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Kaupunginjohtajan katsaus 

Painopiste elinvoiman ja työllisyyden kasvamiseen 

Talouden toimintaympäristön kannalta tärkeintä on, että koronaepidemian aiheuttamasta tilanteesta päästään 

mahdollisimman nopeasti jatkamaan toimintoja ja yritysten kehittämistä.  Suurin muutos on tulossa sote-palve-

luissa, kun ne ovat siirtymässä vuoden 2022 jälkeen kaupungilta sote-maakunnan järjestämisvastuulle. 

Parkanon kaupunki keskittyy rakentamaan elinvoimaa ja niin lapsiperheille kuin varttuneemmille vetovoimaiset 

palvelut. Uusi valtuusto linjaa toimenpiteistä ja päättää uudesta strategiasta keväällä 2022. Menossa on kehit-

tämistoimia elinvoiman, hyvinvoinnin ja hyvien asumisedellytysten turvaamiseksi. Näillä pyritään vastaamaan 

myös väestökehityksen haasteisiin ja kannustamaan syntyvyyttä. Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna on iso sat-

saus, ja sen vetovoimaa hyödynnetään lapsiperheiden palveluissa ja asukasmarkkinoinnissa. 

Taloustilanne on yleisesti ollut hyvä, vaikka koronarajoitukset ovatkin haitanneet palvelualojen toimintaa. Usea 

kone- ja metallialan sekä mekaanisen puunjalostusteollisuuden yritys on kasvanut viimeisten parin vuoden ai-

kana voimakkaastikin. Tällä on myös positiivista vaikutusta kaupungin talouteen. Parkanossa kuitenkin turpeen 

energiakäytön väheneminen iskee raskaasti ja nopeasti, ja se vaikuttaa jopa kymmeniin paikallisiin yrityksiin ja 

vähintään 200 henkilön työllisyysnäkymiin koko- tai osa-aikaisesti. 

Kaupunki on elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkin kanssa toiminut monipuolisesti, jotta alueemme yritykset voivat ke-

hittää toimintojaan. Elinkeinopolitiikka perustuu yritysten tarpeiden kuuntelemiseen. Hyvästä yritysyhteistyöstä 

kaupunki palkittiin vuoden 2021 Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakuntana. Kaupunki tukee yritysten kehitty-

mismahdollisuuksia maankäytön ratkaisuilla, elinkeinoja tukevalla markkinoinnilla, avaamalla rahoitusmahdolli-

suuksia, kouluyhteistyöllä sekä selkeyttämällä työvoiman saatavuutta yrityksille ja palveluihin. Korona-kehittä-

mishankkeita paikalliset yritykset ovat hakeneet aktiivisesti.  

Avainkysymys yrityksillä on osaavan työvoiman saatavuus. Kaupunki on satsannut ammatillisen koulutuksen ja 

rekrytoinnin kehittämiseen yhteistyössä yritysten ja Saskyn kanssa. Työllistäminen on jäntevöitynyt yritysten, 

Kehitys-Parkin, kaupungin palveluiden ja TE-hallinnon kesken. Parkano on mukana kuntien työllisyyskokeilussa, 

jossa nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden hoito siirtyi kuntien vastuulle. Kehitys-Parkki satsaa rekrytointipalve-

luun, millä vastataan yritysten tarpeisiin. Keskeisiä tekijöitä työvoiman rekrytoinnin lisäksi ovat koulutus, liiken-

neyhteydet sekä yritysten investoinnit. 

Hyvät palvelut lapsiperheille 

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman teemana on edelleen hyvien palvelujen ja 

viihtyisän elinympäristön kehittäminen lapsiperheille. Tämä tarkoittaa hyviä varhaiskasvatuksen palveluita, ve-

tovoimaista koulua, ruuhkavuosia elävien lapsiperheiden joustavia palveluita ja monipuolisia harrastusmahdol-

lisuuksia. Esimerkiksi Kolmostien Terveys Oy:n etälääkäri sekä matalan kynnyksen lapsiperheiden palvelut ovat 

saaneet paljon kiitosta. Vauvaraha on 500 euroa.  

Tuottavilla toimintatavoilla varaudutaan tulevien vuosien lisääntyviin kustannuspaineisiin siten, että pystytään 

kestävästi rahoittamaan koulukampus ja tarvittavat muut investoinnit. Koulu- ja kulttuurikeskus Kaarna tarjoaa 
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valtakunnallisesti edelläkäyvän, hyvän oppimisympäristön koko peruskoululle, lukiolle, osin muuhun koulutuk-

seen sekä liikunta- ja kulttuuritoimintaan. Viime lukuvuonna aloitettu liikunta- ja eSport –linja on herättänyt kiin-

nostusta myös muista kunnista tulevissa opiskelijoissa. Lukio kehittää lisäksi musiikkiteatteria, yritysyhteistyötä 

ja kansainvälisyyttä. Uuteen koulukampukseen kohdistuu suurta mielenkiintoa myös Parkanon ulkopuolelta. 

Nuorisotyöllä kehitetään hyvinvointia ja vahvistetaan pitovoimaa tulevaisuuteen. Nuorisovaltuusto toimii aktiivi-

sesti, ja muutenkin kaupunki kuuntelee nuorten tarpeita. Yhteistyötä jatketaan etsivän nuorisotyön, työpajan ja 

järjestöjen kanssa. Kaupungin kesätyötoimet koskettavat yli sataa nuorta, yhteistyössä yritysten ja järjestöjen 

kanssa. 

Matkailun kehittämiselle Lauhanvuori-Hämeenkangas geoparkin saama UNESCOn status ja toiminta luo aikai-

sempaa vahvemmat puitteet. Kaupunki osaltaan kehittää luontoreittejä sekä opastusta ja markkinointia.  

Kaupungin säästötoimet tuottavat tulosta 

Talouskehitykseen sisältyy avoimia kysymyksiä. Verotulojen kertymän arvioiminen on viime aikoina ollut vai-

keaa. Valtio on luvannut korvata kunnille koronasta aiheutuvia lisämenoja. Toisaalta eri päätökset ovat aiheut-

taneet lisämenoja esimerkiksi päivähoidossa ja peruskoulutuksessa. Verotulojen ennustetaan kuitenkin kerty-

vän melko hyvin koronasta huolimatta, ja valtionosuuksienkin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla, mikäli valtion 

koronakompensaatiot toteutuvat.  

Kaupungin aiemmin päättämä talouden säästöohjelma on edennyt hyvin, mutta haasteena on vajaakäyttöön 

jääneiden rakennusten tilanne. Koulukeskuksen pihasta entinen lukiorakennus pitäisi voida purkaa, jotta pihaan 

saataisiin kipeästi tarvittavaa oppimistilaa. Taloutta sopeutetaan asukasrakenteen mukaan ja pyritään siihen, 

että myös kiinteistö vero kertyy rakennuskantaa vastaavasti. 

Käyttötalous on laadittu realistiselle pohjalle. Vuoden 2022 talousarvio on noin 1,1 miljoona euroa alijäämäinen. 

Vuosikate on noin miljoona euroa positiivinen. Tiukan menokurin lisäksi on tarpeen etsiä kaupungille lisää tulo-

pohjaa. Merkittäviä uusia mahdollisuuksia liittyy maakuntakaavan mukaisiin tuulivoima-alueisiin, aurinkoenergi-

aan ja logistiikkaan. Tuottavuutta kaupungin toiminnoissa kehitetään kiinnittämällä huomiota toimiviin työproses-

seihin ja osaamisen kehittämiseen. Kaupungin käyttöön on hankittu useita digitaalisia välineitä. Käyttöön otettu 

intranet parantaa organisaation sisäistä viestintää. Henkilöstöasioiden kriittinen kysymys on avainosaajien saa-

tavuus ja rekrytointi. Kaupunki huolehtii vetovoimaisista työnteon edellytyksistä sekä hyvästä toimintaympäris-

töstä. 

Kaupungin omat investoinnit tulee pitää lähivuodet maltillisella tasolla, noin 1,5 miljoonassa eurossa vuodessa. 

Viihtyvyyden ja liikenneturvallisuuden kehittämiseksi satsataan pieniin kadunrakennushankkeisiin ja kevyenlii-

kenteen väyliin. Viime vuosina tehty merkittäviä palveluita parantavia investointihankkeita, kuten Kaarna, kir-

jasto, päiväkoti, Pappilanpolun vuokra-asunnot, Väistön ryhmäkoti, Alaskylä - Yliskylän viemäröintihanke, vie-

märi- ja jätehuoltolaitoksen saneeraukset, kolmostien (Vt3) parannushankkeet sekä Jäähallin korjaus. 
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Parkanon Vesi Oy:n toiminta on vakiintunut. Putkistojen saneerauksia on jatkettava suunnitelman mukaisesti. 

Kaupungin yhdessä IPP Oy:n kanssa omistama Lupinet Oy on rakentanut valokuituverkon Parkanon kyliin, yh-

teensä noin 300 kotitalouteen. Vuosina 2021–2023 valokuituverkkoa on tarvetta laajentaa vapaa-ajan asuntoi-

hin, sillä lisääntynyt etätyö ja monipaikkaisuus on lisääntymässä voimakkaasti.  

Huolimatta toteutetuista investoinneista Parkanon kaupunki pyrkii pitämään lainatason kohtuullisena, siten että 

velkamäärä pysyisi noin 23 miljoonassa eurossa. Kaupungin velkataso on silloin noin 3600 euroa asukasta kohti. 

Parkano rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa 

Yhä tärkeämmäksi muodostuu elinvoiman, asumisviihtyvyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen yhdessä eri kump-

paneiden kanssa. Kumppanuuksilla; yritysyhteistyön toimintatavalla ja kolmannen sektorin kanssa luodaan laa-

jemminkin uskoa ja mahdollisuuksia elinvoiman sekä harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen. Geoparkissa 9 

kunnan hyvä yhteistyö markkinoinnissa sekä Pirkanmaan kuntien yhteistyö ovat esimerkkejä uudenlaisista 

avauksista. 

Parkano tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa mm. toisen asteen koulutuksessa, elinkeinotoiminnassa ja 

matkailussa. Vaikutamme sote-uudistuksen toteuttamiseen siten, että hyvinvointipalvelut toimivat täällä maa-

kunnan reuna-alueella hyvin myös tulevaisuudessa. Valtakunnallisesti osallistumme Seutukaupunkiverkoston 

(ns. T-57) työhön, jolla vaikutetaan keskuskaupunkien ulkopuolella olevien kaupunkien ja seutujen elinvoiman 

edellytyksiin. 

Parkano kiinnittää huomiota hyvän logistisen asemamme hyödyntämiseen kahden valtatien ja pääjunaradan 

varrella. Kaupunki kehittää Metsähallituksen, Luken ja Vapon kanssa toimintamallia, jossa biotalouden kehittä-

minen sekä metsien ja soiden tutkimus ja yhteistyö yritysten ja mm. Geoparkin kanssa voi jatkua täällä. Suurim-

pia haasteita paikallisesti on polttoturpeen käytön nopean vähenemisen aiheuttamien yritysten ongelmien rat-

kaiseminen, niin että konekantaa ja osaamista voitaisiin käyttää biotalouden uusiin toimintoihin.  

 

Parkanossa 14.6.2021 

Jari Heiniluoma 

kaupunginjohtaja 
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Talousarvion valmistelun taustatietoja 
 

Kuntalain taloutta koskevat uudet säädökset ovat tulleet voimaan 1.5.2015. Lain 110 §:ssä on säädökset ta-

lousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta. 

Talousarvio ja -suunnitelma 

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio 

ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä val-

tuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Ta-

lousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan teh-

tävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toi-

minnan ja talouden tavoitteet. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa 

enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee 

taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoi-

tetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Ta-

lousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden ta-

voitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoi-

tamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.  

Kunnan talousarvion liitteenä voi olla keskeisimpien tytäryhteisöjen talousarviot (JHS 199 Kuntien ja kuntayh-

tymien talousarvio ja -suunnitelma). 

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään kunta-

lain 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa (KuntaL 37 §). 
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Operatiivinen organisaatiorakenne 
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Talousarvion rakenne ja sitovuus 
 

Parkanon kaupungin taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2022–2024. Taloussuunnitelman ensimmäinen 

vuosi on talousarviovuosi. 

Talousarvio jakautuu käyttötalouteen, tuloslaskelmaosaan, investointeihin ja rahoitusosaan. Talousarvion 

tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas ohja-

taan toimintaa. 

Käyttötalousosaan sisältyvät yhteistoiminta-

alueen sote-palvelut järjestetään Parkanon 

kaupungille ja Kihniön kunnalle. 

Kaupunginvaltuusto päättää käyttötalous-

osan tehtävät, joille se asettaa toiminnalliset 

ja taloudelliset tavoitteet. 

Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso 

on nettomääräraha  

− lautakuntatasolla (toimielimittäin) 

− sote –palvelut omana sitovuustaso-
naan erikseen Parkanon ja Kihniön osalta 

Investoinnit ovat sitovat tehtäväalueittain. 

Yli 168.000 euron hankkeet ja yli 84.000 eu-

ron irtaimistohankkeet on esitetty omana 

määrärahana, 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. Rahoituslaskel-

massa esitetyt anto- ja ottolainojen nettomuutokset ovat sitovia. Lyhytaikaisia rahoitusinstrumentteja, kuten 

esim. kuntatodistuksia ei lasketa mukaan ottolainojen nettomuutokseen. 

Talousarviossa esitetään myös tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnuslukuja. Taloussuunnitelmaan sisäl-

tyy henkilöstöosa. Henkilöstöosa sisältää tilastolliset muutokset ja henkilöstön rekrytointisuunnitelman. 
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Parkanon kaupungin strategia 

Parkanon kaupunginvaltuuston määrittelemä Visio on seuraava: 

• Parkano tunnetaan rohkeita avauksia tekevänä paikkakuntana, jossa tartutaan toimeen ja järjeste-

tään asiat parhain päin. 

• Parkano on Tampereen ja Seinäjoen välisen Suomen elinvoimaisin keskus, joka houkuttaa asuk-

kaita ja luo uusia työpaikkoja. 

• Parkano tarjoaa viihtyisän asuinympäristön sekä mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti. 

• Laadukkaista palveluista huolehditaan luomalla uusia toimintamalleja ja uudenlaista kumppanuutta. 

Kaupunginvaltuuston määrittelemät arvot ovat: 

1. Tehdään yhdessä ja haetaan kumppanuuksia  

2. Ollaan ennakkoluulottomia ja tartutaan toimeen 

3. Toimitaan avoimesti ja yksilöä sekä yhteistyökumppaneita arvostaen 

Kaupungin vision toteutumista ja toiminnan kehittämistä varten on asetettu kolme painopistettä; elin-

voima ja elinkeinojen kehittäminen, asumisviihtyvyys ja työllisyys ja hyvät palvelut 

 

ELINVOIMA JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN 

Visio: Parkano on elinvoimaisin keskus Tampereen ja Seinäjoen välillä. 

Tavoitteet: 

• Alueen paras ostos- ja matkailukeskus  

• Kolmea maakuntaa palveleva logistiikan keskus 

• Asukkaita houkuttava ja työpaikkoja lisäävä elinvoimainen aluekeskus 

• Kehittyvä asemanseutu 

• Kehittyvä Kolmostien varsi  

• Houkutteleva paikkakunta, jossa on myönteinen ilmapiiri 

• Vahva toisen asteen koulutus ja aikuiskoulutus 

• Onnistunut markkinointi ja viestintä 

 

ASUMISVIIHTYVYYS JA OSALLISUUS 

Visio: Viihtyisä asuinympäristö, jossa voi vaikuttaa ja osallistua aktiiviseen elämään. 

Tavoitteet:  

• Asumiskustannukset sekä tonttihinnat pidetään kohtuullisina 

• Huolehditaan riittävästä määrästä houkuttelevia tontteja 
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• Huolehditaan rakentamisen joustavuudesta 

• Säilytetään kylät aktiivisina ja elinvoimaisina 

• Säilytetään ja monipuolistetaan harrastustoimintaa 

• Kehitetään vapaaehtoistoimintaa sekä yhteistyötä järjestöjen kanssa 

• Parannetaan osallistumismahdollisuuksia   

• Hyödynnetään kaunista luontoa vapaa-ajanasumisen lisäämiseen 

 

HYVÄT PALVELUT 

Visio: Avainpalvelut kehityksen kärjessä 

Tavoitteet: 

• Vahvistetaan palveluja, joiden varaan lapsiperheet voivat perustaa kodin 

• Uuden opetussuunnitelman mukainen vetovoimainen oppimisympäristö 

• Kehitetään ja lisätään toisen asteen koulutusta 

• Monipuolinen kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta sekä aktiiviset kulttuuripalvelut 

• Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä lähipalveluita 

• Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota 

• Turvataan ikäihmisten palvelut 

• Täydennetään palvelukonseptia yhteistyöllä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa  

 

Hyvinvointikertomuksen tavoitteet: 

 

Terveydenhuoltolain 12 § mukaan: ”Kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin 

vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kun-

talaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on 

raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laa-

jempi hyvinvointikertomus.” 

Laaja hyvinvointikertomus on laadittu ja hyväksytty toukokuussa 2017 ja on nähtävillä kunnan nettisivuilla koh-

dassa hyvinvointi. Asetettuja painopisteitä ja mittareita voidaan lisätä tarpeen vaatiessa hyvinvointitilanteeseen 

nähden. Hyvinvoinnin painopisteiksi vuosille 2017–2020 on asetettu Parkanossa seuraavat painopisteet:  

- Terveellisten elintapojen edistäminen (Ravitsemus, liikunta, ennaltaehkäisevä päihdetyö kaikissa ikä-

luokissa) 

- Liikunnan lisääminen kaikkien arkeen 

- Turvallinen Parkano (syrjäytyneisyyden ehkäiseminen, osallisuuden lisääminen, elinympäristön tur-

vallisuus) 
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Kunnan on suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvin-

voinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kunta-

kohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin tilanteesta haetaan erilaisista tilas-

toista kuten esimerkiksi Sotkanet, Hyvinvointikompassi, TEA-viisari, Terveytemme-sivusto ja kouluterveysky-

selyt. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuuahot. Kunnan eri toimialojen on teh-

tävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kun-

nassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten ja yleishyödyllisten tahojen kanssa. 

1.8.2021 aloittava uusi kaupunginvaltuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen tavoitteet uudelle valtuustokau-

delle. 

Talousarvion 2022 yleiset tavoitteet  

 

Talousarvioissa ja -suunnitelmassa asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä, jotta niitä voidaan mitata mah-

dollisimman yksiselitteisillä ja konkreettisilla mittareilla ja menetelmillä. Mittarit voivat olla määrällisiä tai laa-

dullisia.  

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

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

Toimialueittaiset tavoitteet esitetään käyttötalousosan yhteydessä. 

Kuntalain 110 §:n mukaan tavoitteet tulee sitoa niihin osoitettuihin voimavaroihin. Tämä tarkoittaa, että talous-

arviossa osoitetaan toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Toisaalta tavoitteiden tehtä-

vänä on osoittaa, mitä vaikutuksia varojen käytöllä on tarkoitus saada aikaan. 
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Talouden kehitys 
 

Yleinen talouskehitys 

Viime vuoden keväästä lähtien keskeinen asia on ollut Covid -19 viruksen aiheuttama maailmanlaajuinen 

pandemia.  

 

Maailmantalous 
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Euroalue 
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Suomen talous 
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Kuntatalouden kehitys 
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VM/Kuntatalousohjelma 

Valtiovarainministeriö julkaisi kuntatalousohjelman vuosille 2022–2025 keskiviikkona 12. toukokuuta. Myös 

vuoden 2022 ennakolliset valtionosuuslaskelmat ovat nyt julki. 

Lisäksi Kuntaliitto julkaisi tänään kuntien verotulojen ennustekehikon. Kuntaliitto on laatinut ennustekehikon 

yhteistyössä valtionvarainministeriön ja Verohallinnon kanssa. Verotulojen ennusteessa ei ole huomioitu sote-

uudistusta. 

Kuntien talous vahvistui selvästi viime vuonna. Yhteensä valtionapujen lisäys ja yhteisöveron jako-osuuksien 

korotus olivat vuonna 2020 noin kolme miljardia euroa. 

Myös vuoden 2021 talousnäkymät ja kuluvan vuoden verotuloennusteet ovat odotettua paremmat. 

Yhteisöverokertymän nousuun vaikuttaa etenkin yleisen taloustilanteen paraneminen, jonka myötä palkka-

summat ovat kasvaneet. Valtio taas on päättänyt useista uusista valtionavustuksista, kuten kulttuuri- ja tapah-

tuma-alan avustuksesta, joukkoliikenteen lisätuesta ja lasten ja nuorten palveluiden avustuksista. 

Seurauksena kuntien velanotto on kasvanut hitaammin kuin aiempina vuosina ja aiempaa harvemman kunnan 

tulos on jäänyt miinukselle. 

Kuntatalouden menot kasvavat vuosina 2021 ja 2022 tuloja nopeammin. 

Poikkeuksellisten aikojen vuoksi myös valtionosuudet lasketaan hieman tavallisesta poiketen. Vuonna 2022 

kunnan peruspalvelujen valtionosuuden tasoa nostetaan noin 246 miljoonalla eurolla ja vuonna 2023 noin 50 

miljoonalla eurolla, jossa on huomioitu myös pysyvä 24 miljoonan euron sopeutus. Valtionosuuden lisäyksiä 

kohdennetaan seulontaohjelman laajennukseen, lastensuojelun henkilöstömitoitukseen sekä varhaiskasva-

tuksen uuteen tukeen. 
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Tavanomaista kustannustenjaon tarkastusta ei oteta huomioon kunnan peruspalvelujen valtionosuuden mitoi-

tuksessa vuonna 2022. 

Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmaan on nyt ensimmäistä kertaa sisällytetty sote-uudistuksen vaiku-

tukset. Vuodesta 2023 muodostuu kuntataloudessa hyvin poikkeuksellinen, sillä sote-uudistuksen myötä kun-

tien käyttötalousmenoista poistuu noin puolet, eli noin 20 miljardia euroa. 

Kuntataloudessa on merkittävä rakenteellinen ongelma tulojen ja menojen tasapainon välillä. Tämä korostuu, 

kun pandemia on ohi. 

Koronatuet ovat paikanneet kuntataloutta, mutta sote-uudistus ei tuo vastaavasti helpotusta talousahdinkoon. 

Kun sotepalvelut ja pelastustoimen palvelut poistuvat kuntien vastuulta tulee taloudesta aiempaa helpommin 

ennakoitavaa. Käytännön keinot talouden tasapainottamiseen kuitenkin supistuvat, kun budjetti puolittuu. 

Talousennusteiden mukaan vuonna 2025 suurin sopeutuspaine olisi 20 001–40 000 asukkaan kuntakokoryh-

mässä. Painelaskelman mukaan toiminnan ja investointien rahavirta olisi negatiivinen kaikissa kuntakokoryh-

missä. Erot kuntakokoryhmien välillä ovat kuitenkin varsin suuret. 

Kunnissa hiertää, että kiky-leikkaukset on jätetty pysyväksi osaksi valtionosuuksien leikkauksia. 

 

Parkanon talouden kehitys 

 

Kaupunginhallituksen vuoden 2020 alussa asettama työryhmä määrättiin pohtimaan keinoja, joilla kaupungin 

talous tasapainotettaisiin pitkällä tähtäimellä.  Lisäksi akuuttina asiana on ollut kevään aikana puhjennut ko-

ronapandemia. 

Taloustyöryhmä on analysoinut talouden tasapainoa mm. seuraavien osa-alueiden osalta: 

• väestön- ja ikärakenteen muutokset  

• palvelurakenteen muutostarpeet 

• toiminnan tehokkuuden lisääminen 

• säästömahdollisuuksien ja lisätulojen kartoittaminen 
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Seuraavaan taulukkoon on koottu taloustyöryhmän laskelmat säästömahdollisuuksista. 

 

 

Väestökehitys ja väestön ikääntyminen on Parkanon osaltakin realiteetti. 

 

 

Talouden PTS 

Taseeseen muodostunut ylijäämä on noin 12 miljoonaa euroa. Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan 

kaupungin tuloksena suunnittelukaudella on talousarviomuutoksen jälkeen noin 400 tuhatta euroa alijäämää, 

jonka kattamiseen tarvitaan kertynyttä ylijäämää.  

Kaupungin taloudenhoidossa on huomioitava lähivuosien palvelutarpeiden ja menojen kasvu sekä huomatta-

vasti kasvavat rahoituskustannukset. Lisäksi aikaisemmin selostettu Korona –pandemia tulee rasittamaan ta-

loutta vielä pitkään. 

2019 2020 2021** 2022** 2023** 2024**

 VÄESTÖ ikäryhmitttäin, 31.12.

    0 - 24 vuotiaat 1 427 1 413 1 385 1 360 1 328 1 293

Muutos % -2,5 -1,0 -2,0 -1,8 -2,4 -2,6

   25 - 64 vuotiaat 2 885 2 822 2 756 2 697 2 640 2 601

Muutos % -2,1 -2,2 -2,3 -2,1 -2,1 -1,5

      + 65 vuotiaat 2 092 2 117 2 141 2 157 2 179 2 187

Muutos % 1,6 1,2 1,1 0,7 1,0 0,4

Asukasluku vuoden lopussa 6 404 6 352 6 282 6 214 6 148 6 081

Muutos % -1,0 -0,8 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1



 
 

Talouden kehitys 
   

 

16 
 

Kaupungin rahoituskustannuksia tarkasteltaessa vajaan kymmenen vuoden periodilla, nousee merkittävänä 

eränä esiin leasing-rahoituksen hoitokustannukset. Vuosittainen kampusrakennuksen annuiteetti on noin 600 

tuhatta euroa. Annuiteetissa on mukana sekä korot että lyhennykset. Annuiteetti kirjataan tuloslaskelmaan 

rahoitusmenoksi, joten se heikentää tulosta vastaavasti.  

Kampuksen rahoitusleasingin korko on lyöty lukkoon 10 vuodeksi. Rahoitus otettiin pihatöiden myöhemmän 

valmistumisen vuoksi kahdessa erässä siten, että päärakennuksen korko on 0,92% p.a. ja pihatöiden osuuden 

0,84 % p.a..  

Kalustohankinnat Kampukselle ovat noin 2,1 milj. euroa ja niistäkin osa on hankittu leasingillä. Kalusteiden 

takaisinmaksuaika on korkeintaan 5-7 vuotta, joten niiden kustannus rasittaa tuloslaskelmaa noin 350 tuhatta 

euroa vuodessa. Pitkäkestoiset irtaimistokohteet on kuitenkin hankittu omaksi ja rahoitettu lainarahoituksella. 

Tämä on tarkoittanut kuitenkin irtaimiston poistojen merkittävää nousua, koska poistoaika on vain 3 vuotta. 

Kampuksen osalta on myös huomioitava YIT:lle maksettava vuosittainen noin 430 teuron hoitokustannus. 

Leasingvastuut sisältävät:  Saldo 31.12.2020 (veroton €) 

- kopiokoneet  52 399 

- ICT-laitteet  461 062 

- Valtra 902  74 363 

- muut koneet ja laitteet  108 753 

- Kampuksen kiinteistö  11 391 487  yht. 12 088 065 

 

 

On huomattava, että kaikkiin leasingsopimuksiin sisältyy jäännösarvo, joka ei ole mukana oheisessa 

laskelmassa. Kampuksen osalta se on 5 126 233 euroa. 
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Vuosien 2025–2027 rahoituskustannusten nousu johtuu vuosina 24-27 erääntyvien bullet-lainojen maksa-

miseksi otettavien uusien lainojen lyhennyksistä (takaisinmaksuajaksi laskettu 15 vuotta). Näiden pääoma on 

noin 8 milj. euroa. Koska poismaksettavat lainat olivat kertalyhenteisiä ja korvaavat lainat lyhennettäviä, rahoi-

tuskustannusten nousu on merkittävä. On tietysti mahdollista ja ehkä pakkokin, ottaa myös ainakin osa kor-

vaavista lainoista bulletteina. Toisaalta bullettien käyttö lykkää rakenteellista velkaa vain eteenpäin. 

Kuviosta poiketen leasingkustannukset eivät putoa esitetyllä tavalla, koska laitteistoja joudutaan uusimaan. 

Sote uudistus 

 

Sote-uudistus siirtää vuoden 2023 alussa yli puolet kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustan-

nuksista maakunnille (hyvinvointialueille). Samalla maakuntiin siirtyvät myös vastaavaan toimintaan liittyvät 

asiakasmaksut sekä siirtyviä nettokustannuksia vastaava määrä verorahoitusta. Kunnilta vähennettävät tu-

loerät muodostuvat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta, kuntien yhteisöverosta ja kunnallisverosta. 

Vähennettävien erien suuruus täsmentyy laskelmien päivittyessä. Lopulliset siirtolaskelmat tehdään loppu-

vuonna 2023 kuntien raportoimien vuosia 2021 ja 2022 koskevien keskimääräisten kustannusten perusteella. 

Rahoituksen siirtolaskelmat saadaan kuntien Valtiokonttorille raportoimista taloustiedoista. 

Koko maan tasolla uudistus on kustannusneutraali, sillä kuntataloudesta lähtee yhtä suuri määrä kustannuksia 

ja tuloja pois. Yksittäisissä kunnissa tilanne ei ole kuitenkaan sama, sillä kuntakohtaisesti siirtyvät kustannuk-

set ja tulojen vähennykset eivät vastaa toisiaan. Uudistuksesta aiheutuvia kuntakohtaisia eroja tasoitetaan 

valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä tasauksilla ja rajoittimilla.  

Vuoden 2022 tasossa kuntien siirtyvät sote-kustannukset ovat yhteensä noin 20,16 miljardia euroa. Kuntien 

pelastustoimen tehtävien kustannukset ovat vuoden 2022 tasossa 470 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden 

yleiskatteinen rahoituspohja on siten 20,63 miljardia euroa.  
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Sote -uudistuksen vaikutus Parkanon talouteen 

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on rakentanut sote-uudistuksen kuntakohtaisten arviolas-

kelmien tulkitsemisen tueksi tiedoston, jonka avulla voi tarkastella sote-uudistuksen vaikutuksista yksittäisen 

kunnan talouteen uudistuksen eri vaiheissa. Tätä laskentamallia on hyödynnetty tuloslaskelmaosassa vuosien 

2023 ja 2024 osalta.  

 

Verotulot ja valtionosuudet 

Verottajan ja Kuntaliiton ennuste 14.5.2021 

Kunnallisveroennuste 

Kuluvalle ja tuleville vuosille valtakunnan tasolla talouden näkymät ovat kohentuneet. Kuluvana vuonna ennak-

koverojen arvioidaan kasvavan reilu 2 %. Valmistuvan verotuksen tilitykset ovat tosin viime vuoden vastaavia 

reilusti pienempiä. Palkkasumman kehitysarvio on parantunut verrattuna alkuvuoden arvioihin ja tämä näkyy 

myös ensi vuonna verrattain paremmassa kehityksessä. Myös vuosille 2023–2025 kunnallisveroon odotetaan 

keskimäärin noin 3,5 %:n kasvua vuositasolla. 

Parkanon kaupungin ennuste: 

 

 

Yhteenveto

TILIVUOSI 2019 2020 2021** 2022** 2023** 2024**

Verolaji

Kunnallisvero 18 997 19 782 20 029 20 051 20 583 21 056

Muutos % 4,0 4,1 1,2 0,1 2,6 2,3

Yhteisövero 2 106 2 249 2 871 2 386 2 317 2 409

Muutos % 4,6 6,8 27,7 -16,9 -2,9 4,0

Kiinteistövero 1 956 1 772 2 013 1 937 1 937 1 937

Muutos % 2,8 -9,4 13,6 -3,8 0,0 0,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 23 059 23 803 24 913 24 375 24 837 25 403

Muutos % 4,0 3,2 4,7 -2,2 1,9 2,3

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100 122,6 122,9 123,9 125,3 126,9 128,5

Kuluttajahintaindeksin muutos 1,0 0,7 1,3 1,5 1,5 1,5

Peruspalvelujen hintaindeksi 131,7 132,3 134,6 136,4 138,4 140,5

Peruspalv. hintaindeksin muutos 2,1 1,7 2,3 2,1 2,2 2,2

Parkano            
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Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste 

Yhteisöveroennuste perustuu toimintaylijäämän päivitettyyn kehitysarvioon sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Ku-

luvana vuonna tilitettävät yhteisöverot kasvavat arviolta yhteensä vajaa 27 %. Syy hyvän kehitykseen löytyy 

osin verovuoden 2020 parantuneesta maksuunpanoarviosta sekä alkuvuoden hyvistä verotilityksistä. Helmi-

kuussa valmistuvan verotuksen 2020 lisäennakkoja kertyi huomattavasti viime vuotta enemmän. Myös yhteisö-

veron ennakkoveroihin odotetaan hyvää kasvua, vajaa 20 % verrattuna viime vuoteen. Syy hyvään kehitykseen 
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löytyy parantuneen maksuunpanoarvion lisäksi myös korotetusta kuntaryhmän jako-osuudesta. Verovuodelle 

2021 kuntaryhmän jako-osuus nousi reilulla 2 % -yksiköllä, pääosin varhaiskasvatusmaksujen alentamisen ja 

tämän kompensoimisesta johtuen. Ensi vuonna yhteisöveron jako-osuus putoaa taas reilulla 10 % -yksiköllä ja 

tilitykset samalla arviolta vajaa -17 %. 

Kiinteistöveron osalta viime vuosi oli odotettua heikompi verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumisen joh-

dosta. Verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta tilittyi tämän vuoden tammi-huhtikuun aikana 

noin 197 miljoonaa euroa, eli noin 10 % maksettavasta kiinteistöverosta. Verovuoden 2021 kiinteistöverotiedot 

perustuvat Verohallinnon maaliskuun lopussa julkaistuun ennakkotietoon. Verohallinnon mukaan verovuoden 

2021 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta arvioidaan erääntyvän ensi vuoden alussa hieman pienempi 

määrä, yhteensä noin viisi prosenttia. Tämä arvio on huomioitu veroennustekehikossa tuleville vuosille. Yllä mai-

nittujen seikkojen johdosta kiinteistöverokertymä kasvaisi kuluvana vuonna vajaa 20 % ja laskisi taas ensi 

vuonna noin 3 %. 

Sote -uudistuksen vaikutusta verotukseen ei tässä ole huomioitu, mutta vuosien 2023 ja 2024 tulos-

laskelmissa se on otettu huomioon. Veronmaksajan aseman pitäminen ennallaan kunnasta riippumatta 

johtaa ratkaisuun, jossa jokaisen kunnan tuloveroprosenttia alennetaan lain nojalla saman verran – tämänhet-

kisen, vuoden 2020 tasoisen arvion mukaan 12,39 prosenttiyksiköllä. Kunnallisveron erotus maan keskiarvoon 

ei näin myöskään muutu. Kunnallisveron efektiivisyys paranee kaikilla kunnilla. 

Talousarvion 2022 verotuloennuste perustuu edellä selostettuun. 

 

 

Valtionosuudet 

Valtionosuus koostuu kahdesta osasta, valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtion-

osuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi ope-

tus- ja kulttuuriministeriö. 

Kuntaliitto päivitti vuoden 2022 ennakollisia kuntakohtaisia valtionosuuslaskelmia 10.5. ja 26.5.2021. 

Laskelmat perustuvat kevään kehysriihen päätöksiin sekä määräytymistekijöiden muutoksiin, kuten väestö- ja 

sairastavuus sekä työttömyys- ja työvoimatietojen päivityksille sekä veroennusteen mukaiseen tasauslaskel-

maan. 

Valtionosuudet kasvavat yhteensä (5,1 %) vuodelle 2022. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,2 pro-

sentin indeksikorotus (165 M€), kustannustenjaon tarkistus (246 M€), verotulomenetysten kompensaatioiden 

kasvu (178 M€) sekä tehtävämuutokset (107 M€). Kokonaisuudessa valtionosuuksien arvioidaan kasvavan 

noin 500 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Edellä mainitut valtionosuuslisäykset liittyvät joko kuntien kasvanei-

siin kustannuksiin tai tulomenetyksiin, eivätkä ne siten paranna kuntien taloustilannetta. 
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Kilpailukykysopimuksen mukainen työajanpidennyksestä johtuva valtionosuusleikkaus on palautettu osaksi 

valtionosuuksien vähennyksiä. Vuoden 2021 valtionosuuksissa kilpailukykysopimuksen mukainen leikkaus 

poistettiin väliaikaisesti osana koronatukimenettelyjä. Kilpailukykysopimusleikkauksen palauttaminen pienen-

tää kuntien valtionosuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuudet eivät sisällä vuosista 2020 ja 

2021 poiketen koronatukia. 

Kuntaliiton ennakolliset valtionosuuslaskelmat eivät sisällä kotikuntakorvaustuloja tai -menoja. Opetus- ja kult-

tuuritoimen valtionosuudet on sisällytetty laskelmiin vuoden 2021 tasossa. Lukuja on päivitetty 26.5. siten, että 

ne sisältävät OKM:n 26.4. tekemän korjauksen 53 kunnan valtionosuuksiin. 

Kuntaliiton ennakolliset valtionosuuslaskelmat poikkeavat hieman valtiovarainministeriön ennakollisista valti-

onosuuslaskelmista esimerkiksi sen vuoksi, että Kuntaliiton tasauslaskelma perustuu Kuntaliiton tuoreimpaan 

veroennusteeseen. Kuntaliiton valtionosuuslaskelmien summa sisältää myös opetus- ja kulttuuritoimen valti-

onosuudet. 

Parkanon kaupungin valtionosuusennuste perustuu edellä selostettuun. 

 

 

Tulos 

Talousarvion vuosikate on 991 361 euroa ja poistojen jälkeinen tulos on 1 153 640 euroa alijäämäinen. 

Poistot on talousarviossa arvioitu 2,1 milj. euroksi.  

 

Investoinnit 

Talousarvion bruttoinvestointien määrä on noin 1,8 milj. euroa ja netto noin 1,6 milj. euroa. Nettoinvestointeja 

pienentää kirjaston valtionosuus 141 000 euroa ja kiinteän omaisuuden myyntituloiksi kirjattu 100 000 euroa. 

 

Kiinteä omaisuus Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus

KIINTEÄ OMAISUUS TP 2018 TP2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -155 365 -464 428 -100 000 -100 000 -74 265 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Tulot 123 337 93 727 100 000 100 000 117 974 100 000 100 000 100 000 100 000
Netto, sitova -32 028 -370 701 0 0 0 43 709 0 0 0 0

Arvopaperit Kaupunginhallitus

OSAKKEET JA OSUUDET TP 2018 TP2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -108 300 -321 746 0 -1 037 012 -1 037 012 -977 629 0 0 0 0

Tulot 1 341 714 1 341 714 141 000 141 000 546 714 141 000 141 000 141 000 141 000
Netto, sitova 1 233 414 1 019 968 141 000 -1 037 012 -896 012 -430 915 141 000 141 000 141 000 141 000
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Tarkempi erittely on investointiosassa. 

Lainanhallintastrategia 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lainanhallintastrategian 30.10.2017. Sen mukaan: 

”- Kaupungin ottolainoista noin 1/3 -osa sidotaan kiinteään korkoon ja pitkään laina-aikaan, vaihtuvia korkoja 

ja lyhyttä laina-aikaa käytetään noin kolmasosaan lainoja ja loppuosaan lainoja korkosidonnaisuus ja laina-

aika valitaan lainanoton tai korkosuojauspäätöksen yhteydessä tilanteen mukaan. 

- Kiinteäkorkoisuus voidaan toteuttaa joko suoraan kiinteäkorkoisella ja pitkäaikaisella lainalla tai vaihtoehtoi-

sesti koronvaihtosopimuksella. Koronvaihtosopimuksen tekohetkellä voidaan ottaa huomioon jo tulevat lai-

nannostotarpeet ja mitoittaa suojaus sen mukaiseksi. 

- Antolainat ovat mahdollisia konserniin kuuluville. Korosta ja muista antolainojen ehdoista päätetään aina 

tapauskohtaisesti kaupunginvaltuustossa, lukuun ottamatta hallintosäännön 36 §:n mukaisia lyhytaikaisia 

tilapäisluottoja konserniin kuuluville.” 

Kaupungin antamilla lainoilla on oltava kiinnitys tai kaupungilla on oltava hallussaan osakekirjat taikka jälki-

panttaus niihin.  

 

TALONRAKENNUS TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA +muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -357 720 -710 889 -3 380 000 -325 000 -3 705 000 -3 540 745 -310 000 -470 000 -530 000 -329 993

Tulot 0 0 1 000 000 0 1 000 000 823 105 0 0 60 000 0
Netto -357 720 -710 889 -2 380 000 -325 000 -2 705 000 -2 717 640 -310 000 -470 000 -470 000 -329 993

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA +muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -864 296 -1 585 515 -1 281 000 155 000 -1 126 000 -893 925 -976 000 -960 000 -780 000 -699 997

Tulot 0 22 500 50 000 0 50 000 37 500 20 000 0 0 2
Netto -864 296 -1 563 015 -1 231 000 155 000 -1 076 000 -856 425 -956 000 -960 000 -780 000 -699 995

IRTAIN OMAISUUS TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA +muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -154 580 -1 501 016 -250 000 0 -250 000 -164 666 -420 000 -300 000 0 0

Tulot 0 81 094 0 0 0 0 0 0 0 0
Netto -154 580 -1 419 922 -250 000 0 -250 000 -164 666 -420 000 -300 000 0 0

INVESTOINNIT TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -1 640 261 -4 583 594 -5 011 000 -1 207 012 -6 218 012 -5 651 230 -1 806 000 -1 830 000 -1 410 000 -1 129 990

Tulot 1 465 051 1 539 035 1 291 000 0 1 291 000 1 525 293 261 000 241 000 301 000 241 002
Netto -175 210 -3 044 559 -3 720 000 -1 207 012 -4 927 012 -4 125 937 -1 545 000 -1 589 000 -1 109 000 -888 988
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Rahoitus 

Vuoden 2021 kesäkuussa on lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla käytössä 5 miljoonaa euroa. Koska kun-

tatodistusten korko on edelleenkin ollut miinusmerkkistä, niin todistuksia on otettu vähentämään korkokustan-

nuksia. Kuntatodistuksilla tullaan rahoittamaan edelleenkin vuoden 2022 rahoitustarvetta. 

Rahoituksen riittävyys ja vakavaraisuus 

Kuntien rahoituksen riittävyyden ja vakavaraisuuden turvaamisen mittaamiseksi on asetettu tunnuslukukritee-

rit, joiden täyttyessä kunnan katsotaan olevan rahoituskriisissä. Veroprosentin lisäksi Parkanon osalta täyttyy 

myös laskennallinen lainanhoitokate. Tulevien vuosien investointeja on mietittävä tarkkaan, jotta velkamäärä 

voidaan hallita.  

Sisäinen valvonta 

Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet vahvistettiin v. 2015 valtuustossa ja sen pohjalta 

kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 13.11.2017.  

Tietojärjestelmä-, henkilöstö- ja ympäristöriskit tiedostetaan ja niihin pyritään varautumaan suunnittelukauden 

aikana.  

Talousarvion 2021 määrärahojen riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Mahdollisiin, nähtävissä oleviin poik-

keamiin reagoidaan nopeasti. Tulosennusteet laaditaan vähintään kvartaaleittain kaupunginhallitukselle talou-

den seurannan pohjaksi. Talousarvion toteutumaa ja määrärahojen riittävyyttä käsitellään toimielimissä vähin-

tään neljännesvuosittain. Myös tavoitteiden toteutumista seurataan ja talouskatsaus esitetään vuosikolman-

neksittain kaupunginvaltuustolle. Kattavalla vakuutuskannalla ja sen vuosittaisella päivityksellä varaudutaan 

toiminnan vahinkoriskeihin. 

Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa on kuvattu kootusti sisäisen valvonnan ja riskien-

hallinnan keskeiset vastuut ja toteuttamistavat. Osana jatkuvaa päivittäistä johtamista ja työn toteuttamista 

toteutetaan sisäisen valvonnan osana riskienhallintaa laaditun riskienarviointilomakkeen pohjalta. Vuoden 

2020 aikana keskityttiin erityisesti tietosuojaa koskeviin riskeihin. Vuoden 2019 aikana tehty riskianalyysi on 

pohjana toimialojen sisäiselle tarkastukselle. 

Talousarviovuoden alussa toimialajohtajat käyvät läpi riskianalyysin ja tekevät vaadittavat tarkennukset toi-

mintoihin. 

Sisäisen valvonnan esiin nostamista asioista raportoidaan talousarvion toteutumisen yhteydessä. 

Hankinnat ja sopimukset 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.11.2018 Parkanon kaupungin sopimushallinnan ohjeen. Sopi-

mushallinnan ohjeen tavoitteena on minimoida sopimusriskejä ja vahvistaa sopimusjohtamista osana omista-

jaohjausta. Ohjeessa määritellään sopimusprosessien kulku ja lisäksi annetaan kootusti yhtenäisiä sisäisiä 

toimintaohjeita mm. sopimusten valmistelusta, valvonnasta, reklamoinnista, tiedonkulusta, raportoinnista, vas-

tuuhenkilöistä sekä sopimusten allekirjoittamista koskevasta toimivallasta. Sopimusjohtamisen keskiössä on 
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toimiva tiedonkulku koko sopimuksen elinkaaren ajan siten, että sopimuksen vastuuhenkilö ja sopimusta so-

veltava henkilöstö saa tiedon heille merkityksellisistä sopimusehdoista ja niiden muutoksista oikea-aikaisesti. 

 

Sopimushallinnan ohje on ohjeistus jokaiselle sopimusten kanssa tekemisissä olevalle työntekijälle aina val-

mistelijasta tallentajaan. Kaupunginhallitus on velvoittanut toimialat noudattamaan ohjetta. 

Kaupunki on hankkinut asianhallintajärjestelmän osaksi sopimushallinnan lisäosan, jolla sopimushallinta saa-

daan sähköistettyä ja sopimusten seuranta sopimuskaudella helpottuu. Vanhat sopimukset on saatu vietyä 

sopimushallintaan sähköiseen muotoon. Kirjaajat ovat vastanneet uusien sopimusten viennistä sopimushal-

lintaan ja tämä tavoite on toteutunut kohtuullisen hyvin. 

Kunnan hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia ja muita säännöksiä sekä kaupun-

gin hankintaohjetta. Kaupungin hankintaohje on hyväksytty 22.1.2018. 

Toimielinten ja viranhaltijoiden hankintavaltuuksista on noudatettava hallintosäännössä, talousarvion perus-

teluissa sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annettuja määräyksiä. 

Hallintosäännön 23 §:n mukaan: "Kaupunginhallitus, lautakunta tai jaosto hyväksyvät merkittävät sopimukset 

toimialueensa osalta. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, vastuualuejohtajat ja toimintayksikköjen esimiehet 

sekä muut hyväksymisoikeutetut hyväksyvät toimivaltansa rajoissa operatiiviseen toimintaan liittyvät sopi-

mukset ja hankinnat, joiden hoitamiseen on varattu määräraha talousarviossa." 

Toimivaltarajat ovat seuraavat: 

- kaupunginjohtaja ja toimialajohtaja  45 000 euroa 

- vastuualueiden ja toimintayksiköiden esimiehet 20 000 euroa 

- muut hyväksyjät    6 000 euroa 

Tämä kaupunginhallituksen antama toimivaltarajojen määrittely koskee koko palvelukeskusta. 
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Kuntakonsernin tavoitteet 
Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa 

taloudellista kokonaisuutta. Kunnan tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä ja muita yhtei-

söjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Kuntayhtymät yhdistetään kunnan konsernitilinpäätökseen riippu-

matta kunnan osuudesta yhtymän varoihin ja äänivaltaosuuteen. 

 

PARKANON KAUPUNKI-KONSERNI, Kuntanumero 581 

 

Kuntayhtymät:    Omistusosuus 

 

- Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin Ky  1,79 % 

 Pirkanmaan liitto   1,58 % 

- Sastamalan koulutuskuntayhtymä  6,55 % 

 

Tytäryritykset: 

 

- Parkanon vuokrakodit Oy, 1055223-9  100 % 

Kotipaikka: Parkano 

- Parkanon Jäähalli Oy, 0974377-5    52 % 

Kotipaikka. Parkano 

- Kehitys-Parkki Oy, 0915668-5     75 % 

Kotipaikka: Parkano  

- Ki Oy Parkanon Paloasema, 1931641-9  100 % 

Kotipaikka: Parkano   

- Lupinet Oy, 2490420-7     51 % 

 Kotipaikka: Parkano 

- Ki Oy Väistön ryhmäkodit, 2573164-3  100 % 

Kotipaikka: Parkano 

- Parkanon Teollisuustalo Oy, 0536665-0  100 % 

Kotipaikka: Parkano 

- Parkanon Vesi Oy, 2948190-1  100 % 

Kotipaikka: Parkano 
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Osakkuusyritykset: 

 

- Kiinteistö Oy Parkanon Tavaratalo, 0762527-8 31 % 

Kotipaikka: Parkano 

 

 Parkanon Tuuli Oy, 3165350-6  35 % 

 Kotipaikka Parkano 

 

Intressiyritykset: 

 

- Kiinteistö Oy Pankkitori, 0136350-8  17 % 

Kotipaikka: Parkano 

- Kolmostien Terveys Oy, 2674284-6   4 % 

Kotipaikka: Parkano 

 

Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta ovat muodostaneet 1.5.2015 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteis-

toiminta-alueen, jossa Parkanon kaupunki toimii vastuukuntana. 

 

Konsernitaseeseen jätetään yhdistelemättä Parkanon Rantakoto ry, koska Parkanon kaupungilla ei ole mää-

räämisvaltaa ko. yhdistyksessä. Ainoastaan yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen purkautuessa netto-

varallisuus siirtyy Parkanon kaupungille.   

 

Vaikka yhteisö tai tytäryhtiö jätetään yhdistelemättä konsernitaseeseen, on niiden silti toimitettava tilinpäätök-

sensä liitetietoineen Parkanon kaupungille. 

Konsernin toiminnan ohjaus 

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja 

kehitysjohtaja. Kaupungin konserniohje on uudistettu vuonna 2017 kuntalain mukaiseksi. 

Kaupunginhallitus on määrännyt kaupunginjohtajan ja kehitysjohtajan ohjattaviin kuuluvat yhteisöt seuraavasti: 

Kaupunginjohtajan ohjattaviin: Parkanon Jäähalli Oy, Parkanon Teollisuustalo Oy, Ki Oy Parkanon tavaratalo 

ja Kolmostien Terveys Oy 

Kehitysjohtajan ohjattaviin: Kehitys-Parkki Oy, Parkanon Vesi Oy, Parkanon vuokrakodit Oy, Lupinet Oy, Ki 

Oy Parkanon Paloasema ja Ki Oy Väistön ryhmäkodit. 

 

Talousarviossa tulee asettaa selkeät tavoitteet kaupungin toiminnan kannalta keskeisille konserniyhteisöille. 
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Kaupunginhallitus asettamat tavoitteet tytäryhtiöille: 

Parkanon vuokrakodit Oy tulee jatkaa talouden tervehdyttämistä siten, että viimeistään seuraavan valtuus-

tokauden lopussa yhtiö selviää ilman kaupungin tukea. 

Parkanon Vesi Oy:n tulee toimittaa lakisääteiset vesihuoltopalvelut asiakkailleen kohtuuhintaan kerryttäen 

maltillisesti taseen omaa pääomaa tulevien vuosien suuria talousveden hankinta- ja jakeluinvestointeja varten. 

Parkanon Jäähalli Oy:n tulee turvata nykyisen toiminnan jatkuvuus ja palvelut kuntalaisille. 

Lupinet Oy:n tulee nostaa nykyisen valokuituverkon käyttöastetta liittymien määrissä mitattuna vuonna 2022 

30–40 liittyjällä. 

Kehitys-Parkki Oy:n tulee panostaa voimakkaasti asemanseudun kehittämishankkeeseen ja laadittava alu-

eelle ns. masterplan kaavoituksen tueksi. Huolehdittava kattavista ja asiantuntevista yrityspalveluista koko 

toiminta-alueellaan. Rekrytointipalveluiden kehittäminen. 

Parkanon Teollisuustalo ja kiinteistöyhtiöt: toiminnan pitäminen vakaana ja ylijäämäisenä. 

Yhtiön nimi Lv 2020 Tp Lv 2021 Ta Lv arvio 2022 Tulos 2020 Tp Tulos 2021 Ta Tulosarvio 2022

Parkanon vuokrakodit Oy 617 728,88 €    622 000,00 €    622 000,00 €    103 116,33 €-    14 483,00 €-      11 000,00 €-      

Parkanon Vesi Oy 1 163 142,06 € 1 147 150,00 € 1 180 000,00 € 57 658,33 €      31 831,00 €      40 000,00 €      

Parkanon Jäähalli Oy 62 150,00 €      67 800,00 €      67 800,00 €      7 054,33 €-         -  €                  -  €                  

Lupinet Oy 188 199,95 €    81 000,00 €      120 000,00 €    113 224,00 €    2 000,00 €         10 000,00 €      

Kehitys-Parkki Oy 252 248,52 €    283 040,00 €    295 000,00 €    879,86 €            0,00 0,00

Parkanon Teollisuustalo Oy 78 400,00 €      -  €                  -  €                  7 777,91 €         -  €                  -  €                  

Ki Oy Parkanon Paloasema 190 642,58 €    190 642,58 €    190 642,58 €    6 211,33 €         62,58 €              -  €                  

Ki Oy Väistön Ryhmäkodit 168 363,17 €    168 222,00 €    168 222,00 €    16,24 €              -  €                             29,90 €              
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Käyttötalouden perusteluosa 
 

Keskusvaalilautakunta 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kunnallisten, maakunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Keskusvaalilautakunta ja sihteeri, vaalilautakunta, vaalitoimikunta. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset tapahtumat: Valmistaudutaan maa-

kuntavaaleihin 2022 ja eduskuntavaalit ovat 2023. 

Tarkastuslautakunta 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kaupungin hallinnon ja 

talouden ulkoisesta tarkastuksesta.  

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on suorittaa toiminnan arviointia ja laatia arviointikertomus. 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121.2 §:n kohdan 5 mukaisesti valvoa kuntalain 84 §:ssä sää-

detyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Tarkastuslautakunta kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Tilintarkastusyh-

teisön vastuullinen ja avustava tarkastaja suorittavat tarkastusta yhteensä arviolta 20 pv vuodessa. Tilintar-

kastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä. 

JHTT-tilintarkastusyhteisö BDO-Audiator Oy suorittaa kaupungin tilintarkastuksen kaudella 2017–2022. Kilpai-

lutus tehdään vuoden 2022 aikana. 

 

Kaupunginvaltuusto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Valtuustolla on kaupungin ylimpänä päättävänä elimenä kokonaisvastuu 

kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuustolle kuuluu strateginen päätöksenteko, kuntakonsernin tavoitteiden 

asettaminen sekä hallinnon järjestämisen perusteista päättäminen. Valtuusto päättää mm. talousarviosta, ti-

linpäätöksen hyväksymisestä, johtosäännöistä, maksujen perusteista, takauksista ja kiinteän omaisuuden 

myynnistä.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Kaupunginvaltuuston valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan kuntavaaleissa. 

Parkanon kaupunginvaltuustossa on 31 valtuutettua. Valtuusto kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. Lisäksi 

tarvittaessa järjestetään seminaareja ajankohtaisista aiheista. 
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Kaupunginhallitus 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta stra-

tegian ja tavoitteiden mukaisesti sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 

valvonnasta. Kaupunginhallitus myös valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. 

Kaupunginhallitukselle kuuluu kuntien yhteistyön kehittäminen ja kuntarakenneuudistuksen valmistelusta vas-

taaminen. Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernista ja konserniohjauksesta. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Kaupunginhallituksen kokouksia pidetään noin 20 kpl vuoden aikana. 

Lisäksi kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto, joka päättää henkilöstöasioista ja työnan-

tajan edustajana käyttää puhevaltaa neuvotteluissa henkilöstöjärjestöjen kanssa. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Konserniohjauksen edel-

leen kehittäminen ja konserniajattelun vahvistaminen. Elinvoimatekijöihin panostaminen. 

Kaupunginhallituksen vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet 

Yleishallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Yleishallintoon kuuluvat kaupunginhallituksen lisäksi myös kuntayhteis-

työ, mahdolliset hankkeet, kansliapalvelut, osuus verotuskustannuksiin ja muut yhteistoimintaosuudet, elinkei-

nojen kehittäminen, toimikunnat, nuorten kesätyön tukeminen, työllistämistoimet, TE- yhteispalvelu, asukas-

markkinointi, sekä koko kaupungin yleiset hallintokustannukset. Talousarvio sisältää määrärahan veteraanien 

ateriapalveluun haja-asutusalueella. Elinkeinojen edistämiseksi tuetaan mm. seuraavia priorisoituja hankkeita 

yhdessä Kehitys-Parkin kanssa: metalli- ja puualojen kehittämistoimet, Luonnonvara-keskuksen Parkanon toi-

mipisteen yritysrajapinnan kehittäminen ja Metsämuseon hyödyntäminen matkailun kehittämisessä. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Kansliayksikön henkilöstöön kuuluvat kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja (50 

% palkasta) ja kaupunginsihteeri (täyttämättä vakinaisesti). 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Kaupungin kehitysvoiman suurin tekijä on elin-

keinoelämä. Kaupunki on aktiivisesti edesauttamassa omalta osaltaan elinkeinoelämän ja sitä kautta kaupun-

gin koko elinvoiman kehittymistä. Kaupungin ja elinkeinoelämän yhteydenpito on aktiivista ja kaupungin aloit-

teesta lähtevää. Tavoitteena on 20 yrityskäyntiä vuodessa. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Uuden kuntalain velvoit-

teet viestinnästä ja tiedottamisesta otetaan huomioon kehittämällä ulkoista ja sisäistä viestintää. Kaupungin 

verkkoviestintää aktivoidaan ja kaupungin nettisivut pidetään ajantasaisina. Markkinointityöryhmä toimii aktii-

visesti ja koordinoi kaupungin markkinointia kaupunginhallituksen hyväksymän markkinointisuunnitelman mu-

kaisesti. 

Työllistämispalveluja kehitetään osana hyvinvointi- ja kasvupalveluja. Nuorten kesätyöllistämistä jatketaan. 

Työllistämisvelvoitteen täyttäminen on jokaisen toimialueen asiana. 
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Nuorten työllistämistukea yrityksille korotettiin kuluvalle vuodelle 250 eurosta 400 euroon nuorta kohden ja 

tämä on edelleen talousarvion pohjana. 

Henkilöstöhallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Henkilöstöjaosto on päättävä elin henkilöstöasioissa. Henkilöstöjaoston 

tehtävänä on kehittää kaupungin henkilöstörakennetta. 

Parkanon kaupungin henkilöstöhallinnossa vastataan KT-yhteyshenkilön tehtävistä, virka- ja työehtosopimus-

ten tulkintaa ja soveltamista koskevasta neuvonnasta, henkilöstöasioihin liittyvän ohjeistuksen kehittämisestä, 

henkilöstösuunnittelusta, - raportoinnista ja tilastoinnista sekä nuorten kesätyöllistämiseen liittyvistä asi-

oista.  Henkilöstöhallinnossa huolehditaan myös uusien työntekijöiden rekrytoinnista, henkilöstön työhyvin-

voinnista, työterveyshuoltoyhteistyön kehittämisestä, työsuojelusta sekä yhteistoiminnasta työnantajan ja hen-

kilöstön välillä (yhteistoimintaelin). Palkanlaskentapalvelut on ulkoistettu 1.4.2020 lukien Monetra Pirkan-

maalle. Parkanon kaupungin henkilöstöhallinto vastaa Monetra-yhteistyöhön liittyvien käytäntöjen kehittä-

mistä. 

Henkilöstön hyvinvointi heijastuu organisaation menestymiseen ja tuloksellisuuteen.  Henkilöstön tyhy-toimin-

taa pyritään kehittämään koko ajan. Henkilöstöä kannustetaan terveelliseen ja liikunnalliseen elämäntapaan 

mm. tarjoamalla mahdollisuus käyttää paloaseman ja urheilutalon kuntosaleja sekä urheilutalon ja Kaarnan 

palloilusalia, sponsoroimalla kuntosali-, keilahalli- ja hiihtotunnelimaksuja sekä järjestämällä erilaista tyhy-toi-

mintaa kuten sähly- ja lentopallovuoroja. Myös hallintokunnat järjestävät omaa tyhy -toimintaa. Edellä mainit-

tujen toimien lisäksi henkilöstön työhyvinvointia tuetaan myös lounasseteleiden avulla. Henkilöstön työhyvin-

vointitutkimus toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2021.  

Organisaatioviestinnän toimivuus on organisaation toiminnan kannalta tärkeää. Organisaatioviestinnän tehos-

tamiseksi otettiin vuonna 2020 käyttöön Parkanon kaupungin intranet (Pakki), joka toimii koko kaupungin hen-

kilöstön sisäisen tiedotuksen välineenä. Pakki toimii myös tietovarastona, johon pyritään kokoamaan kaikki 

henkilöstöä koskevat ohjeistukset uusien työntekijöiden rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Pakissa jul-

kaistaan myös kaupungin toimintaa ja henkilöstöä koskevia ajankohtaisia juttuja, joita aiemmin julkaistiin 

Parkki-lehdessä. Pakin tietosisältöjen täydentäminen ja kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2022. 

Osaavan henkilöstön hankkiminen on erittäin suuri haaste. Tämän tiedostaminen ja siihen reagointia on mie-

tittävä koko kaupungin tasolla. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstösihteerin tehtävä perustettiin keväällä 2017 osana hallinnon teh-

täväjärjestelyjä. Tehtävän perustaminen on merkittävä panostus henkilöstöasioiden hoitoon ja tämä muutos 

on todettu onnistuneeksi. Työsuojelupäällikön tehtävä hoidetaan oman työn ohella. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Henkilöstöhallintoa hoidetaan kaikilla kaupungin 

osa-alueilla, joilla toteutetaan kaupungin yhteisiä strategia-tavoitteita: Työympäristön turvallisuus ja viihtyisyys, 

henkilöstön tavoitteiden selkeys ja aktiivinen sisäinen viestintä, säännölliset henkilöstöpalaverit ja kehityskes-

kustelut, henkilöstön osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen, kannustaminen henki-

seen ja fyysiseen aktiivisuuteen, vetovoiman parantaminen työnantajana.  
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Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset tavoitteet:  

− henkilöstöhallinnon sujuva yhteistyö Monetran Pirkanmaan palkanlaskentapalveluiden kanssa, pal-

kanlaskentapalveluissa raportoitujen poikkeamatilanteiden vähentäminen Monetra Pirkanmaan 

kanssa yhteistyössä toteutetun koulutuksen ja ohjeistuksen avulla. 

− työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen 

− sairauspoissaolot ja työkyvyn tukeminen -mallin ja varhaisen välittämisen mallin mukaisten käytäntö-

jen jalkauttaminen läpi koko organisaation 

− Intranetissa (Pakissa) olevien henkilöstöasioita koskevien oheistusten ja sisältöjen kehittäminen 

− henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja ohjelmallisesti toteutettuun prosessien hallintaan ja ar-

kistointiin valmistautuminen.  

− Dynasty pääkäyttäjänä Dynasty 10 versiovaihtoprojektin toisena projektinvetäjänä toimiminen. Dy-

nasty 10 otetaan käyttöön tammikuussa 2021. Kyseessä merkittävä versionvaihtoprojekti ja iso toi-

mintatapojen muutos koko kaupungin asiakirjahallinnon näkökulmasta. 

Merkittävin menoerä on henkilöstön työterveyshuolto n. 130 000 euroa vuodessa. Tulopuolella henkilöstön 

koulutuskorvaus noin 3 300 euroa vuodessa. 

Henkilöstösihteerin palkkaus ja noin 5 % työsuojelupäällikön palkasta kohdentuu tähän toimintaan. 

Tukipalvelut 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Tukipalveluita ovat talouden johtaminen, toimistopalvelut, postitus, mo-

nistamo ja puhelinvaihde/palvelupiste. 

Tämän tehtäväalueen vastuulle kuuluvat mm. talouden kehityksen seuranta ja analysointi, talousarvion ja 

toimintakertomuksen valmistelu, kirjanpito ja tilinpäätös, ostoreskontra, maksuliikenne, päivähoito- ja yleis-

laskutus, perintätoimet, palkat ja eläkeasiat, maksuvalmius ja rahoitus.  

Toimistopalveluissa hoidetaan kaupungin asiakirjojen tietopalvelua, diariointia ja arkistointia. Toimistotarvik-

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

tukipalveluna.  

Monetra Pirkanmaa Oy:lle siirtyi 1.4.2020 alkaen talous- ja henkilöstöpalveluiden operatiivinen suorittaminen, 

jolloin 6 henkilöä siirtyi Monetra Pirkanmaa Oy:n palvelukseen. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Kehitysjohtaja (50 % palkasta), tiedonhallintasihteeri, palvelusihteeri. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: 

Talouspalveluiden tavoitteena on tulevalla kaudella vakiinnuttaa Monetralle ulkoistettujen toimintojen sujumi-

nen ja samalla jäntevöittää omiakin prosesseja. Sähköisten palveluiden käyttöönoton jatkaminen., GDPR –

tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttäminen. 
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ICT-palvelut 

 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: ICT-palvelut sisältävät alakohdat Ict-palvelut, Ulkoiset yhteydet, Oma 

verkko ja palvelimet sekä Ohjelmistojen ylläpito. ICT-palvelujen tehtävänä on järjestää tietoteknisiä palveluja 

sekä varmistaa kaupungin tietoteknisten järjestelmien toimivuus ja ajanmukaisuus. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Tietohallintojohtaja ja järjestelmäasiantuntija.  

Parkanon kaupungin tietohallinto tuottaa ICT palvelut myös Kolmostien Terveydelle ja Parkanon Vesi Oy:lle. 

Myös Kihniön alueella tuotetaan ICT palvelut Kolmostien Terveyden osalta. Parkanon kaupungilla on omia 

työasemia noin 250 ja kaikkineen ylläpidossa on työasemia noin 500 kappaletta. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: 

Jatketaan verkkojen uusimista ja tietoturvan parantamista. Uusitaan kytkinverkkoja 2022 loppuun mennessä. 

Siirrytään käyttämään potilaskertomusjärjestelmässä ja asia-asiakirjahallintojärjestelmässä uusia ohjelmisto-

versioita vuoden loppuun mennessä. Paikkatietoratkaisussa aloitetaan uuden kantapohjaisen järjestelmän ke-

hitys vuoden aikana. Kehitetään edelleen kaupungin sisäisiä ja ulkoisia sähköisiä työnkulun ja sähköisten pal-

veluiden palveluita. Panostetaan kaupungin työntekijöiden jatkuvaan koulutukseen. 

ICT-järjestelmien päivittämiseen on varattu investointiosaan 70 000 euroa. 
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Maaseutuhallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Maaseututoimen tehtäviin kuuluvat mm. EU:n kokonaan tai osittain ra-

hoittamien ja kansallisten tukien hallinnointi, muu maatalouteen liittyvä opastus ja neuvonta sekä vahinkoarvi-

oinnit. Maaseutuhallinnon järjestämistä uudistettiin kunnissa muodostamalla yhteistoiminta-alueita, jotka aloit-

tivat toimintansa vuoden 2013 alusta lukien. Yhteistoiminta-alueen muodostamisen vähimmäisvaatimuksena 

oli vähintään viisi työntekijänä ja 800 tilaa. Kankaanpään kaupungin hallinnoimalla yhteistoiminta-alueella taa-

taan lainmukaisten maaseututoimen tehtävien hoitaminen Parkanon maaseutuyrittäjille. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: 

Parkanossa toimivat tilat ja hakemusten määrä: 

  Tilaa Hakemusta 

v. 2010 194 1 290 

v. 2011 191 1 208 

v. 2012 188 1 176 

v. 2013 186 1 140 

v. 2014  179 1 171 

v. 2015 168 1 053 

v. 2016 167 858 

v. 2017 164 820 

v. 2018  157 797 

v. 2019 158 867 

v. 2020 156 850 

v. 2021 153 835 

v. 2022 151 830 

 

 

Muu perusturva  

 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Muuhun perusturvaan kuuluvat työmarkkinatuen kuntaosuus, ympäristö-

terveydenhuolto, perusturvan tilahallinto eli Väistön ja Rantakodon tilakustannukset sekä Pihlajalintu. Tekni-

nen toimialue laskuttaa nämä sisäisinä vuokrina. Lisäksi muun perusturvan alle kuuluvat eläkeperusteiset 

Keva-maksut. 

Ympäristöterveydenhuolto turvaa kuntalaisille terveellisen elinympäristön sekä hyvän ympäristön tilan ja 

ekologisesti kestävän kehityksen. Ympäristöterveydenhuollon osaprosessissa tuotetaan terveysvalvonnan, 

ympäristönsuojelun sekä eläinlääkintähuollon palvelut. Ympäristöterveydenhuolto toteutetaan vuoden 2014 

alusta yhteistoiminta-alueen toimesta, jossa vastuukuntana on Sastamalan kaupunki. 
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Perusturvalautakunta YTA 

 

Perusturvapalveluiden toiminta-ajatus: Perusturvapalveluiden toiminta-ajatuksena on turvata yhteistyössä 

yksityisen palveluntuottajan kanssa kuntalaisille kaupungin voimavaroja vastaavat laadukkaat sosiaali- ja ter-

veyspalvelut niitä itse järjestämällä tai palveluja hankkimalla. 

Lautakunnan toiminnan kuvaus: Yhteistoiminta-alueen Parkano-Kihniö sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes-

tämisen valmistelun ja toimeenpanovastuu on yhteisellä perusturvalautakunnalla. Parkanon kaupunki vastuu-

kuntana hoitaa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen kunnille kuuluvat viranomaistehtävät. 

Perusturvalautakunta vastaa palveluista, jotka edistävät kuntalaisten terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja toi-

mintakykyä lain edellyttämällä tavalla. Palveluilla tuetaan erityisesti kuntalaisten omatoimisuuden säilymistä. 

Perusturvalautakunta vastaa hallinnonalansa palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä, taloudesta sekä toi-

minnan ja talouden seurannasta. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan yhteinen toimielin on 8- jäseninen 

Parkanon kaupungin organisaatiossa toimiva perusturvalautakunta, jossa Parkanon kaupungilla on 5 jäsentä 

ja Kihniön kunnalla 3 jäsentä. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan toimikausi on 

valtuuston toimikausi. Sopijakuntien kunnanjohtajilla, hallitusten puheenjohtajilla ja Parkanon nuorisovaltuus-

ton edustajilla on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Lautakunnan puheenjohtaja valitaan Parkanon kaupungin jäsenistä. Kihniön kunta nimeää jäseniksi 3, vara-

jäseniksi 3 ja varapuheenjohtajaksi valittavat henkilöt. Esittelijänä toimii terveys- ja hyvinvointijohtaja. 

Perusturvalautakunnalla on yksilöjaosto, joka päättää yksilöasioiden muutoksenhauista ja muista sille määrä-

tyistä 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 varajä-

senistä. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: 

Suomalaisten hyvinvointi ja elämänlaatu ovat kehittyneet hyvin kuluneen kymmenen vuoden aikana. Sosiaa-

lisen eriarvoisuuden lisääntyminen on kuitenkin riski sekä yksilöiden hyvinvoinnin että yhteiskunnan vakauden 

kannalta. Työllisyys, terveys ja hyvinvointi sekä niitä tukevat palvelut vahvistavat kansalaisten osallisuutta ja 

estävät syrjäytymistä. 

Hyvinvointialueiden valtuustot aloittavat toimintansa ja talousarviovuonna valmistaudutaan siirtymiseen, jos 

eduskunta hyväksyy lakipaketin kesällä 2021 suunnitellussa aikataulussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uu-

distuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen kuntaa suuremmille 

itsehallinnollisille alueille. 

Itsehallinnollisia hyvinvointialueita muodostetaan 21 ja Helsinki. Talousarvion laadintahetkellä tiedossa olevan 

suunnitelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden tuotettavaksi 
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1.1.2023. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset 

ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutet-

tavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin 

haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Talousarviovuonna 2022 tullaan jatkamaan aktiivisesti sote-palve-

luiden kehittämiseen ja hyvinvointialueen valmisteluun yhteistyössä Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan muiden 

kuntien kanssa. 

Tavoitteena on paikallisestikin uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöä seuraavien vuosien 

aikana soteuudistuksen tavoitteiden mukaisesti, mm. kehittämällä lasten ja perheiden palvelukokonaisuutta, 

sote-keskusten mukaista toimintaympäristöä sekä lisätä etähoivaa ja digitaalisia palveluita. Uudistamistyö tu-

lee tarvitsemaan edelleen työn resursointia ja aiheuttamaan kustannusvaikutuksia. Uudistustyö tullaan toteut-

tamaan vuosina 2021–2022 erillisenä hankerahoituksena ja osittain oman työn ohella tehtävänä kehittämis-

työnä. Pirkanmaan maakuntahallitus päätti elokuussa 2019 kuntien esityksestä, että Pirkanmaan liitto toimii 

hanketoimistona kuntien sote-palveluiden kehittämisen jatkovalmistelussa. Valmistelun ja kuntien palveluiden 

kehittämiseksi vuonna 2020 aloitettu PirSOTE-hanke jatkuu vuonna 2022.  

Vammais- ja kehitysvammahuollon palveluiden osalta keskitytään yhdessä koko Pirkanmaan kuntien kanssa 

tehtävään uudistamistyöhön. Työn tavoitteena on lisätä asiakasosallisuutta ja tarjota erilaisia tapoja tuottaa 

mm. henkilökohtaisen avun palveluita. Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alue osallistuu mm. henkilökohtaisen 

budjetoinnin hankkeeseen.  

Parkanon kaupunki on rakennuttanut vuoden 2020 aikana ensisijaisesti ikäihmisille ja erityisryhmille tarkoite-

tun Pappilanpolun vuokrakerrostalon. Asukkaat pääsivät muuttamaan joulukuun 2020 aikana. Tavoitteena on 

lisätä yhteisöllistä asumista ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä asumisen ja arjen tukemiseksi. 

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja se jatkuu 30.6.2023 saakka. Työllisyyskokeilulla tavoitellaan 

vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluita. Tavoit-

teena on erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tukeminen. Kokeilussa lisä-

tään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja tavoitellaan työllisyys, koulutus ja sosiaali- ja terveyspalveluita paremmin 

yhteen sovittavia ratkaisuja. 

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.7.2021. Asiakasmaksulain uudistuksen 

vaikutus ikäihmisten palvelujen maksuja alentavasti on arvioitu olevan noin 2 %. 

Toimeentulotuen osalta täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat säilyneet kuntien järjestämisvastuulla. 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat viimesijainen taloudellisen tuen muoto. Täydentävän ja ehkäi-

sevän toimeentulotuen kustannuksissa on nähtävissä kasvua tässä hetkessä ja myös tulevina vuosina.  
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Palveluiden järjestäminen: 

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. 

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 

ulkoistettu. Parkanon kaupungin ja Pihlajalinnan Terveys Oy:n välistä hankintasopimusta sovelletaan myös 

Kihniön sote -toimintaan. Kihniötä koskevasta sote - viranomaistoiminnasta vastaa Parkanon kaupunki. 

Parkanon kaupunki ja Pihlajalinna Terveys Oy ovat perustaneet Kolmostien Terveys Oy:n, joka on Pihlajalinna 

Terveys Oy:n tytäryhtiö. Kolmostien Terveys Oy tuottaa vuodesta 2016 lähtien Pihlajalinnan Terveys Oy:lle 

alihankintana Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Kokonaisuudessaan toimintakulut yhteensä 42,9 miljoonaa euroa, josta suurin erä palvelujen ostot 38,3 mil-

joonaa euroa ja tulot 14,8 miljoonaa euroa. Todettakoon, että 1.7.2021 voimaan tulleet sosiaali- ja terveyden-

huollon asiakasmaksumuutokset vaikuttavat asiakasmaksutulojen pienemiseen. Osa palveluista muuttuu 

maksuttomiksi ja jotkut palvelut siirtyvät kerryttämään asiakkaan maksukattoa.  

Sote-palvelut 

Yhteistoiminta-alueen sote – palvelut tuottaa Pihlajalinna Terveys Oy:n tytäryhtiö Kolmostien Terveys Oy vi-

ranomaistoimintaa lukuun ottamatta. 

Pihlajalinna vastaa kokonaisulkoistuksena perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, erikoissairaanhoi-

don, perhe- ja kasvatusneuvolan, osan vammaispalveluista, osan päihdepalveluista, psykiatrian poliklinikan, 

vanhustyön, kotihoidon, ravintohuollon ja pesulan palveluista. 

Kokonaisulkoistuksen keskeiset tavoitteet: 

1. Asiakaslähtöisten, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen yh-

teistoiminta-alueella hyödyntämällä muualla toimiviksi havaittuja toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä 

sekä täysin uusia innovaatioita 

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

teistyönä 

3. Lähipalvelujen säilyminen ja saatavuus yhteistoiminta-alueella 

4. Korkean palvelun laadun säilyminen nykytasolla 

5. Kustannuskehityksen ennakoitavuus ja hallinta 

6. Hyvillä palveluilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta 

 

Perusturvan hallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Perusturvapalveluiden hallinnon tehtävänä on ohjata ja seurata perusturvan 

toimintoja, ml. sote – ulkoistuksen toteuttamista. 
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Palvelutuotanto perustuu hyväksyttyihin säädöksiin, toimintaohjeisiin ja palvelutarvekartoituksiin kuntalaisten 

tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus huomioiden. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Perusturvan hallinnon henkilöstöresurssina on terveys- ja hyvinvointijohtaja. 

 

Sosiaalipalveluiden viranomaistoiminta 

Kunnan tuottamia ja virkavastuulla suoritettavia tehtäviä ovat lastensuojelu, aikuissosiaalityö, lastenvalvonta 

sekä ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki sekä työelämän palvelukeskuksen palvelut. Näiden kokonai-

suuksien lisäksi viranhaltijapäätös tehdään kunnassa vammaispalvelun palveluista, kehitysvammahuollon eri-

tyishuollosta, päihdehuollon laitoshoidosta, omaishoidontuesta, kotihoidon palvelusta ja maksusta, asumispal-

velusta ja maksusta (ikäihmiset, päihdehuolto, kehitysvammahuolto, vammaispalvelu, psykiatrinen asumispal-

velu). Näiden viranomaistehtävien lisäksi kaupungin vastuulla on tulojen laskutus 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. 

Volyymitiedot 2022: Terveys- ja hyvinvointijohtaja, sosiaalityön päällikkö, sosiaalityöntekijä (3 + 1 uusi virka), 

sosiaaliohjaaja 3, perhetyön asiantuntija, vanhustyön asiantuntija 2, vammaispalvelun asiantuntija, sosiaali-

palvelusihteeri, kotipalvelutyöntekijä, työllisyyskoordinaattori, palveluohjaaja, ma. omavalmentaja, kuntoutta-

van työtoiminnan palveluohjaaja ja työvalmentaja, työnsuunnittelija, vastaava lääkäri (50 %). Hallintoylilääkärin 

palvelut ostetaan Mänttä-Vilppulan kaupungilta. 

Talousarviovuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat palvelujen oikea-aikainen saatavuus, osaava ja hy-

vinvoiva henkilöstö sekä hyvä ja toimiva yhteistyö palvelun tuottajien ja kumppanien kanssa. 

 

Palvelujen saatavuus 

Eri ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäise-

minen oikea-aikaisesti sekä tarvittavan palvelun saaminen lakisääteisessä määräajassa. 

Mittarina aikarajojen toteutumiseksi käytetään yhteistoiminta-alueella 

• Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika 7 arkipäivän kuluessa 

• Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta 

• Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys/arviointi 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta 

• Vammaispalveluhakemuksen käsittely ja palvelupäätös 3 kuukauden kuluessa hakemuksesta 

• Keskustelu sosiaaliviranomaisen kanssa täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea koskevassa 

asiassa viimeistään 7. arkipäivänä pyynnöstä 

• Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 päivän kuluessa yhteydenotosta 

• Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saamisen odotusaika viimeistään 3 kk:n kuluttua päätöksestä 
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Tavoitteiden toteutumista seurataan seuraavien taulukoiden avulla:  

• Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Parkano (liite 1) 

• Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Parkano (liite 2) 

• Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Parkano (liite 3) 

• Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Parkano (liite 4) 

• Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö (liite 5) 

• Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö (liite 6) 

• Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Kihniö (liite 7) 

• Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Kihniö (liite 8) 

 

Koulutettu, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö yhteistoiminta-alueella 

Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä vastaa sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, jolla on 

sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys tehtäviin. Virat ja työsuhteet 

täytetään pätevillä pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevilla palvelussuhteilla. 

Henkilöstön koulutustarve kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä ja henkilöstön ammattitaitoa ylläpide-

tään sekä yksilö- että yhteiskoulutuksella. Työyksikössä pidetään säännölliset asiakastyön tiimit ja työpaikka-

kokoukset tukien henkilöstöä vahvaan vuorovaikutteiseen viestintään ja keskinäiseen vuoropuheluun. Henki-

löstön jaksamista ja motivaatiota tuetaan kaupungin yleisellä tyhy-toiminnalla sekä työyksikön omalla tyhy- ja 

virkistystoiminnalla. 

Mittarina henkilöstön osalta käytetään: Osallistumisaktiivisuus koulutuksiin, kehittämishankkeisiin ja muihin 

työn kehittämistoimintoihin, esimerkiksi kehityskeskustelut, työnohjaus ja työpaikkakokoukset. 

Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan kanssa 

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

muut sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavan Kolmostien Terveys Oy:n kanssa. Tavoitteena on kustannusteho-

kas palvelujärjestelmä, joka tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti. 

Palvelujärjestelmä mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja kehittymisen omassa työssään alan asiantunti-

jaksi. Kaupunki ja Kolmostien Terveys Oy tekevät saumatonta yhteistyötä palvelujen järjestämiseksi kuntalai-

sille. 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 

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

vonta.  
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Tiivistä yhteistyötä tehdään myös muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. muut hallin-

nonalat, järjestöt ja yksityiset tahot. Yhteistoiminnalla saavutetaan monialaisia hyötyjä. Toimivilla yhteistyöra-

kenteilla mahdollistetaan yhteistyökäytänteiden siirtyminen arjen työhön. 

Mittarina yhteistyön seuraamiseksi käytetään yhteistoiminta-alueella: Ohjausryhmän kokousten määrä 
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Liite 1 / Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Parkano  

 

Liite 2 / Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin  

 

Liite 3 / Odotusajat iäkkään henkilön hakeminin sosiaalipalveluihin Parkanossa 

 

Seurattava asia Mittari Palvelutuotantoyksikkö Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu

Lastensuojelu palvelutarpeen 

arviointi

Palvelutarpeen arvio  on valmistunut 3 kk 

määräajassa

Parkano

Lastensuojeluilmoitusten käsittely Ilmoitusten määrä / käsittely Parkano

7 vrk kuluessa ilmoituksesta

Vammaisten henkilöiden 

palvelutarpeen selvitys

Arvioinnin toteutuminen viimeistään 7 

arkipäivän kuluessa yhteydenotosta

Parkano

Vammaisten henkilöiden 

palvelupäätös

Päätös 3 kk kuluessa hakemuksen 

tekemisestä

Parkano

Toteutuminen     viimeistään

7. arkipäivänä pyynnöstä

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 

sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen 

arviointiin vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle.

Keskustelu sosiaaliviranomaisen 

kanssa toimeentulotukiasiassa

Parkano

ParkanoToimeentulotukipäätös Päätöksen tekeminen viimeistään 7. 

arkipäivänä hakemuksen saapumisesta

Seurattava asia Mittari Palvelutuotantoyksikkö 1.1.-30.6.2022 1.7.-31.12.2022

Ikäihmisten palvelutarpeen 

arviointi

Toteutuminen viimeistään 7 

vrk kuluttua yhteydenotosta

Parkano

Ikäihmisten 

sosiaalipalveluiden saamisen 

Toteutuminen viimeistään 3 

kk kuluttua päätöksestä

Parkano

1.1.-30.6.2022 1.7.-31.12.2022

Palvelu
Keskimääräinen odotusaika 

hakemuksesta palvelun saamiseen

Keskimääräinen odotusaika 

hakemuksesta palvelun saamiseen

Palvelutarpeen arviointi

Omaishoidontuki

Turvapuhelin

Tukipalvelut / ateriat

Kauppa-asiointipalvelu

Kotihoito

Ympärivuorokautinen hoito 

(Tehostettu palveluasuminen, 

Parkanossa ei laitoshoitoa)
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Liite 4 / Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Parkano 

 

 

Liite 5 / Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö 

 

 

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

Viimeisimmät tiedot: 2021

Huhtikuu Elokuu Joulukuu

Yhteydensaanti

terveyskeskukseen puhelimitse (8-

16 välillä) 

Vastausprosentti

Kiireellinen yhteydensaanti arkisin, 

virka-aikana

Hoidon tarpeen arviointi Arvioinnin toteutuminen 3 vrk sisällä 

yhteydenotosta

Parkanon terveyskeskus

Odotusaika lääkärin vastaanotolle Ajansaaminen viimeistään 3 kk sisällä 

yhteydenotosta lähetteen saapumisesta

Hoidon järjestyminen

Kolmas vapaa aika  lääkärin 

vastaanotolle (T3)

Parkanon terveyskeskus

Kolmas vapaa aika sairaanhoitajan 

vastaanotolle (T3)

Parkanon terveyskeskus

Kolmas vapaa aika 

hammaslääkärin vastaanotolle 

(T3)

Parkanon terveyskeskus

Parkanon terveyskeskus

Tavoite 80  % Parkanon terveyskeskus

Seurattava asia Mittari Yksikkö

Seurattava asia Mittari Palvelutuotanto- Huhtikuu Heinäkuu Lokakuu

 yksikkö 2022 2022 2022

Lastensuojelu 

palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvio  on 

valmistunuyt 3 kk 

määräajassa

Kihniö

Lastensuojeluilmoitusten 

käsittely

Ilmoitusten määrä / 

käsittely 

Kihniö

7 vrk kuluessa 

ilmoituksesta

Vammaisten henkilöiden 

palvelutarpeen selvitys

Arvioinnin toteutuminen 

viimeistään 7 arkipäivän 

kuluessa yhteydenotosta

Kihniö

Vammaisten henkilöiden 

palvelupäätös

Päätös 3 kk kuluessa 

hakemuksen 

tekemisestä

Kihniö

Toimeentulotukipäätös Kihniö

Keskustelu sosiaali-

viranomaisen kanssa 

toimeentulotukiasiassa

Toteutuminen 

 viimeistään 7. 

arkipäivänä pyynnöstä

Kihniö

Päätöksen tekeminen 

viimeistään 7. 

arkipäivänä 

hakemuksen 

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 

sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen 

arviointiin vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle.
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Liite 6 / Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö 

 

Liite 7 / Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Kihniö 

 

Liite 8 / Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Kihniö 

 

Seurattava asia Mittari Palvelutuotanto-yksikkö 1.1.-30.6.2022 1.7.-31.12.2022

Ikäihmisten palvelutarpeen 

arviointi

Toteutuminen 

viimeistään 

Kihniö

7 vrk kuluttua 

yhteydenotosta

Ikäihmisten 

sosiaalipalveluiden 

saamisen odotusaika   

Toteutuminen 

viimeistään 3 kk kuluttua 

päätöksestä

Kihniö

1.1.-30.6.2022 1.7.-31.12.2022

Palvelu
Keskimääräinen odotusaika 

hakemuksesta palvelun saamiseen

Keskimääräinen odotusaika 

hakemuksesta palvelun saamiseen

Palvelutarpeen arviointi

Omaishoidontuki

Turvapuhelin

Tukipalvelut / ateriat

Kauppa-asiointipalvelu

Kotihoito

Ympärivuorokautinen hoito (laitoshoito 

ja tehostettu palveluasuminen)

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

Viimeisimmät tiedot:

Seurattava asia Mittari Yksikkö Huhtikuu Elokuu Joulukuu

Yhteydensaanti Tavoite 80  % Kihniön terveyskeskus

terveyskeskukseen puhelimitse (8-16 

välillä) 

Vastausprosentti

Kiireellinen yhteydensaanti arkisin, virka-

aikana

Hoidon tarpeen arviointi Arvioinnin toteutuminen  3 vrk 

sisällä yhteydenototsta

Kihniön terveyskeskus

Odotusaika lääkärin vastaanotolle Ajansaaminen viimeistään 3 

kk sisällä yhteydenotosta 

lähetteen saapumisesta

Kihniön terveyskeskus

Hoidon järjestyminen

Kolmas vapaa aika  lääkärin 

vastaanotolle (T3)

Kihniön terveyskeskus

Kolmas vapaa aika sairaanhoitajan 

vastaanotolle (T3)

Kihniön terveyskeskus

Kolmas vapaa aika hammaslääkärin 

vastaanotolle (T3)

Kihniön terveyskeskus
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Sivistyslautakunta 

 

Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus:  

Sivistyspalvelujen toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia laadukkaita sivistyspalveluita tuot-

tamalla. Sivistyspalvelut mahdollistavat kaikille parkanolaisille oppimisen, itsensä toteuttamisen ja kehittämi-

sen sekä virikkeellisen elämän. Sivistyspalvelut luovat edellytyksiä, jotta jokainen ihminen voi elää aktiivista, 

luovaa ja merkityksellistä elämää. 

Yhteistyö, kumppanuudet sekä kuntalaisten osallisuus ovat palveluiden toteuttamisessa keskeisenä toiminta-

ajatuksena. 

Lautakunnan toiminnan kuvaus: 

Sivistyslautakunta vastaa sivistyspalvelujen osalta varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta sisältäen erityis-

opetuksen, lukiokoulutuksesta, kirjastotoimesta, vapaa-aikapalveluista sisältäen kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso-

palvelut, sekä aikuiskoulutus- ja musiikkiopistotoiminnasta. Palvelut tuotetaan osaavan ja motivoituneen hen-

kilökunnan toimesta sekä ostopalveluina. 

Sivistyslautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet: 

1. Edistää ja tukea lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä vahvistaa lapsiperheiden osallisuutta 

ja hyvinvointia muuttuneessa toimintaympäristössä 

2. Luoda palveluverkostoon kumppanuuksia sekä jokaisen osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia toi-

mialan sisällä sekä laajasti eri verkostojen kanssa. 

3. Kehittää toimintaympäristöjä kuntalaisten kohtaamispaikoiksi ja kansalaistoiminnan keskuksiksi, jotka mah-

dollistavat liikkumisen, virkistymisen sekä viihtymisen yhdessä. 

Sivistyslautakunnan vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet 

 

Sivistyslautakunnan hallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida koko 

toimialan toimintaa sekä vastuualueiden yhteistyötä palveluiden joustavan tuottamisen mahdollistamiseksi.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys: sivistysjohtaja, 1 toimistosihteeri. 
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KOULUTUS 

Peruskoulutus 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Parkanon yhtenäiskoulu on kunnallinen peruskoulu, joka antaa lakisääteistä perusopetusta. Koulun arvopoh-

jaa ohjaavat valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa sekä kunnan perusopetuksen opetussuunni-

telmassa määritellyt arvot. 

 

Parkanolainen esi- ja peruskoululainen saa kulkea turvallista oppimisen polkua kohti peruskoulun jälkeisiä 

jatko-opintoja yhtenäiskoulussa. Työtä tehdään yhteisvastuullisesti koulun, kodin ja lähiympäristön kanssa po-

sitiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Koululaistenaamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulun yhtey-

dessä.  

 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

 

Perusopetus, luokat 1.–9. 

580 oppilasta 

johtava rehtori 1, rehtori 2,  luokanopettajia 18, aineenopettaja 11, päätoiminen tuntiopettaja 2, laaja-alainen 

erityisopettaja 4, erityisluokanopettaja 3, jopo-ryhmän opettaja 1, luokkien 3-6 kielten opettajia 2, erityisohjaaja 

2, koulunkäynnin ohjaaja 7, koulunkäynninohjaaja/lähihoitaja 2, määräaikainen koulunkäynnin ohjaaja (52,3-

78,4%) 5, joista 2 lähihoitajaa, koulunkäynnin ohjaaja oppisopimuksella 1, koulukuraattori 1, ruokapalvelu-

esimies 1, ruokapalvelutyöntekijä 3, koulusihteeri 1. Lisäksi kaikille kouluasteille yhteiset koulukuraattori 1, 

palvelukoordinaattori 1 ja pedagoginen tvt-tukihenkilö 1 sekä kasvatustyön palveluvastaava 1. 

 

 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

 

Uuden koulukampuksen vaativan toimintakulttuurin kehittäminen. 

 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: 

 

1. Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen Koulu- ja kulttuurikampus Kaarnassa 

Tavoitteena on, että jokainen yhteisön jäsen saa vaikuttaa omaan oppimiseen / työhön ja hyvinvointiin liittyviin 

asioihin. Tavoite toteutetaan luomalla yhteisöllisen toimintakulttuurin rakenteita eri asteiden ja eri toimijoiden 

kesken. Tavoite toteutetaan osallistamalla oppilaita, opiskelijoita ja henkilökuntaa päätöksentekoon koulun eri 

toimielinten kautta. 
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Tavoitetta mitataan syntyneillä yhtenäisillä käytännöillä sekä oppilaille, opiskelijoille, huoltajille ja henkilökun-

nalle suunnatuilla kyselyillä. 

 

2. Hyvinvoinnin edistäminen perusopetuksessa 

Tavoite toteutetaan vahvistamalla oppilaiden elämänhallintaan liittyviä arjen taitoja tehostamalla yhteistyötä 

OHR:n kanssa ennaltaehkäisevästi. Tavoite toteutetaan vahvistamalla kasvatuskumppanuutta myös huolta-

jien ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa. Hyvinvointia edistetään myös muilla tavoin, kuten ryhmäy-

tymisillä, teemapäivillä sekä kouluaamiaisella. 

Tavoitetta mitataan mm. kouluterveyskyselyn tuloksilla sekä muilla käytettävissä olevilla mittareilla (esim. 

Wilma). 

 

3. Oppimisympäristöjen käytön kehittäminen 

Tavoite toteutetaan fyysisten oppimisympäristöjen osalta tilojen monipuolisella ja tehokkaalla käytöllä. Tavoite 

toteutetaan hyödyntämällä tilanvarausohjelmaa jo saatujen kokemusten pohjalta. Digitaalisia oppimisympäris-

töjä hyödynnetään entistä paremmin laajentamalla niiden käyttöä myös pienempien oppilaiden opiskelussa. 

Tavoitetta mitataan fyysisten oppimisympäristöjen osalta syntyneiden solurajat ylittävien yhteistyöprojektien 

määrällä.  

Tavoitetta mitataan digitaalisten oppimisympäristöjen osalta pienillä oppilailla oppimisympäristön haltuunoton 

onnistumisella. 

 

Lukiokoulutus 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka jatkaa peruskoulun kasvatustehtävää. Lukiokoulutus antaa oppilaille 

riittävän laajat tiedot ja taidot jatko-opintoihin sijoittumista varten. 

 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstön määrä: 

Rehtori 1, aineenopettajia 8, yhteisiä aineenopettajia yhtenäiskoulun kanssa 8, yhteinen opinto-ohjaaja perus-

opetuksen kanssa 1, koulusihteeri 1. Lisäksi kaikille kouluasteille yhteiset koulukuraattori 1, palvelukoordinaat-

tori 1 ja pedagoginen tvt-tukihenkilö 1 sekä kasvatustyön palveluvastaava 1. 

 

Parkanon lukiossa on 109 oppilasta. 

Tiedot 20.9.2020 tilanteen mukaan.  
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Parkanon lukion oppilasmäärän kehitys viime vuosina: 

lukuvuosi 2020–2021: 108 opiskelijaa, näistä aloittaneita 43. 

 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Työelämäyhteistyön kehittäminen. 

 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

 

1. Hyvinvoinnin edistäminen 

Tavoite toteutetaan liikunnan ja yhteisöllisen tekemisen kautta sisällyttämällä lukion lukuvuoden toimintaan 

teema- ja liikuntapäiviä, luentoja sekä opiskelutyössä mukana olevien toimijoiden työpanosta. Tavoite toteute-

taan lisäämällä yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden tietoutta hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä lisäämällä 

OHR- ja nuorisotoimen henkilöiden jalkautumista oppitunneille (työpareiksi opettajille). Tavoite toteutetaan yh-

teistyössä erityisesti oppilashuollon ja nuoriso- ja vapaa-aikatoimen kanssa, mutta myös muiden paikallisten 

toimijoiden, kuten urheiluseurojen ja vapaan sivistystyön kanssa. 

 

Tavoitteen toteutumista mitataan syntyneillä uusilla toimintamuodoilla ja yhteistyön määrällä sekä opiskelijoi-

den tyytyväisyydellä. 

 

2. Lukion osuuskuntatoiminnan kehittäminen 

Tavoite toteutetaan määrittelemällä osuuskuntatyöhön sitä johtava opettaja ja sitä kautta toiminnan käynnis-

täminen. Tavoite toteutetaan osallistamalla opiskelijat osuuskuntatyöhön, laatimalla kirjallinen suunnitelma toi-

minnan kehittämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ottamalla osuuskunnan toiminta osaksi lukion toi-

mintaa. 

Tavoitteen toteutumista mitataan toiminnan käynnistymisellä ja siitä saatavilla tuloksilla. 

 

3. Työelämäyhteistyön kehittäminen 

Tavoite toteutetaan kaksipäiväisellä TET-jaksolla sekä erilaisilla yhteistyöprojekteilla työelämän ja paikallis-

ten/alueellisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Tavoite toteutetaan muun muassa Teknologiassa on komea 

tulevaisuus -kurssipilotin avulla, jonka myötä luodaan uusi toimintamalli lukiokoulutuksen ja työelämän välille. 

 
lukuvuosi 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 

opp.määrä 147 122 95 95 84 90 89 95 108 

aloittaneet 30 38 26 32 30 31 32 34 43 
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Tavoitteen toteutumista mitataan syntyneillä uusilla yhteistyömalleilla, kontakteilla sekä yhteistyössä tehtävistä 

jaksoista/kursseista kerättävillä opiskelijoiden ja työnantajien palautteilla. 

 

Varhaiskasvatus  

  

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus:  

Varhaiskasvatus   

Lapsiperheille tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta turvallisessa ympäristössä. Varhaiskasvatuksen ensisi-

jaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varhaiskasvatusta tarjotaan joko perhe-

päivähoidossa tai päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen toiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteisiin sekä Parkanon varhaiskasvatussuunnitelmaan.  

  

Esiopetus  

Esiopetuksessa toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja Parkanon esiopetus-

suunnitelmaan. Esiopetus on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Esiopetuksen tavoitteena on lapsen 

kasvun, kehityksen ja oppimisedellytysten vahvistaminen. Esiopetus on ensimmäinen vaihe lapsen opinpolkua 

ja sen tavoitteena on luoda lapselle tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja perusopetukseen aloittami-

seen. Esiopetusta annetaan Kuttikallion päiväkodin alaisuudessa toimivissa esiopetusryhmissä.  

  

Volyymitiedot ja niiden kehitys  

Lapsia varhaiskasvatuksen piirissä sekä esiopetuksessa yhteensä noin 240.  

-Esiopetuksessa ikäryhmästä 100 %  

-0–6-vuotiaiden ikäryhmästä varhaiskasvatuksen piirissä 70 %.   

 

 

 

 

 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Alle 3v 35 51 41 34 43 

3-5v 142 138 115 111 123 

esiopetus 62 43 61 67 69 

yhteensä 239 232 217 212 235 
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Henkilöstön määrä ja yksiköt 1.8.2020 alkaen:  

- Päiväkotien hallinnollinen johtaja 1, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja/ perhepäivähoidon ohjaaja/ 

palveluohjaaja 1  

- Lastentarhanopettajia 11, lastenhoitajia 18, perhepäivähoitajia 8, ruokapalvelutyöntekijät 4 

- Perhepäivähoitokoteja 5, päiväkoteja 2  

 

 Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

 1. Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen  

 Tavoite toteutetaan kouluttamalla henkilökuntaa monipuolisesti eri varhaiskasvatuksen osa-alueilla. Pyrimme 

varmistamaan pedagogisen osaamisen rekrytoimalla lastentarhanopettajia / varhaiskasvatuksen opettajia var-

haiskasvatuslain määrittämälle tasolle.  

Varhaiskasvatuksessa kehitetään arviointia systemaattisemmaksi arvioinnin eri tasoilla. Otetaan käyttöön 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvin varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit. 

Tavoitteita mitataan koulutusten osallistujamäärällä sekä lastentarhanopettajien määrällä.  

Varhaiskasvatuksessa tehdään laadun arvioinnin vuosisuunnitelma ja seurataan sen toteutumista.  

 

2. Pedagogiset asiakirjat arjen työvälineenä 

 Vahvistetaan koulutuksella pedagogisten asiakirjojen (lapsen- ja ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma, esiop-

pilaan oppimissuunnitelma) monipuolista ja yhtenäistä käyttöä.  

Pedagogiset asiakirjat ovat osa arkea ja niitä käytetään suunnittelun pohjana tavoitteiden asettelussa sekä 

toteutuneen toiminnan arvioinnissa. 

Tavoitetta mitataan pedagogisissa keskusteluissa (pedatiimi) esimiesten ja esiopetuksen sekä varhaiskasva-

tuksen henkilöstön kanssa. Vanhemmilta tullutta palautetta hyödynnetään pedagogisen toiminnan suunnitte-

lussa. 

  

3. Yhtenäinen tiedonsiirto nivelkohdissa 

 Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa tarkastellaan ja vahvistetaan nivelkohtien prosesseja. Luodaan yh-

tenäinen käytäntö tiedonsiirtoon ja sovitaan moniammatillisesta yhteistyöstä. 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen nivelkohtia ovat siirtyminen perhepäivähoidosta päiväkotiin, varhaiskas-

vatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen. 

Tavoitetta mitataan eri toimijoiden keskinäisissä keskusteluissa sekä heiltä saadun palautteen pohjalta. Yh-

teistyöpalaverit päivitetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuosikelloon.  

  

4. Päivitetään henkilökunnan tieto esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen arkistoinnista 

Päivitetään henkilöstön tietämys lain vaatimasta arkistoinnista ja luodaan yhteinen käytäntö. Henkilöstöä kou-

lutetaan ja perehdytään arkistointiin. 

Tavoitetta mitataan varmistamalla osaaminen. 
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 Musiikkiopisto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Musiikkiopistossa järjestetään musiikin perusasteen ja sille rakentuvan 

musiikkiopintoasteen opetusta pääsääntöisesti kouluikäisille nuorille. 

 

Aikuiskoulutus 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Aikuiskoulutuksen toiminta-ajatuksena on luoda mahdollisuuksia elinikäi-

seen oppimiseen mm. tarjoamalla tutkintotavoitteellista lukio-opetusta aikuisille. 

Musiikkiopisto- ja aikuiskoulutuspalvelut ostetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymältä. Kyseiset koulutusor-

ganisaatiot asettavat tavoitteensa, ja niiden seurannan, oman mallinnuksensa mukaisesti. Tavoiteseuranta 

perustuu ylläpitäjäkuntien kanssa käytyihin vuosittaisiin talousarvioneuvotteluihin. 

 

Joukkoliikenne 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Joukkoliikenteen tarkoituksena on asukaspohjan tarpeiden mukaisesti 

taata tarvittavat perusedellytykset seudullisen ja kansallisen tason liikennöintiin. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:  

Ely-keskuksen hankkimaan liikenteeseen kuntaosuudet vuoden 2021 alusta. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Turvata parkanolaisten mahdollisuus käyttää joukkoliikennettäopiskelu- ja työmatka- sekä muuhun asi-

nointiliikenteeseen 

2. Liityntäliikenteen kehittäminen juna-asemalle 

 

Vapaa-aikatoimi 

 

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

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

erikseen.  

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset   
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Kulttuuripalvelut 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

Kulttuuripalveluiden tavoitteena on aktiivisesti ylläpitää ja kehittää kaikkien kuntalaisten kulttuuripalveluja sekä 

osallistaa kuntalaisia mukaan kulttuurin tuottamiseen. Hyvinvointia edistävien kulttuuripalvelujen tuottami-

sessa ylläpidetään ja kehitetään hyvää yhteistyötä paikallisten, alueellisten sekä valtakunnallisten kulttuuritoi-

mijoiden kanssa.   

  

Volyymitiedot ja niiden kehitys  

vapaa-aikatoimen ohjaaja (50 %), nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (10 %)  

Tehdään yhdessä-järjestöfoorumi  

paikalliset kulttuurintuottajat  

lastenkulttuurin työryhmä  

alueelliset ja valtakunnalliset kulttuuritoimijat ja yhteistyöverkostot  

  

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset  

Unescon Geopark-statuksen ja brändin hyödyntäminen paikkakunnan Geopark-kohteille sekä kulttuurimatkai-

lulle. ITE-taiteen kesäkaupungin 10-vuotisjuhlavuoden järjestäminen teemalla ITE-Xeen yhteistyössä Maaseu-

dun Sivistysliiton kanssa. Osallistuminen ja paikkakunnan kulttuuritoimijoiden osallistaminen Kulttuuripääkau-

punki 2026–hakuun yhteistyössä Tampereen ja muiden Pirkanmaan kuntien kanssa.  

 

 Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

1. Geopark-statuksen hyödyntäminen ja brändin paikallinen kehittäminen  

Parkano yhdessä yhdeksän muun kunnan kanssa sai Unescon Geopark-statuksen heinäkuussa 2019. Par-

kanossa Geopark-kohteita ovat muun muassa Kaidatvedet ja Parkanon metsämuseo, Alkkianvuori sekä muut 

kulttuurihistoriallisesti ja geologisesti merkittävät käyntikohteet. Näiden kohteiden kunnostaminen sekä fasili-

teettien ylläpitäminen ovat tärkeitä toiminnallisia tavoitteita Geoparkin brändäämisen kannalta. Suunnitelmissa 

on metsämuseon 30-vuotisjuhlavuoden huomioiminen Geopark-teemoilla.   

Tavoitetta seurataan saavutettujen toimenpiteiden lukumäärällä, metsämuseon juhlavuoden toteutumisella 

sekä kohteiden kuntokartoituksilla.   

 

2. ITE-taiteen kesäkaupungin 10-vuotisjuhlavuosi ITE-Xeen  

ITE-taiteen kesäkaupunki on ehtinyt kymmenen vuoden ikään, ensimmäinen näyttely järjestettiin vuonna 2011. 

Parkano brändäytyi viralliseksi ITE-kesäkaupungiksi kesällä 2018 Maaseudun Sivistysliiton suostumuksella. 

Kymmenvuotisen taipaleen kunniaksi pidetään ITE-Xeen-juhlanäyttely, johon kootaan tuttujen taiteilijoiden 

töitä sekä huomioidaan myös uusien ITE-taiteilijoiden tuotoksia. Näyttelystä tehdään CityNomadiin reitti, jossa 

tullaan kertomaan yhä enemmän taiteilijoista sekä hyödyntämään alustan erilaisia mahdollisuuksia. Lisäksi 

suunnitellaan sähköinen vieraskirja, josta voidaan nähdä näyttelyn vierailijoiden määrä entistä tarkemmin. 

Näyttely tehdään yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa.   
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Tavoitetta seurataan näyttelyn toteutumisella, CityNomadin käyttöasteella sekä sähköisen vieraskirjan kävijä-

määrillä.   

 

3. Osallistuminen sekä osallistaminen Kulttuuripääkaupunki 2026 -hakuprosessiin  

Parkano on yksi yhteistyökunta Tampereen kaupungin organisoimassa Kulttuuripääkaupunki 2026-hank-

keessa, jossa Parkanon kärkitoimintona on Raiteelta reitille-hanke, jonka tavoitteena on luoda Parkanon rau-

tatieasemalta mahdollisuuksia päästä joko omatoimisesti tai opastetusti Geopark- ja ITE-reiteille. Lisäksi kult-

tuuripääkaupunkihaun kautta Parkanosta on tavoitteena tehdä Geopark-statuksen omaavana kuntana sekä 

ITE-kesäkaupunkina yksi Pohjois-Pirkanmaan houkuttelevimmista ja helposti saavutettavista käyntikohteista. 

Tavoite on myös osallistaa paikkakunnan kulttuuri- ja matkailutoimijoita sekä kuntalaisia mukaan suunnittele-

maan ja toteuttamaan projektia. Mikäli kulttuuripääkaupunkistatus saadaan, se edellyttää isompia toimenpi-

teitä ja rahoitusta kulttuuripalveluilta tulevina vuosina, mutta joka tapauksessa suunnitelmissa on toteuttaa jo 

olemassa olevia hankeaihioita, vaikka status menisi toisaalle.   

Tavoitetta seurataan mukana olevien kulttuuritoimijoiden määrällä. Kulttuuripääkaupunkihaun tavoitteet sel-

kiytyvät haun edetessä ja päätösten vahvistuessa.   

  

Nuorisopalvelut 

 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorten osallisuuden ja osallistumisen lisääminen sekä sosiaalinen vahvista-

minen yksilö- ja ryhmätoiminnan myötä. Tavoitteena on kehittää nuorten toimintamahdollisuuksia, kannustaa 

heitä päihteettömään toimintaan sekä tukea nuorten kokonaisvaltaista kasvua kohti aikuisikää ja kiinnittymistä 

yhteiskunnan jäseneksi. Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta, nuorisovaltuusto, kouluyhteistyö, etsivä 

nuorisotyö, tapahtumat, leirit, matkat ja kurssit. Toimintapaikkoina mm. nuorisotila Puolen Kuution Koppi, 

koulu- ja kulttuurikampus Kaarna sekä nuorten työpaja.  

 

Volyymitiedot ja niiden kehitys  

nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (40 %), vapaa-aikatoimen ohjaaja (40 %), etsivä nuorisotyöntekijä (100 %, 

hanke), koulunuorisotyöntekijä (100 %, hanke)  

nuorisotilojen tuntiohjaaja (n. 20 h/vko)  

Parkanon Nuorisovaltuusto, 10 jäsentä  

Tehdään yhdessä-järjestöfoorumi  

paikallisina yhteistyökumppaneina mm. seurakunta, 4H, MLL, Kipinäpartio, koululaitos (oppilaskunnat, tukiop-

pilastoiminta, koulukuraattori, kasvatusohjaaja) sekä sosiaalihuolto ja nuorten työpaja  

seudulliset ja valtakunnalliset yhteistyöverkostot  
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Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset   

Nuoret tarvitsevat tilan, missä viettää vapaa-aikaansa. Olemassa oleva Puolen Kuution Koppi palvelee hyvin 

varhaisnuorisoa, mutta yläasteikäisille nuorille tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan isompi ja toimivampi 

nuorisotila, joka on joko Kaarnassa tai Kaarnan lähettyvillä, jonne nuoret löytävät tiensä paremmin. Uusi nuo-

risovaltuusto aloittaa toimintansa vuoden alussa ja tavoitteena on sitouttaa nuorisovaltuusto yhä paremmin 

toimintaansa. Samalla pyritään lisäämään parkanolaisten nuorten tietämystä nuorisovaltuuston toiminnasta 

sekä nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Etsivä nuorisotyö on mukana koko Pirkanmaan yhteisessä 

työllisyyden kuntakokeilussa. 

 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

1. Nuorisotilatoiminnan ja verkkonuorisotyön kehittäminen  

Tavoitteena on luoda nuorisolle mielekäs vapaa-ajanviettopaikka. Tällä hetkellä toimiva Puolen Kuution Koppi 

toimii hyvin varhaisnuorisolle, mutta nuoriso ei miellä paikkaa omakseen, vaan kaipaa väljempiä tiloja. Tulevan 

toimintakauden aikana kartoitetaan Kaarnan tilat sekä muut Kaarnan läheisyydessä olevat tilat, jotka sopisivat 

nuorisotilakäyttöön. Tilojen löydyttyä avataan uusi nuorisotila yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Nuo-

risopalvelut toimivat resurssien mukaan myös verkossa, jossa tavoitetaan nuoria järjestämällä esimerkiksi vuo-

rovaikutteisia live-lähetyksiä eri somealustoilla.  

Tavoitetta seurataan tilojen toteutumisella, verkkonuorisotyöllä sekä nuorilta ja yhteistyötahoilta saadun pa-

lautteen avulla.  

 

2. Nuorisovaltuustotoimintaan sitouttaminen, nuorten osallisuus ja vaikuttaminen  

Uusi, yksivuotinen nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa vuoden alussa. Uuden nuorisovaltuuston keskeinen 

tavoite on sitouttaa nuorisotyöntekijöiden avulla uudet nuorisovaltuutetut mukaan vaikuttamistyöhön tutustu-

malla kaupungin muiden toimielinten esityslistoihin ja pöytäkirjoihin sekä osallistumalla aktiivisesti puhe- ja 

läsnäolo-oikeudella toimielinten kokouksiin. Samalla nuorisovaltuusto voi tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja 

nuoria koskeviin asioihin liittyen. Nuorisovaltuusto on nuorten yhteinen ääni, jonka tehtävänä on myös kuulla 

muiden nuorten ajatuksia ja ideoita sekä järjestää erilaisia toimintoja nuorisolle.   

Tavoitetta seurataan nuorisovaltuuston toiminnan määrällä ja laadulla sekä nuorisovaltuuston, muiden nuorten 

sekä sidosryhmien palautteiden kautta.   

 

3. Etsivä nuorisotyö osana työllisyyden kuntakokeilua  

Etsivä nuorisotyöntekijä tekee hankerahoituksin turvin kohdennettua ja sosiaalisen vahvistamisen toimintaa, 

joka auttaa tukea tarvitsevan nuoren arjenhallinnan ja elämäntaitojen kehittymistä. Tärkeinä yhteistyökump-

paneina ovat toisen asteen oppilaitokset, sosiaalihuolto, nuorten työpaja sekä muut moniammatilliset yhteis-

työtahot. Etsivä nuorisotyöntekijä on mukana vuoden 2021 alussa Pirkanmaalla alkavassa työllisyyden kunta-

kokeilussa, jossa tavoitteena on lisätä työllisyyttä edistävien palveluiden vaikuttavuutta ja vahvistaa paikallista 

yhteistyötä työllisyyden hoidossa. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten motivaatiota ja heidän 
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toiveittensa mukaista tavoitteiden saavuttamista ja edistää nuorten itsenäistymistä sekä vahvistaa taitoja kiin-

nittyä jatkopoluille.   

Tavoitetta seurataan työllisyyden kuntakokeilun toteutumisella sekä nuorilta, vanhemmilta, opettajilta ja sidos-

ryhmiltä saatujen palautteiden avulla.   

  

Liikuntapalvelut 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus  

Liikuntapalvelujen tehtävänä on tuottaa ja koordinoida monipuolisia ja laadukkaita liikunta- ja vapaa-ajan pal-

veluja. Liikuntapalvelut toteuttavat tehtäviään laajan yhteistyöverkoston kanssa. Liikuntapalvelut vastaavat lii-

kuntatoiminnan kehittämisestä organisoimalla toimivan urheiluseuraverkoston, tiedottamalla erilaisista liikun-

tatoiminnoista sekä luomalla toimivat puitteet yhteistyössä teknisten tilapalvelujen kanssa liikunnan harrasta-

miselle. Tilapalvelut vastaavat asianmukaisista liikuntapaikoista (urheilutalo, kentät, huoltorakennukset, kun-

toradat, vaellusreitit, uimapaikat, jäähalli, valvonta ja kalusto). 

  

Volyymitiedot ja niiden kehitys  

nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (50 %, josta Liikkuvan opiskelun osuus 5 %), vapaa-aikatoimen ohjaaja (10 %)  

liikuntaryhmien tuntiohjaajat  

tilapalvelut liikuntapaikoille tuottama resurssi, kolme (3) liikuntapaikkojen hoitajaa ja urheilutalon siivooja (1) 

jäähallille tuotetaan palvelut kaupungin ja jäähallin sopimuksen mukaisesti 

kuntouttavasta työtoiminnasta tilapäisiä henkilöitä tilapalveluilla 2-3 hlöä  

talkootyön osuus liikuntapaikkojen kunnossapidossa, peruskorjauksissa ja uusien toimintamuotojen rakenta-

misessa on merkittävä  

paikalliset urheiluseurat ja järjestöt, joista koostuva urheiluseuraverkosto toimii urheilu- ja liikuntajärjestöjen 

yhteisenä äänenä  

alueelliset ja valtakunnalliset liikuntatoimijat ja yhteistyöverkostot  

  

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset   

Aluehallintoviraston rahoittama Lähiliikuntareitti-hanke valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankkeen 

myötä Parkanon keskustan liikuntapaikat linkitetään yhtenäiseksi lähiliikuntareitiksi, jonka varrelle rakennetaan 

myös uusia liikuntapaikkoja, mm. ulkokuntosali. Toinen keskeinen kehittämiskohde on luonto-, ulkoilu- ja lii-

kuntareittien kunnostaminen, joka samalla tukee Geopark –hankkeen tavoitteita. Lisäksi luodaan työikäisten 

elintapaohjauksen palvelupolku yhteistyössä muiden toimijoiden ja PirSote-hankkeen kanssa.   
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

1. Lähiliikuntareitti-hankkeen valmistuminen ja peruspalveluiden ylläpito  

Lähiliikuntareitti-hankkeen tavoitteena on luoda uusia liikuntapaikkoja ja samalla reitittää ne olemassa olevien 

liikuntapaikkojen yhteyteen merkatulla reitillä. Lähiliikuntareitti tukee eri-ikäisten kuntalaisten omaehtoista lii-

kuntaa ja mahdollistaa myös matkailijoille löytää merkatulta reitiltä uusia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Toimintavuoden tavoitteena on saada valmiiksi ulkokuntosali, Terveystalon sekä Pahkalanniemen uimarannat, 

uudet kuntopolkureitit sekä merkata reitti yhtenäisiksi kylteillä ja tiemerkinnöillä. Tuotetaan Liikuntatarjotin, jo-

hon kootaan olemassa olevat liikuntatoiminnot ja omaehtoisen liikunnan puitteet. Lisäksi ylläpidetään liikunta-

palvelurakenteeseen vakiintuneita liikunnanohjauspalveluita.  

Tavoitetta seurataan hankkeen myötä määritettyjen tavoitteiden saavuttamisella, Liikuntatarjottimen tuottami-

sella sekä liikuntaryhmien määrällä ja vertailulla aikaisempiin vuosiin.  

 

2. Luonto- ja ulkoilureittien kunnostaminen  

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

paljon. Niissä olevat reittimerkinnät ja opasteet vaativat kunnostusta, joiden työstämistä jatketaan tulevan vuo-

den aikana. Lisäksi kartoitetaan uusia maastoreittejä niin patikointia kuin maastopyöräilyä ajatellen, esimerk-

kinä Kaitojenvettenkierros. Reittien kunnostus edesauttaa Geoparkin tavoitteita luontomatkailun ja -liikunnan 

edistämisestä sekä lisää paikallisten palveluiden käyttöä. Suunnitteilla on myös näkötornin rakentaminen Alk-

kianvuorelle mahdollisen hankerahan turvin. Reittien kartoittaminen, kunnostaminen ja elävöittäminen houkut-

telee omaehtoisen liikunnan lisäämiseen, kun puitteet ovat asianmukaisessa kunnossa. Reitit on koottu Lii-

kuntatarjottimelle sekä Lippaaseen, jotta kuntalaiset ovat tietoisia kaikista mahdollisista liikuntapaikoista ja -

reiteistä.   

Tavoitetta seurataan kunnostettujen reittien määrällä, kuntokartoituksilla ja kohdekäynneillä sekä asiakaspa-

lautteilla.   

 

3. PirSote-hanke / työikäisten elintapaohjauksen palvelupolku   

Parkano on mukana PirSote-hankkeessa, jossa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Tulevai-

suuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Liikuntapalvelut ovat osana hankkeen 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnallista muutosohjelmaa, jossa tavoitteena on vuoden 2021 ai-

kana luoda työikäisten elintapaohjauksen palvelupolku yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Elintapaohjaus 

rajataan vaikuttavimpiin osa-alueisiin eli liikunnan, ravitsemuksen, päihteettömyyden, savuttomuuden, unetto-

muuden lääkkeettömään hoitoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn.  

Tavoitetta seurataan palvelupolun valmistumisella sekä asiakas- ja yhteistyöpalautteilla. 
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Kirjastopalvelut 

 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: 

Kaupunginkirjasto tarjoaa kirjastopalveluita tasapuolisesti kaikille. Kirjaston asiakkaiden käytettävissä on mo-

nipuolinen ja uusiutuva aineisto, henkilökunnan osaaminen ja yhteydet tietoverkkoihin. Kirjasto edistää luke-

miskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin. E-ai-

neistoja tarjotaan aktiivisesti Pirkanmaan laajuisena seutuyhteistyönä. Tapahtumatuotantoon panostetaan. 

 

Volyymitiedot ja niiden kehittyminen 

 

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

ja 1,5 kirjastovirkailijaa 

• tilat: 2017 uudistetut toimitilat, 750 m, kaupungin oma huoneisto 

• kokoelma: 61000 kpl, joista 52000 kirjaa 

• avoinna n. 2000 h/v, n. 43000 käyntiä/2019 

• verkkokäyntejä n. 39000 

• 105 000 lainaa v. 2019 

 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset  

• kirjasto tapahtumien keskipisteenä  

• asiakkaiden/asukkaiden osallistaminen 

• uudenlaiset kirjastonkäytön opetusmenetelmät osaksi arkea 

 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

 

1. Hyvinvoinnin edistäminen, tasa-arvon turvaaminen 

- Aineiston maksuton lainausmahdollisuus ja käyttö kirjastossa  

- Monipuolinen ja uudistuva kokoelma  

-Hyvinvointia kirjastosta -hanke 

 

Tavoitetta mitataan uutuusaineiston määrällä ja hankintaan käytetyillä määrärahoilla 

 

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 
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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, tiedonhallinta- ja digitaitojen opetus, kirjaston palvelut seinien ulko-

puolella 

 

lapset ja nuoret: 

tavoite:  500 hlöä/v 

 

aikuiset: 

tavoite  100 hlöä/vSeuranta: verkkokirjastoasiointien määrä 

tavoite: 10 käyntiä/asukas/v 

 

2. Kansalaisten osallistaminen 

Riittävät aukioloajat, maksuttomat palvelut, ilmaiset yleisötapahtumat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Yhteiskunnalliseen vuoropuheluun tähtäävät tapahtumat. Asiakkaiden osallistaminen asiakasraadissa. 

 

Seuranta: aukiolotuntien määrä, kävijämäärä, tapahtumien määrä 

tavoite: -kirjasto avoinna 2100 h/vuosi 

- 33 käyntiä/aukiolotunti 

-10 käyntiä/asukas/vuosi 

-maksuttomat yleisötapahtumat, väh. 1/kk 

 

3. Henkilökunnan osaamisen turvaaminen 

Henkilökunnan osaaminen ja ajan tasalla pysyminen turvataan mahdollistamalla osallistuminen työajalla ta-

pahtuviin oman alan täydennyskoulutuksiin.  

 

Seuranta: koulutustapahtumien määrä 

tavoite: 6 koulutustapahtumaa/hlö/v 
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Tekninen lautakunta 

Lautakunnan toiminnan kuvaus: Tekninen lautakunta turvaa osaltaan kaupunkielämän ja kunnallisen infra-

struktuurin 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.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Teknisen lautakunnan talousarvion toimintakatteen kasvuun on vaikuttanut 

mm. Pappilan vuokra-asuntojen valmistuminen joulukuussa 2020, hulevesitulojen lisääntyminen sekä 2020 

käyttöön otettu maksullinen katu- ja sijoituslupakäytäntö.   

 

Tekninen hallinto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Huolehtii lautakunnan ydintehtävien ja peruspalvelujen järjestämisestä 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: tekninen johtaja, kunnallistekniikan päällikkö ja toimis-

tosihteeri. 

 

Liikenneväylät 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Liikenneväylät käsittävät katujen, kevyenliikenteenväylien ja puistoteiden 

kesä- ja talvikunnossapidon asemakaava-alueella. Lisäksi kaupunki on urakoinut tärkeimpien yksityisteiden 

aurauksia. Edelleen kaupunki avustaa tiekuntia valtuuston hyväksymällä periaatteella kunnossapidossa. Pää-

asiallisena perusteena kaupungin maksamalle yksityisteiden auraukselle ja avustuksille on pysyvän asutuksen 

määrä tien vaikutusalueella. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: kunnossapitomestari, puistotyönjohtaja ja kaksi tunti- ja 

kaksi kuukausipalkkaista työntekijää.  

Asemakaava-alueella kaupungin kunnossapidossa on katuja reilu 50 km ja kevyenliikenteenväyliä noin 18 km. 

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

muutamia satoja metrejä. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Vuoden 2020 alusta on 

käytössä ollut maksullinen katu- ja sijoituslupakäytäntö. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Tavoitteena on suorittaa väylien kunnossapito 

laatustandardien mukaisesti mahdollisimman edullisesti. 
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Jätehuolto 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kunnan tehtävänä on jätelain 13 §:n mukaan asumisessa ja siihen rin-

nastettavassa toiminnassa syntyneiden jätteiden jätehuollon järjestäminen. Toiminta on sopimuksella siirretty 

1.1.2002 alkaen Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hoidettavaksi. Kaatopaikkajätteen pieneriä otetaan vastaan kol-

mena päivänä viikossa Pirkanmaan jätehuolto Oy:n jäteasemalla. Hyötyjätteitä voi toimittaa hyötyjätepisteisiin, 

joita on 5 kpl keskusta-alueella ja 11 kpl haja-asutusalueella. Keskusta-alueen 3 hyötyjätepisteen ylläpidosta 

vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja kahden pisteen osalta Suomen Pakkauskierrätys rinki. Näidenkin pistei-

den 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 Kangaslammin kaatopaikan velvoitetarkkailu 

jatkuu Ympäristökeskuksen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.   

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Vastaanotetuista jätemääristä pitää tilastoa Pirkanmaan ympäristökeskus. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Pirkanmaan Jätehuolto 

Oy:n omistajakunnat sopivat sopijakunnille kuuluvasta 1.5.2012 voimaan tullen uuden jätelain (646/2011) mu-

kaisesta jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä jätelain 23 §:n mukaisesti siten, että yhteistoiminta-

alueen jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen kaupungin jätehuoltolautakunta. 

Jätehuoltolautakunnan tehtävänä on päättää jätelaissa säädetyistä viranomaistehtävistä, joita ovat mm. pää-

tökset jätehuoltomääräyksistä, jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jätetaksan hyväksymisestä, jätemaksujen 

maksuunpanosta, jätetaksasta tehdyistä muistutuksista ja jätemaksujen kohtuullistamisesta. 

Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus yhdellä jokaisen osakaskunnan edustajalla. Parkanon 

osalta edustajaksi on määrätty ympäristötarkastaja. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Talousarviovuoden ja suunnittelukauden tavoit-

teina ovat jätemaksujen kohtuullistamis- ja vapauttamispäätösten yhtenäistäminen. Kunnan vastuulla olevien 

sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistökohtainen kuljetus siirtyi 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: tekninen isännöitsijä, 1 tuntipalkkainen työntekijä, 3,5 

ammattimiestä (talonmiehet), liikuntapaikkojen hoitaja/vastaava, 2 liikuntapaikkojen hoitajaa, siivouspalve-

luissa siivouspalveluesimies ja 7 kokoaikaista toimitilahuoltajaa.  
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: 

1. Kiinteistöjen arvon säilyttäminen 

Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella kiinteistöjen peruskorjausten toteuttamisella sekä ylläpidon laaduk-

kaalla hoitamisella taloudellisten resurssien mukaan. 

Kaikkien kiinteistöjen tuleva käyttö on selvityksen alla. 

2. Kiinteistöjen energiankulutuksen kiinteistökohtainen tehokas seuranta 

Tavoite toteutetaan energiankulutuksen ja kiinteistövalvontalaitteiden jatkuvalla seurannalla sekä vikojen ja 

epäkohtien tehokkaalla korjauksella. 

 

Yleiset alueet 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluvat puistot, leikkikentät, maa- ja metsätilat, sora-

alueet ja liikuntapaikat. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Hoidettavien puistojen määrä kasvaa vuosittain.  

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Metsätilojen tuoton parantaminen 

Tavoite toteutetaan metsänhoitotöiden suunnitelmallisella 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. 

 

Koneet ja kuljetusvälineet 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Koneet ja kuljetusvälineet kohta käsittää 3 umpipakettiautoa, 3 avolava-

autoa, 2 traktoria ja aluehoitokoneen. Autojen ja koneiden menot kirjataan tähän kohtaan ja vastaavasti lasku-

tetaan sisäisesti niiltä kohteilta, joilla kalustoa käytetään. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Tavoitteena on pitää kalusto teknisesti hyvässä 

käyttökunnossa uusimalla sitä riittävän ajoissa.  
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Kaavoitustoimi 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kaavoituslautakunnan tehtävät ovat siirtyneet tekniselle lautakunnalle 

2018 alussa. 

Kaavoitustoimi tuottaa kaupungille yleis- ja asemakaavoja. Maankäytön suunnittelulla ohjataan ja edistetään 

rakentamista sekä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Tärkeänä tehtävänä on luoda laadukkaita ja 

kilpailukykyisiä, kaupungin asukashankintaa tukevia asuntoalueita sekä turvata riittävät tonttivarannot teolli-

suuden tarpeisiin.  

Mittaustoimi vastaa numeerisen kartaston jatkuvasta ajantasaisuudesta ja tonttijakojen laadinnasta. Mittaus-

toimen tehtävänä on ohjata ja valvoa mittaustehtävien suorittamista kaupungissa, huolehtia pohjakarttojen 

laatimisesta, kaavojen ja rakennuspaikkojen maastoon merkitsemisestä sekä korkeusaseman antamisesta. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: 

Uudet kaavoituspalvelut ostetaan puitesopimuksen mukaisesti ulkopuolisilta toimijoilta. Kiinteistönmuodosta-

mislain mukaiset toimitukset ja kiinteistörekisterin ylläpito siirtyivät 1.1.2020 Maanmittauslaitoksen hoidetta-

vaksi. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: paikkatietokäsittelijä, kartoittaja, assistentti ja maan-

käyttöpäällikkö. Uusia kaavoja ja kaavamuutoksia valmistuu vuosittain ja suunta on kasvava.  

Asemakaavoitettuja alueita on yhteensä n. 1042 hehtaaria ja määrä tulee tasaisesti kasvamaan. Kaupunki 

tekee aktiivisesti kiinteistökauppoja uusien raakamaiden hankkimiseksi, jotta kaavoituksen kehittyminen voi-

daan varmistaa myös tulevaisuudessa. 

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

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

Pohjakarttaa uudistetaan jatkuvasti. Tavoitteena on tehostaa ja nykyaikaistaa pohjakartan ylläpitoa ottamalla 

käyttöön uutta laitteistoa ja teknologiaa. Sijaintikatselmuksia tehdään n. 90 kpl vuosittain, rakennusten mer-

kintöjä n. 30 kpl, kunnallistekniikan ja vesilaitoksen merkintöjä n 50 kpl sekä rajan merkintöjä n. 40 kpl. 

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 maan-

omistukseensa. Maanmittauslaitos huolehtii lohkomisen toteuttamisesta. 
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Rakennus- ja ympäristölautakunta 

 

Lautakunnan toiminnan kuvaus 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista tehtävistä. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on 

huolehtia lisäksi sille hallintosäännössä annetuista tehtävistä. 

Rakennusvalvontaviranomaisen 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 ylei-

sestä ohjauksesta ja neuvonnasta.  

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

töönpanoa. Näitä ovat mm. asuntolainat, asuntolainojen korkotuet, sekä valtion lainoittamien vuokratalojen 

toiminnan seuraaminen.  

Rakennus- ja ympäristölautakunta valvoo aluepelastuslaitoksen perimän kunnan maksuosuuden käyttöä. 

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain lupa- ja valvonta-

asiat sekä vesi- ja vesihuoltolaissa ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyt tehtävät. Näiden lisäksi tehtäviin 

kuuluvat mm. jätehuollon valvonta sekä maasto- ja vesiliikennelaissa ja luonnonsuojelulaissa kunnalle määrä-

tyt tehtävät. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisina viranhaltijoina toimivat rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja. 

Lisäksi toimialueella on vuoden 2020 alusta alkaen täyttämättä oleva tarkastusinsinöörin virka. Rakennusval-

vontatoimistossa työskentelee myös lupasihteeri. 

Parkanon kaupunki on tehnyt yhteistyösopimukset Kihniön kunnan kanssa.  Sopimuksilla Parkanon rakennus-

tarkastajan ja ympäristötarkastajan 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, suunnit-

telu- ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävänä olevissa 

asioissa. Sähköiset asiointipalvelut lisäävät saavutettavuutta ja helpottavat asiointia. 
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet 

 

Asumisen edistäminen 

 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Tehtävät ovat lakisääteisiä. Ne muuttuvat jossain määrin vuosittain. Valtion lainoittamien vuokratalojen val-

vonta kohdistuu Parkanon kaupungin vuokrataloihin, Parkanon Rantakotoon, Kiinteistö Oy Väistön ryhmäko-

teihin ja uuteen kaupungin vuokrakerrostaloon Asunto Oy Pappilanpolkuun. Käytännössä valvonnan järjestä-

minen on haasteellista, koska vuokraustietojen saanti on ollut puutteellista. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 
 
Asuntotoimen lakisääteiset tehtävät ovat kunnassa vähentyneet ja ne on siirretty tehtävien uudelleen järjeste-

lyn myötä rakennustarkastajan tehtäviin, kun asuntosihteerin virka on lakkautettu. ARA voi valtuuttaa kunnan 

viranhaltijan suorittamaan tarkastuksia avustuskohteissa. 

 

Rakennusvalvonta 

 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

jestyksessä sekä kaupungin hallintosäännössä. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstöön kuuluu 1 rakennustarkastaja ja 1 lupasihteeri. Tarkastusinsinöörin virka on täyttämättä. Raken-

nustarkastajan palvelua myydään Kihniön kuntaan, yhtenä päivänä viikossa.  

Rakentamisen lupamäärät oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Rakennuslupa-asioiden hoitamiseen otettiin v. 2021 käyttöön Lupapisteen -sähköinen asiointipalvelu.  

Palvelun käytön opettelu ja asiakkaiden ohjaaminen palvelun pariin työllistää ja vie vuosia, jotta kaikki luvat 

tulevat sähköisinä hakemuksina, toimintatapojen muutos on todella suuri.  Rakennuslupa-asiakirjat arkistoitu-

vat sähköisesti, joten kaikki paperisena toimitetut asiakirjat pitää skannata järjestelmään, mikä aiheuttaa lisä-

työtä rakennusvalvontaan.   

Rakennusrekisterin laadunparannusta jatketaan ja kiinteistöveroinventoinnissa tuotetun aineiston rekisteriin 

vienti ja luvattomien rakennusten käsittely aiheuttavat lisätyötä rakennusvalvonnassa.  
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Osoiterekisterin tarkastaminen, uuden rakennusluokituksen ja pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönotto sekä 

mahdollinen paikkatieto-ohjelmiston vaihtamiseen liittyvä selvitystyö työllistää ja vie aikaa rakennusvalvon-

nassa.  

Asianhallintajärjestelmä Dynasty10 ja sähköisen arkistoinnin käyttöönotto koko kaupungin asiakirjojen osalta 

vaikuttaa myös rakennusvalvonnan asiakirjojen käsittelyyn ja arkistointiin. 

 
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Viranomaistoiminnan tehokkuus ja sujuvuus 

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

sittelyajoista.  

2. Kuntalaistyytyväisyys 

Tavoite toteutetaan tiedottamalla naapureille rakennushankkeista. Maakäyttö- ja rakennuslain, mukaiset vaa-

timukset 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 

lämpöhäviölaskelma ja energiatodistus 

-pitämällä aloituskokoukset ja lopputarkastukset  

-vaatimalla lopputarkastuksessa: energiatodistukset, ilmoitukset verottajalle, lvi- ja sähkötarkastus- pöytäkirjat, 

vastaavalta työnjohtajalta työvaiheiden tarkastusasiakirjat, rakentajalta laatukansio sekä huolto- ja käyttöoh-

jeineen. 

 
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                   2 
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Ympäristötoimi 

 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 
 

Ympäristötoimen keskeisiä tehtäviä ovat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupa-, rekisteröinti- 

ja ilmoitusasioiden käsittely ja valvonta. Muita ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitettuja tehtäviä ovat mm. 

jätehuollon valvonta- ja ilmoitusasiat, vesiensuojeluun, ilmansuojeluun, meluntorjuntaan, luonnonsuojeluun ja 

maastoliikenteeseen liittyvät lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat.  

 
Volyymitiedot ja niiden kehitys 

 
Ympäristösuojelussa työskentelee ympäristötarkastaja, jonka palveluja myydään Kihniön kunnalle yksi päivä 

viikossa. Vuosittain käsiteltäviä ympäristölupa- ja maa-aineslupia on 7–15 kpl sekä rekisteröinti- ja ilmoitusasi-

oita keskimäärin 5 kpl. Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia tehdään 70–80 kpl, minkä 

lisäksi hoidetaan ympäristönsuojeluun liittyvät lausunnot, valitukset ja muut yhteydenotot. 

 
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 
 

Lupa- ja valvonta-asioiden ennakoidaan pysyvän ennallaan. Valvonnassa siirrytään säännölliseen valvontaan 

valvontasuunnitelman mukaisesti. Erityisiä valvontakohteita ovat jätevesien osalta vesihuollon toiminta-aluei-

den liittymättömät kiinteistöt, sekä jätehuollon osalta lietteenkuljetukseen liittymättömät kiinteistöt. Lupa- ja 

valvonta-asioissa selvitetään sähköisten palvelujen lisäämistä. Kaupungin uusi asianhallintajärjestelmä Dy-

nasty10 ja sähköisen arkiston käyttöönotto lisää työtä ympäristövalvonnassa, koska kaikki hakemusasiakirjat 

pitää skannata järjestelmään.  

 
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

 

Lupa-asioiden käsittelyajat pidetään mahdollisimman lyhyinä, keskimäärin 2–2,5 kuukaudessa kuulemisineen. 

Tarkastusten määrää seurataan vuosittain valvontaohjelman seurannan yhteydessä. 

 

Palo- ja pelastustoimi 

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Parkano kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitoksen eteläiseen pelastusalueeseen operatiivisesti ja hallinnollisesti. 

Aluepelastuslaitoksen hallinnosta vastaa Tampereen kaupunki. Alueen palomestarin päivystyspaikka on No-

kia. Sopijakuntien yhteistyöelimenä on neuvottelukunta, joka osallistuu esitysten tekemiseen talousarviota ja 

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

tulipaloilta ja muilta yllättäviltä onnettomuuksilta ja vaaroilta sekä pelastaminen niiden vaikutuksilta. Aluepe-

lastuslaitos antaa lausuntoja rakennussuunnitelmista ja tekee tarvittavat palotarkastukset rakennuskohteissa. 
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Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata kuntien alueella esiintyviä riskejä. Aluepelastuslaitoksen kuntien 

palvelutaso perustuu koko toiminta-alueen kattavaan riskikartoitukseen ja palvelutason määrittelyyn sisäasi-

anministeriön ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

 
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

 
Palvelutasopäätös valmistellaan vuonna 2021 uudelle valtuustokaudelle vuosille 2022–2025.  
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Käyttötalouden määrärahat 
 

 

 

 

 

 

 

Suunnitteluvuodet 2023–2024 esitetään teknisistä syistä vain koko kaupungin yhteenvetotaulukossa.  

 

Sitovuustaso valtuustoon nähden on nettomeno lautakunnittain eli ”Toimintakate yhteensä”. Omana sito-

vuustasonaan Parkanon sote -palvelut ja Kihniön sote -palvelut. 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttötalouden määrärahat sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät.

Keskusvaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Perusturvalautakunta YTA

Sivistyslautakunta

Tekninen lautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta
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Tuloslaskelmat ja tunnusluvut 
 

Tuloslaskelman tunnusluvut 

 

 

 

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön). Tunnusluvulla kuvataan maksurahoituksen 

osuutta toimintamenoista. 

Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset  

Tunnusluku osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa 

tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä.  

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää pois-

tot, ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poisto. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko.  

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

Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 32 % 29 % 29 % 28 %

Vuosikate prosenttia poistoista 81 % 123 % 84 % 46 %

Vuosikate €/asukas 240 410 264 156

Asukasmäärä 6409 6358 6363 6363
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TULOSLASKELMA TP 2019 TP 2020 TA 2021 Raami 2022  TA 2022 Erotus % v. 2021 TS 2023 TS 2024

Ulkoiset+ sisäiset 3.5.2022 LTK/KH esitys TA 2021

Toimintatuotot

Myyntituotot 11 876 571 11 672 103 12 123 280 12 700 000 11 887 499 -235 781 98,06 % 0 0

Maksutuotot 3 818 930 3 884 007 3 981 358 3 900 000 3 648 620 -332 738 91,64 % 0 0

Tuet ja avustukset 567 529 702 577 638 579 250 000 239 249 -399 330 37,47 % 0 0

Muut toimintatuotot 2 553 785 1 300 270 643 181 900 000 1 055 291 412 110 164,07 % 0 0

Toimintatuotot yhteensä 18 816 815 17 558 957 17 386 398 17 750 000 16 830 659 -555 739 96,80 % 1 400 000 1 400 000

Valmistus omaan käyttöön 201 453 120 674 131 080 140 000 136 230 5 150 103,93 % 50 000 50 000

19 018 268 17 679 631 17 517 478 17 890 000 16 966 889 -550 589 96,86 % 1 450 000 1 450 000

Toimintakulut

Henkilöstökulut -11 613 287 -11 002 664 -11 335 850 -11 500 000 -11 211 056 124 794 98,90 %

Palvelujen ostot -40 511 747 -41 930 492 -42 394 595 -43 300 000 -43 561 031 -1 166 436 102,75 %

Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 748 881 -2 979 642 -2 544 804 -2 900 000 -2 789 709 -244 905 109,62 %

Avustukset -2 352 358 -2 635 276 -2 768 400 -2 800 000 -2 920 400 -152 000 105,49 %

Muut toimintakulut -1 398 016 -1 461 789 -957 641 -1 100 000 -1 101 580 -143 939 115,03 %

Toimintakulut yhteensä -58 624 289 -60 009 863 -60 001 290 -61 600 000 -61 583 776 -1 582 486 102,64 % -16 350 100 -16 350 100

Toimintakate -39 606 021 -42 330 232 -42 483 812 -43 710 000 -44 616 887 -2 133 075 -14 900 100 -14 900 100

Verotulot 23 058 710 23 803 482 24 049 000 24 500 000 24 500 000 451 000 101,88 % 12 200 100 12 200 100

Valtionosuudet 18 474 861 21 632 782 20 845 911 21 500 000 21 687 248 841 337 104,04 % 5 100 100 5 200 100

Siirtymäkauden tasaus 490 000 380 000

Rahoitustuotot- ja kulut yht. -389 052 -502 279 -730 000 -560 000 -579 000 151 000 79 % -730 000 -730 000

Vuosikate 1 538 498 2 603 753 1 681 099 1 730 000 991 361 -689 738 59 % 2 160 100 2 150 100

-1 973 363 -2 111 073 -2 000 000 -2 145 000 -2 145 000 -145 000 107 % -2 145 000 -2 145 000

Tilikauden tulos -434 865 492 680 -318 901 -415 000 -1 153 639 -834 738 15 100 5 100

Poistot
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Investoinnit 
 

 

Investoinnit esitetään omaisuusryhmittäin  ja vastuutoimielimittäin.

Sitovana tasona vähintään 168.000 euron hanke ja  84.000 euron irtaimistohankinta, pienet hankkeet 

yhteensä omaisuusryhmittäin.  Vähintään 10.000 euron hankinta on investointimeno.

Kaikki vuodet ilman vesilaitosta.

Kiinteä omaisuus Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus

KIINTEÄ OMAISUUS TP 2018 TP2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -155 365 -464 428 -100 000 -100 000 -74 265 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

Tulot 123 337 93 727 100 000 100 000 117 974 100 000 100 000 100 000 100 000

Netto, sitova -32 028 -370 701 0 0 0 43 709 0 0 0 0

Arvopaperit Kaupunginhallitus

OSAKKEET JA OSUUDET TP 2018 TP2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -108 300 -321 746 0 -1 037 012 -1 037 012 -977 629 0 0 0 0

Tulot 1 341 714 1 341 714 141 000 141 000 546 714 141 000 141 000 141 000 141 000

Netto, sitova 1 233 414 1 019 968 141 000 -1 037 012 -896 012 -430 915 141 000 141 000 141 000 141 000

Talonrakennus Tekninen lautakunta

PIENET RAKENNUSHANKKEET TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -53 327 -22 498 -150 000 25 000 -125 000 -114 037 -120 000 -100 000 -100 000 -99 999

Tulot 7 300

Netto, sitova -53 327 -22 498 -150 000 25 000 -125 000 -106 737 -120 000 -100 000 -100 000 -99 999

uimarannat 10 000, Rauhalan palvelukeskus 90 000 (piha-alueet ja terassit uusiminen)

URHEILUTALO

PERUSKORJAUS TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot 0 0 0 0 0 0 -200 000

Tulot 0 0 0 0 0 60 000

Netto, sitova 0 0 0 0 0 0 0 0 -140 000 0

KAUPUNGINTALO TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -50 133 -139 452 -200 000 50 000 -150 000 -112 063 -100 000 -150 000 -100 000 -99 999

Tulot

Netto, sitova -50 133 -139 452 -200 000 50 000 -150 000 -112 063 -100 000 -150 000 -100 000 -99 999

Sisäkattojen/valaistuksen uusiminen, pohjoispuolen ikkunoiden uusiminen

TERVEYSKESKUKSEN

PERUSKORJAUS TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 20123 TS 20124

Menot -150 202 -77 157 -30 000 0 -30 000 -15 536 -30 000 -150 000 -100 000 -99 999

Tulot

Netto, sitova -422 842 -100 000 -77 157 -30 000 0 -30 000 -15 536 -150 000 -100 000 -100 000

Potilashuoneiden /wc-tilojen saneeraus, ikkunoiden uusiminen

KOULUKAMPUS TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -104 058 -111 525 0 0 0 0 0 -50 000 0 1

Tulot 0 0

Netto, sitova -104 058 -111 525 0 0 0 0 0 -50 000 0 1

Ääntä eristävät tilanjakajat osaan avoimia tiloja (pts)

LEIRINTÄALUE TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot 0 0 0 0 0 0 -50 000 -20 000 -30 000 -29 999

Tulot

Netto, sitova 0 0 0 0 0 0 -50 000 -20 000 -30 000 -29 999

PAPPILANPOLUN TUKIASUNTOKOHDE TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot 0 -360 257 -3 000 000 -400 000 -3 400 000 -3 299 109 -10 000 0 0 1

Tulot 0 0 1 000 000 1 000 000 815 805

Netto, sitova 0 -360 257 -2 000 000 -400 000 -2 400 000 -2 483 304 -10 000 0 0 1

TALONRAKENNUS TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA +muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -357 720 -710 889 -3 380 000 -325 000 -3 705 000 -3 540 745 -310 000 -470 000 -530 000 -329 993

Tulot 0 0 1 000 000 0 1 000 000 823 105 0 0 60 000 0

Netto -357 720 -710 889 -2 380 000 -325 000 -2 705 000 -2 717 640 -310 000 -470 000 -470 000 -329 993
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Kiinteät rakenteet ja laitteet

PIENET KIINTEÄT RAKENTEET TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -47 205 -170 248 -160 000 75 000 -85 000 -107 713 -60 000 0 0 0

Tulot 0 22 500 50 000 50 000 37 500 20 000 0 0 0

Netto, sitova -47 205 -147 748 -110 000 75 000 -35 000 -70 213 -40 000 0 0 0

URHEILUKENTTÄ TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot 0 -9 901 -30 000 0 -30 000 0 0

Tulot 0

Netto, sitova 0 -9 901 -30 000 0 -30 000 0 0 0 0 0

PIENET YMP.TYÖT TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -31 110 -29 765 -60 000 -60 000 -48 556 -60 000 -60 000

Tulot

Netto, sitova -31 110 -29 765 -60 000 0 -60 000 -48 556 -60 000 -60 000 0 0

Ympäristötyöt keskustassa, skeittipuiston hankesuunnittelu

PIENET KADUNRAK.TYÖT TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -184 161 -37 845 -470 000 80 000 -390 000 -207 430 -380 000 -380 000 -400 000 -399 999

Tulot

Netto, sitova -184 161 -37 845 -470 000 80 000 -390 000 -207 430 -380 000 -380 000 -400 000 -399 999

Käenmäentie 170 000, Välimäenkujan jatko 80 000, Lassilanraitti 60 000, suunnittelu 20 000, ennakoimattomat 50 000

PIENET VAL.KOHTEET TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -116 857 -88 557 -76 000 -76 000 -67 554 0 -50 000 -50 000 -49 999

Tulot 0

Netto, sitova -116 857 -88 557 -76 000 0 -76 000 -67 554 0 -50 000 -50 000 -49 999

Alanderinkaari 20 000, muut 30 000

PIENET PÄÄLL.KOHT. TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -331 300 -308 897 -285 000 -285 000 -291 920 -256 000 -250 000 -250 000 -249 999

Tulot

Netto, sitova -331 300 -308 897 -285 000 0 -285 000 -291 920 -256 000 -250 000 -250 000 -249 999

YRITTÄJÄNKATU TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -16 047 0 0 0 0 0

Tulot

Netto, sitova -16 047 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEHTAANTIE TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -23 327 -4 279 0 0 0 -3 369 -50 000

Tulot

Netto, sitova -23 327 -4 279 0 0 0 -3 369 -50 000 0 0 0

VT3/NIEMENTIE TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -5 667 0 0 0 0 0

Tulot

Netto, sitova -5 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIINIKAN SILTA/AUREENTIE   TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022        TS 2023         TS 2024

Menot -23 679 -701 802 0 0 0 0 0 0 0 0

Tulot 0 0 0 0 0 0 0

Netto, sitova -23 679 -701 802 0 0 0 0 0 0 0 0

TUOMIK.-TUOMENHAARA KLV   TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022        TS 2023         TS 2024

Menot 0 0 -40 000 0 -40 000 -38 093 -150 000 -100 000

Tulot 0 0 0 0 0 0 1

Netto, sitova 0 0 -40 000 0 -40 000 -38 093 -150 000 -100 000 0 1

TEHTAANTIE + KLV   TP 2018 TP 2019         TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022        TS 2023         TS 2024

Menot 0 0 0 0 0 0 -20 000 -80 000

Tulot 0 0 0 0 0 0 1

Netto, sitova 0 0 0 0 0 0 0 -20 000 -80 000 1

NIEMENPERÄNTIE  PERUSKORJAUS   TP 2018 TP 2019         TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022        TS 2023         TS 2024

Menot 0 0 -10 000 0 -10 000 -7 858 0 -100 000

Tulot 0 0 0

Netto, sitova 0 0 -10 000 0 -10 000 -7 858 0 -100 000 0 0

VAASANKATU 2 TP 2018         TP 2019        TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022        TS 2023        TS 2024

Menot -84 943 -179 325 -80 000 0 -80 000 -67 141 -20 000 0 0 0

Tulot 0 0 0 0 0 0 0

Netto -84 943 -179 325 -80 000 0 -80 000 -67 141 0 0 0 0

VILLENPOLKU 0         TP 2019        TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022        TS 2023        TS 2024

Menot 0 -54 896 -70 000 0 -70 000 -54 291 0 0 0 0

Tulot 0 0 0 0 0 0 0

Netto 0 -54 896 -70 000 0 -70 000 -54 291 0 0 0 0

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA +muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -864 296 -1 585 515 -1 281 000 155 000 -1 126 000 -893 925 -976 000 -960 000 -780 000 -699 997

Tulot 0 22 500 50 000 0 50 000 37 500 20 000 0 0 2

Netto -864 296 -1 563 015 -1 231 000 155 000 -1 076 000 -856 425 -956 000 -960 000 -780 000 -699 995
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Irtain omaisuus

Kaupunginhallitus

HALLINNON IRTAIMISTO TP 2018         TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -128 728 -97 591 -100 000 0 -100 000 -96 827 -100 000 -60 000

Tulot 0 0 0 0 0 0

Netto, sitova -128 728 -97 591 -100 000 0 -100 000 -96 827 -100 000 -60 000 0 0

Perusturvalautakunta
PERUSTURVAN IRTAIMISTO TP 2018         TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -14 128 -50 000 0 -50 000 0 -170 000 -150 000

Tulot 0 0 0 0 0 0

Netto, sitova 0 -14 128 -50 000 0 -50 000 0 -170 000 -150 000 0 0

Sivistyslautakunta

SIVISTYKSEN IRTAIMISTO TP 2018         TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -16 820 -1 333 055 -30 000 0 -30 000 -31 082 -30 000 -30 000

Tulot 0 0 0 0 0 0

Netto, sitova -16 820 -1 333 055 -30 000 0 -30 000 -31 082 -30 000 -30 000 0 0

Tekninen lautakunta

TEKNISEN IRTAIMISTO TP 2018         TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -9 032 -56 242 -70 000 0 -70 000 -36 757 -120 000 -60 000

Tulot 0 81 094 0 0 0 0

Netto, sitova -9 032 24 852 -70 000 0 -70 000 -36 757 -120 000 -60 000 0 0

IRTAIN OMAISUUS TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA +muutos TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -154 580 -1 501 016 -250 000 0 -250 000 -164 666 -420 000 -300 000 0 0

Tulot 0 81 094 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto -154 580 -1 419 922 -250 000 0 -250 000 -164 666 -420 000 -300 000 0 0

INVESTOINNIT TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA muutos TA + muutos TP 2020 TS 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -1 640 261 -4 583 594 -5 011 000 -1 207 012 -6 218 012 -5 651 230 -1 806 000 -1 830 000 -1 410 000 -1 129 990

Tulot 1 465 051 1 539 035 1 291 000 0 1 291 000 1 525 293 261 000 241 000 301 000 241 002
Netto -175 210 -3 044 559 -3 720 000 -1 207 012 -4 927 012 -4 125 937 -1 545 000 -1 589 000 -1 109 000 -888 988
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Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 
 

 

RAHOITUSLASKELMA

TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 1 538 500 2 603 751 1 681 099 991 361 2 160 100 2 150 100

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät

   myyntivoitto/tappio -1 281 007 12 614 -50 000 0 0 0

273 183 2 616 365 1 631 099 991 361 2 160 100 2 150 100

Investointien rahavirta

Investointimenot -4 583 593 -5 123 881 -1 806 000 -1 830 000 -1 410 000 -1 129 990

Rahoitusosuudet investointimenoihin 164 214 1 002 319 161 000 241 000 301 000 241 002

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

luovutustulot 1 374 821 522 974 100 000 0 0

Investoinnit netto -3 044 558 -3 598 588 -1 545 000 -1 589 000 -1 109 000 -888 988

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 771 375 -982 223 86 099 -597 639 1 051 100 1 261 112

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -492 111 -31 250 -150000 0 0 0

Antolainasaamisten vähennykset 328 934 83 250 30 000 30 000 30 000 30 000

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 5 000 000 2 000 000 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -693 930 -693 930 -984 358 -984 358 -984 358 -984 358

Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 000 000 -2 500 000 -2 000 000 1 600 000 0 0

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset -885 514 863 758 1 200 000 -70 000 -70 000 -70 000

Toimeksiantovarat yms. 57 417 11 513 10 000 10 000 10 000 10 000

Vaihto-omaisuuden muutos -1 965 -67 825 -50 000 -70 000 -70 000 -70 000

Saamisten muutos -688 379 -8 095 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000

Korottomien velkojen muutos -252 587 928 165 1 250 000 0 0 0

Rahoituksen rahavirta 3 257 379 2 721 828 95 642 505 642 -1 094 358 -1 094 358

Rahavarojen muutos 486 004 1 739 605 181 741 -91 997 -43 258 166 754

Rahavarojen muutos -91 997 -43 258 166 754

Rahavarat 31.12. 1 436 076 3 175 681 3 357 422 3 265 425 3 222 167 3 388 921

Rahavarat 1.1. 938 315 1 436 076 3 175 681 3 357 422 3 265 425 3 222 167
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Kaupungin velkavastuut: 

- Leasingvastuu Kampuksen osalta Kuntarahoitukselle 1.1.2022 14,3 milj. 

- Lainamäärä 31.12.2022 on arviolta 23,9 milj. euroa, josta kuntatodistuksia noin 5 milj. euroa. 

Talousarviovuonna Kampuksen leasinglainoja lyhennetään noin 490 tuhatta euroa ja korkokustannukset niistä 

ovat noin 130 tuhatta euroa vuodessa. 

Muita pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 984 358 euroa talousarviovuonna ja korkokulut niistä ovat noin 100 

tuhatta euroa. 

2022 2021 2020 2019

-2 309 987 -383 393 -2 890 171 -1 295 444

54,2 % 33,8 % 50,8 % 34 %

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta €

Investointien tulorahoitus, %
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Lainanottovaltuudet on syytä vahvistaa talousarvion yhteydessä 5 miljoonaan euroon.  

Varsinaisen lainanottovaltuuden lisäksi annetaan valtuus enintään 10 miljoonan euron tilapäisrahoi-

tuksen ottamiseen kuntatodistuksien muodossa. Sitä on valtuus käyttää täysimääräisesti kuitenkin 

vain jos kuntatodistusten korot ovat miinuskorkoisia. 
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Henkilöstöosa 

Henkilöstömuutokset talousarviossa 

Suunnittelukaudella tavoitteena on kohdistaa henkilöstöresurssit tehokkaasti oikeisiin asioihin kaikilla organi-

saatiotasoilla ja vähentää henkilökunnan kokonaismitoitusta lievästi. Avoimien tehtävien täyttämistä harkitaan 

tarkoin. Tehtävien tullessa avoimiksi esim. eläköitymisten myötä tarkastellaan tehtäväkokonaisuuksien kehit-

tämistä mm. teknologiaa ja työparimallia hyödyntämällä. Samalla pyritään entistä parempaan kustannustehok-

kuuteen. Samalla henkilöstölle tarjoutuu mahdollisuuksia työnkiertoon ja kouluttautumiseen uusiin tehtäviin. 

Uusista viroista/toimista pääsääntöisesti pidättäydytään. 

Henkilöstön rekrytoinneissa aina ensisijaisesti selvitetään sisäisten siirtojen mahdollisuus, eläköitymiset tar-

kastellaan tapauskohtaisesti. Hallintosäännön mukaan toimien kelpoisuusehdoista päättää se, joka ottaa pal-

velussuhteeseen, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Valtuusto päättää virkojen perustamisesta ja lakkautta-

misesta. Kuntalain 88 §:ssä todetaan, että kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee avoimeksi, se lak-

kautetaan. 

Alla oleva luettelo on suunnitelma, täyttöluvat on anottava erikseen.  

 

Henkilöstömuutokset talousarviossa: 

 

HALLINNON TUKIPALVELUT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kehitysjohtaja (ent. tal.- ja hall.joht.) +1 -1

Talouspäällikkö -1

Kansliasihteeri -1

Kaupunginsihteeri +1 -1

Suunnittelija +1 -1**

Hallintosihteeri -1

Henkilöstösihteeri +1

Laskentapäällikkö * -1

Kirjanpitäjä/isännöitsijä 1 -1

Palkkasihteeri * -2

Palkanlaskija -1  -1/+1

Toimistosihteeri * -3

Toimistosihteeri -1/+1 -1

Palvelusihteeri -1

Koulunkäynninohj.-tstotyöntekijä -0,5

Lähetti -1

Atk-tukihenkilö -1

* Talous- ja palkkapalveluiden ulkoistaminen Monetra Pirkanmaa Oy:lle

** Virka siirretään perusturvapalveluihin
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SIVISTYSPALVELUT 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sivistysjohtaja -1/+1

Hallintopäällikkö -1

Johtava rehtori +1

Rehtori -1

Erityisopettaja -1/+1

Tekstiilityön lehtori -1

Luokanopettaja -1

Luokanopettaja -1/+1

Luokanopettaja -1

Opettaja -1

Opettaja -1

Kasvatustyön palveluvastaava +1

Palvelukoordinaattori +1

Koulunkäynninohjaaja -1

Ruokapalvelutyöntekijä -1/+1

Ruokapalvelutyöntekijä -0,5

Lastentarhanopettaja -1/+1

Lastenhoitajien vakinaistamiset (3 kpl) +3

Lastenhoitaja *

Lastenhoitaja *

Lastenhoitaja *

Lastenhoitaja *

Lastenhoitaja *

Perhepäivähoitaja -1/+1

Perhepäivähoitaja -1/+1

Perhepäivähoitaja  -1/+1

Kirjastonjohtaja  +1/-1

Kirjastonhoitaja -1/+1

Kirjastovirkailija  -1/+1

* Muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomiksi
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TEKNISET PALVELUT 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tekninen johtaja  -1/+1

Työpäällikkö   -1/+1

Työpäällikkö -1

Tekninen isännöitsijä +1

Uusiutuvan energian asiantuntija (hanke) 1*

Tekninen avustaja -1

Ympäristötarkastaja -1/+1

Assistentti 1

Ammattimies -1 +1

Ammattimies  -0,5/+0,5

Puistotyönjohtaja -1/+1

Puisto- ja puutarhatyöntekijä -1

Liikuntapaikkojen hoitaja 1 ****

Siivooja -0,5/+0,5

Siivooja   -5 **

Toimitilahuolta -1

Toimitilahuoltaja  -1  +0,5 *****

Kiinteistönhoitaja -1/+1

Kirvesmies -1

Vesi- ja viemärilait. hoitaja -1/+1

** Muutettu 2019 toimitilahuoltajiksi, määräaikaisten työsopimukset päättyneet. Kaarnan siivouspalvelut on ulkoistettu

**** Täyttöä ei ole suoritettu (Korona vähentänyt liikuntatilojen käyttöä)

***** 2020 eläköityneen tilalle tarvitaan 0,5 henkilöä

* Määräaikainen työsuhde päättyy  31.12.2022
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PERUSTURVA 2019 2020 2021 2022 2023

Terveys- ja hyvinvointijohtaja 1  -1/?

Perusturvajohtaja 1 -1

Hallintoylilääkäri (avoin) 2 -1

Sosiaalityön päällikkö  -1/?

Sosiaalityöntekijä  -1/?

Sosiaalityöntekijä  -1/?

Sosiaalityöntekijä  -1/?

Sosiaalityöntekijä (u) 1 -1/?

Sosiaalityöntekijä/ 

vammaispalvelut 3 (nimike 

muutettu vammaispalveluiden 

asiantuntijaksi 1  -1/?

Perhetyön asiantuntija  -1/?

Vanhustyön asiantuntija  -1/?

Vanhustyön asiantuntija  -1/?

Sosiaaliohjaaja 1  -1/?

Sosiaaliohjaaja  -1/?

Sosiaaliohjaaja / hankkeet 4 1

PirSOTE ja KOMAS-hankkeet 

31.12.2021 saakka

Työllisyyskoordinaattori 5  -1/?

Palveluohjaaja 5+  -1/?

Työvalmentaja 6 1 ma virka 30.6.2023

Omavalmentaja ++ 1 ma virka 30.6.2023

Työvalmentaja -1/?

Työnsuunnittelija  -1/?

Kotisiivoustyöntekijä  -1/?

Suunnittelija+++ 1 -1/?

Sosiaalipalvelusihteeri -1/?

u uusi virka perustetaan talousarvion yhteydessä 1.1.2022 lukien

+ viranhaltija virkavapaalla, rekrytoitu viransijainen

++ määräaikainen virka perustettu 12.4.2021 kaupunginvaltuustossa § 6 (Työllisyyden kuntakokeilu)

+++ viranhaltija virkavapaalla, viransijaisuus avoinna, virka siirretty hallinnon tukipalveluista

1  Virka lakkautettu

2 siirtynyt palveluiden ostoihin kunnilta 1.6.2020

3 uusi vakinainen virka, (siirtynyt palveluntuottajalta 1.1.2021)

4 uusi määräaikainen virka ( PirSOTE- ja KOMAS-hankkeet 1.12.-31.12.2021)

5 toimi muutettu viraksi, (Työllisyyden kuntakokeilU)

6 uusi määräaikainen virka hanke (Työllisyyden kuntakokeilu) 1.1.2021-30.6.2023
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Parkanon kaupungin palveluksessa oli 30.4.2021 178 vakinaista ja 70 määräaikaista työntekijää. 

Seuraavassa on kuvattu vakinaisen henkilöstön määrän kehitys vuosina 2005-2021

Vuosi Kaikki Hallinto Terveys Sosiaali Sivistys Tekninen

2005 369 16 76 125 109 43

2006 353 16 68 129 100 40

2007 350 15 68 135 93 39

2008 354 15 71 139 91 38

2009 359 15 69 92 126 57

2010 360 15 70 95 124 56

2011 349 14 68 95 119 53

2012 347 14 66 97 116 54

2013 382 15 63 127 124 53

2014 395 15 70 133 123 54

2015 206 15 1 12 128 50

2016 194 13 1 16 116 48

2017 185 15 2 13 112 43

2018 180 21 2 10 114 33

2019 185 22 2 12 119 30

2020 178 14 1 12 123 28

2021* 178 14 2 14 121 27

* 30.4.2021 tilanne
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Lakkautettavat ja perustettavat virat 
 

❖ Sosiaalityöntekijän virka perustetaan 1.1.2022 lukien 


