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KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 

 

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018 - 2020 TALOUSSUUNNITEL-

MAN YLEISPERUSTEET 

Tavoitteena elinvoima ja lapsiperheille vetovoimaiset palvelut 

Vuonna 2017 Parkano viettää 150-vuotisjuhlia, samalla kun on 100-vuotiaan itsenäisen Suomen merkkivuosi. Kau-

punki satsaa tulevaisuuteen, ja menossa on isoja hankkeita elinvoiman ja hyvien asumisedellytysten turvaamiseksi. 

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman teemana voidaan pitää hyvien palvelujen tur-

vaamista lapsiperheille.  

Vuoden alussa allekirjoitetaan koulukampuksen elinkaarihankkeen sopimus Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa. Tämä 

tuo valmistuttuaan valtakunnallisesti edelläkäyvän, hyvän oppimisympäristön koko peruskoululle, lukiolle, osin 

muuhun 2. asteen koulutukseen sekä liikunta- ja harrastustoimintaan. Varhaiskasvatusta on viime vuosina uudis-

tettu siten, että se toimii kestävästi ja laadukkaasti. Alkuvuonna otetaan myös käyttöön uudistettu kirjasto. Amma-

tillinen koulutus vahvistuu Parkanossa elokuussa käynnistyvän logistiikkakoulutuksen myötä. 

Sote-palveluissa jatketaan ja vahvistetaan uudistetun toimintatavan toteuttamista Pihlajalinna Terveys Oy:n 

kanssa. Toimintamallia kehitetään siten, että yhteistyömallilla voidaan turvata hyvät palvelut myös maakunta- ja 

sote-uudistuksen oloissa. Kolmostien Terveys Oy:n omistusjärjestelyillä ja laskutushinnan yksinkertaistamisella ja 

täsmennyksellä on tarkoitus turvata yhteisyrityksen toiminta pitkälle tulevaisuuteen. 

Talousarviota on laadittu edelleen tiukan talouden olosuhteissa. Verotulot laskevat hieman mm. valtakunnallisesti 

päätettyjen veronkevennysten ja Kiky-sopimuksen vaikutusten vuoksi. Vastaavasti valtionosuudet nousevat hieman 

ja kompensoivat menetystä.  Lukiokoulutuksen perusteella saatavan valtionosuuden arvioidaan jonkin verran pie-

nenevän. Kuntien taloudellista tilannetta kuvaa se, että 47 kuntaa nostaa vuodelle 2017 tuloveroprosenttiaan ja 89 

kuntaa kiinteistöverojaan. Tällä kompensoidaan myös sitä, että kuntien efektiivinen tuloveroprosentti on mm. vero-

vähennysten vuoksi pienentynyt keskimäärin noin 14,5 %:in vaikka keskimääräinen tuloveroprosentti on noussut 

lähes 20 %:in. Veroprosentit pidetään Parkanossa entisellään, eli tuloveroprosentti on 21,00 %. 

Parkanon teollinen toiminta ja yrittäjyys ovat suhteellisen vahvaa, mitä kuvaa yli 100 %:n työpaikkaomavaraisuus. 

Kolmoskeskuksen vetovoimainen kauppakeskittymä kehittyy edelleen, ja myös keskustassa Paroonin kauppareitti-

hankkeen myötä kaupalliset palvelut ovat piristyneet. Yritysten ja asumisen mahdollisuuksia parantaa myös laaja-

kaistaverkon rakentamiseen. Lupinet Oy sai Yliskylän ja Alaskylän hankkeeseen Ely-keskukselta EU-rahoitusta, ja 

vuonna 2017 valokuidun rakentamista jatketaan Pohjois-Parkanon suuntaan. 

Elinkeinoelämän näkymät ovat kaksijakoiset: osin metalli- ja koneteollisuudessa sekä mekaanisessa puunjalostuste-

ollisuudessa ja rakennusalalla odotetaan talouden kääntyvän kasvuun. Osin metallituotannossa sen sijaan lyhyellä 

tähtäyksellä tilausnäkymät ovat heikot, ja on haettava uusia markkinoita sekä uudistettava tuotantoa. Metalli- ja 

konealaa kaupunki /Kehitys-Parkki kehittää mm. yhdessä alan yritysten kanssa valmistellulla yrityspuistohank-

keella. Uusien yritysten perustaminen on yleisen taloustilanteen vuoksi jatkunut keskimääräistä heikompana. Ris-

kinä on, että tulokehitys on vuonna 2017 heikompaa kuin normaali kustannusten kasvu. Tämä rajoittaa kaupungin 

mahdollisuuksia satsata uusiin kehittämistarpeisiin.  

Iso rakenteellinen tekijä julkisen sektorin kustannuksiin ja tulopohjan kapenemiseen on väestörakenteen muutos. 

Työllisten määrä vähenee voimakkaasti, huoltosuhde heikkenee ja osaavia nuoria muuttaa isoihin kasvukeskuksiin. 
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Elinkeinoelämän kehittämiseksi ja työllistämisvelvoitteeseen vastaamiseksi pyrimme vaikuttamaan siten, että maa-

kuntauudistuksen yhteydessä ns. kasvupalveluita saataisiin nykyistä aktiivisemmin käyttöön seutukunnassamme.. 

Käyttötalous 

Talousarvion valmistelun yhteydessä on jouduttu tekemään lisäkarsintaa alkuperäiseen talousarvio-ohjeeseen näh-

den. Yksi rakenteellinen ratkaisu on Pohjois-Parkanon koulun lakkauttaminen ja koko ikäluokan opetuksen yhdistä-

minen toiminnallisesti. Keväällä 2017 käsitellään lisäksi talouden tervehdyttämisohjelma, jolla päästään vuosita-

solla yhteensä miljoonan euron säästöihin siinä tilanteessa, kun koulukampus on käytössä syksystä 2019 eteenpäin. 

Osana tervehdyttämisohjelmaa arvioidaan verotulot ja muut tuotot, ottaen huomioon että maakuntauudistuksen 

lakiluonnoksen mukaan 12,3 %-yksikköä veroista siirtyy kunnilta maakuntien käyttöön. Vuoden 2017 talousarvio on 

noin 460.000 euroa alijäämäinen, ja vuosikate on runsaat 1,4 miljoonaa euroa positiivinen. 

Henkilöstökulut vähenevät hieman eläkeperusteisten maksujen pienemisen sekä tuottavuuden tehostamisen ansi-

osta. Toisaalta kiinnitetään huomiota kaikkien toimintojen tavoitteiden saavuttamiseen sekä henkilöstön motivoin-

tiin ja osaamiseen. Ostopalvelujen tuottavuutta seurataan tiiviisti, ja toimintamallien tehokkuutta arvioidaan kai-

kissa toiminnoissa. Koko organisaatio toimii tiiviimmin yhtenä kokonaisuutena, talousarviokirjassa määritettyjen 

kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Kokonaisuudessaan toimintakulut kasvavat, kun siinä on mukana 

Parkanon ja Kihniön sote-menot. Parkanon muut toimintakulut edelleen pienenevät selvästi.  

Ammatillisen koulutuksen yhteistyö Saskyn kanssa on edennyt hyvin. Lähihoitajakoulutuksessa alkaa vuonna 2017 

jo kolmas ryhmä. Kaupunki tukee metalli- ja konealan koulutuksen kehittämis- ja markkinointitoimia yhdessä Sas-

kyn, Kehitys-Parkin ja yritysten kanssa. Saskyn ja Sataedun yhteistyön puitteissa käynnistyy Parkanossa logistiikka-

koulutus. Kaupunki osti syksyllä 2016 Saskyltä Teollisuustalo Oy:n ja siihen saneerataan tilat logistiikkakoulutuk-

selle ja edelleen metalli- ja konealan koulutukselle. Petäjä-opiston toiminta jatkaa Teollisuustalossa (”Opintotalo”). 

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

kaikkien hallintokuntien osalta. Samalla varaudutaan tulevien vuosien lisääntyviin kustannuspaineisiin siten, että 

pystytään kestävästi rahoittamaan koulukampus ja tarvittavat muut investoinnit.  

Investoinnit ja rahoitus 

Viime vuosina taso on noussut 3-5 miljoonaan euroa, kun otetaan huomioon konserniyhtiöiden kautta toteutuneet 

investoinnit. Tämä on johtanut velanoton kääntymiseen kasvuun, kun nykyisellä tulotasolla kestävä investointitaso 

olisi noin 1,5 miljoonaa euroa/v. Talousarvion nettoinvestoinnit ovat 1,9 miljoonaa euroa, kun vuoden 2015 kau-

pungin investointitaso oli noin 2 miljoonaa euroa, ja vuonna 2016 nettoinvestoinnit n. 5,4 miljoonaa euroa. 

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

Yliskylän viemäröintihanke, viemäri- ja jätehuoltolaitoksen saneeraukset, keskustan koulun remontti sekä kolmos-

tien (Vt3) parannushankkeet. Vedenottamon rakentamista ei voitu aloittaa Isokankaan alueelle, ja uuden vedenot-

tamon rakentamista toiselle alueelle selvitetään. Muuten keskitytään vain välttämättömien kunnostus- ja sanee-

raustöiden toteuttamiseen ja toteutetaan pieniä irtaimen omaisuuden hankintoja. 

Lähivuosina velkaantumista voidaan merkittävästi hillitä koulukampuksen leasing-rahoituksen avulla. Rakennetta-

vaa liikuntasalia varten kaupunki ottaa normaalin lainarahoituksen. 

Parkanon kaupungin velkataso on noussut vuosikymmenen alun noin 11 miljoonasta eurosta lähes 20 miljoonaan 

euroon. Lisäksi konserniyhtiöillä on velkaa noin kymmenen miljoonaa euroa. Onnistuneella taloudenhallinnalla, 

tuottavuuden kehittämisellä ja lisäksi kiinteistökaupoilla voidaan kehitystä jarruttaa. 
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Lopuksi 

Parkano päättää alkuvuonna 2017 uudistetusta toimielinorganisaatiosta siten, että se tukee kaupungin uuden stra-

tegian toteuttamista. Uusi organisaatio tulee käyttöön huhtikuussa pidettävien kunnallisvaalien jälkeen. Tavoit-

teena on jäntevöittää strategista päätöksentekoa, niin että Parkano voi toimia vahvana elinvoimakuntana. Vuoden 

2019 alusta soten järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnalle, jolloin kuntien tehtäväkenttä ja rooli muuttuu 

merkittävästi. Yhä tärkeämmäksi muodostuu elinvoiman, asumisviihtyvyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen. 

Parkanon vahvuus on yhteinen vahva näkemys elinvoiman vahvistamisesta, palvelujen kehittämisestä ja turvaami-

sesta sekä viihtyisästä asumisesta ja harrastusmahdollisuuksista. Elinkeinoja kehitetään yhteistyössä Kihniön 

kanssa yhteisen Kehitys-Parkki elinkeinoyhtiön voimin. Sote-yhteistyöllä turvataan palvelut, ja vetovoimainen oppi-

misympäristö rakennetaan Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa. Yritysyhteistyön toimintatavalla ja kolmannen sektorin 

kanssa luodaan laajemminkin uskoa ja mahdollisuuksia elinvoiman sekä harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen.  

Parkano on osaltaan valmis rakentavaan ja palveluja tehostavaan yhteistyöhön naapurikuntien kanssa. Tätä on 

kehitetty sote:ssa, elinkeinopalveluissa, rakennusvalvonnassa ja ympäristötarkastuksessa. Yhteistyötä jatketaan 

Luoteis-Pirkanmaan seutukunnalla Hämeenkyrön, Ikaalisten, Kihniön ja Parkanon kesken mm. ammatillisessa kou-

lutuksessa ja kehittämistoimissa sekä Läntisessä elinkeino- ja työllisyysalueessa. Vaikutamme yhdessä myös Pirkan-

maan maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun. 

Parkanossa 8.12.2016 

Jari Heiniluoma 

kaupunginjohtaja 
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TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE JA SITOVUUS 

 
Parkanon kaupungin taloussuunnitelma on laadittu neljäksi vuodeksi: talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 
vuosille 2018 - 2020. 
 
Talousarvio jakautuu käyttötalouteen, tuloslaskelmaosaan, investointeihin ja rahoitusosaan. Talousarvion tuloslas-
kelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas ohjataan toimin-
taa. Käyttötalousosaan sisältyvät yhteistoiminta-alueen sote-palvelut järjestetään Parkanon kaupungille ja Kihniön 
kunnalle. 
 
Vesihuoltolaitos käsitellään muuna taseyksikkönä kirjanpidon eriyttämiseksi ja sen määrärahat sisältyvät koko kau-
pungin lukuihin. Talousarviokirjassa esitetään vesihuoltolaitoksen laskelmat myös erikseen.  

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

Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on nettomääräraha  

- lautakuntatasolla (toimielimittäin)  

- sote –palvelut omana sitovuustasonaan erikseen Parkanon ja Kihniön osalta 

- vesihuoltolaitos omana sitovuustasonaan 

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

Talousarviossa esitetään myös tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnuslukuja. Taloussuunnitelmaan sisältyy henki-
löstöosa, jossa esitetään osastoittain henkilöstö, sen ikäjakautuma ja eläköityminen. Henkilöstöosa sisältää myös hen-
kilöstön eläköitymisarvion ja rekrytointisuunnitelman. 

 

PARKANON KAUPUNGIN STRATEGIA JA KEHITYS 

 
Parkanon kaupunginvaltuusto on määritellyt kaupunkistrategiassa vision 2015 seuraavasti: 

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

Parkanon vahvuutena ovat maantieteellinen sijainti Suomen vahvimman, Helsingistä ja Tampereelta Pohjois-Suo-
meen suuntautuvan liikenteen varrella. Meillä on erinomaiset liikenneyhteydet niin valtateiden risteyskohdassa 
kuin päärautatien varressakin. Kaupungissa on myös realisoitavissa olevat mahdollisuudet laadukkaaseen, luon-
nonläheiseen asuinrakentamiseen ja elinkeinoelämän sijoittumiseen. 

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

Kattavat julkiset palvelut ja yksityisen sektorin laaja palvelutarjonta tuovat kaupunkiin dynaamista henkeä ja yrit-
teliäisyyteen kannustavaa kulttuuria. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin haettiin vuoden 2015 alusta uutta 
tehokkuutta ja vahvaa kehittämisotetta yksityisen yhteistyökumppanin avulla. Kaupunkikuvaa vilkastuttavat Par-
kanon vetovoimainen ostoskeskittymä, Kolmoskeskus, joka houkuttelee asiakkaita koko seutukunnan alueelta sekä 
vilkkaasti liikennöidyltä kolmostieltä. 
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Marraskuussa 2016 Parkanossa on 6682 asukasta. Väestömäärän kehityksen suunta on aleneva. Positiivista väes-
tökehitystä pyritään tukemaan ja edesauttamaan kaikin keinoin. Parkanon onnistunut markkinoiminen houkuttele-
vana kotikuntana, sekä kriittisten menestystekijöiden löytäminen muuttovoiton aikaansaamiseksi ja sitäkin kautta 
elinvoiman säilyttämiseksi ovat strategiakauden keskeisiä haasteita.  
 
Kaupungin uutta strategiaa on valmisteltu ja sen tavoitteena on vahvistaa lähivuosina Parkanon elinvoimaa, huo-
lehtia kestävästä palvelujen tuotannosta ja asumisviihtyvyydestä sekä huolehtia Parkanon asemasta seutukunnalli-
sena keskuksena.  

 

KAUPUNGIN YLEISET TAVOITTEET 

 

Kaupungin yleiset tavoitteet ohjaavat koko kaupungin toimintaa ja hallintokuntien tavoitteiden asettamista. Ta-

voitteiden ja määrärahaesitysten tulee olla linjassa siten, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Tavoitteet 

tulee yksilöidä niin selkeästi, että tavoitteiden toteutuminen voidaan todentaa ja arvioida. Toiminnallisten tavoitteiden 

toteutumisen seuranta tulee järjestää käyttämällä mittareita ja tunnuslukuja. 

1. Elinvoimakuntaan valmistautuminen 
Maakuntauudistukseen valmistautuminen 
Organisaatio valmistautuu riittävän vahvaan rooliin elinvoimakuntana toimimiseen 
 
2. Parkanon kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen  
Kaupungin toiminnan suuntaaminen elinvoiman ohella kaupunkilaisten hyvinvointia tukevaan toimintaan 
Lautakuntien omat tavoitteet 
Sote-palveluiden toimet 
 
3. Positiivisen väestökehityksen edistäminen 
Aktiivinen toiminta ja markkinointi 
Peruspalvelut kunnossa  
 
4. Tasapainoinen talous 
Säännöllinen seuranta, talouden hallinta 
Perustehtävän hoitaminen 
 
5. Henkilöstön hyvinvointi  
Hyvä, motivoiva työyhteisö 
Tehtäväkartoituksen hyödyntäminen  
 
Valtuusto on päättänyt laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteiksi seuraavat: 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien esiintyvyyteen 

Yhteisöllisyys, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus 

Viestintä kuntalaisille 

Hyvinvointityön rakenteiden vahvistaminen 

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

edistäminen. 

 

 



Parkanon kaupungin talousarvio 2017 
 

10 

YLEINEN TALOUDEN KEHITYS 

 
Tilastokeskuksen viimeisen tilastojulkistuksen mukaan Suomen kansantalous kasvoi 
viime vuonna 0,2 % kolmen taantumavuoden jälkeen. Erittäin vaimean kasvun lähteenä 
oli pääasiassa kotimainen kysyntä. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennustepe-
riodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin. 
 
Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen 
mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi sa-
mana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää 
edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa 
jatkuu.  
 
Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Keskipitkällä aikavä-
lillä talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potentiaalisen tuotannon kasvu jää selvästi alle yhden prosentin. 
 
Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viimeaikoina. Maailmankaupan kasvu jää tänä 
vuonna vain 2 prosenttiin ollen prosenttiyksikön alhaisempaa kuin maailmantalouden kasvu.  
 
Iso-Britannian eroaminen EU:sta on ensisijaisesti maata itseään koskettava negatiivinen shokki. Iso-Britannian ta-
louskasvu tulee selvästi hidastumaan lähitulevaisuudessa. 
 
Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen talouteen on eri hallitusten 
toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. 
Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa auto-
maattista menojen kasvupainetta. Lähde: VM 31a/2016 Taloudellinen katsaus/Syksy 2016. 

Kuntien talouteen merkittävästi vaikuttava tekijä on verotus. Kunnallisveron pohjana olevien ansiotulojen ennuste-
taan kasvavan koko maassa tästä vuodesta ensivuoteen 1,3%, mutta vähennysasteen noustessa 20,86 %:sta 22,38 
%:iin, veropohja laskee 0,6%. Maksettava kunnallisvero laskee koko maassa 2,2%, mutta tilitysten lasku on hieman 
pienempi eli 1,8 %. Kasvua kunnallisveron osalta odotetaan vasta vuonna 2018. Yhteisöveron osalta odotetaan 
7,6% kasvua, mutta tilityksien kasvu jää 1,3%:in tämän verovuoden heikon tulokertymän vuoksi. Kiinteistöverojen 
osalta nousu koko maassa on 6,2%. Kokonaisuutena kuntien verotulojen ennustetaan laskevan ensi vuonna 1,0 %. 
Lähde: Kuntien verotulojen ennustekehikko 01112016. 

Työmarkkinajärjestöt allekirjoittivat kilpailukykysopimuksen 14.6.2016. Sopimuksen tavoitteena 
on parantaa suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä ja lisätä tätä kautta vientiä ja työllisyyttä. 

Kilpailukykysopimuskokonaisuuden arvioidaan, veronalennukset huomioiden, voivan lisätä 
työllisyyttä n. 40 000 hengellä pidemmällä aikavälillä. Sopimuksen työllisyysvaikutuksiin liittyy 
kuitenkin suurta epävarmuutta. 

Kilpailukykysopimus ja siihen liittyvät veronalennukset heikentävät julkisen talouden rahoitusasemaa 
vuosina 2017–2019 hieman yli miljardilla eurolla ja vuodesta 2020 eteenpäin runsaalla 
800 milj. eurolla ilman työllisyyden kohenemisen tuomia positiivisia vaikutuksia. Työllisyyden 
lisääntyminen 40 000 hengellä vahvistaisi julkisen talouden rahoitusasemaa n. 850 milj. euroa 
pidemmällä aikavälillä. Lähde:VM 31a/2016 Taloudellinen katsaus/Syksy 2016. 

PARKANON TALOUDEN KEHITYS 

 
Yleinen talouden hidas kehitys heijastuu myös Parkanon talouteen. Tasapainoisen talouden toteutumista vaikeut-
taa tulojen heikko kertyminen. Kaupungin verotuloprosenttia korotettiin vuodelle 2016 0,5 %:lla 21,00:een. Verotu-
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lot toteutuvat tänä vuonna talousarviota parempina, mutta verottaja ennustaa ensivuodelle noin 2,4% laskua ko-
konaisverotuloissa ja kunnallisveron tuottoon yli 3%:n laskua. Tämä johtuu pitkälti vähennysjärjestelmään teh-
dyistä huojennuksista, mutta myös yleisestä taloudellisesta aallonpohjasta. 

Talouden sopeutusohjelma suunnitelmavuosille 

Taloutta tasapainotettiin jo vuonna 2016 tiukalla menokurilla, mutta vieläkin tiukemmalle vyötä kiristetään.. Heik-

koon verotulojen kehityksen vuoksi ja ison koulukampusinvestoinnin rahoittamiseksi seuraavina vuosina on toteu-

tettava talouden rakenteellisia muutoksia, joilla päästään vuositasolla vähintään 1 milj. euron säästöihin. Suunni-

telmakaudella ja sen jälkeenkin olisi päästävä vuosittain yli 2,5 milj. euron vuosikatteeseen ja ylijäämäiseen tulok-

seen, jotta investointien rahoitus pystytään hoitamaan. 

Rakenteellisia muutoksia ja säästökeinoja on arvioitu vuonna 2014 työskennelleessä talouden seurantaryhmässä 

sekä vuoden 2016 talousarvion valmisteluprosessissa kaupunginhallituksessa sekä virkamiestyönä syksyn 2016 ai-

kana. Työtä tullaan jatkamaan talven 2017 aikana ja lopputulos esitetään valtuustolle toukokuussa 2017. 

 Merkittävimmät säästöt kertyvät koulukampuksen käyttöönotosta. Sen ajoituksesta riippuu myös väistötilojen ai-

heuttamien lisäkustannusten välttäminen, tavoite käyttöönotolle on syksy 2019. 

Rakenteellinen sopeutusohjelma koostuu seuraavista asioista: 

 Koulutuksen keskittäminen yhdelle kampukselle. Tuntikehyksen alentaminen vastaamaan 

oppilasmäärää. Säästö tilakustannuksissa, henkilöstömenoissa ja kuljetuksissa. 

 Muiden investointien pitäminen matalina. Kiinteistöjen asianmukaisesta ylläpidosta huo-

lehtiminen. 

 Kiinteistöjen käytön tehostaminen. Selvitys vapaiden kiinteistöjen myyntimahdollisuuk-

sista. Selvitys vuokrakiinteistöissä tapahtuvien toimintojen siirtämisestä omiin kiinteistöi-

hin. 

 Palvelurakenteen hyvä ja tehokas toiminta; yhteistyökumppanit. 

 Palveluiden ja kaupunkirakenteen (esimerkiksi katuverkon) kehittäminen maltillisesti, siten 

että kustannukset eivät kasva. 

 Hankinnat; vain välttämättömät hankitaan, merkittävät hankinnat kilpailutetaan. 

 Henkilöstöpolitiikka; eläköitymisten yhteydessä aina arvioidaan töiden uudenlaisen järjes-

tämisen mahdollisuudet. Henkilöstöjaosto valmistelee tarkemmat toimet tehtäväalueiden 

kartoituksen pohjalta. Lisäksi vapaaehtoiset palkattomat vapaat, yt -neuvotteluiden mah-

dollisuus. 

 Kaupungin elinvoimaisuuteen panostaminen; priorisoidut elinkeinohankkeet sekä strategi-

set tekijät pidemmällä tähtäimellä (mm. tonttipolitiikka, logistiikan hyödyntäminen, mark-

kinointi). 

 Tulojen kerryttämiseen kiinnitetään huomiota. Myytävien palveluiden markkinoinnin te-

hostaminen. 

 Veroprosentin ja valtionrahoitusmahdollisuuksien tarkastelu. 

 
 Henkilöstöresurssien kokonaisvaltainen tarkastelu 

Kaupungin toimintatapoja arvioidaan kautta linjan ja haetaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Parhaiten tämä on-

nistuu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Tavoitteet sekä henkilöstöresurssit tarkastellaan ja priorisoidaan kaikilla 

organisaation tasoilla ja myös osastojen välillä. Työnkierto ja kouluttautumiseen uusiin tehtäviin on mahdollista. 

Näin pystytään vastaamaan tulevien vuosien taloudellisiin haasteisiin hallitusti. 
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Henkilöstömenot ovat oman toiminnan suurin menoerä. Tavoitteena on sopeuttaa henkilöstön määrä talouden 

kestokykyä vastaavalle tasolle ns. luonnollisen poistuman kautta. Uusien työntekijöiden rekrytointia harkitaan 

suunnitelmallisesti. Henkilöstön osaamista ja organisaatiota vahvistetaan koulutuksen ja erilaisten hankkeiden 

avulla. 

Kaupungin organisaatiossa on tehty tehtävien kartoitus, jossa selvitettiin kaikki tehtäväkentät ja henkilöstön osaa-

minen. Tämä kartoitus auttaa henkilöstöresurssien ja osaamisen oikeassa kohdentamisessa, joka on myös jokai-

selle kaupungin työntekijälle tärkeä motivaatiotekijä. 

 
Toiminta 

Talousarviorakenteessa ja organisaatiossa on tehty pientä muutosta siirtämällä tietohallinto tekniseltä lautakun-
nalta kaupunginhallituksen ICT –palveluihin. 2015 tilinpäätöksen yhteydessä tehty soten hallinnon eriyttäminen 
omaksi vastuualueekseen on toteutettu myös tässä arviossa. Loppulukemiin näillä muutoksilla ei ole vaikutusta. 

Talousarvion ulkoiset toimintamenot ovat yhteensä 56,3 milj. euroa, kasvua kuluvan vuoden talousarviosta 2,5 %. 
Menot sisältävät sote –palvelujen määrärahassa huomioidun kiinteähintaisen hinnan, sopimuksen mukaisella 2 
%:n korotusosuudella. Muuhun perusturvaan kaupunginhallitukselle on varattu 100 000 euron määrärahaa Ranta-
kodon kiinteistön perusparannukseen. Osastot ovat karsineet menoista hyvin, jotta on päästy näihin lukemiin. 

Henkilöstökuluja alentaa Kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahojen 30 %:n leikkaus, joka on huomioitu koko 
organisaatiossa. Myös Kevan eläkeperusteiset ja varhaiseläkeperusteiset maksut alenevat reippaasti. Palveluiden 
ostoista valtaosa kohdentuu sote –palveluiden hankintaan Parkanolle ja Kihniölle. Suunnitelmakaudella näkyykin 
soten maakuntamallin arvioitu vaikutus v. 2019 -2020 toimintamenojen ja –tulojen tasossa. Tulevan sote – mallin 
ennakointi on tarkemmin tässä vaiheessa vielä hankalaa, kun lopullinen toteutusmalli vaikutuksineen ei ole tie-
dossa. 

Ensi vuoden toimintatuotoiksi on arvioitu 17,3 milj euroa, ja siinä on kuluvan vuoden tasosta kasvua 2,6 %. 
 

Talousarvion 2017 keskeiset luvut ovat 

milj.euroa TP 2015 TA 2016 TA 2017 

Muutos 
ed.vuosi 

% 

          

Toimintatuotot 14,2 16,9 17,3 2,6 % 

Toimintakulut -50,9 -54,9 -56,3 2,5 % 

Verotulot 22,2 21,6 21,5 -0,6 % 

Valtionosuudet 17,1 18,1 18,3 1,1 % 

Vuosikate 2,9 1,8 1,4 -21,9 % 

Yli/Alijäämä 0,7 -0,5 -0,5 -8,7 % 

Nettoinvestoinnit -2,1 -5,4 -1,9 -65,2 % 

Lainakanta 19,2 20,6 22,3 8,3 % 

 

Verotulot ja valtionosuudet 

Parkanon kaupungin vertotulokertymä on ollut 2008-2009 hyvien kertymävuosien jälkeen suhteellisen vaatima-

tonta. Vuoden 2016 verotulojen ennakoidaan kasvavan 22,2 milj.euroon, mutta ensi vuoden  verotulot ovat reip-

paasti alemmalla tasolla, yhteensä 21,5 milj. euroa, jossa on vähennystä noin  3% kuluvaan vuoteen. Efektiifinen 

kunnallisveroaste laskee 14,26 %:sta 13,78 %:iin. Tähän vaikuttaa merkittävästi kilpailukykysopimuksen mukaiset 

verovähennysten lisäykset.    
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Kunnallisveroa arvioidaan kertyvän ensi vuonna vain noin 17,85 milj.euroa, yhteisöveroa 1,85 milj.euroa ja kiinteis-
töveroa 1,8 milj euroa. Arvio pohjautuu Kuntaliiton ja verohallinnon veroennusteisiin. 

Valtionosuudet kasvavat kuluvasta vuodesta noin 18,3 milj. euroon (+1,1  %). Tästä verotulotasauksen osuus on 4,6 
milj.euroa. Valtionosuuksissa huomioidaan verovähennysten lisäyksen kompensaatio. 
 
Tulos 

Talousarvion tulos on -463.000 euroa alijäämäinen. 
 

Investoinnit 
 
Talousarvion bruttoinvestointien määrä on noin 1,9 miljoonaa euroa. Lähivuosien merkittävin investointi on Koulu-
kampuksen rakentaminen, jonka rakentaminen aloitetaan talousarviovuoden aikana. Hanke toteutetaan kiinteistö-
leasingillä, jossa rakentajana toimii rahoittaja, joten kaupungin investointien määrä ei kasva hankkeen johdosta 
suunnitelmakaudella. Kampuksen yhteyteen toteutetaan omana hankkeena liikuntasali, jonka kustannusarvio on 
yhteensä 2,7 miljoonaa euroa jakautuen kolmelle vuodelle. Nettoinvestointeja pienentää Kolmostien Terveys Oy:n 
osakkeiden myynti 800 000 eurolla. 

Muita merkittäviä investointeja ovat terveyskeskuksen peruskorjaus 200.000 eurolla, valtatie 3:n ja Niementien 
risteysjärjestelyjen valmistuminen 200.000 eurolla, kirjaston irtaimistohankinnat 150.000 eurolla ja puhdistamon 
peruskorjaus 320.000 eurolla. Investointisuunnitelmaan sisältyy pieniä remontteja, kadunrakennusta, päällystystä, 
vesi- ja viemärijohtojen saneerausta.  

 

Yllä oleva kaavio kertoo, miten talousarvion vuosikate riittää nettoinvestointien rahoitukseen. Investointitason ol-
lessa vuosikatetta korkeammalla on rahoitukseen otettava lisälainaa. 

Lainat ja tilapäisluoton ottovaltuudet 

Lainakanta on vuoden 2016 lopussa noin 20 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 lopussa lainakannan arvioidaan kasva-
van 22,3 miljoonaan euroon. Suunnittelukaudella velka tulee hieman lisääntymään, mutta kiinteistöleasingin käy-
töstä ja maltillisesta muusta investointitasosta johtuen pysyy maltillisella tasolla. Lainojen hallinnan vuoksi muute-
taan lainakantaa lyhytaikaisesta pitkäaikaiseen v. 2017 aikana. 
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Tilapäislainanottovaltuudet on syytä vahvistaa talousarvion yhteydessä 10 miljoonaan euroon. Vuoden 2016 mar-
raskuussa lopussa lainakannasta on lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla käytössä 9 miljoonaa euroa. Talousar-
viovuoden aikana lyhytaikaista lainaa muutetaan pitkäaikaiseksi. 

Rahoituslaskelma 

Rahoituslaskelmassa on varauduttu Lupinetin kehittämiseen 150.000 euron pääomalainalla ja Parkanon  Teolli-
suustalo Oy:n ammattikoulukiinteistön kunnostamiseen 250.000 eurolla. 

Vesilaitos 

 Vesilaitoksen liikevaihdoksi arvioidaan 1,2 milj. euroa. Suurimpana toiminnan menoeränä on palvelusten osto, jo-

hon sisältyy vesilaitoksen henkilöstö sisäisenä ostona kaupungilta. Tulos on 119.000 euroa ylijäämäinen.  

 

Rahoituslaskelman mukaan vesilaitos pystyy niukasti hoitamaan investointinsa. Sen sijaan laitoksen omat varat 

eivät riitä lainojen hoitoon, vaan hieman tarvitaan kaupungin apua. Vesilaitoksen lainakanta on 2,2 milj. euroa, 

josta velkaa kaupungille on sekä pitkäaikaisena että lyhytaikaisena luottona, yhteensä noin 1,2 milj.euroa. 

Vesilaitoksen tuottoprosentiksi vahvistetaan 0 %. 

KAUPUNGIN RAHOITUKSEN RIITTÄVYYS JA VAKAVARAISUUS 

 

Kriisikunnan mittarit TA 2017 TA 2016 TP 2015 TP 2014 TP 2013 TP 2012 TP 2006 

             

 

Kertynyt alijäämä/asukas vähin-
tään 

 

Ylijäämä 

 

Ylijäämä 

 

Ylijäämä 

 

Ylijäämä 

 

Ylijäämä 

 

Ylijäämä 

 

Alijäämä 

-1.000 € ja edellisenä vuonna -500 
€ 

+1 044 + 983 +1 203 +1 096 +1 108 +1 168 -295 

              

tai kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät 

            

              

Vuosikate ilman harkinnanvaraista positiivinen positiivinen positiivinen  positiivinen  positiivinen  positiivinen    

avustusta on negatiivinen + 1,8 M€ +1,8 M€ +2,9 M€ +1,4 M€ +1,0 M€ +1,2 M€ -0,2 M€ 

              

Tuloveroprosentti vähintään 0,5 
%-yks. korkeampi kuin keskimää-
rin 19,91 % 

 

21,0 

 

21,0 

 

20,5 

 

20,5 

 

20,5 

 

20,5 

 

19,5 

              

Lainat/asukas 50 % yli keskimää-
räisen lainatason, 2 841 € v. 2015 

 

3 337 

 

2 352 

 

2 829 

 

2 140 

 

1 989 

 

1 446 

 

2 094 

        

        

Taseessa on kertynyttä alijäämää Ylijäämää Ylijäämää Ylijäämää Ylijäämää Ylijäämää Ylijäämää Alijäämää 

              

Suhteellinen velkaantuneisuus > 
50% 

39 39,4 42,1 46,7 43,4 34,6 59,2 

 
Parkanon kaupungin talousarviossa kriisikuntien mittareista täyttyy vain veroprosentti.  
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SISÄINEN VALVONTA 

 
Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet vahvistettiin v. 2015 valtuustossa. Samalla tehtiin tar-
vittavat muutokset hallintosääntöön, jonka mukaisesti sisäinen valvonta on järjestetty.  

Kaupunginhallitus vastaa sisäisestä valvonnasta, jota toteutetaan hallituksen antamien ohjeiden mukaan. Sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet päivitetään alkuvuodesta 2017.  Uutta hallintosääntöä valmistellaan ja siinä 
huomioidaan tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne ja selkeät esimiesvastuut. Kaupunginhallitus, lautakun-
nat, esimiehet ja henkilöstö toteuttavat omalta osaltaan toiminnan ja talouden sisäistä valvontaa organisaation 
kaikilla tasoilla joka päivä.  Tilivelvolliset vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. 
 

Talousarvion 2017 määrärahojen riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Mahdollisiin, nähtävissä oleviin poikkeamiin 
reagoidaan nopeasti. Tulosennusteet laaditaan kuukausittain maaliskuusta lähtien kaupunginhallitukselle talouden 
seurannan pohjaksi. Talousarvion toteutumaa ja määrärahojen riittävyyttä käsitellään toimielimissä vähintään nel-
jännesvuosittain. Myös tavoitteiden toteutumista seurataan ja talouskatsaus esitetään vuosikolmanneksittain kau-
punginvaltuustolle.  

Riskien kartoitusta on aloitettu keräämällä riskirekisteriä, jossa arvioidaan mm. riskin suuruus euroina, toteutumis-
mahdollisuus ja vaikuttavuus. Riskirekisterin täydentämistä ja ylläpitoa pyritään järjestämään talousarviovuonna. 
Tietojärjestelmä-, henkilöstö- ja ympäristöriskit tiedostetaan ja niihin pyritään varautumaan suunnittelukauden 
aikana. Kattavalla vakuutuskannalla ja sen vuosittaisella päivityksellä varaudutaan toiminnan vahinkoriskeihin. 

 Sisäisen valvonnan toteutumisesta kaupunginhallitus antaa selonteon toimintakertomuksen yhteydessä. 

TAVOITTEET KONSERNIYHTIÖILLE  

 

Parkanon kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt (omistus%): 

Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy (100 %)asuntojen vuokraustoiminta 

Parkanon Jäähalli Oy (52 %) jääharrastustoiminta 

Kenkätehtaan tontti Oy (100 %) kiinteistöyhtiö teollisuustilat 

Kehitys-Parkki Oy (75 %)  elinkeinoyhtiö 

Ki Oy Parkanon Paloasema (100 %) kiinteistöyhtiö paloaseman ja teknisen varikon tilat 

Lupinet Oy (51 %)  valokuituverkon rakentaminen tietoliikenteelle 

Ki Oy Väistön ryhmäkodit (100 %) vanhusten palveluasuminen 
 
Parkanon Teollisuustalo Oy (100 %) oppilaitosrakennus 

 
Konsernin lisäksi kaupungilla on osakkuusyhteisönä Kolmostien Terveys Oy, joka ei kuulu konserniin. 
 
 
Merkittävien konserniyhtiöiden toimintaa ja tavoitteita kuvataan seuraavassa: 
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KEHITYS-PARKKI OY 

 
Toiminnan kuvaus  

Kehitys-Parkki Oy on Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan omistama kehitysyhtiö, joka hoitaa paikkakuntien 
elinkeino- ja matkailupalveluita. Kehitys-Parkki Oy palvelee yrityksiä monipuolisesti sen elinkaaren kaikissa vai-
heissa. Yhtiön kautta yritys saa käyttöönsä myös erinomaisen yhteistyöverkostomme, jonka toimijoilta löytyy moni-
puolista osaamista kaikkiin yrityksen kehitystarpeisiin. 

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

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

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys  

Yhtiön palveluksessa työskentelee kaksi työntekijää sekä mahdollisesti projektihenkilöitä. 

Parkanossa perustetaan keskimäärin 30 - 40 yritystä vuodessa ja Kehitys-Parkki on mukana perustamisprosessin 

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

aktiivisesti vuokralaisia tyhjin toimitiloihin. Yrityksiä autetaan myös liiketoiminnan suunnittelussa sen eri kehitysvai-

heissa sekä rahoituksessa. Kehitys-Parkki toimii aktiivisesti alueen markkinoinnissa, koulutustoiminnan kehittämi-

sessä sekä yritysten työvoimatarve asioissa. Elinkeinoyhtiö toimii aloitteellisesti myös laajempia yritysjoukkoja kos-

kevissa kehittämishankkeissa ja varautuu hankkeiden omarahoitusosuuksiin. 

Aktiivista kontaktointia parkanolaisiin yrityksiin tehdään edellisvuosien tapaan. Yrityskäyntien sekä erilaisten tie-
toiskujen, yrittäjätapaamisten ja muun yhteistyön avulla tuotetaan yritysten käyttöön informaatiota ajankohtai-
sista asioista, osana Yritys-Suomi yhteistyötä. Lisäksi avustetaan investointi- ja kehittämishankkeiden hakemisessa 
vuosittain noin 15-30 yritystä.Kehitys-Parkin aktivoinnin tavoitteena on olla edelleen Pirkanmaan kärkitasoa. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja pienyritysten perustamisedellytysten parantaminen 

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

3. Yritystoimintaa tukevien koulutusmuotojen kehittäminen 

4. Parkanon yleinen markkinointi ja elinvoiman kehittäminen 

 

Seuranta 

Raportointi tilanteesta tehdään kaupunginhallitukselle puolivuosittain tai tarpeen mukaan. 
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PARKANON KAUPUNGIN VUOKRATALOT OY   

 
Toiminnan kuvaus 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Yhtiö omistaa 9 vuokrataloa, joissa on yhteensä 128 asuntoa. Talot on rakennettu 1979-1993. Asukkaiden vaihtu-
vuus on keskimäärin 25 % vuodessa. Vapaista asunnoista ilmoitetaan kaupungin nettisivustolla tarvittaessa. Asun-
tojen kysyntä on ollut tasaista. 

Yhtiöllä on velkaa n. 3,04 milj. € vuoden 2016 lopulla. Vuonna 2017 velkaa on tarkoitus lyhentää 230 000 €.  Korko-
kustannusten väheneminen tai lisääntyminen ei juuri vaikuta yhtiön kassaan, koska useimpien lainojen maksussa 
koron lisäys pienentää lyhennystä ja päinvastoin. Osa lainoista on sidottu kiinteään korkoon. Kuntahahoituksen 
laina tulee kokonaan pois maksetuksi vuonna 2016. 

Kiinteistöjen energiankulutuksen hallitsemiseksi on tehtävä säästäviä toimenpiteitä ja sen asian johdosta yhtiössä 
on ryhdytty selvittämään erilaisia mahdollisuuksia. Ikääntyvien talojen korjaustarve on lisääntynyt. Vuokria on ko-
rotettu viimeksi heinäkuun 2016 alusta ja jatkossakin asuntojen vuokranmääritykseen vaikuttaa väistämättä ylläpi-
tokustannusten hintojen kehitys. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Yhtiö on aiemmin myynyt yhden kerrostalon ja 31.3.2015 myytiin Kuivasjärven kiinteistö Parlava Oy:lle. Yhtiö jat-
kaa Aureskosken kiinteistön myyntiä edelleen. 

Vanhenevan kiinteistökannan korjaustarve kasvaa koko ajan. Hallitus tekee keväisin kiinteistökierroksen ja siinä 
huomattuja kunnostus – ja korjaustarpeita pyritään toteuttamaan taloudellisen tilanteen mukaan. Kiinteistöjen 
vanhetessa suurehkot korjaukset ovat väistämättömiä. Vuonna 2014 toteutettiin Väinönkatu 3 osalta mittava par-
vekkeiden peruskorjaus ja parvekelasitus. Lähinnä rakennusten ulkopuoliset osat sekä järjestelmät vaativat kunnos-
tusta tai uusimista. Uimaranta 2:en katto tulee uusittavaksi keväällä 2017.   

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

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

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

3. Kiinteistöjen korjauskustannukset hallinnassa 

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

4. Uudistaa ja korjata asuntoja vastaamaan nykyajan tarpeita  

Asunnon tyhjentyessä, asunto tarkastetaan ja tarvittaessa asunnossa tehdään remonttia.    

 

Seuranta 

Raportointi yhtiön tilanteesta neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle. 
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LUPINET OY   

 

Yhtiökuvaus 

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

Lupinet Oy tulee rakentamaan ja ylläpitämään valokuituverkkoa Parkanon kaupungissa taajama-alueen ulkopuo-

lella. Yhtiö on voittoa tavoittelematon. 

Toimintamalli 

Kuituverkon rakentaminen aloitettiin elokuussa 2016 Yliskylä-Alaskylän alueella, seuraavaksi vuonna 2017 on vuo-

rossa Pohjois-Parkano käsittäen Kuivaskylän, Vatajan ja Lamminkosken.  Investointikustannuksia on minimoitu 

hyödyntämällä jo olemassa oleva IPP Oy:n kuituverkko. Rakentamisessa tehdään myös yhtistyötä Leppäkosken 

Sähkö Oy:n kanssa, jotta soveltuvin osin sähkölinjojen maakaapelointi voidaan tehdä samaan kaivantoon. 

Kuituverkkoa ei myöskään uloteta hankealueiden sisällä alueille, joista ei löydy riittävästi asiakaskuntaa. Kuituver-

kon ulkopuolelle jääviä asiakkaita pyritään palvelemaan muilla korvaavilla ratkaisuilla, kuten hyödyntämällä langa-

tonta teknologiaa. 

Maarakentaminen on Yliskylän osalta 90% valmis vuoden 2016 loppuun mennessä. Taloliittymien kytkentöjä teh-

dään talvenaikana, jotta liittymiä saadaan käyttöön mahdollisimman nopealla aikataululla. Rakentaminen alueella 

on sujunut suunnitelmallisesti ja nopeasti.  

Operaattorien, aktiiviverkon sekä KTV-palvelujen kilpailutus on käynnistetty. Päätökset tehdään vuoden 2016 ai-
kana. Operaattorien kiinnostusta on pyritty maksimoimaan alhaisilla operaattorien kustannuksilla. 
 
Rahoitus 
 
Yhtiön rahoitus on omistajien rahoituksen varassa. Rakentamiskustannuksia varten on haettu ELY:n kuituverkko -
hankerahaa. Myönteinen ennakkopäätös 265 000 euron tuesta on saatu vuoden 2016 aikana. Rakennuskustannuk-
sia seurataan viikoittain ja kustannukset ovat suunnitelmien mukaiset. 
 
Liittymän hinta haja-asutusalueella on 990 €, kun sopimus tehdään ennen rakentamisen aloittamista. Rakentami-
sen aikainen liittymäsopimuksen hinta on 1230 €. Koska suunnitelmat joudutaan päivittämään.  Laskutus tehdään 
kahdessa osassa.  Rakentamisen aikana 490 €/liittymä ja loput 500 € liittymän valmistuttua. Käyttömaksu on 24 
€/kk käyttöön otetusta liittymästä ja 12 €/kk käyttöönottamattomasta liittymästä kahden vuoden ajan. Käyttö-
maksulla ylläpidetään verkko ja varaudutaan mahdollisiin korjauksiin. 
 
 Lupinet Oy:ssä ei ole vakituista henkilöstöä. Hallinnollisia ja lupa-asioita koskevaa asiantuntijapalvelua ostetaan 
ostopalveluna sekä markkinointi on ostettu ostopalveluna. 
 
Riskit 
 
Hankkeeseen liittyvät suurimat riskit ovat riittävän liittymämäärän saavuttaminen, rakentamiskustannusten hal-
linta ja yhtiön tulevan kassavirran riittävyys.  
Rakentaminen pyritään rajaamaan niihin liittymiin, jotka otetaan käyttöön ja tuottavat siten kassavirtaa ja raken-
tamiskustannukset kohdistuvat vain tarpeelliseen verkkoon. Näin syntyvä investoinnin optimaalinen koko suh-
teessa kassavirtaan, helpottaa myös yhtiön tulevaa taloudenhallintaa. 
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KÄYTTÖTALOUS, tekstiosa 

 
Kaupunginhallitus on nimittänyt työryhmän valmistelemaan päätöksenteko-organisaation uudistamista vastaa-
maan paremmin tulevan ns. elinvoimakunnan tarpeisiin, kun maakunta- ja sote-uudistuksen on tarkoitus astua voi-
maan vuoden 2019 alusta. Valtuusto päättää alkuvuonna kaupungin päätöksentekoelimistä, siten että uusi ra-
kenne tulee voimaan 1.6.2017 uuden valtuustokauden alusta lähtien huhtikuun 2017 kunnallisvaalien jälkeen. 

 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen Parkanon kaupungissa. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Keskusvaalilautakunta ja sen sihteeri, vaalilautakunta, vaalitoimikunta 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

 Kuntavaalit järjestetään maalis-huhtikuussa 2017.  
 
 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

Tarkastuslautakunnan uutena tehtävänä vuonna 2017 on kuntalain 121.2 §:n kohdan 5 mukaisesti valvoa kunta-
lain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Tarkastuslautakunta kokoontuu n. 9 kertaa vuodessa. Tilintarkastusyhteisön vastuullinen ja avustava tarkastaja 
suorittavat tarkastusta yhteensä arviolta 20 pv vuodessa. Tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä. 
JHTT-tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy suorittaa kaupungin tilintarkastuksen kaudella 2013 – 
2016. Tilivuoden 2017 alusta kilpailutetaan tilintarkastuspalvelut. 

 
 

KAUPUNGINVALTUUSTO 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Valtuustolla on kaupungin ylimpänä päättävänä elimenä kokonaisvastuu kunnan toiminnasta ja taloudesta. Val-
tuustolle kuuluu strateginen päätöksenteko, kuntakonsernin tavoitteiden asettaminen sekä hallinnon järjestämisen 
perusteista päättäminen. Valtuusto päättää mm. talousarviosta, tilinpäätöksen hyväksymisestä, johtosäännöistä, 
maksujen perusteista, takauksista ja kiinteän omaisuuden myynnistä. Valtuusto osallistuu myös Suomen itsenäisyy-
den 100-vuotis-ja Parkanon 150-juhlavuoden toteuttamiseen. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Kaupunginvaltuuston valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan kuntavaaleissa. Valtuusto kokoontuu n. 9 kertaa vuo-
dessa. Lisäksi tarvittaessa järjestetään seminaareja ajankohtaisista aiheista. 
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KAUPUNGINHALLITUS 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta strategian ja tavoitteiden mukaisesti sekä val-
tuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus myös valvoo 
kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitukselle kuuluu kuntien yhteistyön 
kehittäminen ja kuntarakenneuudistuksen valmistelusta vastaaminen. Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonser-
nista ja konserniohjauksesta. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Kaupunginhallituksen kokouksia pidetään noin 20 kpl vuoden aikana. 

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

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

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

 

Kaupunginhallituksen keskeiset toiminnalliset tavoitteet 

1. Kaupungin elinvoiman lisääminen 
 

 Tavoitteen toteuttaminen ja seuranta  
 
- Työllistämismahdollisuuksien edistäminen 

Seuranta: Työllisyyshankkeisiin panostaminen 
 

- Teollisuus- ja liiketonttien tarjoaminen  
Seuranta: Tavoitteena 5 kauppaa 
 

- Asuntotonttien aktiivinen markkinointi   
Seuranta: Tavoitteena 7 kauppaa 
 

- Palvelujen kehittäminen asukkaille    
Seuranta: Koulukampuksen toteutus, Sote-palvelujen tuotannon seuranta ja kehittäminen,, toisen asteen 
koulutuksen kehittäminen, Lupinet –laajakaistaverkon rakentamisen edistäminen 
 

- Elinkeinopoliittiset tavoitteet Kehitys-Parkki Oy:n toiminta-alueella  
Seuranta: uusien yritysten määrä, yritysten kehittämishankkeet; metalli- ja kone-alan yrityspuistohanke 
 

- Pääomien kanavoiminen alueelle 
Tavoite: 1-2 merkittävää yritystä  
 

- Kaupungin aktiivisen markkinoinnin kehittäminen 
Seuranta: Markkinointityöryhmän toiminta 
 

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

- Asemanseudun kehittäminen 
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2. Tasapainoinen talous 

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

kenteessa 
Seuranta: Talouden kantokyvyn kannalta hallitut investoinnit ja koulukampuksen suunnitelmallinen to-
teuttaminen 
Toukokuuhun mennessä tervehdyttämisohjelma, jonka tavoitteena on +2,5 M€ positiivinen vuosikate kou-
lukampushankkeen ja muiden rahoitustarpeiden hoitamiseksi 
 

- Kilpailukykyinen verotus 
Tavoite: korkeintaan lähialueen taso 

Verotulojen kasvattaminen 
Seuranta: Panostaminen priorisoituihin kehittämishankkeisiin 
 

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

- Riittävä vuosikate investointien hoitamiseksi 
Seuranta: Toteutuminen tilinpäätöksessä 
 

3. Henkilöstötavoitteet 

Tavoitteen toteuttaminen ja seuranta   

- Henkilöstön kehittäminen 
Seuranta: 2015 järjestetyn tutkimuksen perusteella tehdyt toimenpiteet, henkilöstökysely syksyllä 2017 

 
- Yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen 

Seuranta: Prosessien kehittyminen 
 

- Motivointi 
Osaamisen tukemiseksi mahdollisuus ao. tehtävässä tarvittavaa ammattitaitoa edistävään koulutukseen 
koulutussuunnitelman mukaisesti, koulutussuunnitelman kehittäminen ja jatkuva hyödyntäminen 
Seuranta: Koulutuspäivien toteutuminen ja toteutumisen seuranta koulutussuunnitelman avulla 
 

- Kannustinjärjestelmiä kehitetään yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa 
Seuranta: Työn vaativuuden arviointi -järjestelmän päivitys 
 

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

- Eläköitymissuunnitelma 
Seuranta: Eläköitymisen hyödyntäminen osastojen henkilöstöresursseissa 
 

 

 

Kaupunginhallituksen vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet 
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Yleishallinto 

 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Yleishallintoon kuuluvat kaupunginhallituksen lisäksi myös kuntayhteistyö, mahdolliset hankkeet, kansliapalvelut, 

yhteistoimintaosuudet, elinkeinojen kehittäminen, toimikunnat sekä koko kaupungin yleiset hallintokustannukset. 

Talousarvio sisältää määrärahan veteraanien ateriapalveluun haja-asutusalueella. Myös aktiiviseen työllistämiseen 

ja nuorten kesätyöhön varaudutaan. Elinkeinojen edistämiseksi tuetaan mm. seuraavia priorisoituja hankkeita yh-

dessä Kehitys-Parkin kanssa: metalli- ja puualojen kehittämistoimet, Luonnonvarakeskuksen Parkanon toimipisteen 

yritysrajapinnan kehittäminen ja Metsämuseon hyödyntäminen matkailun kehittämisessä. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Kansliayksikön henkilöstö: 
kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, kansliasihteeri ja hallintosihteeri 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Kaupunginhallituksen tavoitteet, joita toteutetaan yleishallinnossa. 

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

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

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

kinointipalvelujen ostamiselle ja mahdolliselle markkinointihankkeelle. 

 

Henkilöstöhallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Henkilöstöjaosto on päättävä elin henkilöstöasioissa. Henkilöstöjaoston tehtävänä on kehittää kaupungin henkilös-
törakennetta. 

Henkilöstöhallinnossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, työterveyshuollosta, työsuojelusta sekä yhteistoi-
minnasta työnantajan ja henkilöstön välillä (yhteistoimintaelin). 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Kansliasihteerin tehtäviin kuuluvat myös KT-yhteyshenkilön tehtävät.  

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Kehitetään yhdessä ammattijärjestöjen kanssa kannustusjärjestelmää, miten parhaita työyksiköitä palkitaan. 
Tehtäväalueiden kartoitus ja TVA –järjestelmän päivitys. 
 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Ks. kaupunginhallituksen tavoitteet, kohta 3. henkilöstötavoitteet. 
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Henkilöstöhallintoa hoidetaan kaikilla kaupungin osa-alueilla, joilla toteutetaan kaupungin yhteisiä strategiatavoit-
teita: 

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

 

Tukipalvelut 

 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Hallinnon tukipalveluita ovat talouspalvelut, toimistopalvelut, postitus, monistamo ja puhelinvaihde/palvelupiste. 

Talouspalveluilla hoidetaan keskitetysti kaupungin ja vesihuoltolaitoksen taloushallintoa. Tähän tehtävään kuulu-

vat mm. talouden kehityksen seuranta ja analysointi, talousarvion ja toimintakertomuksen valmistelu, kirjanpito ja 

tilinpäätös, ostoreskontra, maksuliikenne, vesi-, päivähoito- ja yleislaskutus, perintätoimet, palkat ja eläkeasiat, 

maksuvalmius ja rahoitus. Lisäksi Kihniölle myydään palkanlaskentapalveluita. 

Toimistopalveluissa hoidetaan kaupungin asiakirjojen tietopalvelua, diariointia ja arkistointia. Toimistotarvikkeiden 

hankinta on keskitetty. Myös postitus ja palveluneuvonta/puhelinvaihde hoidetaan koko organisaation tukipalve-

luna.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Tukipalveluita hoidetaan yhteensä 12 henkilön työpanoksella. Näistä vähenee 1-2 henkilöä vuoden aikana.   

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Tukipalveluiden tehtävät painottuvat vaativiin suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin. Rutiinitehtäviin voidaan enene-

vässä määrin hyödyntää uutta tietotekniikkaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksityistämisen johdosta toiminnan 

volyymi pienentyi, mutta toisaalta Kihniön sote –palveluiden hoitamiseksi tuli uusia lisätehtäviä. Sote- ja muiden 

hankintasopimusten toteutumisen seuranta vaatii huomattavan paljon resursseja ja siihen täytyy panostaa jatkos-

sakin riittävästi. 

 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Hallinnon tukipalveluiden toteuttaminen 
Tavoitteen toteuttaminen ja seuranta 
- Turvataan avaintoimintojen tehokas toiminta tukipalvelujen kohdentamisella ja tarkoituksenmukaisella 

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

- Talouden joustava, reaaliaikainen raportointi ja sisäinen valvonta 
Seuranta: toteutumat pääsääntöisesti valmiina seuraavan kuukauden 10. päivä. 
Kuukausittaiset tulosennusteet maaliskuusta lähtien 
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2. Henkilöstön työhyvinvointi 
Tavoitteen toteuttaminen ja seuranta 
- Ammattitaito 

Seuranta: koulutussuunnitelman laadinta/toteutuminen 
- Vuosittaisten kehityskeskustelujen käyminen 

Seuranta: toteutumisaste 
- Toimiva työympäristö 

Seuranta: ergonomian huomioiminen ja työvälineiden ajan tasalla pitäminen 
- Tyhy-toiminta: 

Seuranta: liikunta/virkistystilaisuus, poissaolojen tilastot 

 
 

ICT -palvelut 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

ICT -palvelujen tehtävänä on järjestää tietoteknisiä palveluja kuntalaisille sekä varmistaa kaupungin tietoteknisten 

järjestelmien toimivuus ja ajanmukaisuus. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: tietohallintojohtaja ja 2 atk-tukihenkilöä (toinen eläköityy 2017). 

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

tystä. Se on pysynyt yksittäisiä piikkejä lukuun ottamatta noin 20 työaseman/kannettavan lisääntymisenä vuo-

dessa. Tällä hetkellä työasemia on noin 400 kappaletta. 

 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Lupinet – hanke, mihin kaupunki osallistuu merkittävällä summalla.  

Kehitetään tietohallinnon toiminnan huoltovarmuutta ja selvitetään esimerkiksi kuntayhteistyöhön ja ostopalvelui-

hin liittyviä toimintamalleja. 

 

 

Maaseutuhallinto 

 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

Maatalouden tukijärjestelmässä tapahtui vuonna 2015 suurin uudistus sitten vuoden 1995. Eniten uudistus teettää 
työtä tällä alueella, joka on perustuen eri tukialueiden sekä ympäristökorvauksen kohdentamisalueiden rajojen mo-
lemmilla puolilla. 
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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                950 hakemusta (arvio) 

 

 

 
Muu perusturva 

 
Muuhun perusturvaan kuuluvat ympäristöterveydenhuolto, Väistön ja Rantakodon tilakustannukset sekä eläkepe-
rusteiset Keva-maksut sekä muut sote-sopimuksen ulkopuoliset toiminnot.  
 

Ympäristöterveydenhuolto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Ympäristöterveydenhuolto turvaa kuntalaisille terveellisen elinympäristön sekä hyvän ympäristön tilan ja ekologi-
sesti kestävän kehityksen.  Ympäristöterveydenhuollon osaprosessissa tuotetaan terveysvalvonnan, ympäristönsuo-
jelun sekä eläinlääkintähuollon palvelut.  

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

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

 

PERUSTURVALAUTAKUNTA YTA 

 

Perusturvapalveluiden toiminta-ajatus 

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

Lautakunnan toiminnan kuvaus 

Yhteistoiminta-alueen Parkano-Kihniö sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen valmistelun ja toimeenpanovas-
tuu on yhteisellä perusturvalautakunnalla. Parkanon kaupunki vastuukuntana hoitaa yhteistoiminta-alueen sosi-
aali- ja terveystoimen kunnille kuuluvat viranomaistehtävät. 

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

Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan yhteinen toimielin on 8-jäseninen Parkanon kaupungin organisaatiossa toi-
mivaperusturvalautakunta, jossa Parkanon kaupungilla on 5 jäsentä ja Kihniön kunnalla 3 jäsentä. Jäsenille nime-
tään henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikausi. Sopijakuntien kunnanjohta-
jilla ja hallitusten puheenjohtajilla on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Lautakunnan puheenjoh-
taja valitaan 

Parkanon kaupungin jäsenistä. Kihniön kunta nimeää jäseniksi 3, varajäseniksi 3 ja varapuheenjohtajaksi valittavat 
henkilöt. Esittelijänä toimii perusturvajohtaja.  

 
Perusturvalautakunnalla on yksilöjaosto, joka päättää yksilöasioiden muutoksenhauista ja muista sille määrätyistä 
tehtävistä. Jaostossa on 3 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Jaostossa Parkanon kaupungilla on 2 jäsentä ja 
Kihniön kunnalla 1 jäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä. 

 
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Parkanon kaupunki on järjestänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ulkoistettuna 1.1.2015 lukien Parkanon 

 kaupungin ja Pihlajalinna Terveys Oy:n välisen hankintasopimuksen mukaisesti. Sote-viranomaistoiminnasta  
huolehtii Parkanon kaupungin palveluksessa olevat viranhaltijat, joista aiheutuvat kustannukset sisältyvät 
 hankintasopimukseen.  
 
Kihniön kunta on muodostanut Parkanon kaupungin kanssa sote-yhteistoiminta-alueen, jossa vastuukuntana toimii 
Parkanon kaupunki, toukokuun 2015 alusta lukien. Kihniön sosiaali- ja terveyshuollon palvelut ovat myös ulkois-
tettu.  

Parkanon kaupungin ja Pihlajalinnan Terveys Oy:n välistä hankintasopimusta sovelletaan myös  Kihniön sotetoimin-
taan. Kihniötä koskevasta sote-viranomaistoiminnasta vastaa Parkanon kaupunki, ja kustannukset vastaavasti si-
sältyvät Kihniön sotehintaan.  

Parkanon kaupunki ja Pihlajalinna Terveys Oy ovat perustaneet Kolmostien Terveys Oy:n, joka on Pihlajalinna Ter-
veys Oy:n tytäryhtiö. Kolmostien Terveys Oy tuottaa vuodesta 2016 lähtien Pihlajalinnan Terveys Oy:lle alihankin-
tana Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueen kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Vammalan aluesairaalan ylläpitämän Parkanon mielenterveystoimiston toiminta 
siirtyi Parkanon kaupungille 1.1.2016 alkaen. Vuodesta 2016 lukien mielenterveystoimiston toimintojen järjestämis-
vastuu on Parkanon kaupungilla ja palvelut tuottaa Kolmostien Terveys Oy Parkano-Kihniö alueella.  

Perustoimeentulotuen Kela-siirron mahdollistavat lakimuutokset vahvistettiin kesällä 2015.   
Hyväksyttyjen lakimuutosten perusteella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoi-
dettavaksi 1.1.2017 lukien. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyvät kuntien järjestämisvastuulla.  
 
Valtio ja kunnat vastaavat jatkossakin perustoimeentulotuen kustannuksista yhtä suurella rahoitusosuudella. Kun-
nan käyttötalouden talousarviosta poistuu perustoimeentulotuen menot ja toimintatuotot; perustoimeentulotuen 
valtionosuus perustoimeentulotukeen ja perustoimeentulotuen takaisinperintä. Vuodesta 2017 alkaen perustoi-
meentulotuen kustannuksia vastaava valtionosuus vähennetään kuntakohtaisesta peruspalvelujen valtionosuu-
desta. 
 
Parkanossa perustoimeentulotukipäätöksistä on vastannut etuuskäsittelijä muiden tehtäviensä ohella. Nimikkeen 
muutos talousarvion yhteydessä on perusteltua. Ehdotuksena on sosiaalipalvelusihteeri. Toinen nimikkeenehdotus 
koskee vanhustyön palveluohjaajaa, joka tuli Aluehallintoviraston määräyksestä lokakuusta 2016 alkaen kunnan 
kokoaikaiseksi viranhaltijaksi. Ehdotuksena on vanhustyön asiantuntija. 
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Kihniössä Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot rakentaa n. 1540 km2:n suuruista 30 paikkaista palveluasuntokoh-
detta. Suunniteltu valmistusajankohta ajoittuu keväälle 2017. Kihniön kunta on tehnyt kohteesta Artun Hoiva-asun-
tojen kanssa määräaikaisen vuokra- sopimuksen, joka päättyy 31.12.2046.  Uuteen palveluasuntokohteeseen on 
suunniteltu siirrettävän nykyisen Iltakodin asukkaita sekä terveyskeskuksen vuodeosaston potilaita.  Siirtyvien asuk-
kaiden ja potilaiden asiakasmaksut tulevat vähentämään nykyistä asiakasmaksukertymää.  
 
Palveluntuottaja ja Kihniön kunta ovat sopineet 3.5.2016 uuden asumispalveluyksikön osalta, että kunta perii 
asuinhuoneistojen vuokralaisilta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien 
tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin ja että ko. vuokratulot eivät kulje sote-palveluso-
pimuksen kautta. Uuden yksikön käyttöönotosta aiheutuvat kustannusvaikutukset Kihniön sopimushintaan asukas-
vuokrien osalta ovat palveluntuottajan ja Kihniön kunnan välinen asia, koska menettely eroaa palvelusopimuksessa 
sovitusta asiakasmaksukäytännöstä.  
 

 

Sote -palvelut 

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

Kokonaisulkoistuksen keskeiset tavoitteet: 

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

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

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

Kihniön Sote -palvelut 

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

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 ta-
sapuolisuus ja oikeudenmukaisuus huomioiden. 
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Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Perusturvan hallinnon henkilöstöresurssina on perusturvajohtaja, yksi toimistosihteeri Parkanossa ja 0,5 toimisto-
sihteeri toimistotehtävissä Kihniössä.   

 

Sosiaalitoimi, viranomaistoiminta 

 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

1.1.2015 alkaen Parkanon kaupungin sekä 1.5.2015 alkaen Kihniön kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Pih-
lajalinnan Terveys Oy:n tytäryhtiö Kolmostien Terveys Oy lukuun ottamatta terveyden- sosiaalihuollon viranomais-
toimintaa, päivähoitoa ja ympäristöterveydenhuoltoa. Kunnan tuottamia ja virkavastuulla suoritettavia tehtäviä 
ovat lastensuojelu, lastenvalvonta ja toimeentulotuki sekä työelämän palvelukeskuksen palvelut. Näiden kokonai-
suuksien lisäksi viranhaltijapäätös tehdään kunnassa vammaispalvelun palveluista, kehitysvammahuollon erityis-
huollosta, päihdehuollon laitoshoidosta, omaishoidontuesta, pitkäaikaisesta laitoshoidosta (vanhainkoti), kotihoi-
don palvelusta ja maksusta, asumispalvelusta ja maksusta (ikäihmiset, päihdehuolto, kehitysvammahuolto, vam-
maispalvelu, psykiatrinen asumispalvelu). Näiden viranomaistehtävien lisäksi kaupungin vastuulla on tulojen lasku-
tus ja perintä.  

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.  

Talousarviovuonna kiinnitetään huomiota yhteistoiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen Pihlajalinna-ryhmittymän 
kanssa. Tämän uuden toimintamallin käynnistämisen lisäksi tehtäväalueen osalta haaste on kuntalaisten sosiaali-
palvelujen kasvava palvelutarve sekä vuonna 2015 syntyneistä lainsäädännön muutoksista; kuten työmarkkinatuen 
kuntaosuuden maksuperiaatteista ja sosiaalihuoltolain kokonaisuudistuksesta aiheutuvat haasteet.  

Talousarviovuonna erityisesti paneudutaan ja osallistutaan Pirkanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmiste-
luun. Valtakunnallisen linjauksen ja suunnitelman mukaan kaikki sote-toiminnot siirtyvät maakunnan vastuulle 
vuodesta 2019 alkaen.  

Volyymitiedot 2017  

Sosiaalityön päällikkö, sosiaalityöntekijä 3, sosiaaliohjaaja 2, etuuskäsittelijä/sosiaalipalvelusihteeri 1, kuntoutta-
van työtoiminnan palveluohjaaja ja työvalmentaja sekä ma. nuorten työpajaohjaaja ja vanhustyön palveluoh-
jaaja/vanhustyön asiantuntija. 

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

Vastaava lääkäri, hallintoylilääkäri 60 % (Parkano, Kihniö), koulutuksesta vastaava lääkäri 50 %, , vastaava sai-
raanhoitaja lääkkeenmääräämisoikeus. 10 %, sairaanhoitaja lääkkeenmääräämisoikeus. 10 %. 

Talousarviovuoden 2017 keskeiset toiminnalliset tavoitteet  

1 Palvelujen saatavuus  

Eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen 
oikea-aikaisesti sekä tarvittavan palvelun saaminen lakisääteisessä määräajassa.  
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Mittarina aikarajojen toteutumiseksi käytetään yhteistoiminta-alueella 

Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika 7 arkipäivän kuluessa  

Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta  

Vammaispalveluhakemuksen käsittelyaika 3 kuukautta hakemuksesta  

Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys/arviointi 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta 

Vammaisten henkilöiden palvelupäätös 3 kk:n kuluessa hakemuksesta 

Keskustelu sosiaaliviranomaisen kanssa täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea koskevassa asiassa 
viimeistään 7. arkipäivänä pyynnöstä 

Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 päivän kuluessa yhteydenotosta 

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saamisen odotusaika viimeistään 3 kk:n  kuluttua päätöksestä 

 

Palvelujen määrällisinä mittareina käytetään yhteistoiminta-alueella 

Lastensuojeluilmoitusten määrä  

Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä  

Isyysselvityksien määrä  

Huolto-, asumis- ja tapaamissopimusten määrä 

Elatussopimusten määrä  

Vammaispalvelupäätösten määrä  

Palveluliikenteen käyttäjämäärä 

Päihdehuollon päätösten määrä  

Omaishoidontukipäätösten määrä  

Kotihoidon palvelupäätösten määrä  

Tehostetun palveluasumisen päätösten määrä 
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Toiminto 2017 2016 2015 2014 2013 

      

Kuntouttavan työtoiminnan ak-
tivointisuunnitelmien määrä 

    104 57 65 

Nuorten työpajan asiakkaiden 
määrä/pajatoiminnan toiminta-
päivät 

    10/1287 9/1134   

Kuntouttavan työtoiminnan asi-
akkaiden määrä/toimintapäivät 

    66/6511 56/7092 53/7035 

*)Lastensuojeluilmoitusten 
määrä 

    
158 90 93 

    

Elatussopimusten määrä     59 46 56 

Isyysselvitysten määrä     29 25 25 

Huolto-, asumis- ja tapaamisso-
pimusten määrä 

    38 39 56 

Palveluliikenteen käyttäjämäärä     8828 9739 9450 

Kuntoutusohjauksen käyntiker-
rat (Parkano) 

    308 278 250 

Kehitysvammahuollon käyntipäi-
vät 

    3803 3647 3975 

Vammaispalvelupäätösten 
määrä 

    191     

Päihdehuollon päätösten määrä     11 8   

Omaishoidontukipäätösten 
määrä 

    33     

Kotihoidon palvelupäätösten 
määrä 

    262     

Asumispalvelumaksupäätösten 
määrä 

    160     

Tehostetun palveluasumisen 
päätökset 

    87     

   
   

*)Kriisiytyneessä perhetilanteessa saattaa tulla samasta asiasta kymmeniä ilmoituksia. 
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Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta  Parkano   2016 

      

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä. 
Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneelle pääsyn sosiaalipalvelu-
jen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän taikka hänen laillinen edustajansa tai omai-
sensa taikka muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen 
palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin vammaisetuuk-
sista annetun lain 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle. 

Seurattava asia Mittari Palvelutuotanto- Huhti-
kuu 

Hei-
näku

u 

Lo-
ka-
kuu 

 yksikkö 2017 2017 2016 

        

Lastensuojelu palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arvio  on 
valmistunuyt 3 kk määrä-
ajassa 

Parkano 

    

    

Lastensuojeluilmoitusten käsittely Ilmoitusten määrä / käsit-
tely  

Parkano 

    

  

7 vrk kuluessa ilmoituk-
sesta 

  

    

Vammaisten henkilöiden palvelutar-
peen selvitys 

Arvioinnin toteutuminen vii-
meistään 7 arkipäivän ku-
luessa yhteydenotosta 

Parkano 

    

Vammaisten henkilöiden palvelupäätös Päätös 3 kk kuluessa ha-
kemuksen tekemisestä 

Parkano 

    

Toimeentulotukipäätös Päätöksen tekeminen vii-
meistään 7. arkipäivänä 
hakemuksen saapumi-
sesta 

Parkano 
 

 
  

 
 

  

Keskustelu sosiaali-viranomaisen 
kanssa toimeentulotukiasiassa 

Toteutuminen     viimeis-
tään 

Parkano  

 

  

7. arkipäivänä pyynnöstä  
 

  
    

 

 

  

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin    

      
Seurattava asia Mittari Palvelutuotanto-yk-

sikkö 
 

 
  

     

Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi Toteutuminen viimeistään  Parkano      

7 vrk kuluttua yhteyden-
otosta 

     

         
 

Ikäihmisten   sosiaalipalveluiden saami-
sen odotusaika 

Toteutuminen viimeistään 
3 kk kuluttua päätöksestä 

Parkano      
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Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin     

sosiaalipalveluihin Parkanossa       
 1.1.-30.6.2017 1.7.-31.12.2017    

Palvelu 
Keskimääräinen odotus-
aika hakemuksesta pal-

velun saamiseen 

Keskimääräinen odo-
tusaika hakemuksesta 

palvelun saamiseen 

   

Palvelutarpeen arviointi    
   

Omaishoidontuki    
   

Turvapuhelin    
   

Tukipalvelut / ateriat    
   

Kauppa-asiointipalvelu    
   

Kotihoito    
   

Ympärivuorokautinen hoito (Tehostettu 
palveluasuminen, Parkanossa ei laitos-
hoitoa) 

1-3 kk, kiireellinen sijoitus 
välittömästi 

  

   
 

 

 

 

      

Avosairaanhoito: lääkärivastaanotto     
 

     
Tiedot hoitotakuun toteutumisesta päivitetään kolme kertaa vuodessa, huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.  

      
Viimeisimmät tiedot:      
Seurattava asia Mittari Yksikkö 

Huhti-
kuu 

Elo-
kuu 

Jou-
lu-

kuu 

2017 2017 2016 

Yhteydensaanti Tavoite 80  % Parkanon terveyskes-
kus 

      

terveyskeskukseen puhelimitse (8-16 
välillä) omahoitajalle 

     

Vastausprosentti      

Kiireellinen yhteydensaanti arkisin, 
virka-aikana 

 Välittömästi   
     

Hoidon tarpeen arviointi Arvioinnin toteutuminen 3 
vrk sisällä yhteydenototsta 

Parkanon terveyskes-
kus      

       

Odotusaika lääkärin vastaanotolle Ajansaaminen viimeis-
tään 3 kk sisällä yhteyden-
otosta lähetteen saapumi-
sesta 

Parkanon terveyskes-
kus 
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Hoidon järjestyminen        

 

Kolmas vapaa aika  lääkärin vastaan-
otolle (T3) 

  

Parkanon terveys-
keskus      

Kolmas vapaa aika sairaanhoitajan 
vastaanotolle (T3) 

  

Parkanon terveys-
keskus      

Kolmas vapaa aika hammaslääkärin 
vastaanotolle (T3) 

  

Parkanon terveys-
keskus      

 

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta KIHNIÖ 2017  

      
Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä. 
Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneelle pääsyn 
sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän taikka hänen 
laillinen edustajansa tai omaisensa taikka muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipal-
veluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on järjestettävä 
pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n 3 momentin 3 koh-
dan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle.  
Seurattava asia Mittari Palvelu-

tuotanto- 
Huhti-

kuu 
Heinä-

kuu 
Lokakuu 

 yksikkö  2017 2017  2016 

        

Lastensuojelu palvelutarpeen 
arviointi 

Palvelutarpeen arvio  on valmistu-
nuyt 3 kk määräajassa 

Kihniö 

     

  

     

Lastensuojeluilmoitusten kä-
sittely 

Ilmoitusten määrä / käsittely  Kihniö 

     

  

7 vrk kuluessa ilmoituksesta   

     

Vammaisten henkilöiden pal-
velutarpeen selvitys 

Arvioinnin toteutuminen viimeistään 7 
arkipäivän kuluessa yhteydenotosta 

Kihniö 

  

  

  

Vammaisten henkilöiden pal-
velupäätös 

Päätös 3 kk kuluessa hakemuksen 
tekemisestä 

Kihniö     

  

Toimeentulotukipäätös Päätöksen tekeminen viimeistään 7. 
arkipäivänä hakemuksen saapumi-
sesta 

Kihniö 
     

     

Keskustelu sosiaali-viran-
omaisen kanssa toimeentulo-
tukiasiassa 

Toteutuminen     viimeistään  

     

7. arkipäivänä pyynnöstä       
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Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihni-
össä       

            

Seurattava asia Mittari Palvelu-
tuotanto-
yksikkö 

1.1.-
30.6.201

7 

1.7.-
31.12.20

17 

  

      

Ikäihmisten palvelutarpeen 
arviointi 

Toteutuminen viimeistään  Kihniö 
 

    

7 vrk kuluttua yhteydenotosta       

            

Ikäihmisten    Toteutuminen viimeistään Kihniö    

sosiaalipalveluiden saamisen 
odotusaika 

3 kk kuluttua päätöksestä    

          

 

 

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin     

sosiaalipalveluihin Kihniössa       

  1.1.-30.6.2017 1.7.-31.12.2017   

Palvelu 
Keskimääräinen odotusaika hake-

muksesta palvelun saamiseen 

Keskimääräinen odotusaika 
hakemuksesta palvelun saa-

miseen 

  

Palvelutarpeen arviointi    
  

Omaishoidontuki      

Turvapuhelin    
  

Tukipalvelut / ateriat    
  

Kauppa-asiointipalvelu    
  

Kotihoito    
  

Ympärivuorokautinen hoito (laitoshoito 
ja tehostettu palveluasuminen) 
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Avosairaanhoito: lääkärivastaanotto Kihniössä         

            

Tiedot hoitotakuun toteutumisesta päivitetään kolme kertaa vuodessa, huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.   

            

Viimeisimmät tiedot:           

Seurattava asia Mittari Yk-
sikkö 

Huhti-
kuu 

Elo-
kuu 

Jou-
lukuu 

      

Yhteydensaanti Tavoite 80  % Kihniön 
terveys-
keskus 

     

terveyskeskukseen puhelimitse (8-16 välillä) oma-
hoitajalle 

     

Vastausprosentti       

Kiireellinen yhteydensaanti arkisin, virka-aikana 
    

     

Hoidon tarpeen arviointi Arvioinnin toteutuminen  3 
vrk sisällä yhteydenototsta 

Kihniön 
terveys-
keskus 

     

       

Odotusaika lääkärin vastaanotolle Ajansaaminen viimeistään 3 
kk sisällä yhteydenotosta lä-
hetteen saapumisesta 

Kihniön 
terveys-
keskus 

     

Hoidon järjestyminen        

Kolmas vapaa aika  lääkärin vastaanotolle (T3) 

  

Kihniön 
terveys-
keskus 

     

Kolmas vapaa aika sairaanhoitajan vastaanotolle 
(T3) 

  

Kihniön 
terveys-
keskus 

     

Kolmas vapaa aika hammaslääkärin vastaanotolle 
(T3) 

  

Kihniön 
terveys-
keskus 

     

 

      
Avainmittaristo / Tilanne / Yksiköt       

Jakson arvot        

       

 Hoitotaso Max. 
Paikat 

Henki-
löstö- 

mitoitus 

Yhtäaikaisten 
asiakkaiden 

lkm 

Yksilöityjen 
asiakkaiden 

lkm 

Käyt-
tö-

aste 

 Pihlajalinna Parkano / Rauhala, Parkano Tehostettu palveluasuminen      

 Pihlajalinna Parkano / Rantakoto, Parkano Tehostettu palveluasuminen      

 Pihlajalinna Parkano / Väistö, Parkano Tehostettu palveluasuminen      

 Pihlajalinna Parkano / Niittykoti, Parkano Itsenäinen asuminen      

 Pihlajalinna Parkano / Uunilintu, Parkano Tehostettu palveluasuminen      

 Pihlajalinna Parkano / Kotihoito Parkano Kotihoito      

 Pihlajalinna Parkano / Vuodeosasto, Parkano Terveyskeskus      
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Pihlajalinna Parkano / Vuodeosasto,Kihniö Terveyskeksus      

Pihlajalinna Parkano / Iltakoti, Kihniö Tehostettum palveluasuminen      

 

2 Koulutettu, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö yhteistoiminta-alueella 

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

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

Mittarina henkilöstön osalta käytetään:  

Kehityskeskustelujen kattavuus  

 

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 palvelu-
järjestelmä, joka tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti. Palvelujärjestelmä mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja 
kehittymisen omassa työssään alan asiantuntijaksi. Kaupunki ja Pihlajalinna tekevät saumatonta yhteistyötä palve-
lujen järjestämiseksi kuntalaisille. Työntekijöiden vuoropuhelua ja työskentelyä rajapinnassa tuetaan järjestämällä 
säännöllisiä tapaamisia ja tarvittavia asiakasryhmittäisiä asiantuntijatiimejä.  

Parkanossa ja Kihniössä toimivat sote-hankintasopimuksen mukaiset sote-ohjausryhmät, joiden tehtävänä on sosi-
aali- ja terveyspalveluiden tuotannon ulkoistamista koskevan hankintasopimuksen johto, ohjaus ja valvonta.  

Mittarina yhteistyön seuraamiseksi käytetään yhteistoiminta-alueella 

Ohjausryhmän kokousten määrä 

 

 

SIVISTYSLAUTAKUNTA 

Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus 

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

Lautakunnan toiminnan kuvaus 

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

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

sen ja työviihtyvyyden tukeminen ja ylläpitäminen. 
 

Sivistyslautakunnan vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet 
 

Sivistystoimen hallinto 

 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

sivistysjohtaja 
sivistystoimen hallintopäällikkö (50%) 
1,5 toimistosihteeri  

  

KOULUTUS 

Peruskoulutus 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

1. Keskustan koulu;  
418 oppilasta 
rehtori, luokanopettajia 21, erityisopettajia 2, erityisluokanopettaja 3, kielten opettajia 2, erityisohjaaja 1, koulun-
käyntiohjaajia 3, koulunkäynninohjaaja/lähihoitaja 1, määräaikaisia koulunkäyntiohjaajia (50-78,4%) 6, lähihoitaja 
1, ruokapalveluesimies 1, ruokapalvelutyöntekijä 2, koulusihteeri.  
 

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

3. Yhteiskoulu;  
203 oppilasta  
rehtori (50%), aineenopettajia 11, yhteinen opinto-ohjaaja lukion kanssa 1,yhteisiä aineenopettajia lukion kanssa 
10, yhteinen tuntiopettaja Pohjois-Parkanon kanssa 1,  tuntiopettaja 1, erityisopettajia 1, pienryhmä + JOPO opet-
tajia 2, määräaikainen koulunkäyntiavustaja 2, koulukuraattori (yhteinen koko koululaitoksen kanssa), koulusih-
teeri (80%), ruokapalveluesimies 1, kokki 1, ruokapalvelutyöntekijöitä 2. 
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Tiedot 20.9.2016 tilanteen mukaan 

 

lukuvuosi 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

opp.määrä 200 232 229 235 199 203 

 
 
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

POHJOIS-PARKANON KOULUN LAKKAUTTAMINEN JA OPPILAIDEN SIIRTO KESKUSTAN KOULUUN 1.8.2017 ALKAEN. 

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto 

Uuden koulukampuksen vaativan toimintakulttuurin kehittäminen 

 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

1. Toimintakulttuurin kehittäminen kohti yhtenäiskoulua 

Tavoite toteutetaan aloittamalla usealle vuodelle jakautuva, koko perusopetuksen henkilöstöä koskeva 
kehittämisprosessi ulkopuolisen vetäjän toimesta. Lisäksi tavoite toteutetaan kehittämällä erilaisia yhteis-
työmuotoja koulumuotojen kesken. 

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

2. Opetussuunnitelman jalkauttaminen 

Tavoite toteutetaan mahdollistamalla vertaisoppiminen kollegoilta sekä järjestämällä tarvittaessa koulu-
tusta. Koulujen oma kehittämistoiminta painottuu talousarviovuoden ajan uuden opetussuunnitelman 
jalkauttamiseen. 

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

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 hankkimalla etenemisen kannalta välttämätön laitekanta.  

Tavoitetta mitataan opetuksessa käytettävien sähköisten laitteiden ja materiaalien sekä koulutusten mää-
rällä. 

4. Suomi 100- ja Parkano 150- juhlavuoden huomioiminen opetuksessa 

Tavoite toteutetaan osallistumalla eri juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen sekä vieraina niihin. Li-
säksi juhlavuosi huomioidaan opetuksessa ja järjestetään omia juhlavuoden tapahtumia osallistamalla 
kaikki oppilaat ja opettajat tapahtumiin.  

Tavoitetta mitataan järjestettyjen tapahtumien määrällä sekä osallistujien määrällä. 
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Lukiokoulutus 
 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: 

Rehtori (50%), apulaisrehtori / aineenopettaja 1, aineenopettajia 5, yhteinen opinto-ohjaaja lukion kanssa 1, yhtei-
siä aineenopettajia yhteiskoulun kanssa 10, toimistosihteeri 1  
Parkanon lukiossa on 84 oppilasta.  

Tiedot 20.9.2016 tilanteen mukaan. 
  
Parkanon lukion oppilasmäärän kehitys viime vuosina: 

lukuvuosi 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

opp.määrä 147 122 95 95 84 

aloittaneet 30 38 26 32 30 

    

 Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

 Lukion markkinoinnin kehittäminen. 

Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Yhteistyön kehittämäinen 

Tavoite toteutetaan kehittämällä yhteistyötä perusopetuksen kanssa kohti yhtenäistä koulukampusta. 

Tavoite toteutetaan laajentamalla yhteistyötä aidosti yrityksiin ja muun 3. sektorin toimijoiden suuntaan. 

 

Tavoitteen toteutumista mitataan syntyneillä yhteistyömuodoilla koulumuotojen kesken sekä uusilla, ai-

kaansaaduilla yhteistyöverkostoilla oppilaitoksen ulkopuolelle. 

Kaikki osaltaan työssään Tavoite toteutetaan kannustamalla ja kouluttamalla opettajia hyödyntämään säh-

köistä oppimisympäristöä pedagogiseen käyttöön. Lisäksi valmistaudutaan sähköisiin YO-kirjoituksiin va-

rustelemalla ja sähköistämällä koetila. 

 

Tavoitetta mitataan käyttöönotettujen materiaalien määrällä sekä opettajien ja oppilaiden palautteilla ja 

koetilaan tehdyillä toimenpiteillä. 

2. Digiloikan eteenpäin vieminen 

Tavoite toteutetaan vastaamalla sähköisten ylioppilaskirjoitusten vaatimuksiin. Sähköisen materiaalin ja 

menetelmien hyödyntämistä opetuksessa kehitetään edelleen. 

 

Tavoitetta mitataan arvioimalla sähköisten kirjoitusten onnistumista paikallisesti. Lisäksi tavoitetta mita-

taan käyttöönotetuilla uusilla sähköisillä materiaaleilla ja menetelmillä. Arviointia toteutetaan itsearvioin-

tina sekä opiskelijoiden että oppilaiden kesken.  
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3. Lukion markkinointi 

 

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

teistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Markkinoinnin kehittämiseksi viritellään yhteistyötä elinkei-

noelämän eri sidosryhmien kanssa sekä muiden uusien yhteistyötahojen kanssa. Markkinointia toteute-

taan mahdollisuuksien mukaan alueen muiden 2.asteen oppilaitosten kanssa.  

 

Tavoitetta mitataan lukiossa aloittaneiden uusien opiskelijoiden määrällä sekä tehdyillä, konkreettisilla toi-

menpiteillä markkinoinnin edistämiseksi. 

 

Varhaiskasvatus 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Päivähoito  

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

Esiopetus 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

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

Henkilöstön määrä ja yksiköt: 

- Varhaiskasvatuksen päällikkö 0,5, päiväkodinjohtaja 1, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja/ perhepäivä-
hoidonohjaaja 1, lastentarhanopettajia 8, lastenhoitajia 16, perhepäivähoitajia 10, ruokapalvelutyöntekijä 2,75. 

- 10 perhepäivähoitokotia, 2 päiväkotia. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Talousarviovuoden aikana tavoitteena on laatia ja ottaa käyttöön uusittu kunnan oma varhaiskasvatussuunni-
telma.  

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Laadukkaiden ja monipuolisten varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen 

Tavoite toteutetaan kouluttamalla henkilökuntaa monipuolisesti eri varhaiskasvatuksen osa-alueilla. Koulutukset 
järjestetään pääosin seudullisesti. Kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee ja ohjaa henkilökuntaa sekä 
asiakkaita koko varhaiskasvatuksessa. 
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Tavoitetta mitataan koulutusten osallistujamäärillä sekä uusien, tehokkaampien toimintatapojen syntymisellä var-
haiseen puuttumiseen. 

2. Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta 

Tavoite toteutetaan laatimalla Parkanon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma valtakunnallisten perusteiden mu-
kaan. Suunnitelman laadinnasta vastaa määrätty työryhmä osallistaen kaikki sidosryhmät laadintaan. 

Tavoitetta mitataan valmistuneella varhaiskasvatussuunnitelmalla. 

3. Esiopetuksen opetussuunnitelman jalkauttaminen 

Tavoite toteutetaan jakamalla hyviä käytänteitä paikallisesti ja seudullisesti. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti ja 
arvioinnin tuloksia käytetään toiminnan kehittämisessä. 

Tavoitetta mitataan käyttöönotetuilla uusilla käytännöillä sekä toimintakulttuurin muutoksilla. 

 

Musiikkiopisto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

 

Aikuiskoulutus 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

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

 

Joukkoliikenne 

 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys   

vuosi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

matkat 2718 2996 5027 4453 5500 5408 5800 5800 3691 3400 
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Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset  

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

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

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

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

Tavoitetta seurataan seutulipun käyttäjien määräll 

 

Vapaa-aikatoimi 

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

 

KULTTUURIPALVELUT Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Kulttuuripalvelun tavoitteena on aktiivisesti ylläpitää ja kehittää kaikkien kuntalaisten kulttuuripalveluja sekä osal-
listaa kuntalaisia mukaan kulttuurin tuottamiseen. Keskeisimpänä 2017 vuoden toiminnassa näkyy Suomen ja Par-
kanon juhlavuodet. Monipuolisten ja laadukkaiden kulttuuripalvelujen tuottamisessa syvennetään hyvää yhteis-
työtä paikallisten sekä alueellisten kulttuurituottajien ja yhdistysten kanssa. Toiminnan kehittämiskohteita ovat 
lasten ja nuorten kulttuuritoiminta sekä metsämuseo. 

 
Volyymitiedot ja niiden kehitys 

- vapaa-aikatoimen ohjaaja 

- paikalliset yhdistykset ja järjestöt 

- metsämuseon talkootoimikunta 

- Suomi 100 – Parkano 150 –juhlatoimikunta, ulkopuolinen tiedottaja 

- alueelliset toimijat koko Pirkanmaalla 

- kolmannen sektorin talkootyön osuus merkittävä 

 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Suomi 100 ja Parkano 150 vuotta –juhlavuosi, kulttuurikasvatusohjelman toteuttaminen sekä metsämuseon kehit-
täminen. 

Paikallista, seudullista sekä kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä kehitetään 

Tavoite toteutetaan Art Festivo –musiikki- ja kulttuuritapahtuman, metsämuseon talkootoimikunnan sekä seudulli-
sen ja kansainvälisen kulttuuriyhteistyön kautta. Art Festivo hajautetaan tulevana vuonna useammiksi kokonai-
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suuksiksi pitkin vuotta. Tavoitetta seurataan tapahtumien asiakaspalautteiden ja kävijämäärien avulla. Metsämu-
seota pyritään kehittämään metsämuseon talkootoimikunnan myötä, tavoitetta seurataan talkootoimikunnan jä-
senpalautteiden sekä asiakaspalautteiden myötä. Monipuolista kulttuurituottamista syvennetään ja kehitetään, 
erityisesti juhlavuoden teemoilla, tekemällä tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin sekä mm. italialaisten ystävyys-
kuntien kanssa. Tavoitetta seurataan yhteistyön määrällä sekä palautteiden kautta. 
 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Suomi 100 – Parkano 150 –juhlavuosi 
 

Teema näkyy pitkin vuotta kaupungin toiminnan eri osa-alueilla ja profiilissa. Kesällä 2016 perustettu juhlatoimi-
kunta koordinoi juhlavuoteen liittyviä tapahtumia, toimintoja ja yleisilmettä.  

Eri yhteistyötahot (kolmas sektori) otetaan mukaan juhlavuoden suunnitteluun ja toteutukseen ja mahdollisesti jär-

jestetään yhteistyössä joitain tapahtumia sen lisäksi, että yhteistyötahot omassa toiminnassaan ja ilmeessään hyö-

dyntävät teemaa. Talkootyö on tärkeässä roolissa tapahtumien menestyksekkäässä järjestämisessä. Yhteyttä pide-

tään myös maakunnallisiin ja alueellisiin juhlatoimikuntiin. 

Konkreettisia toimia ovat mm. juhlallisuuksien keskittäminen 3-4 päätapahtumaan, esim. kansanjuhla, Art Festivo -

tapahtumat, itsenäisyyspäivä sekä jokin muu yhteisjuhla, taidenäyttelyiden, kokoelmien ja esittelyiden järjestämi-

nen, juhlavuoden tuotteiden suunnittelu ja tuottaminen sekä Parkanon historiikin päivittäminen tilaustyönä. 

2. Lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan koordinointi sekä kulttuurikompetenssin lisääminen 
Toteutetaan LUOVA VOIMA 1 – kulttuurisen lapsi- ja nuorisotyön kehittäminen Parkanossa –hanketta. Tavoitteena 
on koordinoida lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua erilaisiin kulttuuritoimintoihin. Tavoite saa-
vutetaan tekemällä tiivistä yhteistyötä paikallisten kulttuurintuottajien, kolmannen sektorin, koulujen sekä varhais-
kasvatuksen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös alueellisella tasolla Pirkkanen-työryhmän kanssa.  

Konkreettisia toimenpiteitä ovat mm. Taideraide –kulttuurikasvatusohjelman toteuttaminen erilaisine tapahtumi-
neen,  työpajoineen ja vierailuineen. Lisäksi osallistutaan Lasten Pirkkaset – tapahtumaviikolle helmikuussa sekä Kult 
Tour –kuukauteen marraskuussa.  

Tavoitetta seurataan osallistujamäärien ja asiakaspalautteiden avulla sekä kulttuurikasvatusohjelman toteuttami-
sesta saatujen kokemusten ja arvioiden perusteella. 

 
3. Metsämuseon kehittäminen 

 
Metsämuseon yleisilmettä kohennetaan korjaamalla olemassa olevia tiloja sekä uusimalla opasteita ja kunnosta-
malla reittejä, mm. Käpykintukka. Pyritään keksimään innovatiivisia uusia museon toimintamuotoja, ja lisäämään 
yhteistyötä niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Opastusta tuotteistetaan asiakaspalvelun 
kehittämiseksi. 

Tavoitetta seurataan osallistuja-/kävijämäärillä sekä asiakaspalautteilla. 

Tavoitetta seurataan mahdollisen hankkeen toteutumisen myötä, osallistujamäärillä sekä asiakaspalautteilla. 

 

NUORISOPALVELUT 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

- 1 nuorisotyöntekijä, 1 etsivä nuorisotyöntekijä  
- yhteistyökumppaneina mm. PALMU, 4H, MLL, koululaitos (tukioppilastoiminta, koulukuraattori), sosiaalihuolto 

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

 
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset  

Nuorisovaltuuston perustaminen 

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan käynnistäminen sekä nuorisotakuun toteutuminen 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 

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

Tavoitetta seurataan nuorilta, vanhemmilta, opettajilta sekä yhteistyökumppaneilta saatujen palautteiden avulla. 

2. Nuorisotakuun toteutuminen 

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

Tavoitetta seurataan palveluun ohjausten määrällä sekä nuorilta saadun palautteen avulla. 

 

LIIKUNTAPALVELUT 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

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

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

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

Liikuntasuunnitelman laatiminen ja alueellisen terveysliikuntasuunnitelman toimeenpano 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Liikuntapalveluiden tarjotinta niin liikuntapaikkojen kuin -toimintojen osalta pidetään nykyisellä tasolla 

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

Tavoitetta seurataan liikuntapaikkojen kävijämäärillä, asiakaspalautteen ja kuntalaistyytyväisyyden avulla. 

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

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

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

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

 

 

Kirjastopalvelut 
 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

 henkilökunta: 4,25 htv, yhteensä 5 henkilöä: kirjastotoimenjohtaja (0,75), kirjastonhoitaja, informaatikko 
ja 1,5 kirjastovirkailijaa 

 tilat: 2016 huhtikuuhun asti vuokrakiinteistö, sitten väistötilat kaupungintalolla, vuoden 2017 alusta uudet 
toimitilat, 750 m ² 

 kokoelma: 65000 kpl, joista 56000 kirjaa 

 avoinna n. 2100 h/v, n. 76 000 käyntiä/2015 

 verkkokäyntejä n. 27 000 

 114000 lainaa v. 2015, laskua edelliseen vuoteen verrattuna 2,2% 
 
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset  

 muutto uusiin tiloihin 

 uusien tilojen tehokas käyttö, mm.  entistä monipuolisemmat tapahtumat 

 siirtyminen rfid-tekniikkaan lainauksenvalvonnassa ja hävikinestojärjestelmän käyttöönotto 
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

 

1. Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen ja tasa-arvon turvaaminen 

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

- aineistonhankintaan 10 €/asukas, tästä kirjojen osuus 7 €/as 
 

Seuranta: lainausten määrä 
tavoite: 20 lainaa/as 

 
Seuranta: ammattitaitoisen henkilökunnan määrä 
tavoite: 0,8-1,0 hlötyövuotta/1000 as 
 
Seuranta: asiakaskäytössä olevien internet-päätteiden määrä 
tavoite: 1 pääte/1000 as. 

Seuranta: opastetut kirjastokäynnit, mediakasvatus- ja tiedonhallintataitojen opetus, mukaan lukien kirjasto-

palvelut ja niiden esittelyt muualla kuin kirjastossa 

lapset ja nuoret, tavoite 500 hlöä/v 
aikuiset, tavoite 100 hlöä/v 
 
 
Seuranta: verkkoasiointien määrä 
tavoite: 10 käyntiä/asukas/v 

2. Syrjäytymisen ehkäiseminen 

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

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

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

Lautakunnan toiminnan kuvaus 

Tekninen lautakunta turvaa osaltaan kaupunkielämän ja kunnallisen infrastruktuurin toiminnan perusedellytykset 

mm. tuottamalla kunnallisteknisiä ja kiinteistönhoitopalveluja. Lisäksi tekninen lautakunta suunnittelee ja rakentaa 

katuja sekä muita liikenneväyliä, yleisiä alueita sekä viheralueita ja huolehtii niiden kunnossapidosta.  

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

lousvettä sekä järjestää terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Teknisen lautakunnan talousarvion nettosumman kasvuun ovat vaikuttaneet Parkanon Teollisuustalo Oy:n tontin 

sekä osakkeiden hankinta kaupungille sekä myös kirjaston osakkeen hankkiminen kaupungille.   

 

Teknisen lautakunnan vastuu-alueiden kuvaukset ja tavoitteet 

 

Tekninen hallinto 

 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Huolehtii lautakunnan ydintehtävien ja peruspalvelujen järjestämisestä 

 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

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

Teknisen hallinnon henkilöstömäärä on pysynyt vuosia saman suuruisena ja tulevaisuudessa määrällistä muutosta 

ei tapahdu. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

2017 alusta tietohallinto on siirretty kaupunginhallituksen ICT –palveluihin. 

 

Liikenneväylät 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

 

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

kaava-alueella.  Lisäksi kaupunki on urakoinut tärkeimpien yksityisteiden aurauksia. Edelleen kaupunki avustaa tie-

kuntia valtuuston hyväksymällä periaatteella kunnossapidossa. Pääasiallisena perusteena kaupungin maksamalle 

yksityisteiden auraukselle ja avustuksille on pysyvän asutuksen määrä tien vaikutusalueella. 
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Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: 0,5 työnjohtaja, 2 kuukausipalkkainen työntekijä ja 2 tuntipalkkainen työntekijä, jotka työsken-

televät osittain myös vesihuoltolaitoksen puolella. 

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

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

mia satoja metrejä. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Ei mainittavia muutoksia. 

 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Tavoitteena on suorittaa väylien kunnossapito laatustandardien mukaisesti mahdollisimman edullisestiti. 

 

Jätehuolto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

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

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

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

jäteasemalla. Hyötyjätteitä voi toimittaa hyötyjätepisteisiin, joita on 4 kpl keskusta-alueella ja 11 kpl haja-asutus-

alueella. Keskusta-alueen 3 hyötyjätepisteen ylläpidosta vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja yhden pisteen osalta 

Suomen Pakkauskierrätysrinki. Näidenkin pisteiden toiminnasta ja ylläpidosta vastaa Pirkanmaan jätehuolto Oy. 

Paperinkeräyksestä kunnan alueella vastaa Paperinkeräys Oy. Hylätyt ja romuajoneuvot siirretään lain mukaisesti 

kaupungin ylläpitämään varastoon joko kaupungin, Tiehallinnon urakoitsijan tai poliisin toimesta. Suljetun Kangas-

lammin kaatopaikan velvoitetarkkailu jatkuu Ympäristökeskuksen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukai-

sesti.   

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Vastaanotetuista jätemääristä pitää tilastoa Pirkanmaan ympäristökeskus. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

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

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

yhteistoiminta-alueen jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltoja-

osto. Uusi sopimus on parhaillaan valmistelussa. 

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

tehuoltomääräyksistä, jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jätetaksan hyväksymisestä, jätemaksujen maksuunpa-

nosta, jätetaksasta tehdyistä muistutuksista ja jätemaksujen kohtuullistamisesta. 

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

tajaksi on määrätty ympäristötarkastaja. 
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden tavoitteina ovat jätemaksujen kohtuullistamis- ja vapauttamispäätösten 

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

järjestämäksi 1.1.2017 alkaen. 

 

Tilapalvelut 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

Tilapalveluun kuuluvat yleisten alueiden lisäksi kiinteistöt, liikuntapalvelut ja siivous. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: työpäällikkö, 2 tuntipalkkaista työntekijää, 3,5 ammattimiestä (talonmiehet), puistotyönjoh-

taja, 2 tuntipalkkaista työntekijää, liikuntapaikkojen hoitaja/vastaava, 2 liikuntapaikkojen hoitajaa, siivouspalvelu-

esimies, 9 kokoaikaista siivoojaa ja 2 osa-aikaista 50 %. Jatkossa henkilöstön määrä pienenee eläköitymisen ja teh-

tävien ulkoistamisen myötä. 

Kiinteistöjä on 30 kpl, joilla rakennuksia huomattavasti enemmän. Yhteiskoulu purettu v. 2016. 

Kiinteistöjen kerrosala on 35453 m2, tilavuus 127173 m3. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Parkanon Teollisuustalo Oy (ammattikoulu), kaupunki hankki koko osakekannan ja tontin. 

Kiinteistö Oy Parkanon tavaratalo, kaupunki hankki kirjaston osakkeen. 

 

 Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Kiinteistöjen arvon säilyttäminen 

Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella kiinteistöjen peruskorjauksen toteuttamisella sekä peruskorjausten jäl-

keisten ylläpidon laadukkaalla hoitamisella taloudellisten resurssien mukaisesti. 

  Suurempien kiinteistöjen kunnon osalta tehdään korjausvelkaselvitys. 

2. Kiinteistöjen energiankulutuksen kiinteistökohtainen tehokas seuranta 

Tavoite toteutetaan energiankulutuksen ja kiinteistövalvontalaitteiden tehokkaalla seurannalla sekä vikojen ja 

epäkohtien tehokkaalla korjauksella. 

 

YLEISET ALUEET 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

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

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

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

tapahtuu ainoastaan ulkoilureittien ja latujen osalta. 

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 hoidetta-

vissa konevoimin. 

 

Koneet ja kuljetusvälineet 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

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

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

käytetään. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

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

 

 

VESIHUOLTOLAITOS 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on hyvälaatuisen veden tuottaminen ja jäteveden puhdistaminen kustannustehok-

kaasti ja ympäristöluvan määräykset huomioiden. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

 

Henkilöstön määrä: 0,5 työnjohtaja, 2 vesi- ja viemärilaitoksen hoitajaa. Varallaolossa on lisäksi 2 henkilöä, jotka 

toimivat myös kunnallistekniikan puolella. Henkilöstön määrä on pienentynyt eläköitymisen vuoksi.  

 

Vesilaitos vuoden 2015 lopussa: 

- uusia sopimuksia 12  kpl 
- liittyjiä 5307 
- runkovesijohtoa yhteensä 162,709 km 
-  vedenottamoa 2 



Parkanon kaupungin talousarvio 2017 
 

51 

-  paineenkorotusasemaa 7 
- ottamoilta pumpattu vesimäärä 353 431 m3 
- Pioneerivarikolta ostettu vesimäärä 2138 m3 
- vedenpumppaus yhteensä 355 569 m3 
- laskutettu vesimäärä 261 024 m3 
- hukkavesi - % (sis. sammutus-, vuoro- yms. veden)  27 % 

 

Viemärilaitos vuoden 2015 lopussa: 

- uusia sopimuksia 8  kpl 
- liittyjiä 4121 
- runkoviemäriputkia yhteensä 116,718 km 
-  puhdistamo 1 kpl 
-  jätevesipumppaamoa +  hulevesipumppaamo 32 + 1 kpl 
- vastaanotettu jätevesimäärä, Parkanosta 548 989 m3 ja Kihniöltä 69 201 m3 
- laskutettu jätevesimäärä 211 950 m3 
- vuotovesi  66 % 

 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

 

Uuden vedenottamon pohjavesitutkimukset Latikan alueella. 

 

KAAVOITUSLAUTAKUNTA 

 
Lautakunnan toiminnan kuvaus 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Asemakaavoitettuja alueita on yhteensä n. 1042 hehtaaria ja määrä tulee tasaisesti kasvamaan. Kaupunki tekee 
aktiivisesti kiinteistökauppoja uusien raakamaiden hankkimiseksi, jotta kaavoituksen kehittyminen voidaan varmis-
taa myös tulevaisuudessa. 

Ranta-asemakaavoitettuja alueita on yhteensä n. 1610 hehtaaria ja myös niiden määrä on kasvussa.  

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

Kaavoituslautakunnan vastuu-alueiden kuvaukset ja tavoitteet 

 

Kaavoituslautakunnan hallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Huolehtii lautakunnan ydintehtävien ja peruspalvelujen järjestämisestä. 
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Mittaus ja kaavoitus 

 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Kaavoitustoimi tuottaa kaupungille yleis- ja asemakaavoja. Maankäytön suunnittelulla ohjataan ja edistetään ra-
kentamista sekä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Tärkeänä tehtävänä on luoda laadukkaita ja kilpai-
lukykyisiä, kaupungin asukashankintaa tukevia asuntoalueita sekä turvata riittävät tonttivarannot teollisuuden tar-
peisiin.  

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: toimitusvalmistelija, kartoittaja, maanmittausinsinööri ja tekninen avustaja. 

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

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

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

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

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

Myös yleisten alueiden lohkomisiin tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään enemmän huomiota. Lohkomattomat 

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

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

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

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

tyvien menojen muodossa. 

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 

 
Lautakunnan toiminnan kuvaus 

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

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, sekä 

vuoden 2017 alusta tarkastusinsinööri, jotka huolehtivat laissa viranomaiselle säädetyistä tehtävistä. 

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

maa-aineslaissa on säädetty.  
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Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa valtion asuntopolitiikkaan kuuluvien asioiden valmistelua ja täytäntöön-

panoa. Näitä ovat mm. asuntolainat, asuntolainojen korkotuet, vanhojen aravalainojen hoito sekä valtion lainoitta-

mien vuokratalojen talouden toiminnan seuraaminen. 1.1.2017 alkaen valtion varoista myönnettävät asuntojen 

korjaus- ja hissiavustukset käsittelee ja myöntää ARA.  

Rakennus- ja ympäristölautakunta valvoo aluepelastuslaitoksen perimän kunnan maksuosuuden käyttöä. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

- henkilökuntaan kuuluu rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja ja toimistosihteeri, 
asuntosihteerin virka lakkautetaan ja perustetaan vuoden 2017 alusta uusi tarkastusinsinöörin virka. 
Parkanon kaupunki on tehnyt yhteistyösopimukset Kihniön kunnan kanssa, sopimuksilla Parkanon raken-

nustarkastajan työpanosta on myyty yksi päivä viikosta Kihniön kunnalle, samoin kuin Parkanon ympäris-

tötarkastajan työpanosta on myyty yksi päivä viikosta Kihniön kunnalle. 

Lautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tavoitteena on turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuin-, työ- ja vapaa-ajan 
ympäristön tuottaminen. Tavoitteena on turvata osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelu- ja 
vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävänä olevissa asioissa. 

 
Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuu-alueiden kuvaukset ja tavoitteet 

 

Asumisen edistäminen 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Tehtävät ovat lakisääteisiä. Ne muuttuvat jossain määrin vuosittain. 1.1.2017 energia- avustukset poistuvat koko-
naan ja hissi- ja korjausavustukset siirtyvät ARA:n käsiteltäviksi. Kohteiden tarkastukset jäävät kuntien tehtäviin.  
Valtion lainoittamien vuokratalojen valvonta kohdistuu Parkanon kaupungin vuokrataloihin ja Parkanon Rantako-
toon. 
Parkanon kaupungilla on isännöintisopimus Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n, Parkanon Rantakoto ry:n ja 
Kiinteistö Oy Väistön Ryhmäkotien kanssa. Lautakunnan nimeämä henkilö toimii sopimuksen mukaisena isännöitsi-
jänä ja yhtiöt ovat nimenneet hänet myös Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Väistön Ryhmäko-
tien toimitusjohtajaksi. 
 
Volyymitiedot ja niiden kehitys 
 
Asuntotoimen lakisääteiset tehtävät on siirretty tehtävien uudelleen järjestelyn myötä rakennustarkastajan tehtä-
viin ja asuntosihteerin vika lakkautetaan.  
Uudella virkanimikkeellä palkattava tarkastusinsinööri hoitaa sopimuksen mukaisia isännöintitehtäviä.  
Lakimuutosten myötä hissi- ja korjausavustuksia ei käsitellä enää kunnissa, ainoastaan kohteiden tarkastukset jää-
vät kunnan viranhaltijan tehtäväksi. Energia-avustukset poistuvat kokonaan v. 2017 alusta.  
 
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset  
 
1.1.2017 alkaen hissi-  ja korjausavustukset siirtyvät ARA:n käsiteltäviksi. Toimintamalli tarkentuu loppuvuonna 
2016. 
 
Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n toiminta ja muutokset esitetään konsernin yhteydessä. Kiinteistö Oy Väistön 
ryhmäkotien toiminta ja muutokset esitetään konsernin yhteydessä. 
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 
 
Asumisen tuen saattaminen niitä tarvitsevien tietoon. Tavoite toteutetaan lehti-ilmoituksilla ja kaupungin netti-
sivuilla. 
 
Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n tavoitteet esitetään konsernin yhteydessä. Kiinteistö Oy Väistön ryhmäko-
tien tavoitteet esitetään konsernin yhteydessä. 
 

Rakennusvalvonta 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Tavoitetta seurataan lopputarkastusten määrällä. Rakennusvalvonnan tehtävät ovat lakisääteisiä, ne on määri-
telty maankäyttö- ja rakennuslaissa, rakennusjärjestyksessä sekä kaupungin hallintosäännössä. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstöön kuuluu 1 rakennustarkastaja ja 1 toimistosihteeri. Pitkäaikainen virassa ollut rakennustarkastaja elä-
köityi lokakuun 2014 alusta. Tilalle palkattu uusi rakennustarkastaja irtisanoutui virastaan syyskuulla 2015, täyttö-
lupaa rakennustarkastajan virkaan ei saatu, joten kustannussyistä rakennus- ja ympäristövalvonnan tehtäviä jaet-
tiin uudelleen ja rakennustarkastajan tehtäviin lisättiin asuntotoimen lakisääteiset tehtävät. Rakennustarkastajan 
virkaan siirrettiin entinen asuntosihteeri, jolla on pätevyys myös rakennustarkastajan tehtäviin. Rakennustarkasta-
jan palveluja myydään Karvian ja Kihniön kuntiin, kumpaankin yksi päivä viikossa.  

Rakentamisen lupamäärät oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

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

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Viranomaistoiminnan tehokkuus ja sujuvuus 

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

2. Kuntalaistyytyväisyys 

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

3. Rakentamisen laadun edistäminen ja ylläpito 

-tavoite toteutetaan vaatimalla rakennuskohteisiin pätevät suunnittelijat ja vastaavat työnjohtajat 
-vaatimalla rakennus- suunnitelman yhteydessä, ympäristöministeriön määräyksen (D3), mukainen vaipan lämpö-
häviölaskelma ja energiatodistus 
-pitämällä aloituskokoukset ja lopputarkastukset  
-vaatimalla lopputarkastuksessa: energiatodistukset,  ilmoitukset verottajalle,  lvi- ja sähkötarkastus- pöytäkirjat, 
vastaavalta työnjohtajalta työvaiheiden tarkastusasiakirjat, rakentajalta laatukansio sekä huolto- ja käyttö-ohjei-
neen 
Rakennusvalvonnan tehtävät ovat lakisääteisiä, ne on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa, rakennusjärjes-
tyksessä sekä kaupungin hallintosäännössä. 
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Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstöön kuuluu 1 rakennustarkastaja ja 1 toimistosihteeri sekä uutena viranhaltijana tarkastusinsinööri, joka 
hoitaa isännöintisopimuksien mukaiset isännöintitehtävät ja toimii rakennustarkastajan sijaisena.  Rakennustar-
kastajan palvelua myydään Kihniön kuntaan, yhtenä päivänä viikossa.  

Rakentamisen lupamäärät oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

CE- merkinnät rakennustuotteissa ja kiristynyt E- luku tuovat muutoksia rakentamiseen. Heinäkuun 2014 alusta 
alkaen tuli voimaan laki velvollisuudesta yksityishenkilön rakentamisilmoituksen tekemiseen verottajalle. Raken-
nusvalvonnan tehtäviin tuli velvollisuus valvoa ilmoituksen tekemistä käyttöönotto ja loppukatselmuksien yhtey-
dessä. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Viranomaistoiminnan tehokkuus ja sujuvuus 

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

2. Kuntalaistyytyväisyys 

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

3. Rakentamisen laadun edistäminen ja ylläpito 

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

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

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 
 
Ympäristötoimen keskeisiä tehtäviä ovat mm. vesiensuojelu, luonnonsuojelu, kemikaali- ja jätevalvonta sekä me-
luntorjunta. Maa-aineslain mukainen luvitus sekä valvonta kuuluu ympäristönsuojelun toimintaan Parkanossa. 
Lausuntopyynnöt muodostavat ison osan tehtäväkentästä.  
 
Volyymitiedot ja niiden kehitys 
 
Ympäristösuojelussa työskentelee ympäristötarkastaja, jonka palveluja myydään Kihniön kunnalle yksi päivä vii-
kossa. Ympäristölain muutoksen myötä on luvitusrajoja nostettu ja luvanvaraisia toimintoja karsittu sekä suosittu 
rekisteröintimenetelmää, joten odotettavissa ei ole lupahakemusten lisääntyminen eikä tulopohjan laajeneminen. 
Vastaavasti kantelut, tutkintapyynnöt sekä rikosilmoitukset muovaavat ympäristönsuojelun tehtäväkentän paino-
alueita uudelleen. 
 
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 
 
Uusi ympäristönsuojelulain (168§) mukainen valvontasuunnitelma- ja ohjelma tulevat lakisääteiseksi vuoden 2017  
alusta, jolloin riskiperusteisista tarkastuksista on mahdollisuus laskuttaa toimijaa. Lain muutoksen tarkoituksena 
kaikkiaan on lisätä valvonnan vaikuttavuutta sekä toiminnan näkyvyyttä valvontasuunnitelman kautta.  
Ympäristönsuojelun sijoittumiseen uudessa maakuntamallissa on vielä useita vaihtoehtoja. Päätösten tueksi kun-
tien ympäristösuojelusta kerätään monenlaista tietoa, joiden kokoaminen sitoo resursseja valvontatehtävistä.  
 
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 
 
Vireille tulevien maa-aines- ja ympäristölupien lukumäärään ei voi vaikuttaa, vaan en usein myötäilevät elinkei-
noelämän kehitystä. Prosessien läpimeno ajat pyritään pitämään miniminä kokousaikatauista riippuen. 
Toiminnan tavoitteiden kvantitatiivisena mittarina toimii valvontaohjelman toteutumaprosentti sekä budjetin tulo-
jen toteutuminen. 
 
 

Palo- ja pelastustoimi 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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 palveluta-
soa 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. Aluepelastuslaitoksen kuntien palve-
lutaso perustuu koko toiminta-alueen kattavaan riskikartoitukseen ja palvelutason määrittelyyn sisäasianministe-
riön ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
 
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 
 
Parkanon kaupunginhallitus on antanut aluepelastuslaitokselle lausunnon Parkanoa koskevasta palvelutasopää-
töksestä vuosille 2014 – 2017. 
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KÄYTTÖTALOUS, määrärahat 

Määrärahat sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät. Suunnitteluvuodet tuhansina euroina. 
Sitovuustaso valtuustolle on nettomeno lautakunnittain, merkitty ”Netto, sitova”. Lisäksi vesihuoltolaitos omana 
sitovuustasoinaan. Erikseen Parkanon ja Kihniön sote-palvelut ovat sitovat. 

 

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

14 847 765 17 391 118 17 784 711 2,3 % 17 940 3 094 3 094

237 364 275 000 215 000 -21,8 % 215 215 215

-51 542 424 -55 459 266 -56 780 035 2,4 % -57 299 -18 463 -18 863

-36 457 295 -37 793 148 -38 780 324 2,6 % -39 145 -15 156 -15 556

-2 189 876 -2 331 000 -1 886 630 -1 887 -1 886 -1 886

157 489 0

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

11 546

-9 137 -14 210 -14 -14 -14

2 409 0 -14 210 -14 -14 -14

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

-29 552 -26 500 -30 936 16,7 % -31 -31 -31

-29 552 -26 500 -30 936 16,7 % -31 -31 -31

20 347

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

-44 895 -62 602 -67 208 7,4 % -67 -67 -67

-44 895 -62 602 -67 208 7,4 % -67 -67 -67

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

636 970 268 333 1 158 532 331,8 % 1 158 360 360

-3 251 718 -3 168 078 -3 410 256 7,6 % -3 310 -3 112 -3 112

-2 614 748 -2 899 745 -2 251 724 -22,3 % -2 152 -2 752 -2 752

-22 413 -12 942 -131 217 -132 -132 -132

337 790 0 0 0 0 0

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

203 832 94 462 936 071 890,9 % 936 137 137

-1 166 369 -1 273 869 -1 305 933 2,5 % -1 306 -1 306 -1 306

-962 537 -1 179 407 -369 862 -68,6 % -370 -1 169 -1 169

Poistot -8 597

-864

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

38 751 33 030 43 030 30,3 % 43 43 43

-116 466 -119 622 -139 124 16,3 % -139 -139 -139

-77 715 -86 592 -96 094 11,0 % -96 -96 -96

53 514Laskennalliset erät

Laskennalliset erät

HENKILÖSTÖHALLINTO

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

YLEISHALLINTO

Tulot

Menot

Netto

Kaupunginhallitus
Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Netto, sitova

Laskennalliset erät

Netto, sitova

Laskennalliset erät

Kaupunginvaltuusto

Menot

Tarkastuslautakunta

Menot

Netto, sitova

Tulot

Tulot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

Laskennalliset erät

Keskusvaalilautakunta
Tulot

Menot

Käyttötalous
Tulot

Valmistus omaan käyttöön

Menot
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TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

165 799 140 841 125 431 -10,9 % 125 122 122

-638 643 -606 514 -648 203 6,9 % -648 -648 -648

-472 844 -465 673 -522 772 12,3 % -523 -526 -526

Poistot -13 816 -12 942 -45 664 -46 -46 -46

285 479

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

54 000 54 54 54

-263 000 -263 -263 -263

0 0 -209 000 -209 -209 -209

-85 553 -86 -86 -86

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

-61 558 -68 555 -63 777 -7,0 % -64 -64 -64

-61 558 -68 555 -63 777 -7,0 % -64 -64 -64

-339

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

228 588

-1 268 682 -1 099 518 -990 219 -9,9 % -890 -692 -692

-1 040 094 -1 099 518 -990 219 -9,9 % -890 -692 -692

-195 228

-2 887

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

11 012 728 14 333 639 13 898 825 -3,0 % 14 054 10 10

-32 453 513 -36 059 639 -38 429 108 6,6 % -39 049 -110 -110

-21 440 785 -21 726 000 -24 530 283 12,9 % -24 994 -100 -100

-195 228 -66 722 -94 722 -95 -94 -94

-34 394

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

10 000 10 10 10

-127 346 -109 774 -110 -110 -110

-127 346 0 -99 774 -100 -100 -100

0 0 0 0 0

0

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

5 177 181 5 264 914 4 983 378 -5,3 % 4 983 0 0

-26 490 621 -26 990 914 -29 413 887 9,0 % -29 878 0 0

-21 313 440 -21 726 000 -24 430 509 12,4 % -24 894 0 0

0 -66 722 -94 722 -95 -94 -94

-151 504

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

3 947 369 4 000 000 3 744 464 -6,4 % 3 744

-5 285 179 -4 861 412 -4 916 565 1,1 % -4 917

-1 337 810 -861 412 -1 172 101 36,1 % -1 172 0 0

-66 722 -94 722 -95 -94 -94

-31 507

Tulot

Kaupungin SOTE-palvelut

Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

Poistot

Laskennalliset erät

Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

SOTE-PALVELUT YHT / PARKANO

Tulot

Menot

Netto, sitova

PERUSTURVALK HALLINTO

Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

MAASEUTUTOIMI

Menot

Netto

Laskennalliset erät

Perusturvalautakunta YTA

TUKIPALVELUT

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

MUU PERUSTURVA

ICT-PALVELUT

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät
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TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

1 229 812 1 264 914 1 238 914 -2,1 % 1 239

-21 205 442 -22 129 502 -24 497 322 10,7 % -24 961

-19 975 630 -20 864 588 -23 258 408 11,5 % -23 722 0 0

-119 997

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

5 835 547 9 068 725 8 905 447 -1,8 % 9 061 0 0

-5 835 546 -9 068 725 -8 905 447 -1,8 % -9 061 0 0

1 0 0 0 0 0

0

-40 849

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

753 870 1 467 019 1 151 707 -21,5 % 1 152

-1 072 068 -1 467 019 -1 151 707 -21,5 % -1 152

-318 198 0 0 0 0 0

-8 094

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

5 081 677 7 601 706 7 753 740 2,0 % 7 909

-4 763 478 -7 601 706 -7 753 740 2,0 % -7 909

318 199 0 0 0 0 0

-32 755

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

934 754 709 116 656 472 -7,4 % 656 656 656

-9 631 256 -9 672 668 -9 332 138 -3,5 % -9 332 -9 332 -9 332

-8 696 502 -8 963 552 -8 675 666 -3,2 % -8 676 -8 676 -8 676

-53 291 -38 142 -62 113 -62 -62 -62

-113 805 0 0 0 0 0

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

2700 30 000 30 30 30

-285 199 -324 058 -360 719 11,3 % -361 -361 -361

-282 499 -324 058 -330 719 2,1 % -331 -331 -331

-14 877

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

389 284 271 162 228 862 -15,6 % 229 229 229

-5 126 657 -5 240 217 -5 060 126 -3,4 % -5 060 -5 060 -5 060

-4 737 373 -4 969 055 -4 831 264 -2,8 % -4 831 -4 831 -4 831

-35 815 -33 206 -37 716 -38 -38 -38

-50 366

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

35 284 27 979 21 944 -21,6 % 22 22 22

-922 999 -859 071 -827 520 -3,7 % -828 -828 -828

-887 715 -831 092 -805 576 -3,1 % -806 -806 -806

-10 540 -1 563 -9 024 -9 -9 -9

-10 303

Netto, sitova

Menot

Tulot

Poistot

Laskennalliset erät

Tulot

LUKIOKOULUTUS

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

PERUSKOULUTUS

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

Menot

Netto

Laskennalliset erät

Sivistyslautakunta

Kaupungin SOTE-palvelut/Kihniö

Laskennalliset erät

Menot

Netto, sitova

Tuottajan SOTE-palvelut/Parkano

Tulot

Poistot

Poistot

Laskennalliset erät

SOTE-PALVELUT YHT / KIHNIÖ

Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

Tuottajan SOTE-palv. / Kihniö

Tulot

Menot

Netto, sitova
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TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

373 627 342 571 311 382 -9,1 % 311 311 311

-2 337 234 -2 286 604 -2 225 482 -2,7 % -2 225 -2 225 -2 225

-1 963 607 -1 944 033 -1 914 100 -1,5 % -1 914 -1 914 -1 914

Poistot -3 558 -2 000 -2 -2 -2

-26 758

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

-105 124 -118 948 -117 474 -1,2 % -117 -117 -117

-105 124 -118 948 -117 474 -1,2 % -117 -117 -117

Laskennalliset erät -1 174

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

-214 962 -191 398 -165 337 -13,6 % -165 -165 -165

-214 962 -191 398 -165 337 -13,6 % -165 -165 -165

Laskennalliset erät -2 401

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

5 871 6 739 6 739 0,0 % 7 7 7

-10 444 -13 252 -13 252 0,0 % -13 -13 -13

-4 573 -6 513 -6 513 0,0 % -7 -7 -7

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

96 184 37 717 34 597 -8,3 % 35 35 35

-295 964 -278 854 -282 094 1,2 % -282 -282 -282

-199 780 -241 137 -247 497 2,6 % -247 -247 -247

-3 313

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

31 804 22 948 22 948 0,0 % 23 23 23

-332 673 -360 266 -280 134 -22,2 % -280 -280 -280

-300 869 -337 318 -257 186 -23,8 % -257 -257 -257

-3 378 -3 373 -13 373 -13 -13 -13

-4 613

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

771 149 590 219 547 250 -7,3 % 547 547 547

228 740 275 000 215 000 -21,8 % 215 215 215

-4 327 561 -4 659 153 -3 750 938 -19,5 % -3 751 -4 051 -4 451

-3 327 672 -3 793 934 -2 988 688 -21,2 % -2 989 -3 289 -3 689

-1 532 842 -1 755 654 -1 110 065 -1 110 -1 110 -1 110

-43 733 0

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

303 487 190 873 198 821 4,2 % 199 199 199

210 966 275 000 215 000 -21,8 % 215 215 215

-807 655 -743 370 -737 186 -0,8 % -737 -737 -737

-293 202 -277 497 -323 365 16,5 % -323 -323 -323

-5 780

Tulot

Tulot

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

KIRJASTOPALVELUT

JOUKKOLIIKENNE

Tulot

Menot

Netto

VAPAA-AIKATOIMI

AIKUISKOULUTUS

Menot

Netto

MUSIIKKIOPISTO

Menot

Netto

VARHAISKASVATUS

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

Tekninen lautakunta
Tulot

Valmistus omaan käyttöön

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

TEKNINEN HALLINTO

Tulot

Valmistus omaan käyttöön

Menot

Netto

Laskennalliset erät
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TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

51 650 54 000

-273 027 -250 071

-221 377 -196 071 0 0 0

-38 962 -77 160

-4 597

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

17 536 10 150 10 150 0,0 % 10 10 10

1 819

-588 469 -657 287 -590 191 -10,2 % -590 -590 -590

-569 114 -647 137 -580 041 -10,4 % -580 -580 -580

-400 454 -400 109 -436 113 -436 -436 -436

-7657

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

282

-5 065 -5 801 -5 767 -0,6 % -6 -6 -6

-4 783 -5 801 -5 767 -0,6 % -6 -6 -6

-1 779 -2 035 -2 035 -2 -2 -2

TP 2015 TA 2016 TOT 01 - 08 2016 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

-1 637

-1 637 0 0 0 0 0

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

352 395 289 003 292 529 1,2 % 293 293 293

Valmistus omaan käyttöön 6 000

-2 589 462 -2 956 979 -2 372 149 -19,8 % -2 372 -2 672 -3 072

-2 231 067 -2 667 976 -2 079 620 -22,1 % -2 079 -2 379 -2 779

-1 076 161 -1 265 576 -661 143 -661 -661 -661

-33 356

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

45 799 46 193 45 750 -1,0 % 46 46 46

9 955

-62 246 -45 645 -45 645 0,0 % -46 -46 -46

-6 492 548 105 -80,8 % 0 0 0

-15 486 -10 774 -10 774 -11 -11 -11

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

1 204 378 1 272 987 1 285 787 1,0 % 1 286 1 286 1 286

7 532

-780 901 -715 860 -665 360 -7,1 % -665 -665 -665

431 009 557 127 620 427 11,4 % 620 620 620

-382 322 -453 760 -484 733 -485 -485 -485

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

90 671 75 645 81 645 7,9 % 82 82 82

-294 136 -310 511 -305 623 -1,6 % -306 -306 -306

-203 465 -234 866 -223 978 -4,6 % -224 -224 -224

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

-4 675

LIIKENNEVÄYLÄT

Tulot

Valmistus omaan käyttöön

Menot

Netto

Poistot

JÄTEHUOLTO

Tulot

TIETOTEKNISET TUKIPALVELUT

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

Poistot

Menot

Netto

Poistot

TILAPALVELUT

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

YLEISET ALUEET

Tulot

Menot

Netto

Poistot

KONEET JA KULJETUSVÄLINEET

Tulot

Valmistus omaan käyttöön

Menot

Netto

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

Poistot

Vesihuoltolaitos
Tulot

Valmistus omaan käyttöön

Menot

Netto, sitova

Poistot

Kaavoituslautakunta
Tulot
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TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

-16 198 -14 394 -15 904 10,5 % -16 -16 -16

-16 198 -14 394 -15 904 10,5 % -16 -16 -16

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

90 671 75 645 81 645 7,9 % 82 82 82

-277 938 -296 117 -289 719 -2,2 % -290 -290 -290

-187 267 -220 472 -208 074 -5,6 % -208 -208 -208

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

-4 675

Rakennus- ja

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

185 569 141 179 156 200 10,6 % 156 156 156

Valmistus omaan käyttöön 1 092 0 0 0 0 0

-719 755 -784 255 -774 258 -1,3 % -774 -774 -774

-533 094 -643 076 -618 058 -3,9 % -618 -618 -618

0 0 0 0 0 0

-4 041 0 0 0 0 0

RAKENNUSLAUTAKUNNAN

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

-18 528 -17 515 -22 422 28,0 % -22 -22 -22

-18 528 -17 515 -22 422 28,0 % -22 -22 -22

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

30 200 30 200 30 200 0,0 % 30 30 30

-41 470 -44 853 -54 461 21,4 % -54 -54 -54

-11 270 -14 653 -24 261 65,6 % -24 -24 -24

-1 225

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

98 204 76 040 79 500 4,6 % 80 80 80

Valmistus omaan käyttöön 1 092

-115 313 -127 491 -126 094 -1,1 % -126 -126 -126

-16 017 -51 451 -46 594 -9,4 % -47 -47 -47

-1 839

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

57 165 34 939 46 500 33,1 % 47 47 47

-61 053 -75 693 -75 494 -0,3 % -75 -75 -75

-3 888 -40 754 -28 994 -28,9 % -29 -29 -29

-977

TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos% TS 2018 TS 2019 TS 2020

-483 391 -518 703 -495 787 -4,4 % -496 -496 -496

-483 391 -518 703 -495 787 -4,4 % -496 -496 -496

Tulot

Tulot

ympäristölautakunta
Tulot

Menot

Netto, sitova

Poistot

Laskennalliset erät

HALLINTO

KAAVOITUSLAUTAKUNNAN

MITTAUS JA KAAVOITUS

Tulot

Menot

Netto

Poistot

Laskennalliset erät

HALLINTO

Menot

Netto

Tulot

Tulot

Menot

Netto

Menot

Netto

Laskennalliset erät

YMPÄRISTÖTOIMI

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

PALO- JA PELASTUSTOIMI

Menot

Netto

ASUMISEN EDISTÄMINEN

Tulot

Menot

Netto

Laskennalliset erät

RAKENNUSVALVONTA
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TULOSLASKELMA, ulkoiset + sisäiset erät 

 

 

 

  

Sisä l tää TP 2015 TA +muutos TA 2017 kasvu TS 2018 TS 2019 TS 2020

ves ihuoltola i toksen 2016, € € ed. TA, % 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot

Myyntituotot 10 034 642 12 336 235 12 255 623 -0,7 % 12 411 2 092 2 092

Maksutuotot 3 547 061 4 237 512 4 037 691 -4,7 % 4 038 481 481

Tuet ja  avustukset 633 265 448 332 298 419 -33,4 % 298 163 163

Muut tuotot 632 796 369 039 1 192 978 223,3 % 1 193 358 358

Toimintatuotot yhteensä 14 847 764 17 391 118 17 784 711 2,3 % 17 940 3 094 3 094

Valmistus  omaan käyttöön 237 364 275 000 215 000 -21,8 % 215 215 215

Toimintakulut

Henki löstökulut -11 588 888 -12 151 123 -11 395 097 -6,2 % -11 395 -10 529 -10 529

Palvelujen ostot -33 786 619 -37 208 714 -39 464 532 6,1 % -40 083 -4 572 -4 572

Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 793 467 -2 792 798 -2 566 711 -8,1 % -2 567 -1 679 -1 679

Avustukset -2 573 228 -2 503 024 -2 471 028 -1,3 % -2 371 -509 -509

Muut kulut -800 221 -803 607 -882 667 9,8 % -882 -1 174 -1 574

Toimintakulut yhteensä -51 542 423 -55 459 266 -56 780 035 2,4 % -57 299 -18 463 -18 863

Toimintakate -36 457 295 -37 793 148 -38 780 324 2,6 % -39 145 -15 156 -15 556

Verotulot 22 225 617 21 620 000 21 500 000 -0,6 % 21 833 11 600 11 601

Valtionosuudet 17 133 890 18 100 000 18 303 000 1,1 % 18 203 5 443 5 660

Rahoitustuotot ja  -kulut

Korkotuotot 11 461 19 000 19 000 0,0 % 20 20 20

Muut rahoitustuotot 101 245 96 500 596 500 518,1 % 501 301 301

Korkokulut -133 926 -217 000 -213 000 -1,8 % -204 -197 -200

Muut rahoituskulut -2 952 -2 200 -2 200 0,0 % -2 -2 -2

Rahoitustuotot- ja  kulut yht. -24 173 -103 700 400 300 -486,0 % 314 121 119

Vuosikate 2 878 040 1 823 152 1 422 976 -21,9 % 1 205 2 007 1 822

-2 189 875 -2 331 000 -1 886 630 -19,1 % -1 887 -1 886 -1 886

Tilikauden tulos 688 165 -507 848 -463 654 -8,7 % -682 122 -63

Tilikauden yli-/alijäämä 688 165 -507 848 -463 654 -8,7 % -682 122 -63

Poistot 

käyttöomaisuudesta ja  

pi tkävaikutteis is ta  
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TULOSLASKELMA, ulkoiset erät ja tunnusluvut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisä l tää TP 2015 TA +muutos TA 2017 kasvu TS 2018 TS 2019 TS 2020

ves ihuoltola i toksen 2016, € € ed. TA, % 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot

Myyntituotot 9 474 690 11 835 640 11 793 624 -0,4 % 11 949 1 633 1 633

Maksutuotot 3 533 235 4 227 623 4 027 802 -4,7 % 4 028 471 471

Tuet ja  avustukset 633 265 448 332 298 419 -33,4 % 298 163 163

Muut tuotot 566 520 356 325 1 180 264 231,2 % 1 181 345 345

Toimintatuotot yhteensä 14 207 710 16 867 920 17 300 109 2,6 % 17 455 2 613 2 613

Valmistus  omaan käyttöön 237 364 275 000 215 000 -21,8 % 215 215 215

Toimintakulut

Henki löstökulut -11 588 888 -12 151 123 -11 395 097 -6,2 % -11 395 -10 529 -10 529

Palvelujen ostot -33 247 499 -36 762 727 -39 071 741 6,3 % -39 691 -4 183 -4 183

Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 702 351 -2 715 795 -2 475 108 -8,9 % -2 475 -1 588 -1 588

Avustukset -2 573 228 -2 503 024 -2 471 028 -1,3 % -2 371 -509 -509

Muut kulut -790 403 -803 399 -882 459 9,8 % -882 -1 174 -1 574

Toimintakulut yhteensä -50 902 369 -54 936 068 -56 295 433 2,5 % -56 814 -17 983 -18 383

Toimintakate -36 457 295 -37 793 148 -38 780 324 2,6 % -39 145 -15 156 -15 556

Verotulot 22 225 617 21 620 000 21 500 000 -0,6 % 21 833 11 600 11 601

Valtionosuudet 17 133 890 18 100 000 18 303 000 1,1 % 18 203 5 443 5 660

Rahoitustuotot ja  -kulut

Korkotuotot 9 388 14 000 14 000 0,0 % 15 15 15

Muut rahoitustuotot 101 245 96 500 596 500 518,1 % 501 301 301

Korkokulut -131 854 -212 000 -208 000 -1,9 % -199 -192 -195

Muut rahoituskulut -2 952 -2 200 -2 200 0,0 % -2 -2 -2

Rahoitustuotot- ja  kulut yht. -24 173 -103 700 400 300 -486,0 % 315 122 119

Vuosikate 2 878 040 1 823 152 1 422 976 -21,9 % 1 205 2 007 1 822

-2 189 875 -2 331 000 -1 886 630 -19,1 % -1 887 -1 886 -1 886

Tilikauden tulos 688 165 -507 848 -463 654 -8,7 % -681 122 -63

Tilikauden yli-/alijäämä 688 165 -507 848 -463 654 -8,7 % -681 122 -63

Poistot 

käyttöomaisuudesta ja  

pi tkävaikutteis is ta  
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Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista

28 16,9 30,8 30,8 14,7 14,4

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

Vuosikate prosenttia poistoista 131 78 75 64 106 97

= 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset

Tunnusluku osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. 

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas

1219 1 142 1 073 971 989 979
 =(Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä)+Tilikauden ylijäämä (alijäämä))/Asukasmäärä

Pitkän aikavalin tulorahoituksen tulisi olla vähintään 300-400 euroa/asukas.

Asukasmäärä 6804 6682 6682 6682 6682 6682
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INVESTOINNIT 

 

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

rakennushanke ja vähintään 84.000 euron irtaimistohanke sekä pienet hankkeet omaisuusryhmittäin.  

Hankekohtaiset määrärahat ovat sitovia kustannusarvion puitteissa - ei vuosikohtaisesti!  

Investointimenoksi katsotaan vähintään 10.000 euron hankinta, pienemmät hankinnat suoritetaan käyttötalouden 

määrärahoilla. 

 

 

Kiinteä omaisuus Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus

KIINTEÄ OMAISUUS Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -88 653 -140 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Tulot 213 451 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Netto, sitova 124 798 -40 000 0 0 0 0 0

Arvopaperit Kaupunginhallitus

OSAKKEET JA OSUUDET Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -8 600 -2 195 000

Tulot 0 941 000 941 000 141 000 141 000 141 000

Netto, sitova -8 600 -2 195 000 941 000 941 000 141 000 141 000 141 000

Kolmostien Terveys Oy:n osakkeiden myynti 2017 - 2018. Kirjaston valtionavustusta 2017 - 2023

Talonrakennus Tekninen lautakunta

PIENET 

RAKENNUSHANKKEET Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -88 899 -175 000 -65 000 -102 000 -50 000 -50 000 -50 000

Tulot

Netto, sitova -88 899 -175 000 -65 000 -102 000 -50 000 -50 000 -50 000

Rauhalan palvelukeskus pesutilojen saneeraus 20 000, Kallion päiväkoti vesikatteen pinnoitus 15 000.  

Vahojärven leirikeskus vesikatteen pinnoitus 10 000, leirintäalueen kunnostus 10 000, uimarannat vuosittain 10 000

Kallion päiväkodin aidan uusiminen  v. 2018 25 000.

Musiikkiopiston ikkunoiden uusiminen v. 2018 55 000. Ulkokaukalon pelialustojen uusiminen v. 2018 22 000.

Huoltorakennus Käenkoskelle suunnittelukaudelle.

TERVEYSKESKUKSEN

KOSTEUSVAURIO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot

Tulot 0

Netto, sitova 0 0 0 0 0 0 0

URHEILUTALO

PERUSKORJAUS Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -160 000

Tulot 45 000

Netto, sitova 0 0 0 -115 000 0 0 0

Salin lattiarakenteiden uusiminen, haetaan valtionavustusta
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KAUPUNGINTALO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -30 000 -200 000 -200 000 -200 000

Tulot

Netto, sitova 0 -30 000 0 0 -200 000 -200 000 -200 000

Kaupungintalon peruskorjaus, vesikatto, i lmanvaihtokoneet, ikkunat ym.

TERVEYSKESKUKSEN

PERUSKORJAUS Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 20121

Menot -431 754 -350 000 -200 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Tulot 0 0

Netto, sitova -431 754 -350 000 -200 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

2017  Perhepalvelukeskuksen tilojen saneeraus A/B-osastolle, vesikatteen uusiminen (n. 350 m2:n alalta).

KESKUSTAN KOULUN 

KOSTEUSVAURIO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -131 998

Tulot 137 500

Netto, sitova 5 502 0 0 0 0 0 0

YHTEISKOULUN

KOSTEUSVAURIO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -1 486

Tulot 0

Netto, sitova -1 486 0 0 0 0 0 0

KOULUKAMPUS Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -53 266 -400 000

Tulot 0 0

Netto, sitova -53 266 -400 000 0 0 0 0 0

Toteutetaan kiinteistöleasing -rahoituksella

LIIKUNTAHALLI Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -1 000 000 -1 200 000 -500 000

Tulot 107 000 107 000

Netto, sitova 0 0 -1 000 000 -1 200 000 -500 000 107 000 107 000

Liikuntahalli  2,7 milj, johon saadaan valtionosuutta yhteensä 750 000 euroa, 107 000 euroa/vuosi 7 vuoden aikana.

UUNILINTU Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -3 478 -300 000 -100 000

Tulot

Netto, sitova -3 478 -300 000 -100 000 0 0 0 0

RANTAKOTO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -50 000

Tulot

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

TALONRAKENNUS yht. Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -710 881 -1 305 000 -1 365 000 -1 562 000 -850 000 -350 000 -350 000

Tulot 137 500 0 0 45 000 0 107 000 107 000

Netto -573 381 -1 305 000 -1 365 000 -1 517 000 -850 000 -243 000 -243 000
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Kiinteät rakenteet ja laitteet

URHEILUKENTTÄ Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -30 000

Tulot

Netto, sitova 0 0 -30 000 0 0 0 0

Katsomon penkkien uusiminen

KESK KOULUN PIHA Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -247 354

Tulot 0

Netto, sitova -247 354 0 0 0 0 0 0

 

PIENET YMP.TYÖT TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -26 461 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Tulot 0 0

Netto, sitova -26 461 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Puistot ja yleiset alueet keskustan alueella.

PIENET KADUNRAK.TYÖT TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot 231 240 -100 000 -80 000 -130 000 -340 000 -160 000 -240 000

Tulot 0 0

Netto, sitova 231 240 -100 000 -80 000 -130 000 -340 000 -160 000 -240 000

Eri kohteissa; Meijerinkuja 10 000.  Visurinkadun alkuosa 50 000.

Ennakoimattomat  työt 20 000

 Parkanontien pohjoisosan länsipuolen jalkakäytävän muutos 50 000 v. 2019

PIENET VAL.KOHTEET Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -11 960 -30 000 -49 000 -174 000 -195 000 -88 000 -418 000

Tulot 1 278 0

Netto, sitova -10 682 -30 000 -49 000 -174 000 -195 000 -88 000 -418 000

Parkanontie pohjoisosa 70 000 v. 2019, Heikintie 9000, Meijerinkuja 3000, Kaironiementie 31 000, Kotilan puistotie 6 000

PIENET PÄÄLL.KOHT. Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -266 222 -200 000 -135 000 -465 000 -396 000 -328 000 -290 000

Tulot 0 0

Netto, sitova -266 222 -200 000 -135 000 -465 000 -396 000 -328 000 -290 000

Eri koht, paikkaukset 50.000, Parkanontien länsipuolen jalkakäytävän muutos 100 000 v. 2019, VT3-Satakunnankatu 25 000.

Aureentie-Yrjönkatu 20 000, Meijerinkuja 5 000, Vienonpolku-Riihihalmeentie 25 000, Karhulankatu 10 000.

KATUVALAISTUKSEN

UUSIMINEN Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot 0 -10 000

Tulot

Netto, sitova 0 0 0 -10 000 0 0 0

Vuosittain varaus energiasäästölamppujen vaihtoon.
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RANTAKODON PIHA TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -81 996

Tulot 0 0

Netto, sitova -81 996 0 0 0 0 0 0

VT3/23 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -150 000

Tulot

Netto, sitova 0 -150 000 0 0 0 0 0

VT3/NIEMENTIE TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -400 000 -200 000 0 0 0 0

Tulot

Netto, sitova 0 -400 000 -200 000 0 0 0 0

VIINIKAN SILTA

AUREENTIE            TP 2015         TA 2016         TA 2017        TS 2018         TS 2019         TS 2020         TS 2021

Menot -20 000 -200 000 -200 000

Tulot 0

Netto, sitova 0 0 -20 000 -200 000 -200 000

Aureentien sillan uusiminen 

KEVYEN LIIKENTEEN SILTA JA

KLV VIINIKKA-KOULUKATU            TP 2015         TA 2016         TA 2017        TS 2018         TS 2019         TS 2020         TS 2021

Menot 0 0 0

Tulot

Netto, sitova 0 0 0 0 0 0

Kevyen li ikenteen silta ja kevyenliikenteen väylä väli l lä Viinikka-Koulukatu 350 000 v. 2021 jälkeen 

KAIRONIEMENTIEN ALKUOSA           TP 2015         TA 2016         TA 2017        TS 2018         TS 2019         TS 2020         TS 2021

Menot 0

Tulot 0

Netto, sitova 0 0 0 0 0

Kaironiementien alkuosan peruskorjaus  200 000 v. 2021 jälkeen

TUOMIK.-TUOMENHAAR KLV           TP 2015         TA 2016         TA 2017        TS 2018         TS 2019         TS 2020         TS 2021

Menot -275 000

Tulot

Netto, sitova 0 0 0 0 0 -275 000

Tuomikatu-Tuomenhaara, kevyen li ikenteen väylä 275 000  v. 2020

TEHTAANTIE + KLV            TP 2015         TA 2016         TA 2017        TS 2018         TS 2019         TS 2020         TS 2021

Menot -600 000

Tulot 0

Netto, sitova 0 0 0 0 0 0 -600 000

Tehtaantie + kevyen li ikenteen väylä välil le Tuomikatu-Vatusentie 600 000 v. 2021
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NIEMENPERÄNTIE  

PERUSKORJAUS            TP 2015         TA 2016         TA 2017        TS 2018         TS 2019         TS 2020         TS 2021

Menot 0 -200 000

Tulot 0

Netto, sitova 0 0 0 0 0 -200 000

Niemenperäntien peruskorjaus 200 000   v. 2021 jälkeen.

KIINTEÄT RAKENTEET JA

LAITTEET yht. Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -390 793 -880 000 -495 000 -825 000 -966 000 -793 000 -1 360 000

Tulot 0 0 0 0 0 0 0

Netto -390 793 -880 000 -495 000 -825 000 -966 000 -793 000 -1 360 000

 

Irtain omaisuus

Kaupunginhallitus

HALLINNON IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -100 000 -100 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Tulot

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

Henkilöstöhallinnon uusi ohjelma

Perusturvalautakunta

PERUSTURVAN IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2019

Menot

Tulot

Netto, sitova 0 0 0 0 0 0 0

HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄKust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2019 TS 2021

Menot -290 000 -50 000

Tulot 0 0

Netto, sitova -290 000 -50 000 0 0 0 0 0

Hoitajakutsujärjestelmän uusiminen terveyskeskuksessa, Rauhalan palvelukeskuksessa  ja Rantakodossa.

E-ARKISTO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -50 000 -50 000 -50 000

Tulot 0 0

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

VÄISTÖN IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot

Tulot

Netto, sitova 0 0 0 0 0 0 0
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Sivistyslautakunta

SIVISTYKSEN IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -50 000 -70 000 -30 000 -30 000 -30 000 -10 000 -10 000

Tulot 0 0 0

Netto, sitova -50 000 -70 000 -30 000 -30 000 -30 000 -10 000 -10 000

Kokonaisesitys 2014-2016 165.000, josta 65.000 v, 2016

Lukion atk-laitteet syksyllä aloittavil le 15.000/vuosi, sähköisten ylioppilaskirjoitusten alkaminen.

KIRJASTON IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -50 000 -50 000 -150 000

Tulot 0 0 0

Netto, sitova -50 000 -50 000 -150 000 0 0 0 0

Tekninen lautakunta

TEKNISEN IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -20 000 -80 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Tulot 0 0 0

Netto, sitova -20 000 -80 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

 Teknisen muu irtaimisto eri kohteissa 30.000.

IRTAIN OMAISUUS yht. Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -410 000 -400 000 -360 000 -80 000 -80 000 -60 000 -60 000

Tulot 0 0 0 0 0 0 0

Netto -410 000 -400 000 -360 000 -80 000 -80 000 -60 000 -60 000

Vesihuolto Tekninen lautakunta

PIENET VESIHANKKEET Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -160 000 -150 000 -120 000 -206 000 -200 000 -93 000 -235 000

Tulot 0

Netto, sitova -160 000 -150 000 -120 000 -206 000 -200 000 -93 000 -235 000

Talojohdot 50.000, verkostojen paikkatieto 20 000, ferroaltaan pinnoitus 20 000, i lmastimet 30 000 

ALASKYLÄN-YLISKYLÄNALASKYLÄN-YLISKYLÄN 

SIIRTOVIEMÄRI Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot

Tulot

Netto, sitova 0 0 0 0 0 0 0

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN  

SANEERAUS Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

Tulot 0 0 0 0 0 0 0

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

PUHDISTAMO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -200 000 -320 000

Tulot 0 0 85 000 0 0 0 0

Netto, sitova 0 0 -200 000 -235 000 0 0 0 0

Kihniön maksuosuus puhdistamon peruskorjauksesta 85 000 €
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LATIKAN POHJAVESITUTKIMUS

JA VEDENOTTAMO Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -50 000 -300 000 -300 000

Tulot 0 0 0 0 0 0 0

Netto, sitova 0 0 0 -50 000 -300 000 -300 000 0 0

VESIHUOLTO yht. Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -360 000 -550 000 -690 000 -706 000 -700 000 -293 000 -435 000

Tulot 0 0 85 000 0 0 0 0

Netto -360 000 -550 000 -605 000 -706 000 -700 000 -293 000 -435 000

 

Investoinnit yhteensä

INVESTOINNIT Kust.arvio TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021

Menot -1 968 927 -5 470 000 -3 010 000 -3 273 000 -2 696 000 -1 596 000 -2 305 000

Tulot 350 951 100 000 1 126 000 1 086 000 241 000 348 000 348 000

Netto -1 617 976 -5 370 000 -1 884 000 -2 187 000 -2 455 000 -1 248 000 -1 957 000
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RAHOITUSLASKELMA ja tunnusluvut 

 

Sisä l tää TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020

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

Toiminnan rahavirta

Vuos ikate 2 878 040 1 823 152 1 422 976 1 205 2 007 1 822

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -134 344 -50 000 -849 000 -849 -50 -50

Investointien rahavirta

Investointimenot -2 491 862 -5 470 000 -3 010 000 -3 273 -2 696 -1 596

Rahoitusosuudet 

investointimenoihin 147 221 226 000 186 141 248

Pysyvien vastaavien 

hyödykkeiden luovutustulot 213 450 100 000 900 000 900 100 100

Toiminnan ja investointien rahavirta 612 505 -3 596 848 -1 310 024 -1 831 -498 524

Rahoituksen rahavirta

Antola inauksen muutokset

Antola inasaamisten l i säykset -400 000 -100

Antola inasaamisten vähennykset 30 000 7 757 8 000 8 8 8

Lainakannan muutokset

Pi tkäaika is ten la inojen l i säys 0 8 799 055 3 220 1 887 865

Pitkäaika is ten la inojen vähennys -398 612 -397 031 -1 097 031 -1 297 -1 397 -1 397

Lyhyta ika is ten la inojen muutos 5 000 000 3 986 122 -6 000 000

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset -4 903 339 0 0 0 0

Rahoituksen rahavirta -271 951 3 596 848 1 310 024 1 831 498 -524

Rahavarojen muutos 340 554 0 0 0 0 0

Rahavarojen muutos 340 554 0 0 0 0 0

Rahavarat 31.12. 2 757 481 2 757 481 2 757 481 2 757 2 757 2 757

Rahavarat 1.1. -2 416 927 -2 757 481 -2 757 481 -2 757 -2 757 -2 757

Rahoituslaskelman tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, viideltä vuodelta

suunnittelukaudella 0 tai positiivinen -6 956 214 -11 635 581 -9 550 336 -8 405 594 -6 623 367 -6 711 872

Lainakanta milj. € 19,2 20,6 22,3 24,2 24,7 24,2

Lainanhoitokate 5,7 3,3 1,2 0,4 1,4 1,4

(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset)

hyvä > 2, tyydyttävä 1-2, heikko < 1

Kassan riittävyys 19 15 17 16 46 47

365 pv*rahavarat varainhoitovuoden lopussa/kassasta maksut varainhoitovuonna

riittävä 14-30 päivän kassan riittävyys
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VESIHUOLTOLAITOKSEN LASKELMAT 

 

Vesilaitoksen tuloslaskelma 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2018 TS 2019

1 000 € 1 000 € 1 000 €

Li ikevaihto 1 202 122 1 228 087 1 210 887 1 211 1 211 1211

Valmistus  omaan käyttöön 7 532

Li iketoiminnan muut tuotot 2 256 44 900 74 900 75 75 75

Tuet ja  avustukset kunnalta

Materiaa l i t ja  pa lvelut

Aineet, tarvikkeet ja  tavarat

Ostot ti l ikauden a ikana -173 455 -141 000 -159 100 -159 -159 -159

Palvelujen ostot -542 684 -513 400 -456 900 -457 -457 -457

Henki löstökulut

Eläkekulut -24 572 -22 160 -13 960 -14 -14 -14

Muut henki lös ivukulut

Pois tot ja  arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset pois tot -382 322 -453 760 -484 733 -485 -485 -485

Li iketoiminnan muut kulut -40 190 -39 300 -35 400 -35 -35 -35

Liikeylijäämä (-alijäämä) 48 687 103 367 135 694 136 136 136

Rahoitustuotot ja  -kulut

Korkotuotot 0 500 500 1 1 1

Muut rahoitustuotot 3 997 3 500 3 500 2 2 2

Kunnal le maksetut korkokulut -2 073 -5 000 -5 000 -5 -5 -5

Mui l le maksetut korkokulut -7 853 -12 000 -15 000 -15 -15 -15

Muut rahoituskulut -4 -200 -200 0 0 0

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 42 755 90 167 119 494 119 119 119

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 42 755 90 167 119 494 119 119 119

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 42 755 90 167 119 494 119 119 119
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Vesilaitoksen rahoituslaskelma 

 

 

 

 

TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020

1 000 € 1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta

Li ikeyl i jäämä (-a l i jäämä) 48 687 103 367 135 694 135 135 135

Poistot ja  arvonalentumiset 382 322 453 760 484 733 485 485 485

Rahoitustuotot ja  -kulut -5 932 -13 200 -16 200 -16 -16 -16

425 076 543 927 604 227 604 604 604

Investointien rahavirta

Investointimenot -399 428 -550 000 -605 000 -706 -700 -293

Rahoitusosuudet investointimenoihin 9 721 0 0 0 0 0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

luovutustulo

-389 708 -550 000 -605 000 -706 -700 -293

Toiminnan ja investointien rahavirta 35 369 -6 073 -773 -102 -96 311

Rahoituksen rahavirta

La inakannan muutokset

Pitkäaika is ten la inojen l i säys  kunnalta 0 0 102 96 311

Pitkäaika is ten la inojen la inojen l i säys  

mui l ta

Pitkäaika is ten la inojen vähennys  

kunnalta -42 778 -42 778 -42 778 -43 -43 -43

Pitkäaika is ten la inojen vähennys  

mui l ta -45 672 -31 385 -20 870 -19 -19 -19

Lyhytaika is ten la inojen muutos  

kunnalta 0 80 236 64 421 62 62 62

Omat pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutokset kunnalta -64 132

Saamisten muutokset mui l ta 427 558

Korottomien velkojen muutos  kunnalta -278 930

Korottomien pi tkä- ja  lyhytaika is ten 

velkojen muutos 14 595

Rahoituksen rahavirta 10 641 6 073 773 102 96 311

Rahavarojen muutos 46 009 0 0 0 0 622

Rahavarojen muutos 46 009 0 0 0 0 0

Kassavarat 31.12. 205 074 205 074 205 074 205 205 205

Kassavarat 1.1. -159 065 -205 074 -205 074 -205 -205 -205



Parkanon kaupungin talousarvio 2017 
 

76 

 

HENKILÖSTÖOSA 

 

Kaupungin henkilöstösuunnitelma 
 

Henkilöstömuutokset talousarviossa 

Suunnittelukaudella tavoitteena on kohdistaa henkilöstöresurssit tehokkaasti oikeisiin asioihin kaikilla organisaa-

tiotasoilla ja vähentää henkilökunnan kokonaismitoitusta lievästi. Avoimien tehtävien täyttämistä harkitaan tar-

koin. Tehtävien tullessa avoimiksi esim. eläköitymisten myötä tarkastellaan tehtäväkokonaisuuksien kehittämistä 

mm. teknologiaa ja työparimallia hyödyntämällä. Samalla pyritään entistä parempaan kustannustehokkuuteen. 

Samalla henkilöstölle tarjoutuu mahdollisuuksia työnkiertoon ja kouluttautumiseen uusiin tehtäviin. Uusista vi-

roista/toimista pääsääntöisesti pidättäydytään. 

Henkilöstön rekrytoinneissa aina ensisijaisesti selvitetään sisäisten siirtojen mahdollisuus, eläköitymiset tarkastel-

laan tapauskohtaisesti. Hallintosäännön 21 § mukaan toimien kelpoisuusehdoista päättää se, joka ottaa palvelus-

suhteeseen ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Valtuusto päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. 

Kuntalain 88 §:ssä todetaan seuraavaa: ”Kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lakkaute-

taan.” 

Alla oleva luettelo on suunnitelma, täyttöluvat on anottava erikseen.  

Eläköitymisarvion perusteena on käytetty 
- ns. henkilökohtaista eläkeikää (63-65 v, koskee ennen 1.1.1993 alkaneita palvelussuhteita) 
- 63 vuoden ikää (koskee 31.12.1992 jälkeen alkaneita palvelussuhteita) 
- ns. ammatillisen eläkeiän valintaa 
Lopullisen eläköitymisajan jokainen työntekijä päättää itse.   

 

 

Henkilöstömuutokset talousarviossa 

HALLINTO-OSASTO                                     
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 

Eläköityvien tilalle / suunnitelma  
- lähetti 

 
 

 
-1 

  

- palkanlaskija  -1     
      

      

 

Lakkautetaan tietohallintosihteerin virka. 
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SIVISTYSOSASTO 2017 2018 

 
2019 

 
2020 

Eläköityvien tilalle / suunnitelma       

- lastenhoitaja -1    

- perhepäivähoitaja -1 -1   

- lastentarhanopettaja  -1/+1   

       

- luokanopettaja (V)  -1 -2  

- matematiikan lehtori (V) -1     

- opettaja    -2 

- koulusihteeri   -0,5  

- kouluhallinto   -1    

     

Pohjois-Parkanon luokanopettaja (MA) -2    

Pohjois-Parkanon koulunkäynninohjaaja (MA) -1    

Keittäjä-siivooja -1  -1  

     

 

Lakkautetaan kirjastovirkailijan virka (virka täyttämättä 1.3.2016 alkaen).  

 
 
TEKNINEN OSASTO    

  

Eläköityvien tilalle / suunnitelma 2017 2018 
 

2019 
 

2020 

- atk-tukihenkilö  -1/0     

- liikuntapaikkojen hoitaja -1/+1   +1  

- ammattimies  -2/+1     

- toimistosihteeri/kansliasihteeri    -1/+1   

- vesilaitoksen/viemärilaitoksen hoitaja   -1/+1   

- siivooja    -5 

- kiinteistönhoitaja    -0,5 

- kampusisäntä   + 1  

- työpäällikkö  -1/+1  -1/+1 

     

Rekrytointisuunnitelma     

Asuntosihteeri / Tarkastusinsinööri (V) +1    

 -1    

     

      
  

 

Lakkautetaan asuntosihteerin virka ja perustetaan tarkastusinsinöörin virka (henkilöstöjaoston käsittely 28.9.2016 

§ 29). Lisäksi on arvioitava sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle vuoden 2019 alusta alkaen siirtyvien 

osuus. 
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PERUSTURVAOSASTO 

Lakkautetaan vanhustyön palveluohjaajan virka ja perustetaan vanhustyön asiantuntijan virka. Lakkautetaan 

etuuskäsittelijän virka ja perustetaan sosiaalipalvelusihteerin virka, jonka työpanosta käytetään myös talouspalve-

luissa. Vuoden 2019 alusta lähtien sosiaali- ja terveystoimi siirtyy kokonaisuudessaan maakunnalle. 

 

Henkilöstön ikäjakauma 

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2016 syyskuussa 49,59 vuotta (naisten keski-ikä 47,26 vuotta ja mies-

ten 51,91 vuotta). 

 

 

 

Eläköityminen 

Eläköityminen vuosina 2013-2016 ja arvio vuosista 2017 - 2022
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Eläkeuudistus 

Eläkeuudistus tulee voimaan 1.1.2017. Nykyjärjestelmä on voimassa kaikilta osin vuoden 2016 loppuun saakka. 

Eläkeuudistuksen keskeiset muutokset ovat: 

- Eläkkeen alaikäraja nousee vuodesta 2018 alkaen 63 vuodesta asteittain 65 ikävuoteen.  

- Myös ammatilliset eläkeiät nousevat.  

- Kullekin tulee oma tavoite-eläkeikä, joka kompensoi elinaikakertoimen vaikutusta.  

Jatkossa eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa 17 vuoden iästä alkaen. Eläkettä kertyy koko palkasta eikä työnte-

kijän eläkemaksua enää vähennetä eläkkeen perusteena olevista työansioista. Korotettua kertymää (1,7 %) saavat 

53–62-vuotiaat vuosina 2017–2025.  

Työskentely ikäluokan alimman yleisen vanhuuseläkeiän saavuttamisen jälkeen korottaa eläkettä 0,4 prosentilla 

jokaista kuukautta kohti (lykkäyskorotus).  

 

Eläkeuudistuksen myötä  

- nykyinen osa-aikaeläke poistuu ja tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Vanhuuseläkettä voi 

ottaa maksuun joko 25 % tai 50 % kertyneestä eläkkeestä jo  

61-vuotiaana.  

- Varhennettu vanhuuseläke poistuu 1.1.2017 alkaen.  

- 63 vuotta täyttäneet, joilla on vähintään 38 vuoden työhistoria rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheutta-

vassa työssä, voivat jäädä työuraeläkkeelle ennen alimman vanhuuseläkeiän täyttämistä. Työuraeläkkeen 

saaminen edellyttää, että työntekijän työkyky ja mahdollisuudet jatkaa työssä ovat pysyvästi heikenty-

neet.  

Eläkeuudistus ei vaikuta nykyisten eläkkeensaajien eikä vuonna 2016 eläkkeelle jäävien eläkkeisiin.  Eläkeiän nosto 

ei koske vuonna 1954 tai aiemmin syntyneitä. Maksussa olevat osa-aikaeläkkeet jatkuvat normaalisti ja eläkkeen 

maksamisen edellytykset säilyvät ennallaan. Osa-aikatyön ansiorajat määräytyvät kuten nykyisinkin. 

Eläkeuudistus vaikeuttaa työantajan mahdollisuuksia arvioida henkilöstön eläkkeelle jäämisiä. 
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Vakinaisen henkilöstön rakenne  

Parkanon kaupungin palveluksessa oli syyskuun 2016 lopussa 194 vakituista, 59 määräaikaista ja 4 työllistettyä 

työntekijää. 

Seuraavassa on kuvattu vakinaisen henkilöstön lukumäärän kehitys vuosina 2006-2016: 

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

              

2006 353 16 68 129 100 40 

2007 350 15 68 135 93 39 

2008 354 15 71 139 91 38 

2009 359 15 69 92 126 57 

2010 360 15 70 95 124 56 

2011 349 14 68 95 119 53 

2012 347 14 66 97 116 54 

2013 382 15 63 127 124 53 

2014 395 15 70 133 123 54 

2015 206 15 1 12 128 50 

2016 194 13 1 16 116 48 
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Henkilölukumäärä suurimmissa ammattiryhmissä (sis. määräaikaiset) 

  

luokanopettaja, lehtori, erityisopettaja         56 

lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, perhepäivähoitaja         38 

ammattimies, liikuntapaikkojen hoitaja, puistotyöntekijä 18 

toimistotyö (toimistosihteeri, koulusihteeri, palvelup.hoitaja, arkistonhoitaja, pal-

kanlaskija) 

15 

laitoshuoltaja, siivooja 11 

 

 

Virat ja toimet 

Parkanon kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä virkasuhteisia on noin 43,3 % ja työsuhteisia 56,7 %. Virkoja, joihin 

ei kuulu kuntalain 88 §:ssä tarkoitettua julkisen vallan käyttämistä, lakkautetaan sitä mukaa, kun ko. tehtävän hoi-

tajan kanssa on tehty työsopimus tai virka on tullut avoimeksi.   

 


