pienet hankkeet ovat sitovia omaisuusryhmittäin 
- investointimenoksi katsotaan vähintään 10.000 euron pitkävaikutteinen hankinta 
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Rahoitusosa 
 

 

 

  

Rahoituslaskelman toteutumisvertailu 2019
Tilinpäätös TA TA-muutos TA+muutos Toteutuma Poikkeama

2018 2019 2019 2019 2019 2019

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 3 360 158 871 561 871 561 1 538 500 666 939

Tulorahoituksen korjauserät -1 297 086 -50 000 -50 000 -1 281 007 -1 231 007

2 063 072 821 561 0 821 561 273 183
Investointien rahavirta

Investointimenot -1 640 262 -3 061 333 -768 952 -3 830 285 -4 583 593 -753 308
Rahoitusosuudet 
investointimenoihin 141 714 164 214 164 214
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutustulot 1 323 337 241 000 1 200 000 1 441 000 1 374 821 -66 179

Investoinnit netto -175 211 -2 820 333 431 048 -2 389 285 -3 044 558 -655 273

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 887 860 -1 998 772 431 048 -1 567 724 -2 771 375 -1 203 651

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -150 793 -64 378 -64 378 -492 111 -427 733

Antolainasaamisten vähennykset 50 528 10 000 10 000 328 934 318 934

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 2 232 132 2 232 132 0 -2 232 132

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -352 940 -400 000 -400 000 -693 930 -293 930

Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 800 000 0 0 5 000 000 5 000 000

Muut maksuvalmiuden muutokset -547 111 12 640 0 12 640 -885 514 -898 154

Toimeksiantojen varojen ja p-omien muutokset 37 250 57 417 57 417

Vaihto-omaisuuden muutos 2 052 -1 965 -1 965

Saamisten muutos 497 765 -688 379 -688 379

korottomien velkojen muutos -1 084 177 -252 587 -252 587

Rahoituksen rahavirta -2 800 316 1 854 772 -64 378 1 790 394 3 257 379 1 466 985

Rahavarojen muutos -912 456 -144 000 366 670 222 670 486 003 263 333

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 938 315 794 315 1 304 985 1 160 985 1 424 319 486 003

Rahavarat 1.1. 1 850 771 938 315 938 315 938 315 938 315
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Sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteumat 

 

1000 euroa N/B Määrärahat Tuloarviot

N=nettomr, B=bruttomr
Sito-
vuus

Talous- 
arvio Muutos

TA + 
muutos

Toteu- 
tuma

Poikkea-
ma

Talous- 
arvio Muutos

TA + 
muutos

Toteu- 
tuma

Poikkea-
ma

KÄYTTÖTALOUSOSA
Keskusvaalilautakunta N 16 16 8 8
Tarkastuslautakunta N 34 34 21 13
Kaupunginvaltuusto N 80 80 78 2
Kaupunginhallitus N 3 259 -919 2 341 2 089 252
Perusturvalautakunta N 25 182 25 182 25 090 92
Sivistyslautakunta N 8 218 8 218 8 407 -189
Tekninen lautakunta N 3 373 3 373 3 359 14
Rakennus- ja ympäristölk N 644 644 554 90
TULOSLASKELMAOSA
Verotulot B 23 834 -900 22 934 23 059 125
Valtionosuudet B 18 195 230 18 425 18 475 50
Nettorahoituskulut N 352 352 389 -37 0 0 0 0
INVESTOINTIOSA
Kiinteä omaisuus N 0 364 364 464 -100 100 0 100 94 -6
Osakkeet ja osuudet N 0 0 322 -322 141 1 200 1 341 1 342 1
Pienet rakennushankkeet N 180 180 23 157
Terveysk. peruskorjaus N 100 100 77 23
Yhtenäisk. kampus-alue N 100 100 112 -12
Pappilanpolun tukiasunto N 683 683 360 323
Kaupungintalo N 140 140 139 1
Pienet kiinteät rakenteet N 210 300 170 130 0 23 23
Pienet ympäristötyöt N 0 0 30 -30
Pienet kadunrakennukset N 389 389 38 351
Pienet valaistushankkeet N 85 85 89 -4
Pienet päällystyshankkeet N 309 309 309 0  
Tehtaantie N 0 0 4 -4
Urheilukenttä N 30 30 10 20
Viinikansilta N 385 300 685 702 -17
Vaasankatu 2 N 100 75 175 179 -4
Villenpolku, kadut N 0 0 55 -55
Hallinnon irtaimisto N 100 100 98 2
E-arkisto N 0 30 30 14 16
Sivistyksen irtaimisto N 30 30 1 333 -1 303
Teknisen irtaimisto N 30 30 56 -26 0 81 81
RAHOITUSOSA
Tulorahoituksen korjaus -50 -1 199 -1 249 -1 281 -32
Antolainojen lisäykset B 0 64 64 492 -428
Antolainojen vähennys B 50 50 329 279
Pitkäaik. lainojen lisäys B 2 232 2 232 0 -2 232
Pitkäaik. lainojen B 400 400 694 -294
Lyhytaik.lainojen muutos N 0 0 0 5 000 5 000
Muut maksuvalm. muut. N 13 13 886 -873 0 0 0
Vaikutus maksuvalmiut. 0 -60 583 614 -471 143
YHTEENSÄ 44 442 -86 44 447 46 651 -2 204 44 442 -86 44 447 46 651 3 432
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TULOSLASKELMA  2019 (ulkoinen) 31.12.2019 1.1.2019
Ei vesilaitosta mukana vertailuvuotenakaan 2 019                  2 018                  

Toimintatuotot
Myyntituotot 11 760 564,84     11 513 754,98     
Maksutuotot 3 815 471,53       4 052 917,98       
Tuet ja avustukset 567 528,90          546 340,58          
Muut toimintatuotot 2 415 291,49       2 068 915,04       

Toimintatuotot yhteensä 18 558 856,76     18 181 928,58     
Valmistus omaan käyttöön 201 453,05          196 106,99          
Toimintakulut

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 8 906 152,96 -      8 570 000,72 -      
Henkilöstösivukulut
  Eläkekulut 2 458 564,90 -      2 419 021,36 -      
  Muut henkilöstösivukulut 248 569,05 -         242 424,73 -         

Palvelujen ostot 40 376 467,72 -    39 190 854,57 -    
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 748 880,50 -      2 534 178,94 -      
Avustukset 2 352 357,95 -      2 084 984,47 -      
Muut toimintakulut 1 275 335,62 -      844 156,38 -         

Toimintakulut yhteensä 58 366 328,70 -    55 885 621,17 -    

Toimintakate 39 606 018,89 -    37 507 585,60 -    

Verotulot 23 058 710,30     22 175 976,42     
Valtionosuudet 18 474 861,00     18 274 711,00     
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 83,86                  1 604,08             
Muut rahoitustuotot 231 580,06          389 990,81          
Korkokulut 203 090,18 -         171 431,92 -         
Muut rahoituskulut 417 625,87 -         5 591,79 -            

Vuosikate 1 538 500,28       3 157 673,00       

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 1 887 782,88 -      1 477 823,61 -      
Kertaluonteiset poistot 85 579,68 -           4 726,88 -            
Arvonalentumiset -                      152 923,90 -         

Tilikauden tulos 434 862,28 -        1 522 198,61       

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 434 862,28 -        1 522 198,61       
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RAHOITUSLASKELMA 2019 ´31.12.2019 ´1.1.2019
Ei sisällä vesihuoltolaitosta vertailuvuotenakaan 2019 2018

Toiminnan rahavirta
 Vuosikate 1 538 500,28 3 360 157,92

Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät -1 281 007,23 -1 297 086,41

myyntivoitto -1 281 007,23 -1 297 086,41
myyntitappio
vesihuollon yhtiöittäminen 302 433,22

257 493,05 2 365 504,73
Investointien rahavirta

Investointimenot -4 583 593,32 -1 859 715,04
Rahoitusosuudet investointimenoihin 164 214,00 141 714,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 374 821,20 1 323 336,74

-3 044 558,12 -394 664,30

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 787 065,07 1 970 840,43

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -442 111,00 -150 793,00
Antolainasaamisten vähennykset 108 933,54 7 750,00

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset 0,00 0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -693 930,00 -371 708,32
Lyhytaikaiseten lainojen muutos 5 000 000,00 -1 800 000,00

Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 57 417,03 37 249,53
Vaihto-omaisuuden muutos -1 965,40 2 051,82
Saamisten muutos -435 349,93 654 552,46
Korottomien velkojen muutos -341 867,77 -1 238 700,51

Rahoituksen rahavirta 3 251 126,47 -2 859 598,02

Rahavarojen muutos 464 061,40 -888 757,59

Rahavarat 31.12. 1 436 076,47 972 015,07
Rahavarat 1.1. 972 015,07 1 860 772,66

Rahavarojen muutos 464 061,40 -888 757,59
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TASE 2019
Ei sisällä vesilaitosta ´31.12.2019 ´1.1.2019
VASTAAVAA 2019 2018

PYSYVÄT VASTAAVAT 43 680 523,93 33 739 767,73

Aineettomat oikeudet 327 193,66 281 612,28
Aineettomat oikeudet 198 745,19 141 022,09
Muut pitkävaikutteiset menot 128 448,47 140 590,19

Aineelliset hyödykkeet 27 165 254,01 25 037 963,67
Maa- ja vesialueet 5 713 795,91 5 331 026,35
Rakennukset 12 043 483,48 12 264 237,97
Kiinteät rakenteet ja laitteet 6 109 959,46 6 239 785,55
Koneet ja kalusto 1 317 510,08 246 495,88
Muut aineelliset hyödykkeet 11 610,26 11 610,26
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 968 894,82 944 807,66

Sijoitukset 16 188 076,26 8 420 191,78
Osakkeet ja osuudet 14 392 853,12 7 008 146,10
  Kuntayhtymät 4 416 194,15 4 416 194,15
  Tytäryhteisöt 8 272 170,89 7 970 445,43
   Osakkuusyhteisöosakkeet 1 325 258,00 1 468 472,00
  Muut osakkeet ja osuudet 379 230,08 359 209,08
Muut lainasaamiset 1 795 223,14 1 412 045,68

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 268 700,39 146 844,95
Valtion toimeksiannot 115,14 222,14
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 268 585,25 7 352 797,37
Muut toimeksiantojen varat

VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 926 256,56 4 197 929,56
Vaihto-omaisuus 49 390,48 47 425,08

Aineet ja tarvikkeet 49 390,48 47 425,08
Lyhytaikaiset saamiset 3 440 789,61 3 178 489,41

Myyntisaamiset 2 085 156,10 2 083 368,21
Lainasaamiset 92 000,00 78 000,00
Muut saamiset 711 248,04 613 767,92
Siirtosaamiset 552 385,47 403 353,28

Rahat ja pankkisaamiset 1 436 076,47 972 015,07
48 875 480,88 45 290 716,80
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VASTATTAVAA ´31.12.2019 ´1.1.2020
2019 2018

OMA PÄÄOMA 24 953 821,79 25 389 482,68
Peruspääoma 12 525 385,75 12 525 385,75
Arvonkorotusrahasto 859 545,84 860 344,45
Muut omat rahastot 6 471,11 6 471,11
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 11 997 281,37 10 475 082,76
Tilikauden yli-/alijäämä -434 862,28 1 522 198,61

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 400 842,06 221 569,59
Valtion toimeksiannot 57 536,92 60 753,99
Lahjoitusrahastojen pääomat 335 571,29 154 503,81
Muut toimeksiantojen pääomat 7 733,85 6 311,79

VIERAS PÄÄOMA 23 520 817,03 19 679 664,53
Pitkäaikainen 14 550 732,74 15 244 662,74

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 14 381 912,00 15 075 842,00
Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00
Saadut ennakot 168 820,74 168 820,74

Lyhytaikainen 8 970 084,29 4 435 001,79
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5 693 930,00 693 930,00
Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00
Saadut ennakot 23 400,00 16 680,00
Ostovelat 1 377 123,87 1 401 573,20
Muut velat  +0,08 307 489,06 337 417,13
Siirtovelat 1 568 141,36 1 985 401,46

48 875 480,88 45 290 716,80
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KONSERNITULOSLASKELMA

2019 2018

Toimintatuotot 38 657 312,82 37 511 024,14
Toimintakulut -78 764 804,19 -75 475 482,71
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 33 360,29 122 379,08
Toimintakate -40 074 131,08 -37 842 079,49

Verotulot 23 029 023,27 22 125 352,35
Valtionosuudet 20 782 549,47 20 646 700,85
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 5 942,46 4 823,18
Muut rahoitustuotot 244 600,05 127 530,53
Korkokulut -313 615,96 -303 823,58
Muut rahoituskulut -501 401,82 -77 165,08

Vuosikate 3 172 966,39 4 681 338,76

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -3 383 250,67 -2 981 372,10
Kertaluontoiset poistot -85 579,68 -4 726,88
Omistuksen eliminointierot -2 795,69 0,00
Arvonalentumiset 0,00 -152 923,90

Satunnaiset erät 0,00 0,00

Tilikauden tulos -298 659,65 1 542 315,88
Tilinpäätössiirrot 110,60 374,42
Tilikauden verot -41 633,01 -39 329,08
Laskennalliset verot -9 707,36 42,44
Vähemmistöosuudet -16 772,06 -60 624,28

Tilikauden ylijäämä -366 661,48 1 442 779,38
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

2019 2018
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 3 172 966,39 4 681 338,76
Satunnaiset erät 0,00 0,00
Tilikauden verot -41 633,01 -39 329,07
Tulorahoituksen korjauserät -1 111 374,28 -1 214 277,07

2 019 959,10 3 427 732,62

Investointien rahavirta

Investointimenot -7 146 484,69 -4 709 766,33
Rahoitusosuudet investointimenoihin 287 219,91 184 198,53

Pys vastaavien hyödykk luovutustulot 1 305 145,53 1 274 599,06
-5 554 119,25 -3 250 968,74

Toiminnan ja investointien rahavirta -3 534 160,15 176 763,88

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -10 038,19 -657 244,47
Antolainasaamisten vähennys 2 028,66 577 478,67

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 103 597,53 1 702 826,67
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -120 672,67 -1 988 822,28
Lyhytaikaisten lainojen muutokset 4 213 720,75 -466 868,61

Oman pääoman muutokset

Oman pääoman muutokset 26 770,05 158 123,82
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien m 19 855,08 53 932,02
Vaihto-omaisuuden muutos -11 405,31 10 096,59
Saamisten muutos 349 087,19 266 433,19
Korottomien velkojen muutos -243 994,80 -702 178,65

Rahoituksen rahavirta 5 328 948,29 -1 046 223,05

Rahavarojen muutos 1 794 788,14 -869 459,17

Rahavarojen muutos 1 794 788,14 -869 459,17
Rahavarat 31.12. 5 478 862,74 3 684 074,60
Rahavarat 1.1. 3 684 074,60 4 553 533,77
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KONSERNITASE 2019 2018

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 804 648,80 714 100,91

Aineettomat oikeudet 245 989,69 186 811,19
Muut pitkävaikutteiset menot 501 907,47 522 416,51
Ennakkomaksut 56 751,64 4 873,21

Aineelliset hyödykkeet 54 368 234,02 50 975 542,78
Maa- ja vesialueet 6 412 022,42 6 015 483,88
Rakennukset 26 545 330,43 26 984 142,14
Kiinteät rakenteet ja laitteet 12 612 937,56 12 815 144,53
Koneet ja kalusto 3 479 694,07 1 063 132,70
Muut aineelliset hyödykkeet 45 455,51 50 782,73
Ennakkomaksut ja keskeneräiset 5 272 794,03 4 046 856,80

Sijoitukset 1 288 152,94 1 628 700,40
Osakkuusyhteisöosuudet 450 281,78 822 967,21
Muut osakkeet ja osuudet 791 359,82 761 650,23
Muut lainasaamiset 18 258,00 20 286,66
Muut saamiset 28 253,34 23 796,30

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 400 663,15 305 359,36

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 294 028,39 282 623,08
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset 42 012,06 443 842,50
Lyhytaikaiset saamiset 5 428 307,13 5 401 532,81
Rahoitusarvopaperit 173 970,47 137 965,11
Rahat ja pankkisaamiset 5 304 892,27 3 546 109,49

VASTAAVA YHTEENSÄ 68 104 909,23 63 435 776,44
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VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 25 892 361,28 26 325 161,10
Peruspääoma 12 525 385,75 12 525 385,75
Yhtiöiden ja säätiöiden peruspääoma 3 985,28 3 985,28
Arvonkorotusrahasto 868 674,78 869 473,39
Muut omat rahastot 739 598,85 736 650,90
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 12 121 378,10 10 746 886,40
Tilikauden yli-/alijäämä -366 661,48 1 442 779,38

VÄHEMMISTÖOSUUDET 512 181,12 493 007,67

PAKOLLISET VARAUKSET 504 016,69 720 519,68
Muut pakolliset varaukset 504 016,69 720 519,68

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 591 684,42 476 525,55

VIERAS PÄÄOMA 40 604 665,72 35 420 562,44
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 26 244 015,48 25 261 090,62
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 246 528,10 264 098,03
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 6 403 132,14 2 189 411,39
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 7 710 990,00 7 705 962,40

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 68 104 909,23 63 435 776,44
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KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä 
suunnitelman mukaisilla poistoilla. 
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
Poistosuunnitelmaa on muutettu 1.1.2013 alkaen, Kvalt 16.12.2013, § 82.
Uutta poistosuunnitelmaa sovelletaan hyödykkeille, jotka ovat valmistuneet 1.1.2013 tai 
sen jälkeen. Ennen 1.1.2013 valmistuneille hyödykkeille käytetään vanhaa
poistosuunnitelmaa.
Poistosuunnitelmien mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty
tuloslakselman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset
on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.
Maa-alueiden arvonkorotusten määrä perustuu todennäköiseen luovutushintaan,
Kh 20.4.1998, § 140.
Arvonkorotukset on tarkistettu vuonna 2010.

Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastavien osakkeet ja osuudet on merkitty taseessa hankintamenoon tai
sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti
tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.
Sijoitusten arvonkorotukset 83.633,23 € kohdistuvat Leppäkosken Sähkö oy:n 
osakkeisiin.
Sijoituksiin kuuluvien osakkeiden arvonkorotukset on tehty kirjanpitolain 5 luku 17:1§:n
mukaisesti.

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuuden inventointi suoritetaan tilikausittain. Vaihto-omaisuus on merkitty 
taseeseen keskihinnalla.

Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Johdannaissopimusten käsittely
Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Sopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa.
Kunta on sitonut pitkäaikaisten lainojen (2.000.000,00 euron osalta) vaihtuvan koron koron-  
vaihtosopimuksella kiinteään korkoon. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on  
kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi. Sopimus on ollut voimassa 1.7.2019 saakka.

Kolmostien Terveys Oy:n osakkeet tilivuodelta 2019

Kolmostien Terveys Oy on Parkanon kaupungin ja Pihlajalinna Terveys Oy:n omistama 
sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava yhtiö. Yhtiö tuottaa Pihlajalinna Oy:n ja 
Parkanon kaupungin sote-ulkoistamissopimuksen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut
Parkanon kaupungille ja sen yta-alueelle.
Parkanon kaupunki ja Pihlajalinna Terveys Oy ovat tilikaudella neuvotelleet Kolmostien
Terveys Oy:n omistusosuuden muutoksista.
Pihlajalinna Terveys Oy osti tilikaudella Parkanon kaupungilta 750 kpl Kolmostien 
Terveys Oy:n osakkeita. Osakekaupan jälkeen Parkanon kaupunki omistaa 4 % (aik. 19%)
ja Pihlajalinna Terveys Oy 96% (aik. 81%) Kolmostien Terveys Oy:n osakkeista. Osakkeiden kauppakirja
on allekirjoitettu 6.2.2019 ja kauppahinta maksettu 28.2.2019.
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KUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAPAA KOSKEVAT  LIITETIEDOT

2. -
3. -
4. -

Edellisten tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vesihuoltolaitoksen yhtiöittäminen 2019

Parkanon kaupungin vesihuoltolaitos yhtiöitettiin tilikauden 2019 alusta Parkanon Vesi Oy:ksi ja
yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2019.  Yhtiön omistaa 100% Parkanon kaupunki ja se kuuluu
Parkanon kaupunki -konserniin tyttärenä.
Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen tulee ottaa huomioon vesi-
huotolaitoksen yhtiöittäminen. Edellisessä tilinpäätöksessä kunnan vuosikate oli 3.662.591,14 euroa, josta
vesihuoltolaitoksen osuus oli 504.918,14 euroa.
Taseen omaisuuseristä yhtiölle siirtyi pysyviä vastaavia apporttina 7.206.174,56 euroa.
Yhtiöittämisen seurauksena kunnan taseessa lisääntyivät tytäryhtiöosakkeet ja
 osuudet ja edellisten tilikausien ylijäämä.

5. -

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6.
Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksittain
u

2019 2018

Keskusvaaliltk 23 291,40 11 809,60
Kaupunginhallitus 2 067 536,96 1 552 619,01
Perusturvalautakunta yta 14 689 247,47 15 123 643,44
Sivistysltk 858 022,29 818 882,33
Rakennus- ja ympäristöltk 126 502,98 140 643,92
Tekninen ltk 794 255,66 534 330,28
Yhteensä 18 558 856,76 18 181 928,58

7.
Verotulojen erittely

2019 2018

Kunnan tulovero 18 997 266,59 18 260 814,66
Osuus yhteisöveron tuotosta 2 105 901,05 2 013 559,57
Kiinteistövero 1 955 542,66 1 901 602,19
Yhteensä 23 058 710,30 22 175 976,42
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8.
Valtionosuuksien erittely

2019 2018

Kunnan peruspalvelujen vo 14 358 685,00 14 178 093,00
Verotuloihin perustuva vo tasaus 4 730 652,00 4 678 536,00
Opetus- ja kulttuuritoimen vo -614 476,00 -581 918,00
Laskennalliset valtionosuudet yhteensä 18 474 861,00 18 274 711,00

9.
Palvelujen ostojen erittely
u

2019 2018

Asiakaspalvelujen ostot 36 211 733,73 35 660 674,25
Muiden palvelujen ostot 4 164 733,99 3 530 180,32
Kunnan palvelujen ostot yhteensä 40 376 467,72 39 190 854,57

10.
Valtuustoryhmille annetut tuet valtuustoryhmittäin

 -
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11.
Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua
poistosuunnitelmaa. 

Hyödykkeet, jotka ovat valmistuneet 31.12.2012 tai ennen sitä

Poistosuunnitelman mukaiset poistot ovat:

Aineettomat oikeudet 5 v Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot

Perustamis- ja järjestelymenot 5 v Tasapoisto
Tutkimus- ja kehittämismenot 5 v Tasapoisto
Atk-ohjelmistot 5 v Tasapoisto
Tiet ja muut vastaavat kiinteät rak 20v Tasapoisto

Maa- ja vesialueet ei poistoa
Hallinto- ja laitosrakennukset 50v Tasapoisto
Koulurakennukset, keskusta 50v Tasapoisto
Koulurakennukset, sivukylät 40v Tasapoisto
Tehdas- ja tuotantilaitokset 30v Tasapoisto
Talousrakennukset 20 v Tasapoisto
Vapaa-ajan rakennukset 30 v Tasapoisto
Asuinrakennukset, puiset 40v Tasapoisto
Asuinrakennukset, kiviset 50v Tasapoisto
Kadut, tiet, torit ja puistot 10 % Menojäännöspoisto
Sillat ja laiturit 10 % Menojäännöspoisto
Muut maa- ja vesirakenteet 10 % Menojäännöspoisto
Vesijohtoverkosto 7 % Menojäännöspoisto
Viemäriverkosto 7 % Menojäännöspoisto
Muuntoasemat 15 % Menojäännöspoisto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 15 % Menojäännöspoisto
Koneet ja kalusto
Autot 8 v Tasapoisto
Liikkuvat työkoneet 8 v Tasapoisto
Muut kuljetusvälineet 8 v Tasapoisto
Sairaala- ja terveydenhuoltolaitteet 5 v Tasapoisto
Kopiokoneet 5 v Tasapoisto
Atk-laitteet 5 v Tasapoisto
Konttorikoneet 5 v Tasapoisto
Toimistokalusteet 5 v Tasapoisto
Muu kalusto 5 v Tasapoisto
Luonnonvarat käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat ei poistoa
Osakkeet ja osuudet ei poistoa
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Hyödykkeet, jotka ovat valmistuneet 1.1.2013 tai sen jälkeen

Poistosuunnitelman mukaiset poistot ovat:

Kehittämismenot 3 v Tasapoisto
Aineettomat oikeudet 5 v Tasapoisto
Muut pitkävaikutteiset menot

Atk-ohjelmistot 3 v Tasapoisto
Tiet ja muut vastaavat kiinteät rak 20 v Tasapoisto

Maa- ja vesialueet ei poistoa
Hallinto- ja laitosrakennukset, puiset 20 - 30 v Tasapoisto
Hallinto- ja laitosrakennukset, kiviset 30 - 40 v Tasapoisto
Tehdas- ja tuotantolaitokset 20 v Tasapoisto
Talousrakennukset 10 v Tasapoisto
Vapaa-ajan rakennukset 20 v Tasapoisto
Asuinrakennukset, puiset 30 v Tasapoisto
Asuinrakennukset, kiviset 40 v Tasapoisto
Kadut, tiet, torit ja puistot 15 v Tasapoisto
Sillat ja laiturit 15 v Tasapoisto
Muut maa- ja vesirakenteet 15 v Tasapoisto
Vesijohtoverkosto 30 v Tasapoisto
Viemäriverkosto 30 v Tasapoisto
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10 v Tasapoisto
Autot 5 v Tasapoisto
Liikkuvat työkoneet 5 v Tasapoisto
Muut kuljetusvälineet 5 v Tasapoisto
Sairaala- ja terveydenhuoltolaitteet 5 - 10 v Tasapoisto
Atk-laitteet 3 v Tasapoisto
Muut laitteet ja kalusteet 3 v Tasapoisto
Luonnonvarat käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet ei poistoa
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoa
Osakkeet ja osuudet ei poistoa

Vanhan poistosuunnitelman mukaan menojäännöspoistona poistettavat hyödykkeet 
poistetaan kokonaan lisäpoistona, kun niiden menojäännös on enintään 2.000,00 €
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12.
Pakollisten varausten muutos
 -

13.
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot

2019 2018
Muut toimintatuotot

Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 12 867,37 98 086,41
Osakkeiden myyntivoitot 1 198 500,00 1 199 000,00
Muut myyntivoitot 69 639,86 0,00

Myyntivoitot yhteensä 1 297 086,41

14.
Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät

Satunnaiset tuotot
 -
Satunnaiset kulut
 - 

15.
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

2019 2018

Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä 0,00 0,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä 140 890,12 30 587,47
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 67 696,45 67 696,45

Yhteensä 208 586,57 98 283,92

16.
Poistoeron muutosten erittely
 -
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TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

17.
 - 

18.
Arvonkorotukset

2019 2018
Maa- ja vesialueet
Arvo 1.1. 776 681,20 792 586,95

Arvonkorotukset
Purettu tilikaudella -798,61 -15 905,75

Arvo 31.12. 775 882,59 776 681,20

Osakkeet
Arvo 1.1. 83 663,23 83 663,23

Arvonkorotukset
Purettu tilikaudella

Arvo 31.12. 83 663,23 83 663,23

Arvonkorotukset yhteensä 31.12. 859 545,82 860 344,43

Maa-alueiden ja osakkeiden arvonkorotukset on tehty v.1997.
Maa-alueiden arvonkorotusten määrä perustuu todennäköiseen luovutushintaan, Kh 20.4.1998, §40
ja ne on määritetty varovaisuuden periaatetta noudattaen.
Maa-alueiden osalta arvonkorotuksia on tarkistettu v. 2010. Tarkistuksen on tehnyt riippumaton asiantuntija.
Arvonkorotus on tehty kaikkiin maa-alueisiin, joiden osalta kirjanpitolain mukaiset arvonkorotuksen 
edellytykset täyttyvät.

19.
Pysyvät vastaavat ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset 
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PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET SIJOITUKSET 2019

Aineettomat hyödykkeet
Aineet- Muut pit- Yhteensä
tomat kävaikuttei-
oikeudet set menot

Poistamaton hankintameno 1.1. 141 022,09 140 590,19 281 612,28
Lisäykset tilikauden aikana 109 087,57 0,00 109 087,57
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana 0,00
Siirrot erien välillä 0,00 0,00
Tilikauden sumu-poisto -51 364,47 -12 141,72 -63 506,19
Arvonalennukset ja niiden
palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12. 198 745,19 128 448,47 327 193,66

Olennaiset lisäpoistot
 - 

Aineelliset hyödykkeet
Maa- Raken- Kiinteät Koneet Muut Kesken- Yhteensä
ja vesia- nukset rakenteet ja aineelliset eräiset
lueet ja laitteet kalusto hyodykkeet hankkeet

Poistamaton hankintameno 1.1. 4 554 345,15 12 264 237,97 6 239 785,55 246 495,88 11 610,26 944 807,66 24 261 282,47
Lisäykset tilikauden aikana 464 428,00 202 811,13 459 805,70 1 391 928,35 1 633 786,11 4 152 759,29
Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 -22 500,00 -22 500,00
Vähennykset tilikauden aikana -80 859,83 -84 682,70 0,00 -12 351,12 -177 893,65
Siirrot erien välillä 581 531,48 5 667,47 -587 198,95 0,00
Tilikauden sumu- poisto -920 414,40 -595 299,26 -308 563,03 -1 824 276,69
Arvonalennukset ja niiden 0,00
palautukset 0,00
Poistamaton hankintameno 31.12. 4 937 913,32 12 043 483,48 6 109 959,46 1 317 510,08 11 610,26 1 968 894,82 26 389 371,42

Arvonkorotukset -798,61
Kirjanpito 31.12. 775 882,59

Olennaiset lisäpoistot

Osakkeet ja osuudet
Osakkeet Osakkuus- Kunta- Muut Yhteensä
konserni- yhteisö- yhtymä- osakkeet
yhtiöt osuudet osuudet ja osuudet

Hankintameno 1.1. 7 970 445,43 1 468 472,00 4 416 194,15 275 545,85 6 160 212,00
Lisäykset 301 725,46 20 021,00 20 021,00
Vähennykset -143 214,00 -143 214,00
Siirto erien välillä 0,00
Hankintameno 31.12. 8 272 170,89 1 325 258,00 4 416 194,15 295 566,85 6 037 019,00

Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12. 83 663,23
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Omistukset muissa yhteisöissä 2019
Kunnan ja Kuntakonsernin osuus  euro
konsernin
omistus-
osuus

omasta
pää-
omasta

vieraasta
pää-
omasta

tilikauden
voitosta/
tappiosta

20.
Omistukset tytäryhteisöissä

Parkanon Kaupungin Vuokratalot O*) 100 % 127 333 2 746 269 -413
Kotipaikka: Parkano pääomalainaa 120 940,75

Parkanon Jäähalli OY *) 52 % 178 558 49 058 -5 313
Kotipaikka: Parkano pääomalainaa 150 000,-

Kenkätehtaan Tontti Oy 100 % 448 989 3 528 -45 717
Kotipaikka: Parkano

Kehitys-Parkki Oy 75 % 2 61 026 -29 864
Kotipaikka: Parkano

Ki Oy Parkanon Paloasema *) 100 % 39 511 1 374 755 -1 802
Kotipaikka: Parkano pääomalainaa 37 000,-

Lupinet Oy *) 51 % 343 732 249 663 -19 084
Kotipaikka: Parkano pääomalainaa 378 000,-

Ki Oy Väistön Ryhmäkodit *) 100 % 132 086 1 810 098 28 320
Kotipaikka: Parkano pääomalainaa 50 000,-

Parkanon Teollisuustalo Oy 100 % 1 019 950 5 812 -7 758
Kotipaikka: Parkano *) pääomalainaa 250 000,-

Parkanon Vesi Oy *) 100 % 7 520 405 192 321 10 405
pääomalaina 300 000,-

*) Pääomalainat on luettu mukaan oman pääoman eriin.

21.
Omistus jäsenkuntayhtymissä

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ky 1,79 % 3 637 688 10 134 006 167 848
Kotipaikka: Tampere

Pirkanmaan liitto oik.tulos/opo 1,58 % 22 674 98 426 -868
Kotipaikka: Tampere

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 6,55 % 2 943 271 585 688 178 413
Kotipaikka: Sastamala

22.
Omistukset yhteisyhteisöistä

Kolmostien Terveys Oy 4 % 76 656  - 12 946
Kotipaikka: Parkano

Kiinteistö Oy Pankkitori 17 % 158 676 - 2
Kotipaikka: Parkano

Kiinteistö Oy Parkanon Tavaratalo 31 % 429 711 - -3 039
Kotipaikka: Parkano
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23.
Saamisten erittely

2019 2018
Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset 67 334,93 16 175,98
Muut siirtosaamiset 0,00 16 554,00
Yhteensä 67 334,93 32 729,98

Saamiset kuntayhtymiltä, 
joissa kunta on jäsenenä

Myyntisaamiset 6 874,35 6 992,83
Muut siirtosaamiset 67 696,45 82 555,71
Yhteensä 74 570,80 89 548,54

Saamiset osakkuusyhteisöiltä
Myyntisaamiset 774 884,20 473 935,78
Muut siirtosaamiset 0,00 0,00
Yhteensä 774 884,20 473 935,78

Saamiset yhteensä 3 440 789,61 3 165 872,50

24.
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2019 2018

Kela/ työterveyshuolto, 2018 ja 2019 109 741,81 57 741,81
Peruspääoman korot ky:ltä/PSHP 67 696,45 67 696,45
Työllistämistuet 6 384,05 8 584,06
Musiikkiopisto, lopullinen/ SASKY 0,00 9 526,13
Petäjä-opisto, lopullinen/ SASKY 0,00 3 392,73
Pirkanmaan aluepelastuslaitos, palautus 2 063,00 0,00
Valtiokonttori/Avopalv.ennakko, sove 0,00 46808,59
Eläinlääkintä ja Terveysvalv./ Sastamala 7 797,95 0
Lääkäreiden koulutuskorvaus 17 821,47 0,00
Kuntouttava työtoiminta, Avi 21 955,84 0,00
Asfalttikartelli- korvaus 184 656,65 0,00

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 552 385,47 390 736,37



   Tilinpäätöksen liitetiedot 
   

 

151 
 

 

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

25.
Oman pääoman erittely

2019 2018

Peruspääoma 1.1. 12 525 385,75 12 525 385,75
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella

Peruspääoma 31.12. 12 525 385,75 12 525 385,75

Arvonkorotusrahasto 1.1. 860 344,45 876 250,20
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella 798,61 15 905,75

Arvonkorotusrahasto 31.12. 859 545,84 860 344,45

Muut omat rahastot
Taidehankintarahasto 1.1. 6 471,11 6 471,11
Siirrot rahastoon tilikaudella
Siirrot rahastosta tilikaudella
Taidehankintarahasto 31.12. 6 471,11 6 471,11

Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 31.12. 11 997 281,37 10 475 084,76

Tilikauden yli-/ alijäämä -434 862,28 1 522 196,61

Oma pääoma yhteensä 24 953 821,79 25 389 482,68

26.
Erittely poisto-erosta
 - 

27.
Velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät
myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
(1.1.2025 tai sen jälkeen)

2019 2018

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 12 135 580,00 12 476 582,00
Lainat julkisyhteisöiltä

Yhteensä 12 135 580,00 12 476 582,00

28.
Liikkeelle lasketut joukkovelkakirjalainat
 - 
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29.
Erittely pakollisista varauksista
 - 

30.
Velkojen erittely

2019 2018
Lyhytaikainen vieras pääoma

Velat tyäryhteisöille
Ostovelat 55 631,75 543,26

Velat jäsenkuntayhtymille
Ostovelat 38 656,55 43 926,51

Vieras pääoma yhteensä 23 520 817,03 19 679 665,22

31.
Sekkilimiitti
 - 

32.
Muut velat erittely (liittymismaksut, muut velat)

Liittymismaksut  - 
Muut velat

33.
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

2019 2018
Lyhytaikaiset siirtovelat

Lomapalkkajaksotukset 1 055 036,79 1 065 963,63
Korkojaksotukset 35 394,14 59 475,27
Työttömyysvakuutusmaksut, ta 0,00 44 200,77
KEVA, palkkaperusteiset 166 843,64 0,00
Palkkojen menojäämät 135 670,91 149 170,74
Muut siirtovelat 175 098,59 657 895,70

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 1 568 044,07 1 976 706,11

Siirtovelat yhteensä 1 568 141,36 1 985 401,38
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VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA ja TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

34.
Velat/pantit, kunta
 - 
35.
Vakuudet/ pantit, kunta
 -
36.
Vakuudet samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
 - 
37.
Muut vakuudet yhteensä
 - 

38.
Vuokravastuut

2019 2018

Vuokravastuut
 - 

Leasingvuokravastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 728 042,97 512 921,29

  -siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasing- 479 958,54 479 445,62
    vastuut

Myöhemmin maksettavat 16 262 074,52 12 199 468,92

  -siitä kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasing- 15 320 365,54 12 189 487,91
    vastuut

Leasingvastuut yhteensä 16 990 117,49 13 191 835,83

39.
Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

2019 2018

Takaukset 
Alkuperäinen pääoma 4 374 597,37 4 374 597,37
Jäljellä oleva pääoma 1 359 300,00 1 898 126,00
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40.
Muut kunnan vastuusitoumukset

2019 2018
Takaukset

Alkuperäinen pääoma 2 269 911,02 2 269 911,02
Jäljellä oleva pääoma 473 159,24 513 823,91

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista
2019 2018

Kunnan osuus takausvastuista 31.12. 38 945 286,00 37 461 976,00
Kunnan mahdollista vastuuta
kattava osuus rahastosta 31.12. 25 623,00 24 067,59

41.
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Arvonlisäveron palutusvastuu

Tilikaudella ei ole palautusvelvollisuutta palautuksena tai vähennyksenä käsiteltyjen arvonlisäverojen
uudisrakennusten ja perusparantamisen hankintamenoista.

Rahoitusvastuu kuntayhtymän kertyneestä alijäämästä
 - 

Yhteistyö- ja kumppanuussopimusvastuut
2019 2018

Elinkaarimallilla toteutettu Koulukampus Kaarnan kiinteistön

Jäännösvastuut, (2018 arvio) 5 126 232,87 5 800 000,00

palvelumaksut yhteensä 31.7.2039 saakka 8 488 912,00 8 306 000,00
 (2018 arvio)

 - seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus 424 445,64 415 300,00
(2018 arvio)

Johdannaissopimusvastuut
2019 2018

Koronvaihtosopimus / Nordea Pankki Suomi Oyj
Kaupan numero 1277416/1711169, 27.6.2014
Nimellisarvo 0,00 2 000 000,00

Sopimus on päättynyt 1.7.2019
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HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

42.
Henkilöstön määrä toimialoittain 2019 2018

Hallinnon tukipalvelut 24 23
Perusturvapalvelut 22 24
Sivistyspalvelut 148 144
Tekniset palvelut 36 46

Yhteensä 230 237

43.
Henkilöstökulut

2019 2018
Henkilöstökulut, tuloslaskelma

Palkat ja palkkiot 8 992 752,60 8 658 390,98
Henkilöstösivukulut

Eläkekulut 2 458 564,90 2 427 354,75
Muut henkilösivukulut 248 569,05 242 424,73

Henkilöstökorvaukset ja muut
korjauserät -86 599,64 -88 390,26

Yhteensä tuloslaskelman mukaan 11 613 286,91 11 239 780,20

./. Josta henkilöstökulut, investointien tuntipalkat
Palkat ja palkkiot 86 356,04 140 748,27
Henkilösivukulut

Eläkekulut 15 115,49 24 007,71
Muut henkilösivukulut 2 422,78 4 816,25

Henkilöstökorvaukset ja muut
korjauserät -1 234,32 0,00

Yhteensä investointien tuntipalkat 102 659,99 169 572,23

Henkilöstökulut yhteensä 11 613 286,91 11 239 780,20
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44.
Luottamushenkilömaksut

2019 2018

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue 2 889,25 3 362,50
Suomen Keskusta 7 246,64 8 648,06
Kansallinen Kokoomus 3 716,64 4 437,66
Suomen Kristillisdemokraatit 592,41 734,50
Vasemmistoliitto 841,17 1 130,17
Perussuomalaiset 772,00 605,34
Sininen tulevaisuus 1 346,67 1 454,50

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 17 404,78 20 372,73

45.
Tilintarkastajan palkkiot

2019 2018
Yhteisö:
BDO Audiator Oy

Tilintarkastuspalkkiot, laskutetut 14 110,56 13 782,55
Tarkastultk:n avustaminen, laskutetu 4 663,14 2 289,04
Muut palkkiot 341,00 0,00

Yhteensä 19 114,70 16 071,59
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46.
Intressitahotapahtumat

Kaupunginjohtajan kanssa on 18.9.2013 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus. 
Johtajasopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.9.2013.
Johtajasopimuksen mukaan, mikäli kaupunginjohtaja irtisanotaan työnantajan toimesta,
maksetaan kaupunginjohtajalle siirtymäkorvaus, joka vastaa 12 kk palkkaa.
Siirtymäkorvaus on arvoltaan 31.12.2019 tiedoilla n. 105.000 €

Kaupunki on antanut kokonaan omistamalleen tytäryhteisö Parkanon kaupungin
Vuokratalot Oy:lle pääomalainaa, jonka saldo 31.12.2019 on 120 940,75€ sekä
tertiäärilainaa, jonka saldo on 31.12.2019 435 611,93€. Tertiäärilainasta laskutetaan korot.
Lainat on myönnetty ennen v. 2015.

Kaupunki on antanut 7.4.2015 kokonaan omistamalleen tytäryhteisö Ki Oy Väistön Ryhmäkodeille
pääomalainaa, jonka saldo 31.12.2019 on 50 000,00€ sekä muuta lainaa 37 500,00€.
Muu laina on maksettu pois v. 2019.

Kaupunki on antanut kokonaan omistamalleen tytäryhteisö Ki Oy Parkanon Paloasemalle
pääomalainaa, jonka saldo 31.12.2019 on 37 000,00€. Laina on myönnetty ennen v.2015.
Lisäksi kaupunki on antanut takauksen yhtiön Kuntarahoitus oy:ltä ottamalle lainalle, lainan

 saldo per 31.12.2019 on 1 359 300,00€. Ei vakuuksia.

Kaupunki on antanut 20.6.2017 kokonaan omistamalleen tytäryhteisö Parkanon Teolli-
suustalo Oy:lle pääomalainaa, jonka saldo 31.12.2019 on 250 000,00€

Kaupunki on antanut  tytäryhteisölleen, kaupungin omistus 52%, Parkanon Jäähalli oy:lle
pääomalainaa, jonka saldo 31.12.2019 on 50 000,00€ sekä muuta lainaa, jonka saldo 31.12.2019
on 44 444,46€. Pääomalaina on myönnetty ennen v. 2015 ja muu laina 19.12.2017.
Muusta lainasta laskutetaan lyhennykset ja korot, vuosi 2018 on lyhennysvapaa.
Kaupunki on antanut uuden pääomalainan 25.6.2018, jonka saldo 31.12.2019 on 100 000,00€

Kaupunki on antanut tytäryhteisölleen, kaupungin omistus 51%, Lupinet Oy:lle kolme erillistä
pääomalainaa; 58 000,00€/ ennen v. 2015, muutettu 24.6.15, 40 800,00€/ 30.9.2016 ja 
122 400,00€/ 28.11.2017. Pääomalainojen saldo 31.12.2019 on 221 200,00€. Lisäksi yhtiöllä on 
24.6.2015 annettua muuta lainaa, jonka saldo 31.12.2019 on 7 500,00€.
Lainojen lisäksi kaupunki on sijoittanut Lupinet Oy:n SVOP-rahastoon tilikaudella 2016 107.100,00 €
ja tilikaudella 2018 102.000,00 €

Kaupunki on antanut kokonaan omistamalleen tytäryhteisölleen Kenkätehtaan Tontti Oy:lle
takausksen yhtiön Kuntarahoitus Oy:ltä ottamille 3 lainalle, lainojen saldo on
yhteensä 360 726,00 €. Yhtiön on maksanut lainat kokonaisuudessaan pois v.2019.
Kaupunki on antanut uuden muun lainan 26.6.2018, jonka saldo 31.12.2019 on 50 793,00 €
Kaupunki on antanut uuden muun lainan, jonka saldo 31.12.2019 on 85 733,00€
sekä kassalainan 18.12.2019 12 000,00€. Lisäksi kaupunki on sijoitanut v. 2019
yhtiön SVOP-rahastoon 452 823,00€.
Yhtiö on myyty, kauppa lainvoimainen 1/2020. Kaupungin antamat lainat ja sijoitus on
merkitty osaksi yhtiön hankintamenoa.

Kaupunki on antanut kokonaan omistamalleen tytäryhteisölleen Parkanon Vesi Oy:lle
pääomalainaa, jonka saldo on 31.12.2019 300 000,00 €. Pääomalaina on myönnetty 2019.
Kaupunki on antanut vakuuden Parkanon Vesi Oy:n luotolliselle tilille, limiitti 500 000,00€.
Limiitistä on käytössä 31.12.2019 0,00 €.

Kaupunki on antanut takauksen Parkanon Rantakoto Ry:n OmaSäästöpankin lainaan, lainan saldo
per 31.12.2019 on 473 159,24 €. Vakuutena panttikirjat, 4 kpl, yhteisarvoltaan 603 477,86 €.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1.
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt.
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty osakkuusyhteisöt, jossa kunnalla on omistusosuus.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty
sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut
sekä saamiset ja velat on vähennetty.
Konserniyhteisöjen vuonna 2019 maksamat kiinteistöverot on vähennetty.
Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.
Sastamalan oulutuskuntayhtymän toimintatuottoihin sisältyvät valtionosuudet vuodelta
2019 (6,71%/ 35231885,00 eur) on siirretty konsernituloslaskelmassa valtionosuuksiin.

Poistoero ja vaapaehtoiset varaukset

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen
verovelkaan. Jako on huomioitu omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien
erottamisessa sekä osakkuusyhteisön yhdistelemisessä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu.
Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu hankintatilikaudelle.

Vähemmistöosuus

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä tuloslaskelmassa
sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Tytäryhteisöjen pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman
mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön 
poistojen oikaisuksi ja aikaisemmiille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten
tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.
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Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen sovelletulla pääoma-
osuusmenetelmällä.

Konsernitilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Konserniin on tullut 1.1.2019 uusi tytär, Parkanon Vesi Oy.
Kaupungin omistusosuus Parkanon Vesi Oy:stä on 100 %

Parkanon kaupunki on tilikaudella myynyt 15%:n osuuden Kolmostien Terveys Oy:n
osakkeista Pihlajalinna Terveys Oy:lle ja siten kaupungin osuus on laskenut 19%:sta 4%:iin.

KONSERNITULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

2.
Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksittain

2019 2018

Yleishallinto 2 540 355,20 1 984 165,48
Sosiaali- ja terveystoimi 32 104 306,30 31 644 537,33
Opetus- ja kulttuuritoimi 1 306 966,06 1 256 305,93
Tekninen toimi 2 705 685,26 2 626 015,40

Toimintatuotot yhteensä 38 657 312,82 37 511 024,14

3.
Satunnaiset tuotot ja kulut

2019 2018
Satunnaiset tuotot
  Konsernin tuloslaskelmassa ei ole 0,00 0,00
  satunnaisia tuottoja
Satunnaiset tuotot yhteensä 0,00 0,00

Satunnaiset kulut
  Konsernin tuloslaskelmassa ei ole 0,00 0,00
satunnaisia kuluja
Satunnaiset kulut yhteensä 0,00 0,00
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4.
Pakolliset varaukset/muutokset

2019 2018
PSHP:
Eläkevaraukset 1.1. 0,00 0,00
Lisäys
Vähennys 0,00 0,00
Eläkevaraukset 31.12. 0,00 0,00

Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1. 707 647,00 613 490,22
Lisäys 94 156,78
Vähennys -210 021,74 0,00
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12. 497 625,26 707 647,00

Muut pakolliset varaukset 1.1. 12 872,68 7 702,79
Lisäys 0,00 5 960,70
Vähennys -6 481,26 -790,81
Muut pakolliset varaukset 31.12. 6 391,42 12 872,68

Pakolliset varaukset yhteensä 504 016,68 720 519,68

5.
Pysyvien vastaavien myyntivoitot/ -tappiot

2019 2018
Myyntivoitot
Pshp 28 523,38 3 724,01
Sasky 0,00 158,00
Kaupunki 1 281 007,23 1 297 086,41

Myyntivoitot yhteensä 1 309 530,61 1 300 968,42

Myyntitappiot
Pshp -5,43 -11 512,12
Sasky 0,00 -22 784,37

Myyntitappiot yhteensä -5,43 -34 296,49
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6.
Arvonkorotukset

Maa-alueet:
Kaupunki 775 882,59 776 681,20

Osakkeet:
Kaupunki 83 663,23 83 663,23
Pshp 5 857,52 5 857,52

Arvonkorotukset yhteensä 31.12. 865 403,34 866 201,95

7.
Maa- ja vesialueet erittely

2019 2018
Kiinteistöjen liittymismaksut:

Parkanon kaupungin
Vuokratalot Oy 78 831,23 78 831,23
Jäähalli Oy 17 239,26 17 239,26
Parkanon Kenkätehtaan Tontti Oy 5 886,58 5 886,58
Ki Oy Parkanon Paloasema 36 490,00 36 490,00
Pshp 33 057,95 30 965,69

Liittymismaksut yhteensä 171 505,02 169 412,76

Muut maa- ja vesialueet 6 242 166,59 5 846 071,12

Maa- ja vesialueet yhteensä 6 413 671,61 6 015 483,88

Konserniyhteisöjen väliset ei-palautettavat liittymismaksut on eliminoitu.
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8.
Omistukset muissa yhteisöissä 2019

Kunnan ja Kuntakonsernin osuus  euro
konsernin
omistus-
osuus

omasta
pää-
omasta

vieraasta
pää-
omasta

tilikauden
voitosta/
tappiosta

Parkanon Kaupungin Vuokratalot Oy *) 100 % 127 333 2 746 269 -413
Kotipaikka: Parkano pääomalainaa 120 940,75

Parkanon Jäähalli OY *) 52 % 178 558 49 058 -5 313
Kotipaikka: Parkano pääomalainaa 150 000,-

Kenkätehtaan Tontti Oy 100 % 448 989 3 528 -45 717
Kotipaikka: Parkano

Kehitys-Parkki Oy 75 % 2 61 026 -29 864
Kotipaikka: Parkano

Ki Oy Parkanon Paloasema *) 100 % 39 511 1 374 755 -1 802
Kotipaikka: Parkano pääomalainaa 37 000,-

Lupinet Oy *) 51 % 343 732 249 663 -19 084
Kotipaikka: Parkano pääomalainaa 378 000,-

Ki Oy Väistön Ryhmäkodit *) 100 % 132 086 1 810 098 28 320
Kotipaikka: Parkano pääomalainaa 50 000,-

Parkanon Teollisuustalo Oy 100 % 1 019 950 5 812 -7 758
Kotipaikka: Parkano *) pääomalainaa 250 000,-

Parkanon Vesi Oy *) 100 % 7 520 405 192 321 10 405
pääomalaina 300 000,-

*) Pääomalainat on luettu mukaan oman pääoman eriin.

Omistus jäsenkuntayhtymissä

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin ky 1,79 % 3 637 688 10 134 006 167 848
Kotipaikka: Tampere

Pirkanmaan liittooik.tulos/opo 1,58 % 22 674 98 426 -868
Kotipaikka: Tampere

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 6,55 % 2 943 271 585 688 178 413
Kotipaikka: Sastamala
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Omistukset yhteisyhteisöistä

Kolmostien Terveys Oy 4 % 76 656  - 12 946
Kotipaikka: Parkano

Kiinteistö Oy Pankkitori 17 % 158 676 - 2
Kotipaikka: Parkano

Kiinteistö Oy Parkanon Tavaratalo 31 % 429 711 - -3 039
Kotipaikka: Parkano

9.
Siirtosaamiset(olennaiset erät)

2019 2018

Kelan korvaus työterveyshuollosta 166 070,98 110 773,91
Ulkop.rahoituksen jaksotus, PSHP 26 295,18 67 362,81
Työllistämistuet 6 384,05 8 584,06
Aluepelastuslaitos, maksuos.pal. 2 063,00 0,00
Lääkäreiden koulutuskorvaus 23 594,43 5 493,92
Projektisaamiset 30 472,50 128 041,75
Valtiokonttori/avopalv. Ennakko 0,00 46 808,59
Peruspääoman korot 67 696,45 67 696,45
Asfaltti-kartelli korvaus, kpki 184 656,65 0,00
Opistojen maksuosuus palautus 12 918,86 12 918,86
KUTY 2019, kpki 21 955,84 0,00
Muut siirtosaamiset 96 537,16 93 090,39

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 747 045,12 600 068,56
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10.
Oman pääoman erittely

2019 2018

Peruspääoma 1.1. 12 525 385,75 12 525 385,75
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Peruspääoma 31.12. 12 525 385,75 12 525 385,75

Yhdistysten ja säätiöiden peruspo. 1.1. 3 985,28 3 985,28
Lisäykset tilikaudella, PSHP 0,00 0,00
Vähennykset tilikaudella
Yhdistysten ja säätiöiden peruspo. 31.12. 3 985,28 3 985,28

Arvonkorotusrahasto 1.1. 869 473,39 885 379,14
Lisäykset tilikaudella
Ed.tilikaudesta johtuva muutos
Vähennykset tilikaudella, KPKI -798,61 -15 905,75
Arvonkorotusrahasto 31.12. 868 674,78 869 473,39

Muut omat rahastot 1.1. 736 650,90 736 720,93
Lis. Tilikaudella, Kenkät., Vesi oy,Sasky 4 961 098,00 200 000,00
Osuuksien elimin.aiheutuva lisäys 0,00 23,96
Osuuksien elimin.aiheutuva vähennys -4 957 823,00 -199 046,58
Ed.tilikaudelta johtuva muutos
Vähennykset tilikaudella, PirLi -110,60 -398,38
Osuuden muutos, Sasky -216,50 -649,03
Muut omat rahastot 31.12. 739 598,80 736 650,90

Ed.tilikausien ylijäämä 1.1. 10 746 886,40 9 832 985,28
Edellisen tilikauden tulos 1 442 779,38 1 935 693,92
Aikaisempiin tilikausiin liittyvät korjaukse 0,00 0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä muutos -68 287,68 -1 021 792,80
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 12 121 378,10 10 746 886,40

Tilikauden yli-/alijäämä -366 661,50 1 442 779,38

Oma pääoma yhteensä 25 892 361,21 26 325 161,10
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11.
Pakolliset varaukset

2019 2018

Eläkevaraukset, PSHP 0,00 0,00
Potilasvahinkovastuuvaraus, PSHP 497 625,26 707 647,00
Muut pakolliset varaukset, PSHP 6 391,42 12 872,68

Pakolliset varaukset yhteensä 504 016,69 720 519,68

12.
Muut velat erittely/ p.a.

2019 2018
Liittymismaksut 15 953,33 11 496,29
Muut velat 55 660,82 77 166,83

Muut velat yhteensä 71 614,15 88 663,12
13.
Siirtovelat(olennaiset erät)

2019 2018

Lomapalkkajaksotukset 2 614 194,91 2 510 810,00
Palkkojen ja henkilösivuk.jaksotus 365 609,50 385 736,45
Valtionosuusennakot 72 484,34 29 522,78
Korkojaksotukset 46 868,22 90 992,10
Potilasvahinkov.seur.vuoden lyhennys 64 468,64 70 577,55
Eläke-,työttömyys-, yms. vakuutusmaksu 30 147,56 30 281,45
Peruspo:n korko jäsenkunnille 67 738,39 67 738,39
Menojäämät 206 793,17 151 249,11
Muut siirtovelat 598 363,39 861 995,46
Lääketieteell.tutkimus, jaksotus 0,00 46 403,28

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 4 424 076,25 4 277 407,20
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VAKUUKSIA, VASTUUSITOUMUKSIA JA TASEEN ULKOPUOLISIA JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

14.
Velat/pantit, konserni

2019 2018

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin
  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 112 520,74 127 740,75

Velat, joiden vakuudeksi annettu osakkeita
   -    -

Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteens 704 500,50 704 500,50

15.  
Vakuudet/ pantit, konserni

  -
16.
Muut vakuudet yhteensä, konserni

2019 2018
Omasta puolesta annetut vakuudet
  Vakuudeksi annetut kiinnitykset 27 295,71 26 850,00

Vakuudet yhteensä 27 295,71 26 850,00

17.
Vuokravastuut

Vuokravastuut
2019 2018

Yhteismäärä 31.12. 1 452 422,62 1 338 312,69

Leasingvastuut
2018 2018

Yhteismäärä 31.12. 17 241 993,97 13 555 191,22

     siitä kiinteistöihin liittyvät
     rahoitusleasingit 15 890 974,42 12 764 862,13
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18.
Muut konsernin vastuusitoumukset

Takaukset
2019 2018

Samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Yhteismäärä 31.12. 1 359 300,00 1 898 126,00

Takaukset muiden puolesta

Yhteismäärä 31.12. 473 485,08 514 012,50

Vastuu kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Yhteismäärä 31.12. 38 945 286,00 37 461 976,00

vastuuta kattava 
osuus rahastosta 31.12 25 623,00 24 067,59



   Tilinpäätöksen liitetiedot 
   

 

168 
 

 

19.
Muut konsernitaseen ulkopuoliset järjestelyt

2019 2018

Arvonlisäveron palautusvastuu yhteensä 57 525,37 57 451,57
Pshp

Rahoitusvastuu kuntayhtymän kertyneestä alijäämästä

 - 

Yhteistyö- ja kumppanuussopimusvastuut
2019 2018

  Hankintasopimusvastuu 0,00 4 475,00
  Vuokratakaussitoumus 706,89 719,49
  Elinkaarimalli/ palvelumaksut 8 488 912,00 8 306 000,00

Sopimusvastuut
2019 2018

   Lunastusvelvoitteet 267 859,37 259 232,84
   Potilasvakuutusvastuu 3 953,01 144 112,21

Sopimusvastuut yhteensä 271 812,38 403 345,05

Johdannaissopimusvastuut
2019 2018

   Koronvaihtosopimus
   Parkanon kaupunki
    Nimellisarvot 0,00 2 000 000,00

Käypä arvo 31.12. 0,00 -42 152,00

   Pirkanmaan sairanhoitopiirin kuntayhtymä
Nimellisarvot 2 051 368,51 2 143 106,36
Käypä arvo 31.12. -159 288,58 -76 097,93

Johdannaissopimusvastuut yhteensä,
nimellisarvot 2 051 368,51 4 143 106,36



   Tilinpäätöksen liitetiedot 
   

 

169 
 

 

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Tilikaudella 1.1. - 31.12.2019 on käytetty seuraavia kirjanpitokirjoja:

Päiväkirja Atk-listoina
Pääkirja Atk-listoina
Tilinpäätös Sidottuna
Talousarvion toteutumisvertailu Atk-listoina
Käyttöomaisuusluettelo Atk-listoina
Lainakortisto Atk-listoina

KIRJAUSSUUNNITELMA
Talousyksikkö 01= kaupunki     Talousyksikkö 02= vesilaitos

käytetyt tositenrot
Kirjanpidon tositteet

Muistiotositteet 002/ 01 1 458
002/ 02 1 30

Käyttöomaisuustos. 190/ 01 6001 6007
190/ 02  -  -

Tiliotetositteet 202/ 01 202054 203048
201/ 01  -  -
201/ 02 22957 23092

Toimeentulotuki 501/ 01 501001 501181

Myyntireskontran tositteet
Viitesuoritukset 151/ 01 3001 3999

151/ 02 3001 3128
Myyntir. suoritukset 161/ 01 4001 4401

161/ 02 4001 4057
162/ 01 7001 7999
163/ 01 8001 8302
163/ 02 8001 8139

Myyntilaskutus 600/ 01 68001 68450
601/ 01 60001 60277
604/ 01 66401 66483
605/ 01 69001 69046
607/ 01 66801 66870
608/ 01 67001 67080
609/ 01 66651 66704
713/ 01 70001 70252
700/ 01 800000 804897
802/ 01 600001 600217
803/ 01 603001 603989
806/ 01 606001 606139
813/ 01 610001 624787
856/ 01 660001 661462
882/ 01 680001 684364
601/ 02  -  -
844/ 02  -  -

Ostoreskontran tositteet
Palauteaineisto 101/ 01 2001 2572

101/ 02 2001 2013
Ostolaskut, hallinto 405/ 01 4000001 400234
Ostolaskut, kierrätys 470/ 01 470001 480698

476/ 02  -  -

Palkkojen tositteet
Palkat 300/ 01 30001 30148

Liitetietotositteet
Liitetiedot LTT 1 46
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