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Kaupunginjohtajan katsaus 
Talousarvio luo edellytyksiä Parkanon elinvoimalle ja työllisyydelle 

Parkanon kaupunki keskittyy taloudessa ja toiminnassa rakentamaan elinvoimaa ja niin lapsiperheille 
kuin varttuneemmille vetovoimaiset palvelut. Menossa on kehittämishankkeita elinvoiman, hyvinvoinnin 
ja hyvien asumisedellytysten turvaamiseksi. Näillä pyritään vastaamaan myös väestökehityksen 
haasteisiin ja kannustamaan syntyvyyttä. Isoin satsaus on syksyllä 2019 käyttöönotettu koulu- ja 
kulttuurikeskus Kaarna. Vuonna 2020 iso investointi on Pappilanpolun senioritalon rakentaminen. 

Viimeisten kahden vuoden aikana taloustilanne on ollut hyvä, ja tämä näkyy vahvasti myös Parkanon 
yrityksissä ja työpaikoissa. Varsinkin usea kone- ja metallialan sekä mekaanisen 
puunjalostusteollisuuden yritys on kasvanut viimeisten parin vuoden aikana voimakkaasti. Tällä on 
myös positiivinen vaikutus kaupungin talouteen. 

Kaupunki on elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkin kanssa tehnyt työtä eri tavoin, jotta alueemme yritykset 
voivat kehittää toimintojaan. Elinkeinopolitiikka perustuu yritysten tarpeiden kuuntelemiseen. Kaupunki 
tukee yritysten kehittymismahdollisuuksia maankäytön ratkaisuilla, elinkeinoja tukevalla 
markkinoinnilla, avaamalla rahoitusmahdollisuuksia, kouluyhteistyöllä sekä selkeyttämällä työvoiman 
saatavuutta yrityksille ja palveluihin. Elinkeinopalveluihin lisätään hieman panostuksia. 

Avainkysymykseksi on noussut osaavan työvoiman saatavuus. Kaupunki on satsannut ammatillisen 
koulutuksen ja rekrytoinnin kehittämiseen yhteistyössä yritysten ja koulutuskuntayhtymä Saskyn 
kanssa. Aktiivinen työllistäminen on jäntevöitynyt yritysten, Kehitys-Parkin, kaupungin palveluiden ja 
TE-hallinnon kesken. Parkano on hakenut Tampereen vetämään kuntien työllisyyspilottiin, jossa kesällä 
2020 pitkäaikaistyöttömyyden hoito siirtyisi kuntien vastuulle. Kehitys-Parkissa toimii myös 
seutukaupunkien työllistämishanke, joka keskittyy yritysten tarpeisiin. Keskeisiä tekijöitä työvoiman 
rekrytoinnin lisäksi ovat koulutus, liikenneyhteydet sekä investoinnit uuteen teknologiaan. 

Hyvät palvelut lapsiperheille 

Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman teemana on hyvien palvelujen ja 
viihtyisän elinympäristön kehittäminen lapsiperheille. Tämä tarkoittaa hyviä varhaiskasvatuksen 
palveluita, vetovoimaista koulua, ruuhkavuosia elävien lapsiperheiden joustavia palveluita ja 
monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Esimerkiksi Kolmostien Terveys Oy:n matalan kynnyksen 
lapsiperheiden palvelut ovat saaneet paljon kiitosta. Useita vuosia käytössä ollut vauvaraha on 
korotettu 500 euroon. Nuoremmille ja ikääntyneemmille otetaan käyttöön uusi lähiliikuntareitti. 

Tuottavilla toimintatavoilla ja jo vuodelle 2018 korotetulla veroprosentilla varaudutaan tulevien vuosien 
lisääntyviin kustannuspaineisiin siten, että pystytään kestävästi rahoittamaan koulukampus ja 
tarvittavat muut investoinnit.  

Koulu- ja kulttuurikeskus Kaarna tarjoaa valtakunnallisesti edelläkäyvän, hyvän oppimisympäristön 
koko peruskoululle, lukiolle, osin muuhun koulutukseen sekä liikunta- ja kulttuuritoimintaan. Vuonna 
2019 aloitettu liikunta- ja eSport –linja on herättänyt kiinnostusta myös muista kunnista tulevissa 
opiskelijoissa. Lukio kehittää lisäksi musiikkiteatteria, kansainvälisyyttä sekä yritysyhteistyötä. Uuteen 
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koulukampukseen on jo nyt kohdistunut suurta mielenkiintoa myös Parkanon ulkopuolelta, ja kouluilla 
on käynnissä kehittämishankkeita uuden toimintatavan haltuunottamiseksi. YIT:n toteuttama 
elinkaarihanke on myös tehokas lääke, jotta koulussa ei ole enää sisäilmaongelmia. 

Nuorisotyöllä kehitetään hyvinvointia ja vahvistetaan pitovoimaa tulevaisuuteen. Nuorisovaltuusto 
toimii aktiivisesti, ja muutenkin kaupunki kuuntelee nuorten tarpeita. Yhteistyötä jatketaan etsivän 
nuorisotyön, työpajan ja järjestöjen kanssa. Kaupungin kesätyötoimet koskettavat noin sataa nuorta, 
yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa. 

Viime vuosina Parkanossa esiin ovat nousseet eri toimijoiden järjestämät kesätapahtumat ja muut 
yleisötapahtumat, suurimpana näistä Pirkanmaan Erämessut. Matkailun kehittämiselle Lauhanvuori-
Hämeenkangas geoparkin nopeasti vahvistunut toiminta luo aikaisempaa vahvemmat puitteet. 
Kaupunki osaltaan kehittää luontoreittejä sekä opastusta ja markkinointia. 

Sote-palveluissa jatketaan vakiintuneen toimintatavan toteuttamista Pihlajalinnan ja sen tytäryhtiö 
Kolmostien Terveys Oy:n kanssa. Vuoden aikana toteutuu Mehiläisen ja Pihlajalinnan yrityskauppa, ja 
palvelut jatkuvat palvelusopimuksen mukaisesti.  

Valtion toimet tuovat haastetta talouteen 

Talouskehitys jatkunee vuonna 2020 suhteellisen vahvana. Verotulojen kertymän arvioiminen on viime 
aikoina ollut hyvin vaikeaa, ja valtion eri päätökset ovat sekä vieneet kunnilta verotuloja että 
aiheuttaneet lisämenoja esimerkiksi päivähoitoon. Ensi vuonna verotulojen ennustetaan kuitenkin 
kasvavan vuoden 2018 tilinpäätökseen nähden lähes 7 %, ja valtionosuuksienkin arvioidaan kasvavan 
selvästi.  

Kaupungin aiemmin päättämä talouden säästöohjelma etenee, mutta haasteena on tyhjilleen tai 
vajaakäyttöön jääneiden rakennusten tilanne. Koulukeskuksen pihasta vanha lukiorakennus on 
tarkoituksenmukaista purkaa. Keskustan koululla jatkaa esikoulu, ja tilassa toimivan kuntouttavan 
työtoiminnan lisäksi siihen on tarkoitus perustaa työllisyyskokeilun toimitilat. Koululla on hyvää tilaa 
myös matalan kynnyksen palvelujen ja harrastustoiminnan kohtauspaikaksi. 

Käyttötalous on laadittu realistiselle pohjalle. Vuoden 2020 talousarvio on noin 950.000 euroa 
alijäämäinen. Vuosikate on 750.000 euroa positiivinen. Tiukan menokurin lisäksi on tarpeen etsiä 
kaupungille lisää tulopohjaa. Uusia mahdollisuuksia voi liittyä esimerkiksi maakuntakaavan mukaisiin 
tuulivoima-alueisiin ja logistiikkaan. Tuottavuutta kaupungin toiminnoissa kehitetään kiinnittämällä 
huomiota toimiviin työprosesseihin ja osaamisen kehittämiseen. Kaupungin käyttöön on hankittu useita 
sähköisiä välineitä. Käyttöön otettava intranet parantaa organisaation sisäistä viestintää. 
Henkilöstöasioiden kriittinen kysymys on avainosaajien saatavuus ja rekrytointi. Kaupunki huolehtii 
vetovoimaisista työnteon edellytyksistä sekä hyvästä toimintaympäristöstä. 

Kaupungin omat investoinnit tulee pitää lähivuodet maltillisella tasolla. Vuonna 2020 nettoinvestoinnit 
kuitenkin kohoavat noin 3,7 miljoonaan euroon. Suurin uusi hanke on Pappilanniemeen suunniteltu ns. 
senioritalo, johon on haettu ARA:n avustusta. Viihtyvyyden kehittämiseksi satsataan pieniin 
kadunrakennushankkeisiin ja kevyenliikenteen väyliin. Viime vuosina on jo tehty merkittäviä palveluita 
parantavia investointihankkeita, kuten kirjasto, päiväkoti, Väistön ryhmäkoti, Alaskylä - Yliskylän 
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viemäröintihanke, viemäri- ja jätehuoltolaitoksen saneeraukset, kolmostien (Vt3) parannushankkeet 
sekä Jäähallin korjaus. 

Vesilaitos on yhtiöitetty ja uusi Parkanon Vesi Oy otti vastuun toiminnasta vuoden 2019 alussa. 
Putkistojen saneerauksia on jatkettava suunnitelman mukaisesti. Vedenottamon rakentamista 
selvitetään Latikan alueelle. Parkanon laajakaistaverkon rakentaminen etenee. Kaupungin yhdessä IPP 
Oy:n kanssa omistama Lupinet Oy on rakentanut kuituverkon vuosina 2016-2018 Etelä-Parkanon ja 
Pohjois-Parkanon kyliin. Lupinet sai 2019 Traficomin (aik. Viestintävirasto) avustuksen Parkanon länsi- 
ja itäsuuntien valokuituhankkeiden rakentamiseen.  Kaupunki on varautunut rahoittamaan tätä 
vaadittavalla kolmanneksen osuudella. Itä-Parkanon hanke aloitettiin syksyllä 2019, ja vuona 2020 
toteutetaan myös Länsi-Parkanon kylien valokuidun rakentaminen. 

Huolimatta merkittävistä investoinneista Parkanon kaupunki pyrkii pitämään lainatason kohtuullisena, 
siten, että velkamäärä pysyisi noin 20 miljoonassa eurossa. Kaupungin velkataso on noin 3.000 euroa 
asukasta kohti.  

Parkano rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa 

Yhä tärkeämmäksi muodostuu elinvoiman, asumisviihtyvyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen yhdessä 
eri kumppaneiden kanssa. Kumppanuuksilla; yritysyhteistyön toimintatavalla ja kolmannen sektorin 
kanssa luodaan laajemminkin uskoa ja mahdollisuuksia elinvoiman sekä harrastusmahdollisuuksien 
kehittämiseen. Geoparkissa 10 kunnan hyvä yhteistyö markkinoinnissa sekä Parkanon osallistuminen 
Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeeseen ovat esimerkkejä uudenlaisista avauksista. 

Parkano tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa mm. sote-palveluissa, elinkeinotoiminnassa ja 
matkailussa. Rakennamme myös Pirkanmaan kuntalähtöisen sote-uudistuksen kanssa toimintamalleja, 
niin että hyvinvointipalvelut toimivat hyvin myös tulevaisuudessa. Yhteistyötä jatketaan Luoteis-
Pirkanmaan seutukunnalla mm. ammatillisessa koulutuksessa ja kehittämistoimissa sekä Läntisessä 
elinkeino- ja työllisyysalueessa. Valtakunnallisesti osallistumme Seutukaupunkiverkoston (ns. T-56) 
työhön, jolla vaikutetaan keskuskaupunkien ulkopuolella olevien kaupunkien ja seutujen elinvoiman 
edellytyksiin. 

Parkano kiinnittää huomiota hyvän logistisen asemamme hyödyntämiseen kahden valtatien ja 
pääjunaradan varrella. VR:n aikataulu-uudistuksessa haasteena on tiettyjen kriittisten 
pendelöintivuorojen turvaaminen. Toinen tärkeä vaikuttamiskohde valtion toimintoihin liittyy 
Luonnonvarakeskuksen (LUKE) keskittämissuunnitelmiin, jotka uhkaavat tutkimustoimintaa 
Parkanossa. Kaupunki pyrkii rakentamaan valtion kanssa toimintamallin, jossa biotalouden kannalta 
tärkeä metsien ja soiden tutkimus ja kehittäminen sekä yhteistyö yritysten ja mm. geoparkin kanssa 
voi jatkua täällä. 

Parkanossa 25.11.2019  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 talousarvion 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 valtuuston on 
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on 
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien 
hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan 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 osoitetaan, 
miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -
suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja 
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

Kuntalain 111 §:ssä säädetään veroperusteista seuraavaa: 

Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, 
kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Veroperusteet tulee ilmoittaa Verohallinnolle 17.11.2018 
mennessä. Taloussuunnittelu- ja kirjanpitojärjestelmän tavoitteena on 

- korostaa valtuuston päätösvaltaa toiminnan ja talouden suunnittelussa 

- kytkeä talousarvio pitkän aikavälin taloussuunnitteluun 

- osoittaa keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi 

- sitoa toiminta ja talous yhteen 

- antaa oikea kuva kunnan taloudesta 

- osoittaa kunnan taloudellinen tuloksen muodostuminen sekä rahoitustarpeen kattamiskeinot ja 

- parantaa vertailtavuutta muihin talousyksikköihin. 
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Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kunnassa kolme päätehtävää. Ensiksi niissä asetetaan palvelutoimintaa ja 
investointihankkeita koskevat tavoitteet. Toiseksi talousarvioon ja -suunnitelmaan budjetoidaan menoja ja tuloja koskevat 
arviot eri tehtäville ja hankkeille. Talousarviovuoden osalta arviot ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. Kolmanneksi 
talousarviossa ja -suunnitelmassa osoitetaan miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan. 

Talousarvion ja -suunnitelman rakenne palvelee mainittuja kolmea tehtävää, palvelutoimintaa ja investointihankkeita 
koskevien tavoitteiden asettamista sekä niiden edellyttämien menojen ja tulojen budjetointia käyttötalous- ja 
investointiosassa. Toiminnan ja investointien pääomarahoitus ja siihen liittyvät korvaukset osoitetaan 
tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa. 

Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun 
käyttötalouden nettomenot ja rahoituksen nettomenot on rahoitettu. Vuosikate on se tulorahoituksen määrä, joka on 
käytettävissä investointeihin. Talous on tasapainossa, jos vuosikatteella voidaan rahoittaa investointien nettomenot. 
Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille: 

1. Vahva talous; Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen. 

2. Tasapainossa oleva talous; Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli 
korvausinvestointien rahoittamiseen. 

3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous; Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate 
riittää korvausinvestointien mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen 

4. Heikkenevä talous; Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin 
vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä 
ollenkaan. 

5. Kriisitalous; Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan 
vierasta pääomaa. 

 

Yleinen talouskehitys 
Suurimmat riskit maailmantalouden näkymille muodostavat Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota, protektionismin 
nousu ja poliittinen epävarmuus. Kauppasota luo epävarmuutta maailmantalouteen, hidastaa yritysten investointeja ja 
laittaa kitkaa yritysten tuotantoketjuihin.  

Kiinan ja Yhdysvaltojen välisen kauppasodan kärjistyminen entisestään vaikuttaisi negatiivisesti maailmantalouden 
kehitykseen. Tuontitullien laajeneminen heijastuisi kielteisesti Kiinan talouden lisäksi moniin pienempiin vientivetoisiin 
Aasian talouksiin. Yhdysvallat olisi kärjistyvässä kauppasodassa suhteellinen voittaja, vaikka myös amerikkalaiset 
kuluttajat ja etenkin pienemmät yritykset joutuisivat kärsimään.  

Euroalueen suurimmat poliittiset riskit liittyvät Italian talouteen ja maan hallituksen talouslinjauksiin. Italian valtion budjetti 
on useasti ollut ristiriidassa talous-ja rahaliiton sääntöjen kanssa. Mikäli sijoittajien luottamus Italiaan rapautuisi, maan 
hallitus joutuisi perääntymään talouslinjastaan. Italia on kasvanut heikosti kuluvana vuonna ja talous on taantuman 
partaalla.  
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Brexitin uusi takaraja on 2020 tammikuun loppu. Isossa-Britanniassa 12.12. järjestettävien parlamenttivaalien tulos 
viitoittaa mihin suuntaan Brexitissä loppujen lopuksi mennään. Vaihtoehdot ovat, että nykyinen Brexit-sopimus 
hyväksytään parlamentissa, uusi kansanäänestys tai Brexit-sekasorron jatkuminen siten, että erosopimusta ei saada 
voimaan. 

Rahoitusmarkkinoiden mittareiden mukaan Yhdysvaltojen talouden taantumariski on laskenut viime kuukausina. New 
Yorkin aluekeskuspankin mittarin mukaan taantuman todennäköisyys ensi vuodelle on 34 prosenttia tällä hetkellä. 
Yhdysvalloissa kauppasota on vaimentanut teollisuuden näkymiä. Palvelusektorin ja rakentamisen näkymät ovat 
edelleen melko hyvät. Kotimarkkinoilla aktiviteetti on säilynyt vahvana, vaikka työllisyyden kasvuvauhti on hidastunut.  

 

 

Työllisyysasteen ennustetaan VM:n 7.10.2019 ennusteen mukaan kehittyvän ajanjaksolla 2019 - 2023 
seuraavasti: 2019 72,5%, 2020 73,0%, 2021 73,4 %, 2022 73,4% ja 2023 73,1 %.  
 
Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli Pirkanmaalla vuoden 2019 lokakuussa kasvanut 4,9 prosenttia 
verrattuna vuoden 2018 lokakuuhun. Uusia avoimia työpaikkoja oli kuitenkin lähes 900 kpl enemmän kuin 
vuotta aiemmin, eli kaikkiaan 6479 kpl. 
 
Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli vuoden 2019 lokakuussa 21163 henkilöä, kasvua vuositasolla 992 
henkilöllä. Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 8,6 
prosenttia. Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2019 lokakuussa 224 734 henkilöä, muutos 2,3 
prosenttia laskua. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pirkanmaalla ainoana maakuntana. 
Kunnista viidessä oli alle 6 prosentin työttömyysaste ja alle seitsemän prosentin työttömyysasteeseen 
päästiin vielä lisäksi kuudessa kunnassa. Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat helpottuneet 
selvästi vuositasolla verrattuna. Tilanne kokonaisuudessaan eri kohderyhmien osalta olisi hyvällä tasolla.  
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Kuntatasolla suurimmat positiiviset muutokset olivat Juupajoella, Mänttä-Vilppulassa, Urjalassa ja Virroilla. 
Näissä kunnissa työttömyys laski vähintään 10 prosenttia edellisen vuoden luvuista, Juupajoella ja Urjalassa 
vähintään 15 prosenttia. 
 
Parkanossa työttömien työnhakijoiden suhteellinen määrä kasvoi eniten, muutos 28 prosenttia ja toiseksi 
eniten kasvua oli Nokialla 21 prosenttia. Alle kuuden prosentin työttömyysaste saavutettiin Juupajoella, 
Pirkkalassa, Punkalaitumella Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Tampereen työttömyysaste oli alueen korkein, 10,5 
%. Suurin henkilömääräinen alenema oli Akaalla 49 henkilöä, Mänttä-Vilppulassa 38 henkilöä ja Urjalassa 
35 henkilöä. Suurimmat määrälliset muutokset kasvun suhteen oli Tampereella 598 henkilöä, Nokialla 229 
henkilöä ja Kangasalalla 118 henkilöä. 
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Kuntatalouden kehitys 
Tilastokeskuksen elokuussa 2019 julkaiseman ennakollisen Kuntatalous neljännesvuosittain-katsauksen 
mukaan kuntatalous heikkenee merkittävästi aiempaan vastaavan ajankohtaan nähden. 

Kuntien menot ovat noin 4 prosentin kasvu-uralla. Palkkaratkaisu korottanut palkkasummaa 1.1.2019 ja 
1.4.2019. Lomarahaleikkauksen päättyminen kasvattaa palkkoja noin 240 milj. euroa vuonna 2019. Välilliset 
kustannukset yhä pienessä laskussa. Ostot jatkavat kovalla, 6 prosentin kasvu-uralla, syynä väestön 
ikääntyminen ja muu palveluiden kysynnän kasvu. 

Verorahoitus on kasvanut hieman. Vuosikate ja tilikauden tulos heikentyy erittäin merkittävästi edellisen 
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investointien kasvu on kiihtynyt 22 prosenttiin. Lainakanta on 
noussut 13,4 prosenttiin. Kuntayhtymien menot ovat myös kovassa kasvussa. Taustalla palkkojen ja ostot 
nousu. Tulot kunnilta nousseet vahvasti, myös maksutuotot kasvussa. Toimintakate ja tilikauden tulos 
kuitenkin heikentynyt, sillä menot ovat nousseet tulojen kasvua enemmän. Investoinnit ovat kasvaneet 11 
prosenttia ja lainakanta 14,8 prosenttia. 

Valtion talousarvioesityksen vaikutukset kuntatalouteen 
Valtion talousarvioesitys on valmis 7.10.2019. Hallituksen budjettiriihi on pidetty 17. - 18.9.2019. 

Määrärahapoimintoja talousarvion kuntapäätöksistä vuodelle 2020: 

- Peruspalvelujen valtionosuus kasvaa noin 1,1 mrd. euroa 

- Määräraha muun muassa varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja varhaiskasvatusoikeuden 
laajentamiseen mukana 

- Yhteensä peruspalvelujen valtionosuus 7,3 mrd. euroa 

- Kunnille maksettavat verotulomenetysten kompensaatiot eriytetään omalle momentilleen 

- Kunnat saavat uusiin tehtäviin ja velvoitteisiin täysimääräisen (100 %) valtionosuuden 

- Kustannustenjaon tarkistus (2017 perusteella) +102 milj. euroa 

- Ammattikorkeakoulujen perusrahoitus +5 miljoonaa euroa 

- Julkiseen henkilöliikenteeseen tasokorotus +20 miljoonaa euroa, joka on tarkoitettu ilmastoperusteisiin 
toimenpiteisiin. 

Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote 14.8.2019 
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Valtionosuudet 

Kuntaliitto on päivittänyt kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2020 valtion 
talousarvion (7.10.2019) mukaiseksi. Lisäksi 14.10.2019 laskelmiin päivitettiin uudet sairastavuuskertoimet 
vuodelle 2020. 

Kuntaliiton ennakollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet (ml. veromenetysten 
kompensaatiot) kasvavat 610 miljoonaa euroa (+7,1 %; 111 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020.  

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja 
on 25,46 % vuonna 2020 (25,37 % vuonna 2019). Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 6 968 
miljoonaa euroa ja veromenetysten kompensaatioita 2 251 miljoonaa euroa vuonna 2020 (yhteensä 8 608 
milj. € vuonna 2019). 

Budjettiriihessä (17.9.2019) tehtiin päätös kertaluonteisen valtionosuuskompensaation (+237 milj. euroa) 
siirrosta vuodelta 2020 vuodelle 2019. Tällä vältetään kilpailukyky (kiky)-sopimuksen lomarahaleikkauksen 
huomioon ottaminen kahteen kertaan kustannustenjaontarkistuksissa. 

Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 
2019 päättyneestä kilpailukykysopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia 
muutoksia: 
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Verotulot 

Kunnallisvero 
 
Kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019. 
Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt kertyä kunnille syyskuun loppuun mennessä noin 500 M 
toteutunutta enemmän johtuen verokorttiuudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista. 
Verohallinnon julkaiseman tiedotteen perusteella syyskuun tilityksissä näkynyt ennakonpidätysten hyvä 
kehitys johtui aiempien kuukausien ennakonpidätysten kertymisestä ja kyse oli siten Tulorekisteriin 
liittyvien kertymäongelmien osittaisesta korjaantumisesta.  
 
Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuu verokorttiuudistuksesta 
ja tulorekisterinongelmat selittävät vain murto-osan (13%) vajeesta. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, 
että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja 
sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa 
käytäntöä alhaisempina.  
 
Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa 
korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn aikana 
kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai 
verokorttien vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Tilityksissä korjausliike näkyisi siten suuremmassa määrin 
vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. 
 
Veroennustekehikossa vuoden 2019 ennakkoverojen kertymävajeeksi on uudistusten johdosta oletettu -
600 milj. euroa. Verokorttiuudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 
kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin oletuksenamme on, että verovuoden 2020 ennakkoverot 
kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle. Täten emme ole 
ennusteessamme huomioineet mahdollisia muutoksia verovelvollisten käyttäytymisessä (esim. laajempi 
ennakonpidätysprosenttien korottaminen jo alkuvuodesta 2020), mutta seuraamme tilannetta tältä osin 
yhdessä Verohallinnon kanssa. 
 
Ennustepäivityksessä on huomioitu myös Verohallinnon uusimmat (29.9.) ennakkotiedot verovuoden 2018 
verotuksesta sekä veroperustemuutokset vuodelle 2020 hallituksen talousarvioesityksen mukaisina.  
 
Talousarvioesityksen mukainen ansiotasoindeksin tarkistus veroperusteisiin on ollut ennusteessa sisällä jo 
keväästä lähtien, mutta nyt ennusteessa on huomioitu myös ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja 
päivärahatulon saajille kohdistettu ansiotuloveron kevennys, jonka arvioidaan vähentävän 
kunnallisverotuottoa n. 130 milj. eurolla. Toisaalta taas kotitalous- sekä asuntolainojenkorkojen 
vähennysten leikkaus arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja n. 46 milj. eurolla. 
Ansiotasoindeksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -298 
milj. eurolla vuonna 2020, jotka on talousarvioesityksessä esitetty kompensoitavaksi kunnille (uutta 
kompensoitavaa 285 milj. euroa).  
 
Kuntakohtaisissa veroennustekehikoissa ollaan vuosille 2019-2022 myös huomioitu Tilastokeskuksen 30.9 
julkaisema väestöennuste. Väestötiedoilla on vaikutusta tulevien vuosien ansiotuloihin ja jako-osuuksiin 
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Alkusyksyn tilityksiä on voimakkaasti alentanut myös verotuksen joustava valmistuminen, jonka johdosta 
kunnilta on peritty verovelvollisille maksettuja veronpalautuksia edellisiä vuosia aiemmin (esim. syyskuussa 
n. 800 milj. euroa). Edellisen vuoden verojen osalta kertymä on siten vertailukelpoinen vasta marraskuun 
tilitysten jälkeen, kun verovuoden 2018 verotus on päättynyt ja sitä koskevat oikaisut tehty. 
 
Yhteisö- ja kiinteistöverot 
 
Yhteisöveron arvioissa verovuosille 2018 - 2023 on pohjana käytetty valtiovarainministeriön uutta 
ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakkoverojen kehitys. 
Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös 
huomioitu syyskuun yhteisöverotilitykset ja Verohallinnon ennakkotiedot vuoden 2018 osalta. 
 
Yhteisöveroennusteessa ei ole vielä huomioitu hallituksen vuosille 2020-2023 linjaamia kone- ja 
laiteinvestointien korotettuja poistoja eikä aineettomien investointien 50 % ylimääräistä verovähennystä. 
Näiden esitysten lopullisesta sisällöstä tai niiden verotuloja vähentävästä vaikutuksesta ei ole vielä 
tarkempaa tietoa. Kunnille muutosten vaikutukset aiotaan kompensoida yhteisöveron jako-osuutta 
korottamalla. 
 
Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2019 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 
2019 kiinteistöverotus valmistui syyskuussa.  
 
Kuluvan vuoden talouden ennusteet Parkanon osalta 
Parkanon kaupungin taloudessa on takana kaksi erittäin hyvää vuotta. Vuoden 2018 tilikauden tulos 
oli noin 1,7 milj. euroa ylijäämäinen jääden vain hiukan edellistä vuotta huonommaksi. Kummankin 
vuoden hyvää tulosta selittivät kuitenkin osittain kertaluontoiset erät. 

Kuluvan vuoden osalta talousarvion toteutuminen ennustetusti on haasteellista. Todennäköisesti kuitenkin 
päädytään melko lähelle 0-tulosta. Ratkaisevaa on viimeisten kuukausien verotilitykset. 

Kuluvan vuoden tulokseen vaikuttaa erityisesti verotulojen heikko kehitys. Tätä on selostettu myöhemmin 
kohdassa Verotulot.  

Kaupungin lainojen nettomäärä tulee edelleen laskemaan lyhennysten verran eli noin 700 tuhatta euroa. 
Uutta lainaa ei ole otettu. Toki lyhytaikaisten lainojen määrä on ollut talousarviovuoden aikana noin 5 milj. 
euroa, mutta nämä kuntatodistukset ovat miinuskorkoisia ja tuovat korkohyötyä. 

Kuluvan vuoden talouteen on vaikuttanut Sairaanhoitopiirin ostoista saadun 5 % laskennallisen alv –
palautuksen poistuminen. Tämä on nostanut ko. kustannuksia Parkanon osalta noin 0,4 milj. euroa 
vuositasolla. 
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Talousarvion raamin laadinta 
 

Vuoden 2020 talousarvion valmistelu aloitettiin kesälomien jälkeen virkamiestyönä. Kukin toimialajohtaja 
valmistelu oman sektorinsa osalta raamiesityksen. Esitystä käytiin läpi johtoryhmässä, josta raamiesitys eteni 
kaupunginhallitukseen.  

Lähtökohtaisesti raamissa on pitäydytty kuluvan vuoden tasossa niin tulojen kuin menojenkin osalta. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon määrärahat on kehykseen arvioitu hankintasopimuksen 
täsmennyksen mukaisesti ottaen huomioon sopimuksen mukainen kuluvan vuoden vuosikorotus. 

Verotulot arvioidaan talousarvioon Kuntaliiton verokehikon pohjalta.  

Rahoituskuluissa varaudutaan lainamäärän kasvamiseen investointien mukaisesti. Huomioitavaa on 
Kampuksen leasingkustannusten vaikutus rahoitusmenoissa. 

Vuoden 2020 nettoinvestointien määrä on noin 3,7 miljoonaa euroa. 

Talousarvioraami (ulkoinen): 

 

Kaupunginhallituksen korjattu raami oli noin 1,4 milj. euroa miinusmerkkinen. Käyttötalouden nettomuutos 
vuoden 2019 muutettuun talousarvioon nähden oli noin +4,7 %. Nettomenojen kasvu johtuu pääosin 
myyntivoittojen puuttumisesta tulevana vuonna. 

Talousarvion valmistelun aikana tehtyjä tarkistuksia: 

Verotulojen maksatuksen ennuste kuluvan vuoden osalta heikkeni huomattavasti, mutta vuoden 2020 
ennuste on kohtalaisen hyvä ja sitä on korjattu uusien ennusteiden pohjalta vielä hieman paremmaksi. 
Verotuloennuste on esityksessä verottajan ennusteen mukainen. Myös valtionosuuksien osalta on raamin 
ajankohtaan tullut korjausta ylöspäin eli noin 170 tuhatta euroa. 
 

RAAMILASKELMA 23.9.2019 korjattuna 21.10.2019, Ulkoinen
TA 2019 TA 2020 Muutos TA 2019
Tulot Menot Netto Tulot Menot Netto Nettomuutos Tulot Menot Netto

Keskuvaalilautakunta 3 000            18 683          15 683          -                     -                     -                     15 683        0,0 % 0,0 %
Tarkastuslautakunta -                     33 860          33 860          -                     34 430          34 430          570 -            101,7 % 101,7 %
Kaupunginvaltuusto -                     79 773          79 773          -                     79 898          79 898          125 -            100,2 % 100,2 %
Kaupunginhallitus 1 562 232     3 810 916     2 248 684     375 000        3 976 484    3 601 484    1 352 800 - 24,0 % 104,3 % 160,2 %
Perusturvalautakunta 14 199 484  39 378 863  25 179 379  14 896 420  40 522 338  25 625 918  446 539 -    104,9 % 102,9 % 101,8 %
Sivistyslautakunta 514 646        8 731 910     8 217 264     487 812        8 699 646    8 211 834    5 430          94,8 % 99,6 % 99,9 %
Tekninen lautakunta 706 990        4 175 346     3 468 356     621 604        4 165 650    3 544 046    75 690 -       87,9 % 99,8 % 102,2 %
Rakennus- ja ympäristöl 112 200        756 224        644 024        112 200        763 146        650 946        6 922 -         100,0 % 100,9 % 101,1 %
Käyttötalous yhteensä 17 098 552  56 985 575  39 887 023  16 493 036  58 241 592  41 748 556  1 861 533 - 96,5 % 102,2 % 104,7 %
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KIKY –sopimukseen liittyvä lomarahojen leikkaus 30% tarkoittaa noin 115 000 euron lisäystä. Tämä on 
huomioitu keskitetysti henkilöstömenoissa. 

 

Operatiivinen organisaatio 

 

Suunnitelmakauden merkittävät organisatoriset muutokset 

Talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden ulkoistaminen Monetra Pirkanmaa Oy:lle tapahtuu 1.4.2020 alkaen. 
Ratkaisun kustannustehokkuus toteutuu täysimääräisesti vasta vuoden 2021 alusta. 

 

Sote –kiinteistöjen osalta talousarviovuoden aikana toteutetaan pitkään jo selvityksen alla ollut 
kiinteistöjen yhtiöittäminen joko muodostamalla uusi kiinteistöyhtiö tai siirtämällä kiinteistöt 
olemassa olevaan yhtiöön.  

Kaupunginvaltuustossa 9.12.2018 § 8 hyväksytty sanamuoto: 

Sote-kiinteistöjen osalta talousarviovuoden aikana jatketaan selvitystä kiinteistöjen yhtiöittämisestä 
joko muodostamalla uusi/uusia kiinteistöyhtiö/kiinteistöyhtiöitä. 
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Talousarvion rakenne ja sitovuus 
 

Parkanon kaupungin taloussuunnitelma on laadittu neljäksi vuodeksi: Taloussuunnitelma vuosille 2020-2023. 
Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. 

Talousarvio jakautuu käyttötalouteen, tuloslaskelmaosaan, investointeihin ja rahoitusosaan. Talousarvion 
tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas 
ohjataan toimintaa. Käyttötalousosaan sisältyvät yhteistoiminta-alueen sote-palvelut järjestetään Parkanon 
kaupungille ja Kihniön kunnalle. 

On huomattava, että Vesihuoltolaitoksen määrärahat ovat poistettu vertailtavuuden vuoksi myös vuotta 2019 
aikaisemmilta vuosilta. Vesilaitoshan yhtiöitettiin 1.1.2019 alkaen. 

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

Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on nettomääräraha  

- lautakuntatasolla (toimielimittäin)  

- sote –palvelut omana sitovuustasonaan erikseen Parkanon ja Kihniön osalta 

 

Investoinnit ovat sitovat tehtäväalueittain. Yli 168.000 euron hankkeet ja yli 84.000 euron irtaimistohankkeet 
on esitetty omana määrärahanaan ja ne ovat hankekohtaisesti sitovia kokonaiskustannusarvion puitteissa. 
Pienet hankkeet ovat sitovia hankeryhmittäin, esim. pienet rakennushankkeet yhteensä. 

Tuloslaskelman toimintakate, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut ovat sitovia. 
Rahoituslaskelmassa esitetyt anto- ja ottolainojen nettomuutokset ovat sitovia. 

Talousarviossa esitetään myös tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnuslukuja. Taloussuunnitelmaan 
sisältyy henkilöstöosa, jossa esitetään toimialoittain henkilöstö tilastollisena tarkasteluna 

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 järjestetään 
asiat parhain päin. 

• Parkano on Tampereen ja Seinäjoen välisen Suomen elinvoimaisin keskus, joka houkuttaa asukkaita 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. 

 

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

Tavoitteet:  

• Asumiskustannukset sekä tonttihinnat pidetään kohtuullisina 
• Huolehditaan riittävästä määrästä houkuttelevia tontteja 
• 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  
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Talousarvion 2020 yleiset tavoitteet  
 

Kaupungin yleiset tavoitteet ohjaavat koko kaupungin toimintaa ja hallintokuntien tavoitteiden asettamista. 
Tavoitteiden ja määrärahaesitysten tulee olla linjassa siten, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. 
Tavoitteet tulee yksilöidä niin selkeästi, että tavoitteiden toteutuminen voidaan todentaa ja arvioida. 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta tulee järjestää käyttämällä mittareita ja tunnuslukuja. 

Arviot tavoitteiden toteutumisesta ja olennaisista talousarvion poikkeamisista esitetään käyttötalousosan 
yhteydessä. 

Hyvinvointikertomuksen tavoitteet: 

Terveydenhuoltolain 12 § mukaan: ”Kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin 
vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan 
kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista 
toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa 
valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.” 

Laaja hyvinvointikertomus on laadittu ja hyväksytty toukokuussa 2017 ja on nähtävillä kunnan nettisivuilla 
kohdassa 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 
ikäluokissa) 

- Liikunnan lisääminen kaikkien arkeen 
- Turvallinen Parkano (syrjäytyneisyyden ehkäiseminen, osallisuuden lisääminen, elinympäristön 

turvallisuus) 

Kunnan on suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana 
kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin tilanteesta haetaan 
erilaisista tilastoista kuten esimerkiksi Sotkanet, Hyvinvointikompassi, TEA-viisari, Terveytemme-sivusto ja 
kouluterveyskyselyt. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuuahot. Kunnan eri 
toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi kunnan on tehtävä 
yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten ja yleishyödyllisten tahojen kanssa. 
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Parkanon talouden kehitys 
 

Talouden sopeuttamistoimet 

Parkanon taloutta on tasapainotettu ainakin vuodesta 2014 lähtien.  

Rakenteellisia muutoksia ja säästökeinoja on arvioitu vuonna 2014 työskennelleessä talouden 
seurantaryhmässä sekä vuoden 2016 talousarvion valmisteluprosessissa kaupunginhallituksessa sekä 
virkamiestyönä syksyn 2016 aikana ja talven 2017 aikana. Vuodesta 2018 lähtien talouden tarkastelu on 
tehty jatkuvana prosessina ja vedetty yhteen talousarvioprosessin yhteydessä. 

Sopeuttamistoimia: 

• Koulutuksen keskittäminen yhdelle kampukselle. Tuntikehyksen alentaminen vastaamaan 
oppilasmäärää. Säästö tilakustannuksissa, henkilöstömenoissa ja kuljetuksissa. 
Seuranta: Kampus rakentunut. 1. toimintavuosi. 

• Muiden investointien pitäminen matalina. Kiinteistöjen asianmukaisesta ylläpidosta huolehtiminen. 
Seuranta: investointitaso liian korkea, jolloin syntyy rahoitusvajetta.  

• Kiinteistöjen käytön tehostaminen. Selvitys vapaiden kiinteistöjen myyntimahdollisuuksista. Selvitys 
vuokrakiinteistöissä tapahtuvien toimintojen siirtämisestä omiin kiinteistöihin. 
Seuranta: Kiinteistöjen salkutus tehty. 

• Palvelurakenteen hyvä ja tehokas toiminta; yhteistyökumppanit. 
Seuranta: Palvelurakennetta uudistettu ennakkoluulottomasti ulkoistuksin. 

• Palveluiden ja kaupunkirakenteen (esimerkiksi katuverkon) kehittäminen maltillisesti, siten että 
kustannukset eivät kasva. 
Seuranta: Talousarvion mukaisesti. 

• Hankinnat; vain välttämättömät hankitaan, merkittävät hankinnat kilpailutetaan. 
Seuranta: Hankintarenkaiden käyttöä lisätty. 

• Henkilöstöpolitiikka; eläköitymisten yhteydessä aina arvioidaan töiden uudenlaisen järjestämisen 
mahdollisuudet. Henkilöstöjaosto valmistelee tarkemmat toimet tehtäväalueiden kartoituksen 
pohjalta. Lisäksi vapaaehtoiset palkattomat vapaat, yt -neuvotteluiden mahdollisuus. 
Seuranta: Kaikkia toteutettu. 

• Kaupungin elinvoimaisuuteen panostaminen; priorisoidut elinkeinohankkeet sekä strategiset tekijät 
pidemmällä tähtäimellä (mm. tonttipolitiikka, logistiikan hyödyntäminen, markkinointi). 
Seuranta: Panostettu erityisesti markkinointiin. 

• Tulojen kerryttämiseen kiinnitetään huomiota. 
•  Myytävien palveluiden markkinoinnin tehostaminen 

Henkilöstöresurssien tarkastelu 

Henkilöstömenot ovat oman toiminnan suurin menoerä. Henkilöstö on kuitenkin myös kaupungin voimavara. 
Palvelut tuotetaan henkilöstön avulla. Henkilöstön määrän suhde tuotettaviin palveluihin riippuu melko 
suorasti haluttavasta palvelutasosta. Palvelutason säilyttäminen nykytasolla vaatii nykyisen henkilöresurssin 
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käyttämistä tehokkaasti. KIKY –sopimus edellyttää tehokkuustarkastelua ja siten myös resurssitarkastelua. 
Resurssitarkastelu tehdään aina eläköitymisten tai vapautuvien tehtävien täytön yhteydessä.  

Tavoitteet sekä henkilöstöresurssit tarkastellaan ja priorisoidaan kaikilla organisaation tasoilla koko 
palvelukeskuksessa. Prosessien tarkastelu myös kriittisesti on keino tehostaa työtä ja toimintatapoja. 

Henkilöstön osaamista ja organisaatiota vahvistetaan koulutuksen ja erilaisten hankkeiden avulla. Kaupungin 
toimintatapoja arvioidaan kautta linjan ja haetaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Parhaiten tämä onnistuu 
yhteistyössä henkilöstön kanssa.  

Toimenkuvien päivittäminen ja TVA –tarkastelu on saatettu loppuun kesällä 2018 ja henkilökohtaisten lisien 
jakaminen toteutettiin vuoden 2019 alusta lukien. OVTES:n osalta vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Toiminta 

Talousarvion ulkoiset toimintamenot ovat yhteensä 58,3 milj. euroa, kasvua kuluvan vuoden talousarviosta 
2,5 %. Toimintatuotoissa on vastaavasti 3,5 % lasku. 

Menot sisältävät sote –palvelujen määrärahassa huomioidun kiinteän hinnan sopimuksen mukaisella kuluvan 
vuoden korotusosuudella.  

Palveluiden ostoista valtaosa kohdentuu sote –palveluiden hankintaan Parkanolle ja Kihniölle.  

Talousarvion keskeiset erät 

 

 

 
  

TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 Ero TA 19 Muutos % Ero TP 18 Muutos%
Toimintatuotot 17,5 18,4 17,1 16,5 -0,6 -3,5 % -1,9 -10,3 %
Toimintakulut -55,5 -55,9 -56,9 -58,3 1,4 2,5 % -2,4 4,3 %
Verotulot 22,1 22,2 22,9 23,7 0,8 3,5 % 1,5 6,8 %
Valtionosuudet 18,4 18,3 18,4 19,6 1,2 6,5 % 1,3 7,1 %
Vuosikate 2,9 3,2 1,1 0,7 -0,4 -36,4 % -2,5 -78,1 %
Yli-/Alijäämä 1,5 1,5 -1,1 -0,9 0,2 -18,2 % -2,4 -160,0 %
Nettoinvestoinnit -0,5 -0,2 -2,6 -3,7 1,1 42,3 % -3,5 1750,0 %
Lainakanta 17,9 15,7 20,0 20,0 0,0 0,0 % 4,3 27,4 %
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Verotulot ja valtionosuudet 

Verottajan ja Kuntaliiton ennuste 14.10.2019 

 

Efektiivinen kunnallisveroaste on vähennysten jälkeinen osuus tuloveroprosentista. 

 

 

TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022**
Verolaji

Kunnallisvero 18 015 18 260 18 828 19 540 19 924 20 360

Muutos % -2,8 1,4 3,1 3,8 2,0 2,2

Yhteisövero 2 181 2 014 2 152 2 219 2 329 2 407

Muutos % 18,0 -7,7 6,9 3,1 5,0 3,3

Kiinteistövero 1 868 1 902 1 954 1 954 1 954 1 954

Muutos % 1,4 1,8 2,8 0,0 0,0 0,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 22 064 22 175 22 934 23 713 24 207 24 721

Muutos % -0,8 0,5 3,4 3,4 2,1 2,1

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

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100 120,5 121,6 122,8 124,3 126,0 127,8
Kuluttajahintaindeksin muutos 0,6 0,9 1,0 1,2 1,4 1,4
Peruspalvelujen hintaindeksi 129,0 130,4 132,8 135,8 138,5 141,1
Peruspalv. hintaindeksin muutos -0,8 1,1 1,8 2,3 2,0 1,9

Tuloveroprosentti ja efektiivinen kunnallisveroaste                            1 000 €
Parkano            

Verovuosi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018** 2019** 2020** 2021** 2022**
Ansiotulot 127 060 128 120 129 526 129 928 129 105 129 392 131 008 132 988 135 150 137 725 140 050
Maksettava vero 17 715 18 008 18 305 18 205 18 349 17 676 18 834 19 153 19 502 20 003 20 492

Tuloveroprosentti 20,50 % 20,50 % 20,50 % 20,50 % 21,00 % 21,00 % 22,00 % 22,00 % 22,00 % 22,00 % 22,00 %
Kunnallisveroaste 13,94 % 14,06 % 14,13 % 14,01 % 14,21 % 13,66 % 14,38 % 14,40 % 14,43 % 14,52 % 14,63 %
Erotus 6,56 % 6,44 % 6,37 % 6,49 % 6,79 % 7,34 % 7,62 % 7,60 % 7,57 % 7,48 % 7,37 %

2018 2019 2020 Muutos € Muutos %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 14 178 048         14 341 259         16 835 737      
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 4 678 538           4 730 654           
Muut opetus- ja kultturitoimen valtionosuudet 581 880 -             647 274 -             647 274 -           
Valtionosuudet yhteensä 18 274 706         18 424 639         16 188 463      
Veromenetysten kompensaatiot -                           3 450 496        

Valtionosuudet ja veromenetysten kompensaatiot 18 274 706         18 424 639         19 638 959      1 214 320  6,6

Kotikuntakorvaukset 2018 2 019                   2 020                Muutos € Muutos %
Menot 119 194              68 008                 74 333              
Tulot 175 887              178 403              189 581            
Netto 56 693                 110 395              115 248            4 853          4,4

Valtionosuusmaksatus 18 331 399         18 535 034         19 754 207      1 219 173  6,6

Asukasmäärä 1.1. 6 562                   6 469                   6 444                25 -              -0,4
Asukasta kohden 2794 2865 3066 200             
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Lopulliset tarkistetut valtionosuudet vahvistetaan vuosittain talousarviovuoden lopulla. Edellä mainitussa 
taulukossa on VM:n 11.11.2019 vahvistama valtionosuus vuodelle 2019. 

Tulos 

Talousarvion vuosikate on 0,7 milj. ja poistojen jälkeinen tulos on noin 0,9 milj. euroa alijäämäinen. 

Poistot ovat yhteensä 1,7 milj. euroa.  

Investoinnit 

Talousarvion bruttoinvestointien määrä on noin 5 miljoonaa euroa. Lähivuosikymmenien merkittävin 

investointi Koulukampus valmistui 2019. Investointi ei näy kaupungin taseessa, koska se toteutetaan leasing 

–rahoituksella. 

Suurin investointihanke suunnitelmassa on Pappilanpolun tukiasuntokohde, joka hyväksyttiin vuoden 2019 

talousarviokäsittelyssä rakennettavaksi kaupungin budjetin kautta ja rakentaminen ajoittuu pääosin vuoteen 

2020. Hakemuksen mukaan rakennettavien asuntojen määrä on 32, joista yksiöitä on 24 kpl (35 m2) ja 

kaksioita 8 kpl (45 m2). Asuntojen lisäksi asukkaiden yhteiskäyttöön tulee saunaosasto, oleskelu- ja 

ruokailutilat sekä palvelu-/hoitotila. Asuntoala on 1206 m2. Hankkeen alustava kustannusarvio oli 3,2 milj.€, 

joka on tarkentunut laskennan myötä ja kokonaishinta urakkatarjousten mukaan on noin 3,6 milj. euroa. ARA 

on tehnyt asiaa koskevan ehdollisen varauspäätöksen 20.3.2018 ja myöntänyt ehdollisen varauksen 1 200 

000 euroa erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen tarkoitetun avustuksen myöntämisvaltuudesta ja 

loppuosalle korkotukilainavarauksen. 

Nettoinvestoinnit ovat noin 3,7 milj. euroa. Nettoinvestointeja pienentää kirjaston valtionavustus 141 000 

euroa sekä mainitun ARA –kohteen avustus 1 milj. euroa.  

Investointisuunnitelmaan sisältyy pieniä remontteja, kadunrakennusta, päällystystä, vesi- ja viemärijohtojen 

saneerausta.  

Lainat ja tilapäisluoton ottovaltuudet 

Lainakanta on vuoden 2019 lopussa vajaat 20 miljoonaa euroa, jossa lyhytaikaista on 5 miljoonaa. Vuoden 

2020 lopussa lainakannan arvioidaan olevan lähes samalla tasolla, koska kuluvan vuoden osalla on 

sijoitusmielessä otettua miinuskorollista noin 2-3 milj. euroa. Suunnittelukaudellakin varsinainen pankkivelka 

tulee lisääntymään varsin maltillisesti, mutta kiinteistöleasingin vastuu huomioiden kaupungin velkavastuut 

lisääntyvät suunnitelmakaudella kuitenkin merkittävästi. 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lainanhallintastrategian 30.10.2017. Sen mukaan: 
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”- Kaupungin ottolainoista noin 1/3 -osa sidotaan kiinteään korkoon ja pitkään laina-aikaan, vaihtuvia korkoja 
ja lyhyttä laina-aikaa käytetään noin kolmasosaan lainoja ja loppuosaan lainoja korkosidonnaisuus ja laina-
aika valitaan lainanoton tai korkosuojauspäätöksen yhteydessä tilanteen mukaan. 

- Kiinteäkorkoisuus voidaan toteuttaa joko suoraan kiinteäkorkoisella ja pitkäaikaisella lainalla tai 
vaihtoehtoisesti koronvaihtosopimuksella. Koronvaihtosopimuksen tekohetkellä voidaan ottaa huomioon jo 
tulevat lainannostotarpeet ja mitoittaa suojaus sen mukaiseksi. 

- Antolainat ovat mahdollisia konserniin kuuluville. Korosta ja muista antolainojen ehdoista päätetään aina 
tapauskohtaisesti kaupunginvaltuustossa, lukuun ottamatta hallintosäännön 36 §:n mukaisia lyhytaikaisia 
tilapäisluottoja konserniin kuuluville.” 

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

jälkipanttaus niihin.  

Rahoituslaskelma 

Vuoden 2019 joulukuussa lainakannasta on lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla käytössä 5 miljoonaa 

euroa. Koska kuntatodistusten korko on edelleenkin ollut miinusmerkkistä, niin todistuksia on otettu 

vähentämään korkokustannuksia. Tosiasiallinen tarve on ollut vajaa 3 milj. euroa. 

Lainanottovaltuudet on syytä vahvistaa talousarvion yhteydessä 5 miljoonaan euroon, joka mahdollistaa 

nykyisten pitkien lainojen lisäksi siis 5 miljoonan lisäluototuksen ja miinuskorkojen hyödyntämisen.  

Rahoituksen riittävyys ja vakavaraisuus 
Kuntien rahoituksen riittävyyden ja vakavaraisuuden turvaamisen mittaamiseksi on asetettu 
tunnuslukukriteerit, joiden täyttyessä kunnan katsotaan olevan rahoituskriisissä. Veroprosentin lisäksi muut 
kriteerit eivät Parkanon osalta täyty.  

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 2020 määrärahojen riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Mahdollisiin, nähtävissä oleviin 
poikkeamiin reagoidaan nopeasti. Tulosennusteet laaditaan kuukausittain maaliskuusta lähtien 
kaupunginhallitukselle talouden seurannan pohjaksi. Talousarvion toteutumaa ja määrärahojen riittävyyttä 
käsitellään toimielimissä vähintään neljännesvuosittain. Myös tavoitteiden toteutumista seurataan ja 
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talouskatsaus esitetään vuosikolmanneksittain kaupunginvaltuustolle. Kattavalla vakuutuskannalla ja sen 
vuosittaisella päivityksellä varaudutaan toiminnan vahinkoriskeihin. 

Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa on kuvattu kootusti sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan keskeiset vastuut ja toteuttamistavat. Osana jatkuvaa päivittäistä johtamista ja työn 
toteuttamista toteutetaan sisäisen valvonnan osana riskienhallintaa laaditun riskienarviointilomakkeen 
pohjalta. Vuoden 2019 aikana keskityttiin erityisesti tietosuojaa koskeviin riskeihin. Tältä osin työ jatkuu 
edelleen. Vuoden 2019 aikana tehty riskianalyysi on pohjana toimialojen sisäiselle tarkastukselle. 

Talousarviovuoden alussa toimialajohtajat käyvät läpi riskianalyysin ja tekevät vaadittavat tarkennukset 
toimintoihin. 

Sisäisen valvonnan esiin nostamista asioista raportoidaan talousarvion toteutumisen yhteydessä. 

 

Hankinnat ja sopimukset 
 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.11.2018 Parkanon kaupungin sopimushallinnan ohjeen. 
Sopimushallinnan ohjeen tavoitteena on minimoida sopimusriskejä ja vahvistaa sopimusjohtamista osana 
omistajaohjausta. Ohjeessa määritellään sopimusprosessien kulku ja lisäksi annetaan kootusti yhtenäisiä 
sisäisiä toimintaohjeita mm. sopimusten valmistelusta, valvonnasta, reklamoinnista, tiedonkulusta, 
raportoinnista, vastuuhenkilöistä sekä sopimusten allekirjoittamista koskevasta toimivallasta. 
Sopimusjohtamisen keskiössä on toimiva tiedonkulku koko sopimuksen elinkaaren ajan siten, että 
sopimuksen vastuuhenkilö ja sopimusta soveltava henkilöstö saa tiedon heille merkityksellisistä 
sopimusehdoista ja niiden muutoksista oikea-aikaisesti. 
 
Sopimushallinnan ohje on ohjeistus jokaiselle sopimusten kanssa tekemisissä olevalle työntekijälle aina 
valmistelijasta tallentajaan. Kaupunginhallitus on velvoittanut toimialat noudattamaan ohjetta. 
 
Kaupunki on hankkinut asianhallintajärjestelmän osaksi sopimushallinnan lisäosan, jolla sopimushallinta 
saadaan sähköistettyä ja sopimusten seuranta sopimuskaudella helpottuu. Vanhat sopimukset on saatu 
vietyä sopimushallintaan sähköiseen muotoon. Kirjaajat ovat vastanneet uusien sopimusten viennistä 
sopimushallintaan ja tämä tavoite on toteutunut kohtuullisen hyvin. 
 
Kunnan hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia ja muita säännöksiä sekä 
kaupungin hankintaohjetta. Kaupungin hankintaohje on hyväksytty 22.1.2018. 

Toimielinten ja viranhaltijoiden hankintavaltuuksista on noudatettava hallintosäännössä, talousarvion 
perusteluissa sekä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annettuja määräyksiä. 
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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 
sopimukset ja hankinnat, joiden hoitamiseen on varattu määräraha talousarviossa." 

Toimivaltarajat ovat seuraavat: 

- kaupunginjohtaja ja toimialajohtaja  45 000 euroa 

Kaarna -kampuksen osalta toimivaltaraja voidaan ylittää liittyen tietoteknisiin verkkoratkaisuihin, 
ensikalustamiseen, ICT -laitteistojen AV- laitteistojen ym. hankintoihin, jotka liittyvät kampushankkeen 
loppuunsaattamiseen ja varustamiseen vuonna 2019. 

- vastuualueiden ja toimintayksiköiden esimiehet 20 000 euroa 

- muut hyväksyjät     6 000 euroa 

Tämä kaupunginhallituksen antama toimivaltarajojen määrittely koskee koko palvelukeskusta. 

 

Työllisyyden kuntakokeilut 
Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät keväällä 2020 ja ne kestävät 31.12.2022 saakka. Kokeiluissa 
jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia. 

Työllisyyskokeilussa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen 
tarjoamisesta. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-
asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille 

Pirkanmaan kunnat ovat hakeneet työllisyyden kuntakokeiluun yhteisellä hakemuksella. Kaikki maakunnan 
kunnat kattava kokeilualue mahdollistaa kokonaisvaltaisen kehittämisotteen kohderyhmän palveluista koko 
Pirkanmaalla. 

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat ne pirkanmaalaiset työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, 
jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat 
työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa. Koko Pirkanmaan 
kattavan kokeilun kohderyhmä on yli 27 000 työnhakijaa. Tämä on noin 51 % koko TE-toimiston työnhakija-
asiakkaista.  

Pirkanmaan työllisyyskokeilun tavoitteena on valtakunnallisten tavoitteiden suuntaisesti edistää nykyistä 
tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia 
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ratkaisuja työvoiman saatavuuteen. Kokeilun tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä 
olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.  

Kokeilukunnat ovat sitoutuneet integroimaan lakisääteiset ja yleisen toimialansa puitteissa resursoimansa 
työllisyyttä edistävät palvelut työllisyyden kuntakokeilun kanssa. 

Kunnat ovat varautuneet perustamaan virkoja lakisääteisten TE-palvelujen hoitamiseksi kokeilun aikana. 
Kokeiluun siirtyvien TE-asiantuntijoiden ja kuntien työllisyydenhoidon asiantuntijoiden tehtävänkuvat 
sovitetaan pääosin yhdenmukaisiksi lakisääteisten tehtävien (kunta ja valtio) hoitamiseksi. Laaja 
toimintamandaatti sujuvoittaa asiakasprosessia ja nopeuttaa asiakastyöhön liittyvää päätöksentekoa, mutta 
vaatii henkilöstöltä monipuolista osaamista. 

Käyttöoikeudet työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään voidaan myöntää kunnan virkasuhteessa 
olevalle henkilölle. Tärkeää on huomioida mitä henkilö tekee kokeilussa. TE-palveluihin liittyy julkisen vallan 
käyttöä ja sitä voidaan tehdä vain ja ainoastaan virkasuhteessa. 

Vuoden 2020 talousarviossa perustetaan työllisyyskoordinaattorin virka, omavalmentajan virka ja kaksi 
palveluohjaajan virkaa. Näistä yhteen valitaan uusi määräaikainen viranhaltija ja kolmeen virkaan siirretään 
työllisyyspalveluista määräaikaisesti työsuhteiset työntekijät  

Kokeilussa kukin kokeilukunta vastaa kokeilun kohderyhmän kuuluvien asiakkaidensa lakisääteisistä 
palveluista sekä TE-toimiston (ns. JTYP-lain mukaiset palvelut) että kunnan osalta. Kunnat voivat 
yhteistoimintasopimuksilla antaa tehtäviä myös toisen kunnan hoidettavaksi (Kuntalain 49 ja 54 § mukainen 
sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta). 
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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 yhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Kuntayhtymät yhdistetään kunnan 
konsernitilinpäätökseen riippumatta kunnan osuudesta yhtymän varoihin ja äänivaltaosuuteen. 

Yhdistelmä konserniin sisältyvistä yhteisöistä 
Tytäryhteisöt 

Yhtiöt 

 Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 5 

 Muut yhtiöt  4 

  Yhdistykset  1 

Osakkuusyhteisöt  1 

Kuntayhtymät   3 

 

Parkanon kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt (omistus%): 

Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy (100 %) asuntojen vuokraustoiminta 

Parkanon Jäähalli Oy (52 %)  jääharrastustoiminta 

Kenkätehtaan tontti Oy (100 %)  kiinteistöyhtiö teollisuustilat 

Kehitys-Parkki Oy (75 %)   elinkeinoyhtiö 

Ki Oy Parkanon Paloasema (100 %)  kiint.yhtiö paloaseman ja teknisen varikon tilat 

Lupinet Oy (51 %)   valokuituverkon rakentaminen tietoliikenteelle 

Ki Oy Väistön ryhmäkodit (100 %)  vanhusten palveluasuminen 

Parkanon Teollisuustalo Oy (100%)  kiinteistöyhtiö 

Parkanon Vesi Oy (100%)  vesihuoltoyhtiö 

Osakkuusyhteisöt (omistus %) 

Kiinteistö Oy Parkanon tavaratalo (31%) 
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KI Oy Pankkitori (17 %) 

Kolmostien Terveys Oy (4%) 

Lisäksi kaupunki on mukana seuraavissa kuntayhtymissä: 
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (1,79 %) 

Pirkanmaan liitto (1,58 %) 

Sastamalan koulutuskuntayhtymä (7,19 %) 

Konsernitaseeseen on jätetty yhdistelemättä Parkanon Rantakoto ry, jossa Parkanon kaupungilla ei ole 
määräämisvaltaa; yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen nettovarallisuus siirtyy Parkanon kaupungille 
(KILA:n kuntajaosto 37/1998). 

Konsernin toiminnan ohjaus 

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja 
kehitysjohtaja. Kaupungin konserniohje on uudistettu vuonna 2017 kuntalain mukaiseksi. 

Talousarviossa tulee asettaa selkeät tavoitteet kaupungin toiminnan kannalta keskeisille konserniyhteisöille 
Kehitys-Parkki Oy:lle, Lupinet Oy:lle, Parkanon Jäähalli Oy:lle ja Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy:lle 
sekä Parkanon Vesi Oy:lle. 

Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy 
Toiminnan kuvaus: Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n tarkoituksena on asuntojen vuokraus. Yhtiön 
toiminnan tarkoituksena ei ole maksimaalisen voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Kaupunki omistaa 
yhtiön kaikki osakkeet. Isännöinnin hoitaa kaupungin toimihenkilö. Kirjanpito- sekä kiinteistöhuolto- ja 
korjauspalvelut hoidetaan osto-palveluina yksityisiltä yrityksiltä. 

Yhtiön hallituksen viisi jäsentä ja yksi varajäsen ovat: Pasi Viitasalo (pj.), Klaus Myllymäki, Jaana Männikkö, 
Antero Pihlajamäki, Susanne Talonen-Seppälä sekä varajäsen Kauko Turunen. Vakituisena 
asiantuntijajäsenenä kokouksiin osallistuu Parkanon kaupungin kehitysjohtaja Erkki Hirsimäki. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Yhtiö omistaa 9 vuokrataloa, joissa on yhteensä 128 asuntoa. Talot on 
rakennettu 1979-1993. Vapaita asuntoja markkinoidaan yhtiön Facebook-sivulla sekä kaupungin nettisivuilla. 
Asuntojen kysyntä on tasaista ja vuokrausaste on keskimäärin 90 %. 

Yhtiöllä on velkaa n. 2,3 milj. € vuoden 2019 lopulla. Vuoden 2018 lopussa tehdyillä velkojen 
uudelleenjärjestelyllä on korkokustannuksia saatu leikattua noin 30 000 €. Velkaa lyhennetään seuraavina 5 
vuotena noin 160 000 € vuosittain ja vanhat ARA-lainat tulevat yhtä lukuun ottamatta maksettua pois 
vuoteen 2024 mennessä. 
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Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: 
Vuokrataloyhtiön hallitus toteuttaa vuoden 2018 lopulla teetettyä kuntoarviota ja sen pohjalta laadittua PTS-
suunnitelmaa kiinteistöjen ylläpidossa ja korjauksissa asteittain ja talouden sallimissa rajoissa. Asunnon 
tyhjentyessä se tarkastetaan ja tarvittaessa asunnossa tehdään remonttia. 

Välttämättömien korjaustarpeiden vuoksi taloyhtiö tarkastelee sekä tulo- että menopuolta kriittisesti. 
Menopuolella vuonna 2019 aloitetut ostopalveluiden kilpailutukset saatetaan loppuun talousarviovuoden 
aikana. Kilpailutuksilla saavutettu taloutta tervehdyttävä vaikutus on ollut merkittävä ja lopullinen mittakaava 
selviää talousarviovuoden puoliväliin mennessä. Talouden suunnittelua valmistellaan konserniohjauksen 
lisäksi säännöllisissä tapaamisissa tilintarkastajan kanssa. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

• Yhtiön keskeinen tavoite on tuottaa vuokra-asuntopalvelua sitä tarvitseville 
• Tavoite on pitää vuokrat kohtuullisina 
• Kiinteistöjen korjauskustannukset pidetään hallinnassa 
• Uudistetaan ja korjataan asuntoja vastaamaan nykyajan tarpeita 

Seuranta: Raportointi yhtiön tilanteesta tapahtuu puolivuosittain kaupunginhallitukselle. 

 

Kehitysparkki Oy 
 
Toiminnan kuvaus: Kehitys-Parkki Oy on Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan omistama kehitysyhtiö, 
joka hoitaa paikkakuntien elinkeino- ja matkailupalveluita. Kehitys-Parkki Oy palvelee yrityksiä monipuolisesti 
sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiön kautta yritys saa käyttöönsä erinomaisen yhteistyöverkoston, jonka 
toimijoilta löytyy monipuolista osaamista kaikkiin yrityksen kehitystarpeisiin.  

Yhtiön tehtävänä on huolehtia elinkeinostrategian toteutuksesta. Strategiassa painotetaan toimialojen ja 
avainklustereiden (mm. metalli, puu, muovi) kehittämistä ja osaamisen tason nostamista yhteistyössä 
toimijaverkoston kanssa erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. Kaupallisen liiketoiminnan ja matkailun 
kehittämiseen panostetaan edellisvuosia enemmän. Työllisyysasioiden ja ammattitaitoisen työvoiman 
saamiseksi tehdään aktiivista yhteistyötä kuntien, yritysten, yrittäjäjärjestöjen, koulutusorganisaatioiden ja 
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Alueen yritysten kansainvälistymistä edistetään neljän kunnan 
(Parkano, Kihniö, Ruovesi, Virrat) yhteistyöhankkeen avulla. 
Kehitysyhtiö vastaa yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen liittyvästä neuvonnasta yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa. Yhteistyötä kaikkien yritystoimintaa tukevien kehittämistahojen kanssa tehdään ”Yritys-
Suomi”-konseptin mukaisesti. 

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

Yhtiön palveluksessa työskentelee 3 työntekijää sekä mahdollisesti projektihenkilöitä. Toiminnassa kullakin 
työntekijällä on oma päävastuualueensa seuraavista: teollisuusyritysten ja alkavien yritysten neuvonta ja 
kehittäminen, kaupalliset palvelut sekä matkailun kehittäminen. Vastuualueiden jakamisella halutaan antaa 
pitkäjännitteisempi pohja ja vastuuta näiden teemojen kehittämiselle. Tarpeen mukaan kukin palvelee myös 
muissa yritysten tarpeissa ja yleisissä kehittämisasioissa. 

Syksystä 2019 alkaen Kehitys-Parkki panostaa matkailun kehittämiseen entistä vahvemmin. Niin 
sivutoimisesti kuin kokopäiväisestikin toimivia yrittäjiä aktivoidaan matkailun elinkeinoon. Yrittäjiä ohjataan 
verkostoitumaan keskenään alueemme sisällä, mutta myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Unescon 
LH Geopark -verkosto on potentiaalinen kasvualusta kansainvälistymiselle tuoden alueelle matkailullisen 
sateenvarjon. Yrityksiä kannustetaan myös investoimaan toimintansa kehittämiseen ja kehittämishankkeisiin. 
Pienryhmämatkailu on tärkeä ja potentiaalinen kohderyhmä. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: 

Parkanossa perustetaan keskimäärin 35 - 45 yritystä, Kehitys-Parkki on mukana perustamisprosessin 
läpiviennissä n. 2/3 perustetuista yrityksistä. Kehitys-Parkki on mukana yritysten toimitilasuunnitteluissa ja 
etsii aktiivisesti vuokralaisia tyhjin toimitiloihin. Yrityksiä autetaan myös liiketoiminnan suunnittelussa sen eri 
kehitysvaiheissa sekä rahoituksessa. Kehitys-Parkki toimii aktiivisesti alueen markkinoinnissa, 
koulutustoiminnan kehittämisessä sekä yritysten työvoimatarpeeseen liittyvissä asioissa. Elinkeinoyhtiö toimii 
aloitteellisesti myös laajempia yritysjoukkoja koskevissa kehittämishankkeissa ja varautuu hankkeiden 
omarahoitusosuuksiin. Hankeyhteistyötä tehdään niin naapurikuntien välillä kuin maakunnallisestikin. 
Kehitysyhtiö on mukana myös seutukaupunkiverkostossa.  

Aktiivista yhteydenpitoa paikallisiin yrityksiin tehdään edellisvuosien tapaan. Yrityskäyntien sekä erilaisten 
tietoiskujen, yrittäjätapaamisten ja muun yhteistyön avulla tuotetaan yritysten käyttöön informaatiota 
ajankohtaisista asioista. Lisäksi avustetaan investointi- ja kehittämishankkeiden hakemisessa vuosittain noin 
20-30 yritystä. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

• Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja pienyritysten perustamisedellytysten parantaminen 

• Yritysten tuloksellisuuden parantaminen auttamalla yritysten kehittämishankkeiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa sekä työvoimakysymyksissä 

• Yritystoimintaa tukevien koulutusmuotojen kehittäminen yhteistyössä yritysten ja koulutusorganisaatioiden 
kanssa 

• Parkanon yleinen markkinointi ja elinvoiman kehittäminen 
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Seuranta: Raportointi tilanteesta tehdään säännöllisesti elinvoimatoimikunnalle sekä Parkanon 
kaupunginhallitukselle ja Kihniön kunnanhallitukselle puolivuosittain tai tarpeen mukaan. 

 
Lupinet Oy 
Lupinet Oy on Parkanon kaupungin (51 %) ja Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön (49 %) omistama 
osakeyhtiö. Lupinet Oy tulee rakentamaan ja ylläpitämään valokuituverkkoa Parkanon kaupungissa taajama-
alueen ulkopuolella. Vuosina 2016-2018 toteutettiin Etelä-Parkanon ja Pohjois-Parkanon kylien kuituverkon 
rakentaminen. Vuonna 2019 aloitettiin Itä-Parkanon valokuituverkon rakentaminen, ja hanke valmistuu 
kesällä 2020. Pirkanmaan liitto on valinnut Lupinet Oy:n myös Länsi-Parkanon kylien valokuituhankkeen 
toteuttajaksi, ja Traficom on myöntänyt siihen avustuksen. Länsi-Parkanon hanke toteutetaan vuonna 2020, 
ja siihen on kilpailutettu kaivuutöiden toteuttaja ja tarvikkeiden toimittaja. 

Itä-Parkanon ja Länsi-Parkanon valokuituhankkeisiin Lupinet Oy sai Traficomilta (aik. Viestintävirasto) 
myönteiset tukipäätökset. Itä-Parkanoon haettiin myös Ely-keskukselta EU:n maaseuturahaston tukea, mutta 
sitä valitettavasti ei saatu. EU-tuki olisi mahdollistanut valokuidun vetämisen myös esimerkiksi Aurejärven 
kesämökeille, mutta Traficomin tukea ei saa käyttää vapaa-ajan asuntoihin. Samoin EU-tuki olisi 
mahdollistanut myös pitempiä vetoja jopa yksittäisille asunnoille kylissä, koska sen tuki-intensiteetti olisi ollut 
korkeampi kuin Traficomin tuen. Näin alkuperäistä Itä-Parkanon suunnittelualuetta jouduttiin näiltä osin 
supistamaan. 

Itä-Parkanon hankkeeseen rakennetaan noin 65 liittymää. Tämän jälkeen Lupinet on eri kylähankkeissa 
rakentanut yhteensä lähes 200 liittymää Parkanoon. Hankkeessa on onnistuttu toteuttamaan kestävän 
kehityksen periaatteita mm. siten, että yhtään ns. kylmää liittymää ei rakennettu. Kaikki rakennetut liittymät 
on otettu käyttöön. 

Itä- ja Länsi-Parkanon hankkeiden rakennuskustannukset ja rahoitus: 

Itä- ja Länsi-Parkanon alueet toteutetaan kahtena eri hankkeena. Arvio tukikelpoisista kustannuksista on 
maksimissaan runsaat 1,6 milj. euroa. Tästä Viestintävirasto rahoittaa 33%, kaupungin on vastaavasti 
sitouduttava rahoittamaan 33% ja Lupinet Oy:n osuudeksi jää 34%. Itä-Parkanon hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat 984 321,60 euroa, joista tukikelpoiset kokonaiskustannukset ovat yhteensä 802 
438 €. Itä-Parkanon rakentamiseen saadaan Traficomin maksimissaan 264 805 euron avustus (33 %), ja 
tukiehtojen mukaisesti Parkanon kaupunki on vuonna 2019 päättänyt 280 000 euron avustuksesta. Lisäksi 
Traficom on hyväksynyt rahoitettavaksi Länsi-Parkanon kylien valokuituhankkeen, jonka 
kokonaiskustannukset on arvioitu maksimissaan 1 061 181 euroksi, ja tukikelpoiset kustannukset ovat 
enintään noin 880 000 euroa. Länsi-Parkanon hankkeeseen Traficom on myöntänyt maksimissaan 294 651 
euron tuen (33 % kustannuksista), ja kaupungin tulee maksaa vastaava 33 % osuus. 
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Länsi-Parkanossa kuituliittymään halukkuutensa karttaan on merkinnyt noin 80 taloutta. Länsi-Parkanon 
osalta kylien asukkailla on vielä mahdollisuus tilata liittymä keväällä 2020 siihen saakka, kunnes valokuidun 
kaivuutyöt aloitetaan.  

Riskit 

Liittymäsopimuksien liian pieni määrä rakennettavaan alueeseen nähden, pitkien ja kalliiden vetojen sekä 
vapaa-ajan asuntojen vaikea toteutusmahdollisuus, kun ei ole saatu EU-tukea. Kuituverkon tasearvo 
vaikuttaa poistojen määrään. Poistot 35 vuoden tasapoistoina. 

 

Parkanon Jäähalli Oy 
Parkanon Jäähalli Oy:n osakkeista Parkanon kaupunki omistaa enemmistön (52%). Muut osakkeiden 
omistajat ovat lähialueen kuntia, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä. Yhtiökokous pidettiin 28.6.2019, 
paikalla 1693 osaketta. 

Yhtiön ydintoimintaa on jääurheilun ja muun jäällä tapahtuvan liikunnan mahdollistaminen Parkanossa. 
Jääkausi kestää normaalisti elokuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin (8 kk). Yhtiön toimintaa johtaa hallitus 
ja toimitusjohtaja.  

Hallituksen jäsenet: Juha Mustajärvi (pj), Janne Hakala, Esko Iso-Oja, Timo Seilo, Matti Rinneheimo, Tuomo 
Lystilä, Kimmo Myllyniemi. Tj. Jarmo Kyösti. 

Kirjanpidosta ja laskujen käsittelystä vastaa ulkopuolinen tilitoimisto. Parkanon Jäähalli Oy:n tulot kertyvät 
Parkanon Kiekon maksamista vuokrista. Vuokrataso pyritään pitämään mahdollisimman alhaisella tasolla, 
jotta harrastajamäärät saadaan pysymään mahdollisimman korkealla tasolla. Jääajan myynnistä vastaa 
Parkanon Kiekko. Yhtiön liikevaihto pysyy vuosittain samalla tasolla (67800 €/vuosi). Tilikauden tappio 2018 
oli 198,82 €. 

 

Volyymitiedot: Kävijämäärät hallilla  

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

Parkanon Jäähalli Oy:llä on tulevaisuuden haasteena jääkoneen uusiminen. Hallin kantavien rakenteiden 
vahvistaminen ja valaistuksen uusiminen led-valaistukseksi toteutetaan 2019 loppuun mennessä. Valtiolta 
saadaan tähän avustusta 30%, lisäksi kaupunki on antanut 100 000 euron pääomalainan korjaustöitä varten.   

Velkaa yhtiöllä oli 2018 lopussa 194 444,44 €. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: 

- Jäähallin energiakustannusten tehostaminen tarkalla kulutusten seurannalla ja onnistuneilla 
korjaustoimilla. 

- Vuokratason pitäminen kilpailukykyisellä tasolla harrastajamäärien turvaamiseksi. 
- Jäähallin markkinointi yhdessä Parkanon Kiekon kanssa 

Parkanon Vesi Oy 
 

Parkanon Vesi Oy on Parkanon kaupungin omistama yhtiö, joka aloitti toimintansa Parkanon yleisenä 
vesihuoltolaitoksena 1.1.2019. Yhtiön tehtävänä on talousveden tuottaminen ja johtaminen asiakkaille sekä 
jäteveden vastaanotto ja johtaminen puhdistettavaksi jätevedenkäsittelylaitokselle niin, että se voidaan 
edelleen johtaa puhdistettuna purkuvesistöön. Lisäksi yhtiö hoitaa palvelutyönä Kihniön kunnan jätevesien 
johtamisen Parkanon jätevedenkäsittelylaitokselle laadukkaaseen puhdistukseen sekä vastaanottaa alueen 
asukkaiden ja yritysten sako- ja umpikaivolietteitä.  

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Tällä hetkellä hallituksessa istuvat 
varsinaisina jäseninä Ari Lamminmäki (pj.), Tuomo Lystilä, Reijo Ojennus ja Saara Viitaharju sekä 
varajäsenenä Erkki Kallio. Yhtiön hallituksella on oikeus kutsua kokouksiinsa asiantuntijajäseniä, joiksi on 
nimetty Erkki Hirsimäki, Kauko Turunen ja Pekka Mikkola. 

Yhtiön operatiivisen toiminnan eli varsinaisen vesihuoltotyön hoitavat toimitusjohtaja Pentti Kangas, 
verkostonhoitaja Henri Lepistö, puhdistamonhoitaja Pasi Likolammi ja vesihuoltoasentaja Simo Paavilainen. 

Yhtiön käyttötoimintaa hoidetaan ns. "omakustannusperiaatteella" eli palveluista perittävien maksujen tulee 
kattaa yhtiön kulut ja lisäksi varaudutaan tulevaisuuden investointeihin. 

Parkanon Vesi Oy:n liikevaihdoksi arvioidaan 1,2 milj. euroa. Investointiohjelma hyväksytään yhtiön 
hallituksessa vuosittain huolellisen tarveharkinnan jälkeen. 

Tavoitteet:  

Osakeyhtiömuotoisen vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpito ja kehittäminen niin, että asiakkaille voidaan 
tarjota riittävän laadukkaat vesihuoltopalvelut kohtuullisella hinnalla. 
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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: Kuntavaalit 2021 ja 
eduskuntavaalit 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 
säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Tarkastuslautakunta kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa. 
Tilintarkastusyhteisön vastuullinen ja avustava tarkastaja suorittavat tarkastusta yhteensä arviolta 20 pv 
vuodessa. Tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä. 

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

 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Kaupunginvaltuuston valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan 
kuntavaaleissa. Parkanon kaupunginvaltuustossa on 31 valtuutettua. Valtuusto kokoontuu noin 10 kertaa 
vuodessa. Lisäksi tarvittaessa järjestetään seminaareja ajankohtaisista aiheista. 

Kaupunginhallitus 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta 
strategian ja tavoitteiden mukaisesti sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja 
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laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus myös valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen 
puhevaltaa. Kaupunginhallitukselle kuuluu kuntien yhteistyön kehittäminen ja kuntarakenneuudistuksen 
valmistelusta vastaaminen. Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernista ja konserniohjauksesta. 

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

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

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Konserniohjauksen 
kehittäminen ja konserniajattelun vahvistaminen.  

Kaupunginhallituksen vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Kansliayksikön henkilöstöön kuuluvat kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja 
(50% palkasta) ja kaupunginsihteeri. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Kaupungin kehitysvoiman suurin tekijä on 
elinkeinoelämä. Kaupunki on aktiivisesti edesauttamassa omalta osaltaan elinkeinoelämän ja sitä kautta 
kaupungin koko elinvoiman kehittymistä. Kaupungin ja elinkeinoelämän yhteydenpito on aktiivista ja 
kaupungin aloitteesta lähtevää. Tavoitteena on 20 yrityskäyntiä vuodessa. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Uuden kuntalain 
velvoitteet viestinnästä ja tiedottamisesta otetaan huomioon kehittämällä ulkoista ja sisäistä viestintää. 
Kaupungin verkkoviestintää aktivoidaan ja kaupungin nettisivut pidetään ajantasaisina. Markkinointityöryhmä 
toimii aktiivisesti ja koordinoi kaupungin markkinointia kaupunginhallituksen hyväksymän 
markkinointisuunnitelman mukaisesti. 

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

Nuorten työllistämistukea yrityksille korotetaan 250 eurosta 400 euroon nuorta kohden. 
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Henkilöstöhallinto 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Henkilöstöjaosto on päättävä elin henkilöstöasioissa. Henkilöstöjaoston 
tehtävänä on kehittää kaupungin henkilöstörakennetta. 

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

Kaupunki järjestää tyhy -toimintaa kuten sähly- ja lentopallovuoroja sekä tukee mm. kuntosalimaksuja. Myös 
hallintokunnat järjestävät omaa tyhy -toimintaa. Henkilöstölehti Parkki julkaistaan muutaman kerran vuodes-
sa. Työhyvinvointiin liittyvä aineisto on henkilöstön saatavilla sekä sähköisessä että kirjallisessa muodossa.  

Osaavan ja pysyvän henkilöstön saaminen on erittäin suuri haaste. Tämän tiedostaminen ja siihen reagointia 
on mietittävä koko kaupungin tasolla. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstösihteerin tehtävä perustettiin keväällä 2017 osana hallinnon 
tehtäväjärjestelyjä. Tehtävän perustaminen on merkittävä panostus henkilöstöasioiden hoitoon. 
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 kehityskeskustelut, henkilöstön osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen, 
kannustaminen henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen, vetovoiman parantaminen työnantajana.  

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset tavoitteet:  

- työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen 

- varhaisen välittämisen mallin jalkauttaminen läpi koko organisaation 

- viestinnän kehittäminen organisaatiossa 

- intranetin henkilöstöpakin sisällön kehittäminen 

- TOS (Toiminnan ohjaussuunnitelma) työhön osallistuminen ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen 
ja ohjelmallisesti toteutettuun prosessien hallintaan ja arkistointiin valmistautuminen 

Merkittävin menoerä on henkilöstön työterveyshuolto noin 100 teuroa vuodessa. Tulopuolella henkilöstön 
koulutuskorvaus noin 40 teuroa vuodessa. Henkilöstösihteerin palkkaus ja noin 5% työsuojelupäällikön 
palkasta kohdentuu tähän toimintaan. 
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Tukipalvelut 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Hallinnon tukipalveluita ovat talouspalvelut, toimistopalvelut, postitus, 
monistamo ja puhelinvaihde/palvelupiste.  

Tämän tehtäväalueen vastuulle kuuluvat mm. talouden kehityksen seuranta ja analysointi, talousarvion ja 
toimintakertomuksen valmistelu, kirjanpito ja tilinpäätös, ostoreskontra, maksuliikenne, vesi-, päivähoito- ja 
yleislaskutus, perintätoimet, palkat ja eläkeasiat, maksuvalmius ja rahoitus.  

Toimistopalveluissa hoidetaan kaupungin asiakirjojen tietopalvelua, diariointia ja arkistointia. 
Toimistotarvikkeiden hankinta on keskitetty. Myös postitus ja palveluneuvonta/puhelinvaihde hoidetaan koko 
organisaation tukipalveluna.  

Monetra Pirkanmaa Oy:lle siirtyy 1.4.2020 alkaen talous- ja henkilöstöpalveluiden operatiivinen 
suorittaminen. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Tukipalveluita hoidetaan yhteensä 10 vakinaisen henkilön työpanoksella: 
Kehitysjohtaja (50% palkasta), laskentapäällikkö, palkkasihteeri, toimistosihteeri (palkanlaskenta 80% 
työajalla), toimistosihteeri (ostoreskontra, vesilaskutus), toimistosihteeri (myyntireskontra), 
tiedonhallintasihteeri, palvelusihteeri ja isännöitsijä/kirjanpitäjä. Näistä 6 henkilöä siirtyy 1.4. 2020 alkaen 
Monetra Pirkanmaa Oy:n palvelukseen. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: 

Talouspalveluiden tavoitteena on tulevalla kaudella toteuttaa Monetralle ulkoistus mahdollisimman 
kivuttomasti ja samalla jäntevöittää omiakin prosesseja. Sähköisen sopimushallinnan käyttöönoton 
jatkaminen, GDPR –tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttäminen. 

 

ICT-palvelut 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: ICT-palvelut sisältää 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: 
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Kehitetään huoltovarmuutta verkkojen nykyaikaistamisella, selvitetään SAAS palveluiden hyötyjä Parkanon 
kaupungille ja panostetaan olemassa olevien järjestelmien hyötykäyttöön täsmennetyillä koulutuksilla. 

Parannetaan ICT –kaluston seurantaa ja hallinnointia. 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys: 

Parkanossa toimivat tilat ja hakemusten määrä: 
v. 2011 191 tilaa 1 208 hakemusta 
v. 2012 188 tilaa 1 176 hakemusta 
v. 2013 186 tilaa 1 140 hakemusta 
v. 2014  179 tilaa 1 171 hakemusta  
v. 2015 168 tilaa 1051 hakemusta 
v. 2016 167 tilaa 919 hakemusta 
v. 2017 163 tilaa 916 hakemusta 
v. 2018  157 tilaa  882 hakemusta  
v. 2019 151 850 hakemusta (arvio) 
 

Muu perusturva 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Muuhun perusturvaan kuuluvat ympäristöterveydenhuolto, perusturvan 
tilahallinto eli Väistön ja Rantakodon tilakustannukset sekä Pihlajalintu. Tekninen toimialue laskuttaa nämä 
sisäisinä vuokrina. Lisäksi muun perusturvan alle kuuluvat eläkeperusteiset Keva-maksut ja muut sote-
sopimuksen ulkopuoliset toiminnot mm. kotisiivous. 

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 
terveyspalvelut niitä itse järjestämällä tai palveluja hankkimalla. 

Lautakunnan toiminnan kuvaus: Yhteistoiminta-alueen Parkano-Kihniö sosiaali- ja terveyspalveluiden 
järjestämisen valmistelun ja toimeenpanovastuu on yhteisellä perusturvalautakunnalla. Parkanon kaupunki 
vastuukuntana hoitaa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen kunnille kuuluvat viranomaistehtävät. 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys: 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 
nuorisovaltuuston edustajilla on lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.  

Lautakunnan puheenjohtaja valitaan Parkanon kaupungin jäsenistä. Kihniön kunta nimeää jäseniksi 3, 
varajäseniksi 3 ja varapuheenjohtajaksi valittavat henkilöt. Esittelijänä toimii perusturvajohtaja/terveys- ja 
hyvinvointijohtaja. 

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

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:  

Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelu lopetettiin 8.3.2019. 

Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa 6.6.2019 todetaan, että hallitus käynnistää sote-uudistuksen 
valmistelun. ”Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden 
järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään 
maakuntien tehtäväksi. Itsehallinnollisia maakuntia on 18. Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen. 

Uudistuksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja 
laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja 
saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan 
tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.” 
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Pirkanmaan maakuntahallitus päätti elokuussa 2019 kuntien esityksestä, että Pirkanmaan liitto toimii 
hanketoimistona kuntien sote-palveluiden kehittämisen jatkovalmistelussa. 

Talousarviovuonna 2020 tullaan osallistumaan aktiivisesti sote-palveluiden kehittämiseen yhteistyössä 
Pirkanmaan muiden kuntien kanssa.  

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

Lainsäädäntöhankkeita on käynnissä mm. lastensuojelulain uudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksulain osauudistus ja vammaispalvelulakiuudistus. Lapsenhuoltolain muutokset tulevat voimaan 
1.12.2019 ja vaikuttavat sosiaalihuollon tehtäviin. 

Jatkossa lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevat järjestelyt voidaan toteuttaa entistä 
monipuolisemmin sosiaalilautakunnan vahvistamalla sopimuksella. 

Uutta on muun muassa se, että huoltajat voivat sopia lastenvalvojan luona sen, miten he jakavat tehtävät 
keskenään. Vanhemmat voivat sopia vuoroasumisesta, tapaamisten toteuttamisesta tuettuina tai valvottuina, 
tietojensaantioikeudesta ja oheishuollosta.  

Lastensuojelulain uudistus tuo säädöksen yleisen hyvää kohtelua koskevan suunnitelman laatimisesta.  

Palvelujen tuottaja vastaa siitä, että lastensuojelulaitoksessa, jossa tämän lain nojalla sijoitetun lapsen hoito 
ja huolenpito järjestetään, laaditaan yleinen hyvää kohtelua koskeva suunnitelma osana 
omavalvontasuunnitelmaa.  

Yleisen hyvää kohtelua koskevan suunnitelman tulee sisältää tiedot: 

1) toimenpiteistä lasten ikätasoisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi, tukemiseksi ja 

ylläpitämiseksi; 

2) menettelytavoista ja 4 a §:ssä tarkoitetuista kasvatusperiaatteista ja toimintayksikön tavanomaiseen 
kasvatukseen liittyvistä säännöistä ja käytännöistä, joiden avulla sijaishuolto toteutetaan ensisijaisesti ilman 
tässä laissa tarkoitettuja rajoituksia; 

3) siitä, miten rajoitusten käytön yhteydessä huolehditaan kaikkien yksikössä olevien lasten turvallisuudesta; 

4) siitä, miten palvelujen tai hoidon toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden ja muiden toimintayksikössä 
työskentelevien tai oleskelevien turvallisuudesta huolehditaan rajoitusten käytön yhteydessä ja muissa 
tilanteissa, joissa heihin saattaa kohdistua väkivallan uhkaa; 

5) siitä, miten tässä laissa tarkoitetut rajoitukset toteutetaan ja missä tilanteissa niitä voidaan käyttää; 
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6) yleisistä toimintatavoista rajoitusten käytön jälkeen; 

7) siitä, kuinka lapsille kerrotaan heidän muutoksenhaku- ja kantelumahdollisuuksistaan. 

Yleisen hyvää kohtelua koskevan suunnitelman laatimisessa ja sen tarkistamisessa on kuultava 
toimintayksikköön sijoitettuja lapsia ja heille on annettava mahdollisuus osallistua suunnitelman tekemiseen. 
Valmis suunnitelma tulee käydä yhdessä läpi yksikköön sijoitettujen lasten kanssa ja suunnitelma tulee 
sijoittaa kaikkien nähtäville. Suunnitelmaa tulee arvioida ja tarkistaa vuosittain.  

Lainsäädäntöhankkeilla on aina kustannusvaikutuksia, jotka konkretisoituvat myös kunta- ja yksilötasolla.  

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, ja kustannukset 
sisältyvät Kihniön sote -hintaan.  

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

Parkanon kaupunginhallitus hyväksyi vastuukuntana syyskuussa 2018 Pihlajalinna Terveys Oy:n ja 
Parkanon kaupungin välisen hankintasopimuksen mukaisesti palveluntuottajan esityksen 9Lives Pirkanmaa 
Oy:n  toimimisesta alihankkijayrityksenä.  9Lives Pirkanmaa Oy aloitti kotihoidon palvelujen tuottajana 
1.5.2019.  Hankintasopimuksen mukaan palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä ja tuloksista kuin 
omastaan ja alihankkijaa koskevat samat vaatimukset kuin palveluntuottajaa Pihlajalinnan Terveys Oy:tä ja 
Kolmostien Terveys Oy:tä 

Perustoimeentulotuen Kela-siirron mahdollistavat lakimuutokset vahvistettiin kesällä 2015.   

Hyväksyttyjen lakimuutosten perusteella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan 
hoidettavaksi 1.1.2017 lukien. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat kuntien järjestämisvastuulla. 
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kustannuksissa on nähtävissä kasvua perustoimeentulotuen 
Kela-siirtototeutuksen seurauksena.  
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Kihniössä Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot on rakentanut n. 1540 km2:n suuruisen 30 paikkaisen 
ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikön Suutarin Pihlajan. Suutarin Pihlaja otettiin käyttöön 
toukokuussa 2017. Kihniön kunta on tehnyt kohteesta Artun Hoiva-asuntojen kanssa määräaikaisen vuokra- 
sopimuksen, joka päättyy 31.12.2046.  Uuteen palveluasuntokohteeseen siirtyi entisen Iltakodin asukkaita 
sekä terveyskeskuksen vuodeosaston potilaita. Siirtyvien asukkaiden ja potilaiden asiakasmaksut vähentävät 
nykyistä asiakasmaksukertymää, koska palveluntuottaja ja Kihniön kunta ovat sopineet 3.5.2016 uuden 
asumispalveluyksikön osalta, että kunta perii asuinhuoneistojen vuokralaisilta vuokraa enintään määrän, joka 
tarvitaan vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin 
menoihin ja että ko. vuokratulot eivät kulje sote-palvelusopimuksen kautta. Uuden yksikön käyttöönotosta 
aiheutuvat kustannusvaikutukset Kihniön sopimushintaan asukasvuokrien osalta ovat palveluntuottajan ja 
Kihniön kunnan välinen asia, koska menettely eroaa palvelusopimuksessa sovitusta 
asiakasmaksukäytännöstä.  

Kihniön vuodeosastolla olleet pitkäaikaishoidon viimeiset ikäihmiset siirtyivät syyskuussa 2019 tehostetun 
palveluasumisen piiriin. Perusteena siirrolle oli voimassa olevan lainsäädännön noudattaminen. Ns. 
vanhuspalvelulain 14 a säädöksen mukaan kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen 
pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai 
potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.  

Ikäihmisten yksikön Suutarin Pihlajan valmistuttua entinen Iltakoti Kihniössä muuttui tehostetun 
palveluasumisen yksiköksi Kotipihlajaksi, jossa palveluntuottaja tuottaa kehitysvammaisille ja 
vaikeavammaisille ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Kotipihlajassa on 11 asukaspaikkaa. 
Kotipihlaja aloitti toimintansa kesäkuussa 2017. 

Toimintakulut yhteensä 40,5 milj., josta suurin erä palvelujen ostot 36,4 milj. Tulot 14,9 milj. 

Sote-palvelut 
Sote – palvelut sisältävät kaupungin viranomaistoiminnan ja Pihlajalinna – ryhmittymän tuottamat sosiaali- ja 
terveyspalvelut. Pihlajalinna vastaa kokonaisulkoistuksena perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, 
erikoissairaanhoidon, perhe- ja kasvatusneuvolan, osan vammaispalveluista, osan päihdepalveluista, 
mielenterveystoimiston, vanhustyön, ravintohuollon ja pesulan palveluista. Kotihoidon palvelut tuottaa 
1.5.2019 alkaen 9lives Pirkanmaa Oy.  Sote-hankintasopimuksen mukaan Pihlajalinna Terveys Oy ja 
Kolmostien Terveys Oy vastaavat alihankkijan palveluista kuin omastaan.  

Kokonaisulkoistuksen keskeiset tavoitteet: 

1. Asiakaslähtöisten, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen 
yhteistoiminta-alueella hyödyntämällä muualla toimiviksi havaittuja toimintatapoja ja hyviä käytäntöjä sekä 
täysin uusia innovaatioita 
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2. Palvelurakenteen tasapainoinen ylläpito ja kehittäminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
yhteistyönä 

3. Lähipalvelujen säilyminen ja saatavuus yhteistoiminta-alueella 

4. Korkean palvelun laadun säilyminen nykytasolla 

5. Kustannuskehityksen ennakoitavuus ja hallinta 

6. Hyvillä palveluilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta 

Kihniön kunnan sote-palvelut 
Kihniön kunnan sote-palvelut siirtyivät yhteistoimintasopimuksella vastuukuntana toimivan Parkanon 
hoidettavaksi 1.5.2015 alkaen. Yhteistoiminta-alueen palvelut tuottaa viranomaistoimintaa lukuun ottamatta 
Pihlajalinna Terveys Oy:n tytäryhtiö Kolmostien Terveys Oy. 

Perusturvan hallinto 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Perusturvapalveluiden hallinnon tehtävänä on ohjata ja seurata 
perusturvan toimintoja, ml. sote – ulkoistuksen toteuttamista. 

Palvelutuotanto perustuu hyväksyttyihin säädöksiin, toimintaohjeisiin ja palvelutarvekartoituksiin kuntalaisten 
tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus huomioiden. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Perusturvan hallinnon henkilöstöresurssina on perusturvajohtaja/terveys- ja 
hyvinvointijohtaja. Kaupungin Hallinnon tukipalvelut tuottavat toimisto- ja taloushallinnon resurssin. 

Sosiaalitoimi, viranomaistoiminta 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: 1.1.2015 alkaen Parkanon kaupungin sekä 1.5.2015 alkaen Kihniön 
kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuotti Pihlajalinnan Terveys Oy ja 1.1.2016 alkaen Pihlajalinna Terveys 
Oy:n tytäryhtiö Kolmostien Terveys Oy sekä Pihlajalinnan konsernin alihankkijayrityksenä kotipalvelujen 
tuottajana 9lives Pirkanmaa Oy 1.5.2019 alkaen lukuun ottamatta terveyden- sosiaalihuollon 
viranomaistoimintaa, päivähoitoa ja ympäristöterveydenhuoltoa. 

Kunnan tuottamia ja virkavastuulla suoritettavia tehtäviä ovat lastensuojelu, aikuissosiaalityö, lastenvalvonta 
sekä ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki sekä työelämän palvelukeskuksen palvelut. Näiden 
kokonaisuuksien lisäksi viranhaltijapäätös tehdään kunnassa vammaispalvelun palveluista, 
kehitysvammahuollon erityishuollosta, päihdehuollon laitoshoidosta, omaishoidontuesta, pitkäaikaisesta 
laitoshoidosta (vanhainkoti), kotihoidon palvelusta ja maksusta, asumispalvelusta ja maksusta (ikäihmiset, 
päihdehuolto, kehitysvammahuolto, vammaispalvelu, psykiatrinen asumispalvelu). Näiden 
viranomaistehtävien lisäksi kaupungin vastuulla on tulojen laskutus ja perintä.  
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Sosiaalitoimi työskentelee yksilön, perheen ja yhteisön hyväksi päämääränä vaikuttava ja kustannustehokas 
työ, jota toteuttavat työstään innostuneet sosiaalihuollon asiantuntijat. Kuntalaiset pääsevät sosiaalihuollon 
palvelujen piiriin sekä saavat päätökset hakemuksiinsa lain antamissa määräajoissa.  

Talousarviovuonna kiinnitetään huomiota yhteistoiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen Pihlajalinna-
ryhmittymän kanssa. Tämän uuden toimintamallin käynnistämisen lisäksi tehtäväalueen osalta haaste on 
kuntalaisten sosiaalipalvelujen kasvava palvelutarve.  

Volyymitiedot 2019:, sosiaalityön päällikkö, sosiaalityöntekijä 3, sosiaaliohjaaja 3, sosiaalipalvelusihteeri 1, 
kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja ja työvalmentaja sekä työllisyyskoordinaattori ja vanhustyön 
asiantuntija 2 sekä ikäihmisten siivous- ja asiointiapua tuottava kotitaloustyöntekijä.  

Kokoaikaisten viran- ja toimenhaltijoiden lisäksi kaupungilla ovat seuraavat prosenttiosuuksilla toimivat viran- 
ja toimenhaltijat: Vastaava lääkäri, hallintoylilääkäri 40 % (Parkano, Kihniö), koulutuksesta vastaava lääkäri 
50 %, vastaava sairaanhoitaja lääkkeenmääräämisoikeus. 10 %.  

1 Palvelujen saatavuus  

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

Mittarina aikarajojen toteutumiseksi käytetään yhteistoiminta-alueella 

• Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika 7 arkipäivän kuluessa  
• Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta  
• Vammaispalveluhakemuksen käsittelyaika 3 kuukautta hakemuksesta  
• Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys/arviointi 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta 
• Vammaisten henkilöiden palvelupäätös 3 kk:n kuluessa hakemuksesta 
• Keskustelu sosiaaliviranomaisen kanssa täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea 

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

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. 
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Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Kihniö  liite 7. 

Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Kihniö   liite 8. 

2 Koulutettu, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö yhteistoiminta-alueella 

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

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

Mittarina henkilöstön osalta käytetään: Osallistumisaktiivisuus koulutuksiin, kehittämishankkeisiin ja 

muihin työn kehittämistoimintoihin, esimerkiksi kehityskeskustelut, työnohjaus ja työpaikkakokoukset. 

3 Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan kanssa  

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

muut sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavan Pihlajalinna-ryhmittymän ja muiden palveluntuottajien kanssa. 

Tavoitteena on kustannustehokas palvelujärjestelmä, joka tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti. 

Palvelujärjestelmä mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja kehittymisen omassa työssään alan 

asiantuntijaksi. Kaupunki ja Pihlajalinna tekevät saumatonta yhteistyötä palvelujen järjestämiseksi 

kuntalaisille. Työntekijöiden vuoropuhelua ja työskentelyä rajapinnassa 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 

valvonta. 

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

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

yhteistyörakenteilla mahdollistetaan yhteistyökäytänteiden siirtyminen arjen työhön. 

Mittarina yhteistyön seuraamiseksi käytetään yhteistoiminta-alueella 

Ohjausryhmän kokousten määrä 

Liitteet talousarviokirjan lopussa. 
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Sivistyslautakunta 
Sivistyspalvelujen toiminta-ajatus: Sivistyspalvelujen toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaisten 
hyvinvointia laadukkaita sivistyspalveluita tuottamalla. Sivistyspalvelut mahdollistavat kaikille parkanolaisille 
oppimisen, itsensä toteuttamisen ja kehittämisen 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: Lautakunnan toiminnan kuvaus 

Sivistyslautakunta vastaa sivistyspalvelujen osalta varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta sisältäen 
erityisopetuksen, lukiokoulutuksesta, kirjastotoimesta, vapaa-aikapalveluista sisältäen kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisopalvelut, sekä aikuiskoulutus- ja musiikkiopistotoiminnasta. Palvelut tuotetaan osaavan ja 
motivoituneen henkilökunnan toimesta sekä ostopalveluina. 

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

2. Luoda palveluverkostoon kumppanuuksia sekä jokaisen osallisuuden ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia toimialan sisällä sekä laajasti eri verkostojen kanssa. 

3. Kehittää toimintaympäristöjä kuntalaisten kohtaamispaikoiksi ja kansalaistoiminnan keskuksiksi, 
jotka mahdollistavat 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, 1,5 toimistosihteeri. 

Peruskoulutus 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Parkanon yhtenäiskoulu on kunnallinen peruskoulu, joka antaa 
lakisääteistä perusopetusta. Koulun arvopohjaa ohjaavat valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa 
sekä kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmassa 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 
positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään koulun yhteydessä. 
Koululaisten aamuhoito järjestetään päivähoitona varhaiskasvatuksen palvelutuotannossa. 
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Volyymitiedot ja niiden kehitys: 

1. Perusopetus, luokat 1.-6.  

393 oppilasta 

rehtori, luokanopettajia 19, erityisopettajia3, erityisluokanopettaja 2, kielten opettajia 2, erityisohjaaja 1, 
koulunkäyntiohjaajia 6, koulunkäynninohjaaja/lähihoitaja 1, määräaikaisia koulunkäyntiohjaajia (50-78,4%) 4, 
lähihoitaja 1, ruokapalveluesimies 1, ruokapalvelutyöntekijä 3, koulusihteeri. 

2. Perusopetus, luokat 7.-9.  

210 oppilasta  

rehtori, aineenopettajia 12, yhteinen opinto-ohjaaja lukion kanssa 1, yhteisiä aineenopettajia lukion kanssa 
7/alaluokkien kanssa 1, päätoiminen tuntiopettaja 1, laaja-alainen erityisopettaja 1, erityisluokanopettaja 1 
(pienryhmä), JOPO -luokan opettaja 1, koulunkäynninohjaajia 2 (vakinainen ja määräaikainen) sekä 1 
oppisopimuksella, koulukuraattori (yhteinen koko koululaitoksen kanssa), koulusihteeri (perusopetus),  

Tiedot 20.9.2019 tilanteen mukaan 

lukuvuosi 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

oppilaita 200 232 229 235 199 203 208 216 210 

 

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 

Jokaisella koulun oppilaalla ja henkilökuntaan kuuluvalla tulee olla vahva tunne yhteisöön kuulumisesta ja 
heidän tulee kokea elämänsä mielekkääksi. Tavoitteena on, että jokainen yhteisön jäsen saa vaikuttaa 
omaan oppimiseen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin. Yhteisöllisyyttä edistetään luomalla yhtenäiskouluun 
laajat verkostot, joiden kanssa yhdessä edistetään oppilaiden oppimista ja hyvinvointia.  

Tavoitetta mitataan uusilla, syntyneillä yhtenäisillä käytännöillä sekä yhteistyömuodoilla sekä hyödyntämällä 
kouluterveyskyselyn indikaattoreilla. 

2. Hyvinvoinnin edistäminen perusopetuksessa 
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Yhtenäiskoulun hyvinvointityötä koordinoi hyvinvointitiimi. Tiimi suunnittelee hyvinvointia edistäviä toimia niin 
oppilas- kuin henkilöstötasolle. Painopisteiden ja kehittämiskohteiden valinnassa hyödynnetään 
kouluterveyskyselyn tuloksia.  Henkilöstön hyvinvointia edistetään mm. erilaisten luennoitsijoiden, 
kouluttajien ja yhteisten tapahtumien myötä. Lisäksi lukuvuonna 2019-2020 hyödynnetään osittain kiky-aikaa 
työhyvinvoinnin edistämiseen. Oppilaiden ja opiskelijoiden osalta hyvinvointia tuetaan erilaisilla tapahtumilla, 
hankkeilla sekä yhteisöllisyyden kehittämisellä.  

Tavoitetta mitataan kehitetyillä pysyvillä käytännöillä sekä kouluterveyskyselyn indikaattoreilla, mm. 
kouluviihtyvyydellä. 

3. Uusien oppimisympäristöjen käyttöönotto 

Tavoite toteutetaan ottamalla käyttöön uusia tapoja oppia ja opettaa, joissa oppilaiden aktiivisuus, 
vuorovaikutus ja laaja-alaisten kokonaisuuksien oppiminen on keskeistä. Uusien oppimisympäristöjen 
käytössä keskeistä on myös niissä olevan teknologian hyödyntäminen.   

Tavoitetta mitataan opetuksessa käytettävien teknologian sekä uusien opetusmenetelmien käytöllä. 

 

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, aineenopettajia 6, yhteinen opinto-ohjaaja lukion kanssa 1, yhteisiä aineenopettajia yhteiskoulun 
kanssa 8, toimistosihteeri 1  

Parkanon lukiossa on 95 oppilasta.  

Tiedot 20.9.2019 tilanteen mukaan. 

Parkanon lukion oppilasmäärän kehitys viime vuosina: 

lukuvuosi 2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

opp.määrä 147 122 95 95 84 90 89 95 
aloittaneet 30 38 26 32 30 31 32 34 
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Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Lukion urheilupainotuksen aloitus 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. LOPS-työ 

Tavoite toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa siten, että LOPS-työn koordinointiin valitut opettajat 
yhdessä rehtorin kanssa laativat työskentelyn aikataulun. 

Tavoite toteutetaan yhteistyössä myös opiskelijoiden kanssa, joiden osallistuminen prosessiin on erityisen 
tärkeää. 

Tavoitteen toteutumista mitataan LOPS-työn edistymisellä sekä opetussuunnitelmatyöhön liittyvien 
koulutusten määrällä. 

2. Korkeakouluyhteistyö 

Tavoite toteutetaan lähellä toimivien korkeakoulujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Olemassa olevat 
esittävien taiteiden painotus ja urheilupainotus ovat luontevia väyliä yhteistyölle esimerkiksi 
korkeakouluopiskelijoiden harjoitteluiden myötä. 

Tavoite toteutetaan kontaktoimalla eri korkeakouluja ja luomalla näihin verkostoja. 

Tavoitteen toteutumista mitataan syntyneillä yhteistyömuodoilla koulumuotojen kesken sekä uusilla, 
aikaansaaduilla yhteistyöverkostoilla oppilaitoksen ulkopuolelle. 

3. Urheilupainotuksen toiminnan kehittäminen 

Tavoite toteutetaan tiivistämällä yhteistyötä urheilupainotuksen seuratyöntekijöiden kanssa. 

Tavoite toteutetaan laatimalla kirjallinen suunnitelma urheilupainotuksen kehittämiseksi ja tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Yhtenä tavoitteena on ottaa perusopetuksen oppilaat mukaan urheilupainotuksen 
aamuharjoituksiin. 

Tavoitteen toteutumista mitataan syntyneillä uusilla toimintamuodoilla ja yhteistyön määrällä sekä toisen 
asteen urheilupainotuksella opiskelevien tyytyväisyydellä. 

4. Lukion opiskelijamäärän kasvattaminen 

Tavoite toteutetaan vetovoimaisuuden ja näkyvyyden lisäämisellä sekä opiskelijoiden kehitysideoiden 
huomioon ottamisella. 

Tavoite toteutetaan panostamalla markkinointiin, erityisesti vierailuihin Parkanon lukiossa. Markkinoinnin 
osalta kaupungin markkinointityöryhmä, Kehitys-Parkki ja Parkanon lukio tekevät tiivistä yhteistyötä.  
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Tavoitteen toteutumista mitataan sosiaalisen median mittareilla, lukion näkyvyydellä eri medioissa sekä 
yhteishaussa lukioon hakevien määrällä. Lisäksi laaditaan erilaisia kyselyitä niin lukiossa opiskeleville kuin 
perusopetuksen oppilaillekin. 

Tavoitetta mitataan lukiossa aloittavien määrällä / lukiossa opiskelevien määrällä. 

Varhaiskasvatus 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: 

Varhaiskasvatus  

Lapsiperheille tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta turvallisessa ympäristössä. Varhaiskasvatuksen  

ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varhaiskasvatusta tarjotaan joko 
perhepäivähoidossa tai päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen toiminta perustuu valtakunnallisiin 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Parkanon varhaiskasvatussuunnitelmaan. 

Esiopetus 

Esiopetuksessa toiminta perustuu valtakunnallisiin esiopetussuunnitelman perusteisiin ja Parkanon 
esiopetussuunnitelmaan. 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 
aloittamiseen. 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 %. 

  2018 2017 2016 2015 
alle 3v  51 41 34 43 
3-5v 138 115 111 123 
esiopetusikäiset 43 61 67 69 
yhteensä 232 217 212 235 

 

Henkilöstön määrä ja yksiköt 1.8.2019 alkaen: 

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

- Lastentarhanopettajia 9, lastenhoitajia 17, perhepäivähoitajia 9, ruokapalvelutyöntekijät 3,5 
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- Perhepäivähoitokoteja 6, 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 varhaiskasvatuslain määrittämälle 
tasolle. Varhaiskasvatuksessa kehitetään arviointia systemaattisemmaksi arvioinnin eri tasoilla. Erityisesti 
painotetaan lapsen osallisuutta arviointiin ja sen myötä mahdollistetaan lapsesta lähtevä varhaiskasvatuksen 
toiminnan suunnittelu. 

Tavoitteita mitataan koulutusten osallistujamäärällä sekä lastentarhanopettajien määrällä.  

Varhaiskasvatuksessa tehdään laadun arvioinnin vuosisuunnitelma ja seurataan sen toteutumista.  

 

2. Liikunnallinen toimintatapa osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arkea 

Hippaa ja humppaa vauvasta vaariin- hankkeelle haetaan jatkoa vuodelle 2020. Varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa varmistetaan, että liikunnasta tulee osa varhaiskasvatuksen arkea ja että toimintamallit 
jäävät pysyviksi hankkeen päätyttyä. Ilo kasvaa liikkuen- ohjelma tukee liikunnallisen toiminnan 
vahvistamista.  

Tavoitetta mitataan arvioimalla ryhmien toimintatapoja sekä lasten liikkumisen määrää seurataan Reima go- 
aktiivisuusrannekkeiden avulla. Palautetta hankkeen vaikutuksista kerätään lapsilta, vanhemmilta sekä 
henkilökunnalta. Ilo kasvaa liikkuen- ohjelman nykytilan arviointi tehdään säännöllisesti.  

 

3. Esiopetustoiminnan kehittäminen uusissa toimintaympäristöissä 

Kuttikallion päiväkodin alainen esiopetus järjestetään Keskustan koululla sekä Koulu- ja kulttuurikampus 
Kaarnassa. Kaarnassa esiopetusryhmä toimii osana alkuopetuksen solua ja Keskustan koululla kaksi 
esiopetusryhmää toimivat yhdessä, yhteisopettajuutta hyödyntäen. Tavoitteena on luoda toimivia käytänteitä 
kokeillen erilaisia toimintamalleja sekä hyödyntää koko henkilöstön osaaminen. Esiopetuksen 
toimintakulttuuri tukee lapsen siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen.  

Tavoitetta mitataan arvioimalla säännöllisesti toimintaa yhdessä lasten, vanhempien, henkilökunnan ja 
järjestävän tahon kanssa. Toimintaa muokataan arvioinnin pohjalta. 
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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 
elinikäiseen oppimiseen mm. tarjoamalla tutkintotavoitteellista lukio-opetusta aikuisille. 

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

 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys: 

vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

matkat 4453 5500 5408 5800 5800 3691 3400 3200 1217 1103 

 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista (palvelusopimusasetus) tuli 
voimaan 3.12.2009. Uusi joukkoliikennelaki tuli voimaan samaan aikaan. Liikenne- ja viestintäministeriö on 
kirjeellään syksyllä 2010 ohjeistanut joukkoliikenteen lippujen hintavelvoitteen korvaamisesta vuoden 2011 
alusta lukien. Tavoitteena on säilyttää muun muassa seutulipputuotteet. Jatkossa seutulippujärjestelmän 
liikennöintisopimukset tekee ELY kuntien puolesta. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Kuntalaiset voivat hyödyntää kaupungin kautta aktiivisesti kulkevaa joukkoliikennettä seudullisessa 
liikennöinnissä. 

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

Tavoitetta seurataan seutulipun käyttäjien määrällä. 
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Vapaa-aikatoimi 
Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kulttuuripalvelut, nuoriso- ja raittiuspalvelut sekä liikuntapalvelut, jotka kaikki 
edistävät kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Näiden osa-alueiden kuvaukset ja tavoitteet esitetään 
erikseen. 

Kulttuuripalvelut 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kulttuuripalveluiden tavoitteena on aktiivisesti ylläpitää ja kehittää 
kaikkien kuntalaisten kulttuuripalveluja sekä osallistaa kuntalaisia mukaan kulttuurin tuottamiseen. 
Hyvinvointia edistävien kulttuuripalvelujen tuottamisessa syvennetään hyvää yhteistyötä paikallisten sekä 
alueellisten kulttuurituottajien ja yhdistysten kanssa. Toiminnan kehittämiskohteita ovat monipuolisten ja 
laadukkaiden kulttuuripalveluiden tuottaminen uusissa toimintaympäristöissä, museotoiminnan laadun 
parantaminen ja jalkauttaminen erilaisiin ympäristöihin sekä ITE-kesäkaupungin brändääminen ja 
kehittäminen osana Kulttuuripääkaupunki 2026 -hakuprosessia. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

- vapaa-aikatoimen ohjaaja (50 %) 

- Tehdään yhdessä -järjestöfoorumi 

- paikalliset ja alueelliset taiteentekijät 

- metsämuseotoimikunta 

- lastenkulttuurin työryhmä 

- alueelliset ja valtakunnalliset kulttuuritoimijat ja yhteistyöverkostot 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Koulu- ja kulttuurikampus 
Kaarnan Wrede-salin hyödyntäminen yhtenä paikkakunnan tärkeimpänä kulttuuriympäristönä. Mahdollisen 
Unescon Geopark-statuksen saamisen merkitys paikkakunnan kulttuurikohteille sekä kulttuurimatkailulle.  
Osallistuminen Kulttuuripääkaupunki 2026 –hakuun yhteistyössä Tampereen ja muiden Pirkanmaan kuntien 
kanssa ITE-taideteemalla. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Monipuolisten ja laadukkaiden kulttuuripalveluiden tuottaminen uusissa toimintaympäristöissä 

Uusi Koulu- ja kulttuurikampus Kaarna on aloittanut toimintansa syksyllä 2019, mikä on mahdollistanut 
uusien tilojen ja varsinkin auditorion käytön myös kulttuuripalveluiden ja Taideraide -
kulttuurikasvatusohjelman tarjonnalle. Tavoitteena on tuottaa erilaisia konsertteja ja kulttuuritoimintoja 
kaikenikäisille kuntalaisille, yhdenvertaisuus huomioiden. Taideraide –kulttuurikasvatusohjelma päivitetään 
uusia toimintaympäristöjä vastaavaksi, varhaiskasvatusta sekä peruskoulun kaikkia luokka-asteita tukevaksi 
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kulttuuritoiminnaksi. Art Festivo –musiikki- ja kulttuuritapahtumaa kehitetään sekä tuotetaan tapahtumat 
pääosin Kaarnan Wrede-salia käyttäen. Keskustan koulun tiloja kehitetään palvelemaan kolmannen sektorin 
kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja toimintaa. Tavoitteena on, että lisätilat mahdollistaisivat uusia 
kulttuuritoimintoja, lisäisivät yhteistyötä sekä samalla vähentäisivät toimintojen päällekkäisyyksiä. Yhteistyö 
kulttuuripalvelujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken on ensiarvoisen tärkeää tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi, tähän vastaa elokuussa 2019 käynnistetty Tehdään yhdessä –järjestöfoorumi, jonka 
toimintaa tehostetaan tulevana toimintavuotena laatimalla muun muassa järjestöyhteistyön ohje. 

Tavoitteita seurataan kolmannelta sektorilta sekä asiakkailta saaduilla palautteilla. Lisäksi seurantaa tehdään 
kulttuuritilojen käytön, kulttuuritoimintojen, asiakkaiden ja harrastajien määrillä. 

2. Museotoiminnan laadun parantaminen ja jalkauttaminen erilaisiin ympäristöihin 

Parkanon kaupungin hallinnoimina toimivat kotiseutumuseo sekä metsämuseo. Tulevan toimintavuoden 
tavoitteena on parantaa museotoiminnan laatua palkkaamalla museoiden opashoitajiksi museoalan 
opiskelijoita yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa. Asiantuntevat museo-oppaat pystyvät 
ammattitaitoisen opastuksen lisäksi hoitamaan ja huoltamaan myös museoiden esineistöä. Kesällä 2019 
alkaneelle museoesineiden digitointihankkeelle tullaan hakemaan jatkoa tavoitteena saada molempien 
museoiden esineistöä Pirkanmaan museoiden yhteiseen Siiri-tietokantaan. Tavoitteena on myös koota 
erilaisia museopaketteja sekä näyttelyitä myös museoiden kesäaukioloaikojen ulkopuolelle. Lisäksi pyritään 
tallentamaan kotiseutuperinteitä ja -tarinoita digitaaliseen muotoon. Näin jalkautetaan museotoimintaa ja 
edistetään kotiseutuperinnettä myös museoiden ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. 

Tavoitetta seurataan museotyöntekijöiden palkkauksella, kävijämäärillä, toteutuneilla hankkeilla, 
ulkopuolisten näyttelyiden määrällä sekä asiakaspalautteilla.  

3. ITE-kesäkaupungin brändääminen ja kehittäminen osana Kulttuuripääkaupunki 2026 -hakuprosessia 

Parkano brändäytyi ensi kertaa ITE-kesäkaupungiksi kesällä 2018 Maaseudun Sivistysliiton suostumuksella. 
Tuloksellista yhteistyötä MSL:n kanssa tullaan jatkamaan ja Parkanon ITE-brändiä pyritään edelleen 
sitouttamaan kunnan pysyväksi toimintamalliksi. Lisätään yhteistyötä ja kuratointia K.H. Renlundin museo - 
Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa, jossa toimii ITE - Nykykansantaiteen museo. Kesällä 2020 
ITE-näyttely pidetään teemalla ITE hirveetä!, jonka on tarkoitus esitellä ITE-taiteen kaikki kasvot sen 
kauneudessa ja hirveydessä. Lisäksi Parkanon Parooniin liitetty hirviteema näkyy näyttelyn nimessä. 
Parkano on myös yksi yhteistyökunta Kulttuuripääkaupunki 2026 –hankkeessa, jossa Parkanon 
erikoisuutena on nimenomaan ITE-taide. Tässä tavoitteena on tehdä Parkanosta ITE-kesäkaupunkina yksi 
Pirkanmaan houkutteleva käyntikohde osana Kulttuuripääkaupunki 2026 –hakuprosessia. 

Tavoitetta seurataan osallistujamäärien ja asiakaspalautteiden avulla sekä toteutuneen näyttelyn ja 
tuloksellisen yhteistyön perusteella. 
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Nuorisopalvelut 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorten osallisuuden ja osallistumisen 
lisääminen sekä sosiaalinen vahvistaminen yksilö- ja ryhmätoiminnan myötä. Tavoitteena on kehittää 
nuorten toimintamahdollisuuksia, kannustaa heitä päihteettömään toimintaan sekä tukea nuorten 
kokonaisvaltaista kasvua kohti aikuisikää ja kiinnittymistä yhteiskunnan jäseneksi. Toimintamuotoina ovat 
nuorisotilatoiminta, nuorisovaltuusto, kouluyhteistyö, etsivä nuorisotyö, tapahtumat, leirit, matkat ja kurssit, ja 
toimintapaikkoina mm. nuorisotila Puolen Kuution Koppi, koulu- ja kulttuurikampus Kaarna sekä nuorten 
työpaja. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

- nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (50 %), etsivä nuorisotyöntekijä (100 %), vapaa-aikatoimen ohjaaja (40 %) 
- nuorisotilojen tuntiohjaaja 
- Parkanon Nuorisovaltuusto, 10 jäsentä 
- Tehdään yhdessä –järjestöfoorumi 
- paikallisina yhteistyökumppaneina mm. seurakunta, 4H, MLL, Kipinäpartio, koululaitos (oppilaskunnat, 

tukioppilastoiminta, koulukuraattori) sekä sosiaalihuolto ja nuorten työpaja 
- seudulliset ja valtakunnalliset yhteistyöverkostot 
 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Nuorisotyö näkyy 
välituntitoimintana uuden koulukampuksen arjessa, kun nuorisopalveluiden työntekijät pitävät päivystystä 
sekä järjestävät erilaisia ryhmäytyksiä kampuksella eri-ikäisille koululaisille yhteistyössä seurakunnan 
nuorisotyönohjaajien kanssa. Nuorisovaltuuston kanssa järjestetään nuorisovaltuustovaalit keväällä 2020, 
jossa valitaan uusi nuorisovaltuusto ja lisätään parkanolaisten nuorten tietämystä nuorisovaltuuston 
toiminnasta sekä nuorten osallisuudesta ja vaikuttamisesta. Lisäksi ylläpidetään ja kehitetään erilaisia 
yhteistyön muotoja sekä sosiaalisen vahvistamisen toimintoja, joilla tuetaan yksittäisen nuoren kasvua sekä 
nuorten toimintaa erilaisissa ryhmissä. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Nuorisotyön näkyvyys uusissa toimintaympäristöissä 

Nuorisotyö näkyy aktiivisesti koulukampuksen arjessa. Sekä kaupungin että seurakunnan nuorisotyön 
työntekijät pitävät välituntitoimintaa koululla kahdesti viikossa. Tavoitteena on saada nuorisotyötä paremmin 
nuorten tietoisuuteen ja oppia tuntemaan nuoria heille tutussa toimintaympäristössä. Välituntitoimintaa 
järjestetään niin nuorille kuin varhaisnuorillekin. Lisäksi voidaan olla apuna erilaisissa ryhmäytyksissä ja 
opetustilanteissa eri-ikäisten oppilaiden kanssa. 

Uudet tilat koulukampuksella sekä vanhat tilat Keskustan koululla mahdollistavat nuorisotyölle lisää 
toimintoja ja tilaa. Keskustan koululle on järjestetty harrastus- ja yhdistystilat, joka näkyy myös nuorille 
suunnatuissa toiminnoissa. Tässä tärkeässä yhteistyössä on Tehdään yhdessä –järjestöfoorumi sekä 
paikalliset yhdistykset. Nuorisotila Puolen Kuution Koppi jatkaa toimintaansa tuntiohjaajan toimesta. 
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Tavoitteena on käydä läpi myös muita mahdollisuuksia isommille nuorisotiloille Kopin ollessa kooltaan hyvin 
rajallinen. 

Tavoitetta seurataan välituntitoiminnan määrällä, osallistujamäärillä, harrastustoiminnan määrällä sekä 
nuorilta ja yhteistyötahoilta saadun palautteen avulla. Vuoden aikana otetaan käyttöön tilastointipalvelu 
Logbook, jolla pystytään seuraamaan nuorisopalveluiden tavoitteiden saavutettavuutta. 

2. Yhteistyö ja verkostoituminen nuorisotyössä 

Nuorisotyötä tekevien tahojen päätavoite on, että palvelut vahvistavat nuoren itsetuntoa ja itsetuntemusta, 
joiden avulla nuori saa hyvät välineet tulevaisuuttaan varten. Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin kannalta on 
erityisen tärkeää, että nuorelle suunnatut palvelut ovat yhteistoiminnassa keskenään. Tavoitteena on laatia 
yhteinen lomake, jossa esitellään nuorelle suunnatut palvelut hänen ensimmäisellä tapaamiskäynnillään. 
Lomakkeen voi esitellä ja vastaanottaa kuka tahansa nuoren kanssa työskentelevä palveluntarjoaja. Nuori 
voi huoltajansa kanssa valita ne palvelut, joiden varaan hän haluaa luoda oman palveluverkostonsa. 
Lomakkeen avulla nuori antaa myös suostumuksensa yhteistyön tekemiseen ja asioidensa käsittelyyn. 
Allekirjoitetun lomakkeen myötä kootaan nuoren ympärille häntä tukeva palveluverkosto, joka kokoontuu 
nuoren kanssa niin kauan kuin on tarpeellista. Samalla tässä tavoitellaan Ohjaamo-ajattelua, jossa kaikki 
palvelut olisivat saatavilla yhden palveluntarjoajan välityksellä. 

Tavoitteena on myös tiivistää nuorisotyötä tekevien tahojen yhteistyötä nuorten ohjaus- ja palveluverkoston 
toiminnan organisoimisella. Tärkeä verkostoitumisen väylä on myös seutukunnan nuorisotyöntekijät 
(Parkano, Ikaalinen, Hämeenkyrö, Kihniö), joiden kanssa hyvin aloitettua yhteistyötä tullaan jatkamaan 
yhteisten tapaamisten, koulutusten ja tapahtumien myötä. 

Tavoitetta seurataan syntyneiden palveluverkostojen määrällä sekä kokoontumis-, tapaamis- ja 
koulutuskerroilla. 

3. Nuoren kasvun tukeminen yksin ja ryhmässä 

Nuorisotila Puolen Kuution Koppi toimii nuorten kohtaamispaikkana turvallisen aikuisen kanssa. Nuoren 
tasavertainen kohtaaminen yksin ja ryhmässä on ensiarvoisen tärkeää nuoren kasvun kannalta. 
Nuorisopalvelut järjestävät erilaisia matalan kynnyksen toimintoja, joihin kaikilla nuorilla on mahdollisuus 
osallistua. Tällaisia ovat mm. nuorisolle suunnatut avoimet ovet, tapahtumat ja retket. Pyritään osallistamaan 
nuoria myös itse järjestämään erilaisia toimintoja, mm. vertaisohjaajakoulutuksen avulla. Kiitetään 
onnistumisista ja kannustetaan kehittämiskohteissa.  

Etsivä nuorisotyöntekijä tekee hankerahoituksin turvin kohdennettua ja sosiaalisen vahvistamisen toimintaa, 
joka auttaa tukea tarvitsevan nuoren arjenhallinnan ja elämäntaitojen kehittymistä. Tärkeinä 
yhteistyökumppaneina tavoitteen toteutumisen kannalta ovat yläkoulu, toisen asteen oppilaitokset, 
sosiaalihuolto, nuorten työpaja sekä muut moniammatilliset yhteistyötahot.  
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Tavoitetta seurataan kävijämäärillä, toimintojen määrillä sekä nuorilta, vanhemmilta, opettajilta ja 
sidosryhmiltä saatujen palautteiden avulla. 

 

Liikuntapalvelut 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Liikuntapalvelujen tehtävänä on tuottaa ja koordinoida monipuolisia ja 
laadukkaita liikunta- ja vapaa-ajan palveluja. Liikuntapalvelut toteuttavat tehtäviään laajan yhteistyöverkoston 
kanssa. Liikuntapalvelut vastaavat liikuntatoiminnan kehittämisestä organisoimalla toimivan 
liikuntaverkoston, tiedottamalla erilaisista liikuntatoiminnoista sekä luomalla toimivat puitteet yhteistyössä 
teknisten tilapalvelujen kanssa liikunnan harrastamiselle. 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

- nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (50 %), vapaa-aikatoimen ohjaaja (10 %) 
- tilapalvelut tuottavat liikuntapaikoille resurssin, joka koostuu kolmesta (3) liikuntapaikkojen hoitajasta ja 

urheilutalon siivoojasta (1). Myös jäähallille tuotetaan palvelut kaupungin ja jäähallin sopimuksen 
mukaisesti. 

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

rakentamisessa on taloudellisesti merkittävä 
- paikalliset urheiluseurat ja järjestöt, joista koostuu urheiluseuraverkosto, toimii urheilu- ja 

liikuntajärjestöjen yhteisenä äänenä 
 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Aluehallintoviraston 
rahoittama Lähiliikuntareitti –hanke valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Hankkeen myötä Parkanon 
keskustan liikuntapaikat linkitetään yhtenäiseksi lähiliikuntareitiksi, jonka varrelle rakennetaan myös uusia 
liikuntapaikkoja, mm. Leijonapuisto minigolf-ratoineen sekä Päivölänpuiston ulkokuntosali. Liikuntapalvelut 
ovat aktiivisesti kehittämässä myös toimivaa mallia olemassa olevien tilojen käytöstä yhteistyössä 
tilapalveluiden ja urheiluseuraverkoston kanssa. Liikuntakyselyn vastausten perusteella keskeinen 
kehittämiskohde on edelleen luonto-, ulkoilu- ja liikuntareittien kunnostaminen, joka samalla tukee Geopark –
hankkeen tavoitteita. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Lähiliikuntareitti –hankkeen valmistuminen 

Lähiliikuntareitti –hankkeen tavoitteena on luoda uusia liikuntapaikkoja ja samalla reitittää ne olemassa 
olevien liikuntapaikkojen yhteyteen merkatulla reitillä. Lähiliikuntareitti tukee eri-ikäisten kuntalaisten 
omaehtoista liikuntaa ja mahdollistaa myös matkailijoille löytää merkatulta reitiltä uusia liikunta- ja 
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harrastusmahdollisuuksia. Toimintavuoden tavoitteena on saada valmiiksi Leijonapuiston minigolf-puisto 
virkistysalueineen, Päivölänpuiston ulkokuntosali, Terveystalon uimaranta, uudet kuntopolkureitit sekä 
merkata reitti yhtenäisiksi kylteillä ja tiemerkinnöillä.  

Tavoitetta seurataan hankkeen myötä määritettyjen tavoitteiden saavuttamisella. 

2. Luonto- ja ulkoilureittien kunnostaminen 

Parkanossa on hienoja luonto- ja liikuntareittejä aivan keskustassa sekä taajaman ulkopuolella, joita 
liikuntakyselyn mukaan käytetään paljon. Niissä olevat reittimerkinnät, pitkospuut ym. vaativat kunnostusta, 
joiden kunnostusta jatketaan tulevan vuoden aikana. Reittien kunnostaminen edesauttaa omaehtoisen 
liikunnan lisääntymistä, kun puitteet ovat asianmukaisessa kunnossa. Reitit on koottu myös 
liikuntatarjottimelle, jotta kuntalaiset ovat tietoisia kaikista mahdollisista liikuntapaikoista ja –reiteistä. Reittien 
kunnostus edesauttaa myös Geopark –hankkeen tavoitteita luontomatkailun edistämiseksi sekä Unescon 
Geopark –statuksen saamiseksi. 

Tavoitetta seurataan kunnostettujen reittien määrällä, reittien käyttöasteella sekä asiakaspalautteilla.  

 

3. Liikuntapalveluiden organisointi uusissa toimintaympäristöissä 

Koulu- ja kulttuurikampus Kaarnan iso liikuntasali ja täysimittainen salibandykenttä lisäävät merkittävästi 
Parkanon liikuntapaikkojen mahdollisuuksia ja kapasiteettia. Uusien tilojen ja vanhojen tilojen käytön 
yhteensovittaminen vaatii uudelleenorganisointia ja tiivistä yhteistyötä teknisten tilapalvelujen, 
urheiluseuraverkoston sekä yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta tilat saadaan kustannustehokkaasti 
käyttöön. Tavoitteena on luoda toimiva malli tilojen varauskäytäntöön sekä ylläpitoon, joka mahdollistaa 
myös peruutusten ja muutosten nopean ilmoittamisen kuntalaisille. Uusien tilojen ja liikuntapaikkojen hyvä 
organisointi ja korkea käyttöaste mahdollistavat monipuolisten liikuntaharrastusmahdollisuuksien tarjonnan 
tavoitteena kuntalaisten hyvinvointi.  

Tavoitetta seurataan liikuntapaikkojen käyttöasteella, uusilla ratkaisuilla sekä harrastajamäärillä. 

Kirjastopalvelut 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: 

Kaupunginkirjasto tarjoaa kirjastopalveluita tasapuolisesti kaikille. Kirjaston asiakkaiden käytettävissä on 
monipuolinen ja uusiutuva aineisto, henkilökunnan osaaminen ja yhteydet tietoverkkoihin. Kirjasto edistää 
lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja 
kulttuuriin. E-aineistoja tarjotaan aktiivisesti Pirkanmaan laajuisena seutuyhteistyönä. Tapahtumatuotantoon 
panostetaan. 
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Volyymitiedot ja niiden kehitys 

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

- tilat: 2017 uudistetut toimitilat, 750 m ², kaupungin oma huoneisto 
- kokoelma: 61000 kpl, joista 52000 kirjaa 
- avoinna n. 2000 h/v, n. 42000 käyntiä/2018 
- verkkokäyntejä n. 33000 
- 103 000 lainaa v. 2018 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset  

- kirjasto tapahtumien keskipisteenä  
- kokoelmien markkinointi, runsaasti lukuprojekteja 
- uudenlaisten kirjastonkäytön opetusmenetelmien käyttöönotto 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen  

1. Hyvinvoinnin edistäminen, tasa-arvon turvaaminen 

- Aineiston maksuton lainausmahdollisuus ja käyttö kirjastossa  

- Monipuolinen ja uudistuva kokoelma  

- Vuorovaikutteisten verkkopalveluiden ja asiakkaalle profiloitujen palveluiden kehittäminen sekä niiden 
aktiivinen markkinointi ja käytönopastus 

Seuranta: uutuusaineiston määrä ja hankintaan käytetyt määrärahat, tavoite: 

-300-400 hankintaa/1000 as., 1 kpl/alle 15-vuotias 
-15-20 lehtivuosikertaa/1000 as 
- aineistonhankintaan 10 €/asukas, tästä kirjojen osuus 7 €/as 
 

Seuranta: lainausten määrä, tavoite: 20 lainaa/as 

Seuranta: ammattitaitoisen henkilökunnan määrä, tavoite: 0,8-1,0 hlötyövuotta/1000 as 

Seuranta: asiakaskäytössä olevien internet-päätteiden määrä, tavoite: 1 pääte/1000 as. 

Seuranta: opastetut kirjastokäynnit, mediakasvatus- ja tiedonhallintataitojen opetus, mukaan lukien 
kirjastopalvelut ja niiden esittelyt muualla kuin kirjastossa 

- lapset ja nuoret, tavoite 500 hlöä/v 
- aikuiset, tavoite 100 hlöä/v 

Seuranta: verkkokirjastoasiointien määrä, tavoite: 10 käyntiä/asukas/v 

2. Kansalaisten osallistaminen 
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Riittävät aukioloajat, maksuttomat palvelut, ilmaiset yleisötapahtumat yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa. Yhteiskunnalliseen vuoropuheluun tähtäävät tapahtumat. 

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 
tapahtuviin oman alan täydennyskoulutuksiin.  

tavoite: 6 koulutustapahtumaa/hlö/v 
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Tekninen lautakunta 
Lautakunnan toiminnan kuvaus: Tekninen lautakunta turvaa osaltaan kaupunkielämän ja kunnallisen 
infrastruktuurin toiminnan perusedellytykset mm. tuottamalla kunnallisteknisiä ja kiinteistönhoitopalveluja. 
Lisäksi tekninen lautakunta suunnittelee ja rakentaa katuja sekä muita liikenneväyliä, yleisiä alueita sekä 
viheralueita ja huolehtii niiden kunnossapidosta.  

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Teknisen lautakunnan talousarvion nettosumman kasvuun on vaikuttanut 
uuden koulukampuksen käyttöönotto elokuussa 2019.  

 

Tekninen hallinto 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Huolehtii lautakunnan ydintehtävien ja peruspalvelujen järjestämisestä 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: tekninen johtaja, kunnallistekniikan päällikkö ja 
toimistosihteeri. 

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

 

Liikenneväylät 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Liikenneväylät käsittävät katujen, kevyen liikenteen väylien ja 
puistoteiden kesä- ja talvikunnossapidon asemakaava-alueella.  Lisäksi kaupunki on urakoinut tärkeimpien 
yksityisteiden aurauksia. Edelleen kaupunki avustaa tiekuntia valtuuston hyväksymällä periaatteella 
kunnossapidossa. Pääasiallisena 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: Ei mainittavia muutoksia. 

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 
rinnastettavassa toiminnassa syntyneiden jätteiden jätehuollon järjestäminen. Toiminta on sopimuksella 
siirretty 1.1.2002 alkaen Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hoidettavaksi. Kaatopaikkajätteen pieneriä otetaan 
vastaan kolmena päivänä viikossa Pirkanmaan jätehuolto Oy:n 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 pisteiden toiminnasta ja ylläpidosta vastaa Pirkanmaan jätehuolto Oy. 
Paperinkeräyksestä kunnan alueella vastaa Paperinkeräys Oy. Hylätyt ja romuajoneuvot siirretään lain 
mukaisesti kaupungin ylläpitämään varastoon joko kaupungin, Tiehallinnon urakoitsijan tai poliisin toimesta. 
Suljetun 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) 
mukaisesta 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. 
päätökset 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 
tavoitteina 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, 
siivouspalveluissa siivouspalveluesimies ja 7 kokoaikaista toimitilahuoltajaa.  



  Käyttötalouden perusteluosa 
   

 

 

59 
 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:  

Koulukampus Kaarna ja lukion purkaminen 2020. 
 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: 

1. Kiinteistöjen arvon säilyttäminen 

Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella kiinteistöjen peruskorjausten toteuttamisella sekä ylläpidon 
laadukkaalla 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. Isona haasteena on 3-
tien/Niementien liikennealueiden vihertöiden hoito.  Liikuntapaikkojen määrä kasvaa uuden kampuksen 
myötä uudella liikuntasalilla, joka lisää myös hoitotarvetta liikuntapaikkapuolella.. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Metsätilojen tuoton parantaminen 

Tavoite toteutetaan metsänhoitotöidensuunnitelmallisella toteuttamisella mm. harvennushakkuiden, ojitusten 
ym. muodossa.  

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

Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella siistimisellä ja rakentamalla alueet siten, että ne ovat helposti 
hoidettavissa. 
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Koneet ja kuljetusvälineet 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Koneet ja kuljetusvälineet kohta käsittää 3 umpipakettiautoa, 3 avolava-
autoa, traktorin ja aluehoitokoneen. Autojen ja koneiden menot kirjataan tähän kohtaan ja vastaavasti 
laskutetaan sisäisesti niiltä kohteilta, joilla kalustoa käytetään. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Tavoitteena on pitää kalusto teknisesti hyvässä 
käyttökunnossa uusimalla sitä riittävän ajoissa. Osa ajoneuvoista siirtyy Parkanon vesi Oy:n käyttöön. 

 

Kaavoitustoimi 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kaavoituslautakunnan tehtävät ovat siirtyneet tekniselle lautakunnalle. 

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 
teollisuuden tarpeisiin.  

Mittaustoimi vastaa numeerisen kartaston jatkuvasta ajantasaisuudesta ja tonttijakojen laadinnasta. 
Mittaustoimen 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. 
Kiinteistönmuodostamislain mukaiset toimitukset ja kiinteistörekisterin ylläpito siirtyvät 1.1.2020 
Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: toimitusvalmistelija, tekninen avustaja, kartoittaja ja 
maankäyttöpäällikkö. Uusia kaavoja ja kaavamuutoksia valmistuu vuosittain ja suunta on kasvava. Uusien 
tonttien rekisteröimisiä pyritään tekemään 20-30 tonttia toimintavuotta kohti. 

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

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

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Kaavoitustoimi aikoo tulevaisuudessa keskittyä 
erityisesti kaupungin omistamien määräalojen lohkomisten suorittamiseen.  Tavoitteena on, että kaikki 
kaupungin omistamat määräalat saataisiin lohkottua seuraavan 4 vuoden aikana, jolloin kiinteistörekisteri 
saataisiin määräalojen osalta ajan tasalle. Myös pohjakartan uudistaminen aloitetaan 2019. 
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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 maanomistukseensa. Mittaus- ja kaavoitusosasto asettaa tavoitteekseen saada kaikki 
kaupungin omistamat yleiset alueet lohkottua seuraavan 9 vuoden aikana. Tämä tulee tulevaisuudessa 
aiheuttamaan painetta talousarvioon lisääntyvien menojen muodossa. 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 
Lautakunnan toiminnan kuvaus 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja 
muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja 
rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään, sekä huolehtia kunnassa tarvittavasta 
rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on 
huolehtia sille hallintosääntöön asetetuista tehtävistä. 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena viranomaisina toimii rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja, 
jotka huolehtivat laissa viranomaiselle säädetyistä tehtävistä, rakennustarkastajan sijaisena ja koulukampus 
työmaan valvojana toimineen tarkastusinsinöörin virka on ollut määrä-aikaisesti täytettynä ja työsuhde 
päättyy 2019 lopussa. 

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

Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa valtion asuntopolitiikkaan kuuluvien asioiden valmistelua ja 
täytäntöönpanoa. Näitä ovat mm. asuntolainat, asuntolainojen korkotuet, sekä valtion lainoittamien 
vuokratalojen toiminnan seuraaminen. 1.1.2017 alkaen valtion varoista myönnettävät asuntojen korjaus- ja 
hissiavustukset on käsitellyt ja myöntänyt ARA.  

Rakennus- ja ympäristölautakunta valvoo aluepelastuslaitoksen perimän kunnan maksuosuuden käyttöä. 

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilökuntaan kuuluu rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja ja lupasihteeri, sekä vuoden 2020 alusta 
alkaen täyttämättä oleva tarkastusinsinöörin virka. 

Parkanon kaupunki on tehnyt yhteistyösopimukset Kihniön kunnan kanssa, sopimuksilla Parkanon 
rakennustarkastajan työpanosta on myyty yksi päivä viikosta Kihniön kunnalle, samoin kuin Parkanon 
ympäristötarkastajan työpanosta on myyty yksi päivä viikosta Kihniön kunnalle. 
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Lautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet 

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

Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet 

Asumisen edistäminen 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Tehtävät ovat lakisääteisiä. Ne muuttuvat jossain määrin vuosittain. 1.1.2017 energia- avustukset poistuivat 
kokonaan ja hissi- ja korjausavustukset siirtyivät ARA:n käsiteltäviksi. Kohteiden tarkastukset jäivät kuntien 
tehtäviin.  Valtion lainoittamien vuokratalojen valvonta kohdistuu Parkanon kaupungin vuokrataloihin, 
Parkanon Rantakotoon ja Kiinteistö Oy Väistön ryhmäkoteihin. Käytännössä valvonnan järjestäminen on 
haasteellista, koska vuokraustietoja ei ole toimitettu kaupungille. 

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

järjestelyn myötä rakennustarkastajan tehtäviin, kun asuntosihteerin virka on lakkautettu. Lakimuutosten 

myötä hissi- ja korjausavustuksia ei käsitellä enää kunnissa, ainoastaan kohteiden tarkastukset jäävät 

kunnan viranhaltijan tehtäväksi. 

 
Rakennusvalvonta 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Henkilöstöön kuuluu 1 rakennustarkastaja ja 1 lupasihteeri. Tarkastusinsinöörin virka on täytetty 

määräaikaisella työntekijällä, jonka työsuhde päättyy vuoden 2019 lopussa.  Rakennustarkastajan palvelua 

myydään Kihniön kuntaan, yhtenä päivänä viikossa.  

Rakentamisen lupamäärät oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla. 

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 

Haja-asutusalueen jätevesiasetuksen määräaika järjestelmien ajantasalle saattamisesta umpeutuu lokakuussa 2019, 
tämä lisää tarkastuskäyntejä, lupahakemusten käsittelyä ja valvontaa, myös tulevina vuosina. 

Rakennusvalvonta jatkaa rakennusrekisterin laadunparannusta vuoden 2020 aikana, jolloin luvattomien rakennusten 
saanti kiinteistöverotuksen piiriin aiheuttaa lisätöitä ja tarkastuskäyntejä kiinteistöillä. 
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Osoiterekisterin, uuden rakennusluokituksen ja sähköisen Asiointipalvelun käyttöönotto työllistää ja muuttaa 
toimintatapoja rakennusvalvonnassa. 

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

1. Viranomaistoiminnan tehokkuus ja sujuvuus 

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

2. Kuntalaistyytyväisyys 

Tavoite toteutetaan tiedottamalla naapureille rakennushankkeista. Maakäyttö- ja rakennuslain, mukaiset 
vaatimukset 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 käyttöohjeineen. 
 
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 
 
Ympäristötoimi 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 
 

Ympäristötoimen keskeisiä tehtäviä ovat mm. vesiensuojelu, luonnonsuojelu, Hinku-yhteyshenkilön 

työtehtävät, kemikaali- ja jätevalvonta, meluntorjunta, sekä näihin liittyvät lausuntopyynnöt. Maa-aineslain 

mukaisella luvituksella ja valvonnalla on iso osa ympäristönsuojelun tehtäväkentästä Parkanossa. 

 
Volyymitiedot ja niiden kehitys 
 
Ympäristösuojelussa työskentelee ympäristötarkastaja, jonka palveluja myydään Kihniön kunnalle yksi päivä 

viikossa. Vireille tulevien ympäristölupien lukumäärää on vaikea arvioida lupamääräysten 
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määräaikaistarkistusten loputtua. Vastaavasti valitukset, kantelut, tutkintapyynnöt sekä rikosilmoitukset 

muovaavat ympäristönsuojelun tehtäväkentän painoalueita uudelleen. 

 
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset 
 

Maa-aineslupahakemusten lukumäärän voidaan ennakoida vähenevän, sillä valtaosa voimassa olleista on 

uusittu viime vuosien aikana. 

 
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 

 

Vireille tulevien lupahakemusten lukumäärään ei voi vaikuttaa.  Prosessien läpimenoajat pyritään pitämään 

miniminä kokousaikatauista riippuen. Toiminnan tavoitteiden kvantitatiivisena mittarina toimii 

valvontaohjelman toteutumaprosentti sekä budjetin tulojen toteutuminen. 

 

Palo- ja pelastustoimi 
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus 

Parkano kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitoksen eteläiseen pelastusalueeseen operatiivisesti ja hallinnollisesti. 

Aluepelastuslaitoksen hallinnosta vastaa Tampereen kaupunki. Alueen palomestarin päivystyspaikka on 

Nokia. Sopijakuntien yhteistyöelimenä on neuvottelukunta, joka osallistuu esitysten tekemiseen talousarviota 

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

suojaaminen tulipaloilta ja muilta yllättäviltä onnettomuuksilta ja vaaroilta sekä pelastaminen niiden 

vaikutuksilta. Aluepelastuslaitos antaa lausuntoja rakennussuunnitelmista ja tekee tarvittavat 

palotarkastukset rakennuskohteissa. 

 
Volyymitiedot ja niiden kehitys 

Pelastustoimen palvelutason tulee vastata kuntien alueella esiintyviä riskejä. Aluepelastuslaitoksen kuntien 

palvelutaso perustuu koko toiminta-alueen kattavaan riskikartoitukseen ja palvelutason määrittelyyn 

sisäasianministeriön ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

 
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen 
 
Parkanon kaupunginhallitus on antanut aluepelastuslaitokselle lausunnon Parkanoa koskevasta 

palvelutasopäätöksestä vuosille 2014 – 2017 ja lausunnon nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamisesta, 

siihen saakka, kunnes maakunnan pelastustoimen palvelutasopäätös tulee voimaan. 
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Käyttötalouden määrärahat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttötalouden määrärahat sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät.

Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Perusturvalautakunta YTA
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
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Suunnitteluvuodet 2021-2023 esitetään vain koko kaupungin 
yhteenvetotaulukossa.  

Sitovuustaso valtuustoon nähden on nettomeno lautakunnittain eli 
”Toimintakate yhteensä”. 
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KH esitys –sarakkeessa on huomioitu valtuuston kokouskäsittelyn aikana hyväksytty 36 000 euron määrärahan lisäys sivistystoimen toimialueelle aamupalan tarjoamiseksi oppilaille. 
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KH esitys –sarakkeessa on huomioitu valtuuston kokouskäsittelyn aikana hyväksytty 36 000 euron määrärahan lisäys sivistystoimen toimialueelle aamupalan tarjoamiseksi oppilaille. 
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KH esitys –sarakkeessa on huomioitu valtuuston kokouskäsittelyn aikana hyväksytty 36 000 euron määrärahan lisäys sivistystoimen toimialueelle aamupalan tarjoamiseksi oppilaille. 
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Tuloslaskelmat ja tunnusluvut 
 

Tuloslaskelma ja vertailut tilinpäätökseen 2018 sekä talousarvioon 2019. Suunnitelmavuodet 2021-2023 
sisältävät merkittäviä epävarmuuksia. 

Tuloslaskelman tunnusluvut 
 

 

 

Tuloslaskelma 1 sisältää sisäiset ja ulkoiset erät. 

Tuloslaskelma 2 sisältää vain ulkoiset erät. 

Vesihuoltolaitos ei ole mukana vertailuvuoden 2018 tilinpäätösluvuissa. Näin ollen vuodet ovat 
vertailukelpoisia keskenään. Tästä aiheutuu kuitenkin se, että ulkoisen tuloslaskelman ja sisäiset erätkin 
sisältävän tuloslaskelman tilikauden tulos eivät mene tasan vuoden 2018 osalta näissä taulukoissa.  

 

Tuloslaskelman tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 33,56 % 30,28 % 28,52 %
Vuosikate prosenttia poistoista 205,45 % 49,95 % 44,14 %
Vuosikate €/asukas 519                     173                     116                     
Asukasmäärä 6469 6462 6444
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KH esitys –sarakkeessa on huomioitu valtuuston kokouskäsittelyn aikana hyväksytty 36 000 euron määrärahan lisäys sivistystoimen toimialueelle aamupalan tarjoamiseksi oppilaille. 
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KH esitys –sarakkeessa on huomioitu valtuuston kokouskäsittelyn aikana hyväksytty 36 000 euron määrärahan lisäys sivistystoimen toimialueelle aamupalan tarjoamiseksi oppilaille. 
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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. TA -muutokset huomioitu vuodelle 2019.

Kiinteä omaisuus Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus

KIINTEÄ OMAISUUS Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA2019 TA 2020 TS 2021
Menot -211 885 -155 365 -463 952 -100 000 -100 000
Tulot 15 645 123 337 100 000 100 000 100 000
Netto, sitova -196 240 -32 028 -363 952 0 0

Arvopaperit Kaupunginhallitus

OSAKKEET JA OSUUDET Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot 0 -108 300 0 0 0
Tulot 1 241 714 1 341 714 1 341 000 141 000 141 000
Netto, sitova 1 241 714 1 233 414 1 341 000 141 000 141 000

Kirjastossa valtionavustusta

Talonrakennus Tekninen lautakunta

PIENET RAKENNUSHANKKEET Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -50 106 -53 327 -180 000 -160 000 -50 000
Tulot
Netto, sitova -50 106 -53 327 -180 000 -160 000 -50 000
Vuosi 2020:
Uimarannat 10 000, Rauhalan palvelukeskus 100 000, Keskustan koulun muutostyöt 20 000, 
Metsämuseo 30 000
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URHEILUTALO
PERUSKORJAUS Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot 0 0 0 0 -180 000
Tulot 0 0 50 400
Netto, sitova 0 0 0 0 -129 600

2021 salin lattiarakenteiden uusiminen, haetaan valtionavustusta

KAUPUNGINTALO Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot 0 -50 133 -140 000 -200 000 -200 000
Tulot
Netto, sitova 0 -50 133 -140 000 -200 000 -200 000
Kaupungintalon peruskorjaus, vesikatto, ilmanvaihtokoneet, ikkunat ym. 

TERVEYSKESKUKSEN
PERUSKORJAUS Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 20121
Menot -422 842 -150 202 -100 000 -30 000 -100 000
Tulot
Netto, sitova -422 842 -150 202 -100 000 -30 000 -100 000

KOULUKAMPUS Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -225 328 -104 058 -100 000 0 0
Tulot 8 000 0 0
Netto, sitova -217 328 -104 058 -100 000 0 0

UUNILINTU Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -48 297 0 0 0 0
Tulot 0
Netto, sitova -48 297 0 0 0 0

RANTAKOTO Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot 0 0
Tulot 0
Netto, sitova 0 0 0 0 0

PAPPILANPOLUN TUKIASUNTOKOHDE TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot 0 0 -1 083 333 -3 000 000 0
Tulot 0 0 400 000 1 000 000
Netto, sitova 0 0 -683 333 -2 000 000 0

TALONRAKENNUS yht. Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -746 573 -357 720 -1 603 333 -3 390 000 -530 000
Tulot 8 000 0 400 000 1 000 000 50 400
Netto -738 573 -357 720 -1 203 333 -2 390 000 -479 600
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Kiinteät rakenteet ja laitteet

PIENET KIINTEÄT RAKENTEET Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -28 754 -47 205 -300 000 -150 000 0
Tulot 0 0 90 000 50 000 0
Netto, sitova -28 754 -47 205 -210 000 -100 000 0

Lähiliikuntapaikkahanke.
URHEILUKENTTÄ Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot 0 0 -30 000 0 0
Tulot 0
Netto, sitova 0 0 -30 000 0 0

Puntin ja urheilukentän välisen pihan asfaltointi
PIENET YMP.TYÖT TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -34 962 -31 110 -30 000 -60 000 -30 000
Tulot 0
Netto, sitova -34 962 -31 110 -30 000 -60 000 -30 000

Puistot ja yleiset alueet keskustan alueella. Leikkivälineiden uusiminen vanhoille leikkipaikoille 2020-2021
PIENET KADUNRAK.TYÖT TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -47 976 -184 161 -305 000 -590 000 -585 000
Tulot 0
Netto, sitova -47 976 -184 161 -305 000 -590 000 -585 000
Eri kohteissa: Käenmäen kevyenliikenteen väylä, Kausenkatu, Mäkiviinikankatu, Rantakodonkatu,
Villenpolku, Mannerheimintie suunn., Niemenperäntie suunn., Tampereenkatu perusk.+klv suunn.,
 ennakoimattomat, Tuomikatu-Tuomenhaara klv 2021-22, 
PIENET VAL.KOHTEET Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -48 833 -116 857 -85 000 -76 000 -182 000
Tulot 0
Netto, sitova -48 833 -116 857 -85 000 -76 000 -182 000

eri kohteissa: Asemankatu, Kiviniitynkadun loppuosa, Viinikantie, Pikkumikonkatu, Oskarinkuja
PIENET PÄÄLL.KOHT. Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -128 401 -331 300 -309 000 -285 000 -352 000
Tulot 0
Netto, sitova -128 401 -331 300 -309 000 -285 000 -352 000
Eri kohteissa: paikkaustyöt, Viinikantie-Mäkiviinikankatu, Lähdekatu-Vuorikuja,  
Parkanontien eteläosan klv, Hahkamäenkatu, Vosmestarinkatu, Tehtaantie osa, Teollisuustie osa

YRITTÄJÄNKATU Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot 0 -16 047 0 0 0
Tulot 0
Netto, sitova 0 -16 047 0 0 0



  Investoinnit 
   

 

 

120 
 

 

 

TEHTAANTIE TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -9 350 -23 327 0 0 0
Tulot 0
Netto, sitova -9 350 -23 327 0 0 0

VT3/NIEMENTIE TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -150 661 -5 667 0 0 0
Tulot 0
Netto, sitova -150 661 -5 667 0 0 0

VIINIKAN SILTA
 AUREENTIE           TP 2017 TP 2018         TA 2019 TA 2020         TS 2021
Menot -23 393 -23 679 -385 000 0 0
Tulot 0 0 0 0 0
Netto, sitova -23 393 -23 679 -385 000 0 0

TUOMIK.-TUOMENHAAR KLV           TP 2017 TP 2018         TA 2019 TA 2020         TS 2021
Menot 0 0 0 0 -40 000
Tulot 0 0 0 0 0
Netto, sitova 0 0 0 0 -40 000

Tuomikatu-Tuomenhaara, kevyen liikenteen väylä   v. 2021-22
TEHTAANTIE + KLV           TA 2017 TP 2018         TS 2019         TA 2020         TS 2021
Menot 0 0 0 0 -300 000
Tulot 0 0 0 0 0
Netto, sitova 0 0 0 0 -300 000

Tehtaantie + kevyen liikenteen väylä välille Tuomikatu-Vatusentie 600 000 v. 2021
NIEMENPERÄNTIE  PERUSKOR   TP 2017 TP 2018         TA 2019         TA 2020         TS 2021
Menot 0 0 0 0 -200 000
Tulot 0 0 0 0
Netto, sitova 0 0 0 0 -200 000

Niemenperäntien peruskorjaus v. 2021 jälkeen.
VAASANKATU 2         TP 2017 TP 2018         TA 2019        TA 2020        TS 2021
Menot 0 -84 943 -175 000 -80 000 0
Tulot 0 0 0 0 0
Netto 0 -84 943 -100 000 -80 000 0

KIINTEÄT RAKENTEET JA
LAITTEET yht. Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -472 330 -864 296 -1 619 000 -1 241 000 -1 689 000
Tulot 0 0 90 000 50 000 0
Netto -472 330 -864 296 -1 529 000 -1 191 000 -1 689 000
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Irtain omaisuus
Kaupunginhallitus

HALLINNON IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -77 038 -128 728 -100 000 -100 000 -20 000
Tulot
Netto, sitova -77 038 -128 728 -100 000 -100 000 -20 000
ProE päivitys

Perusturvalautakunta
PERUSTURVAN IRTAIMISTO Kust.arvio TA 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -30 000 -50 000 -150 000

Tulot
Netto, sitova 0 0 -30 000 -50 000 -150 000
2020-2022

Sivistyslautakunta
SIVISTYKSEN IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -28 941 -16 820 -30 000 -30 000 -30 000
Tulot 0
Netto, sitova -28 941 -16 820 -30 000 -30 000 -30 000

Tekninen lautakunta

TEKNISEN IRTAIMISTO Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -48 872 -9 032 -30 000 -70 000 -30 000
Tulot 0
Netto, sitova -48 872 -9 032 -30 000 -70 000 -30 000

Teknisen muu irtaimisto eri kohteissa 70.000.

IRTAIN OMAISUUS yht. Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -311 662 -154 580 -220 000 -250 000 -230 000
Tulot 0 0 0 0 0
Netto -311 662 -154 580 -220 000 -250 000 -230 000

Investoinnit yhteensä

INVESTOINNIT Kust.arvio TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021
Menot -1 742 450 -1 640 261 -3 906 285 -4 981 000 -2 549 000
Tulot 1 265 359 1 465 051 1 931 000 1 291 000 291 400
Netto -477 091 -175 210 -1 975 285 -3 690 000 -2 257 600
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Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 
 

 

Kaavio kertoo sen, paljonko rahoitusvajetta jää vuosikatteen jälkeen. Ts. vuosikate ei riitä kattamaan 
nettoinvestointeja ja erotus tulee kattaa talousarviovuoden aikana joko vuosikatetta parantaen tai 
rahoituksellisin toimin. 
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RAHOITUSLASKELMA

Ei sis. Vesilaitosta TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020
Sis. Ta-muutokset 2019

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 2 916 694 3 157 673 1 119 816 750 403
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät -1 113 978 -1 297 086 -50 000 -50 000

Investointien rahavirta
Investointimenot -1 734 451 -1 640 262 -3 906 285 -4 981 000

Rahoitusosuudet investointimenoihin 141 714 141 714
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutustulot 1 115 645 1 323 337 1 931 000 1 291 000

Toiminnan ja investointien rahavirta 1 325 624 1 685 375 -905 469 -2 989 597

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset -424 400 -150 793
Antolainasaamisten vähennykset 91 314 50 528 10 000 10 000

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 6 000 000 0 0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -616 105 -352 940 -693 930 -693 930
Lyhytaikaisten lainojen muutos -6 200 000 -1 800 000 1 576 759 3 660 887

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset -49 929 -547 111 12 640 12 640

Rahoituksen rahavirta -1 199 120 -2 800 316 905 469 2 989 597

Rahavarojen muutos 126 504 -1 114 941 0 0

Rahavarojen muutos 329 573 -912 456 0 0
Rahavarat 31.12. 1 850 771 938 315 938 315 938 315
Rahavarat 1.1. 1 521 199 1 850 771 938 315 938 315

Rahoituslaskelman tunnusluvut TA 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, viideltä vuodelta
suunnittelukaudella 0 tai positi ivinen -11 785 037 -13 470 413 -12 564 943 -9 575 346

Lainakanta milj. € 17,9 15,7 15,1 19,0

Lainanhoitokate 3,3 2,6 0,2 -0,2
(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset)

hyvä > 2, tyydyttävä 1-2, heikko < 1
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Leasingvastuut huomioiden kaupungin velka vastuut ovat noin 29 milj. euroa. Talousarviolainojen 
lyhennykset ovat nyt noin 0,7 milj. euroa vuodessa, kun vesiyhtiön lainat jäivät kaupungille. Seuraavassa 
taulukossa ei ole huomioitu jälleen rahoitusta. Vuosina 2024-2026 laukeavat Bullet –lainat täytyy rahoittaa 
uudella lainalla ja todellinen velkavastuiden määrä säilyy noin 20 milj. tietämissä. 

 

TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020
Lainakannan muutos -816 105 -2 152 940 -55 486 2 966 957
Lainakannan muutos / asukas -124 -333 -9 460
Asukasmäärä 6562 6469 6444 6444
Lainaa asukasta kohden 2734 2438 2439 2899
Lainamäärä 17 939 378 15 769 772 15 714 286 18 681 243
Konsernilainat, korollinen 28 203 366 27 450 502 27 395 016 29 861 973
Konsernilainat asukasta kohden 4 298 4 243 4 251 4 634
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Henkilöstöosa 
Henkilöstömuutokset talousarviossa 
Suunnittelukaudella tavoitteena on kohdistaa henkilöstöresurssit tehokkaasti oikeisiin asioihin kaikilla 
organisaatiotasoilla ja vähentää henkilökunnan kokonaismitoitusta lievästi. Avoimien tehtävien täyttämistä 
harkitaan tarkoin. Tehtävien tullessa avoimiksi esim. eläköitymisten myötä tarkastellaan 
tehtäväkokonaisuuksien kehittämistä mm. teknologiaa ja työparimallia hyödyntämällä. Samalla pyritään 
entistä parempaan kustannustehokkuuteen. Samalla henkilöstölle tarjoutuu mahdollisuuksia työnkiertoon ja 
kouluttautumiseen uusiin tehtäviin. Uusista viroista/toimista pääsääntöisesti pidättäydytään. 

Henkilöstön rekrytoinneissa aina ensisijaisesti selvitetään sisäisten siirtojen mahdollisuus, eläköitymiset 
tarkastellaan tapauskohtaisesti. Hallintosäännön mukaan toimien kelpoisuusehdoista päättää se, joka ottaa 
palvelussuhteeseen, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Valtuusto päättää virkojen perustamisesta ja 
lakkauttamisesta. Kuntalain 88 §:ssä todetaan, että kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee 
avoimeksi, se lakkautetaan. 

Alla oleva luettelo on suunnitelma, täyttöluvat on anottava erikseen.  

Henkilöstömuutokset talousarviossa: 

 

 

HALLINNON TUKIPALVELUT 2018 2019 2020 2021
Lähetti -1
Toimistosihteeri ´-1/+1 ´-1/+1
Kirjanpitäjä/isännöitsijä 1

SIVISTYSPALVELUT
Sivistysjohtaja ´-1/+1
Hallintopäällikkö -1
Ruokapalvelutyöntekijä ´-1/+1
Ruokapalvelutyöntekijä -0,5
Perhepäivähoitaja ´-1/+1 ´-1/+1
Lastenhoitaja *
Lastenhoitaja *
Lastentarhanopettaja ´-1/+1
Luokanopettaja ´-1/+1 -1
Opettaja -2
Palvelukoordinaattori 1

TEKNISET PALVELUT
Ammattimies ´-1/+1
Liikuntapaikkojen hoitaja 1
Siivooja** ´-0,5/+0,5 -5
Kiinteistönhoitaja ´-1/+1
Työpäällikkö ´-2/+2
Kirvesmies -1
Tekninen avustaja -1
Maankäyttöassistentti 1
Vesi- ja viemärilait. hoitaja ´-1/+1

PERUSTURVAPALVELUT
Perusturvajohtaja -1
Terveys- ja hyvinvointijohtaja 1
Hyvinvointipäällikkö 1 -1
Sosiaaliohjaaja 1

* Muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomiksi
** Muutettu 2019 toimitilahuoltajiksi
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Vakinaisen henkilöstön rakenne 

 

Hallinnon henkilöstömäärän nousu johtuu siitä, että hallinnon tukipalveluihin siirrettiin vuonna 2018 6 
henkilöä muilta toimialueilta ja vuonna 2019 rekrytoitiin isännöitsijä/kirjanpitäjä. 

Virat ja toimet 

Parkanon kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä virkasuhteisia on noin 44,9 % ja työsuhteisia 55,1 %. 
Virkoja, joihin ei kuulu kuntalain 88 §:ssä tarkoitettua julkisen vallan käyttämistä, lakkautetaan sitä mukaa, 
kuin ko. tehtävän hoitajan kanssa on tehty työsopimus, tai virka on tullut avoimeksi. 

Lakkautettavat ja perustettavat virat: 

Perusturvan toimialueelle perustetaan seuraavat virat, jotka liittyvät työllisyyden kuntakokeiluun: 
 

- työllisyyskoordinaattorin virka 
- palveluohjaajan virka 
- palveluohjaajan virka 
- omavalmentajan virka. 

 
 

Parkanon kaupungin palveluksessa oli syyskuun 2019 lopussa 185 vakinaista ja 59 määräaikaista työntekijää.

Seuraavassa on kuvattu vakinaisen henkilöstön määrän kehitys vuosina 2005-2019

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
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Liitteet 
 

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Parkano liite 1. 

 
   

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.  
Seurattava asia Mittari Palvelutuotanto- 

 yksikkö 
  

Lastensuojelu palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arvio  on valmistunuyt 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 

Toimeentulotukipäätös Päätöksen tekeminen viimeistään 7. arkipäivänä 
hakemuksen saapumisesta 

Parkano 

Keskustelu sosiaali-viranomaisen kanssa 
toimeentulotukiasiassa 

Toteutuminen     viimeistään Parkano 

7. arkipäivänä pyynnöstä 
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Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Parkano liite 2. 
Seurattava asia Mittari Palvelutuotanto-

yksikkö 
 

 
  

     
Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi Toteutuminen viimeistään  Parkano      

7 vrk kuluttua yhteydenotosta      

         
 

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saamisen 
odotusaika 

Toteutuminen viimeistään 3 kk kuluttua 
päätöksestä 

Parkano      

          
      

 

Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Parkano liite 3. 
 1.1.-30.6.2020 1.7.-31.12.2020  

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) 

1-3 kk, kiireellinen sijoitus 
välittömästi   
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Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Parkano liite 4. 
 

Tiedot hoitotakuun toteutumisesta päivitetään kolme kertaa vuodessa, huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.  
      
Viimeisimmät tiedot:      
Seurattava asia Mittari Yksikkö Huhti-

kuu Elokuu Joulu-
kuu 

2020 2020 2020 
Yhteydensaanti Tavoite 80  % Parkanon 

terveyskeskus 
      

terveyskeskukseen 
puhelimitse (8-16 välillä) 
omahoitajalle 

     

Vastausprosentti      

Kiireellinen yhteydensaanti 
arkisin, virka-aikana 

 Välittömästi   
     

Hoidon tarpeen arviointi Arvioinnin toteutuminen 3 vrk sisällä 
yhteydenototsta 

Parkanon 
terveyskeskus      

       
Odotusaika lääkärin 
vastaanotolle 

Ajansaaminen viimeistään 3 kk sisällä 
yhteydenotosta lähetteen 
saapumisesta 

Parkanon 
terveyskeskus      

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      
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Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö liite 5. 

    
      
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.   
Seurattava asia Mittari Palvelutu

otanto- 
Huhti-

kuu 
Heinä-

kuu 
Lokakuu 

 yksikkö  2020 2020  2020 
        

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 Päätöksen tekeminen viimeistään 7. 
arkipäivänä hakemuksen 
saapumisesta 

Kihniö 
     

     

Keskustelu sosiaali-
viranomaisen kanssa 
toimeentulotukiasiassa 

Toteutuminen     viimeistään  
     

7. arkipäivänä pyynnöstä       
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Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö liite 6. 
Seurattava asia Mittari Palvelutuo

tanto-
yksikkö 

1.1.-
30.6.2020 

1.7.-
31.12.2020 

    
Ikäihmisten palvelutarpeen 
arviointi 

Toteutuminen viimeistään  Kihniö 
 

  
7 vrk kuluttua yhteydenotosta     

          
Ikäihmisten    Toteutuminen viimeistään Kihniö    

sosiaalipalveluiden saamisen 
odotusaika 

3 kk kuluttua päätöksestä    

          
 

Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Kihniö liite 7. 
  1.1.-30.6.2020 1.7.-31.12.2020   

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)    
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Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Kihniö liite 8. 
Tiedot hoitotakuun toteutumisesta päivitetään kolme kertaa vuodessa, huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.   
            
Viimeisimmät tiedot:           
Seurattava asia Mittari Yksikkö Huhti-

kuu 
Elo-
kuu 

Joulu-
kuu 

 2020  2020  2020  
Yhteydensaanti Tavoite 80  % Kihniön 

terveyskeskus 
     

terveyskeskukseen 
puhelimitse (8-16 välillä) 
omahoitajalle 

     

Vastausprosentti       

Kiireellinen yhteydensaanti 
arkisin, virka-aikana 

    
     

Hoidon tarpeen arviointi Arvioinnin toteutuminen  3 vrk sisällä 
yhteydenotosta 

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      

 


	Kaupunginjohtajan katsaus
	Kaupunginjohtajan katsaus
	Talousarvion valmistelun taustatietoja
	Talousarvion valmistelun taustatietoja
	Yleinen talouskehitys
	Yleinen talouskehitys
	Kuntatalouden kehitys
	Kuntatalouden kehitys
	Valtion talousarvioesityksen vaikutukset kuntatalouteen
	Valtion talousarvioesityksen vaikutukset kuntatalouteen
	Kuluvan vuoden talouden ennusteet Parkanon osalta
	Kuluvan vuoden talouden ennusteet Parkanon osalta
	Talousarvion raamin laadinta
	Talousarvion raamin laadinta

	Talousarvion rakenne ja sitovuus
	Talousarvion rakenne ja sitovuus
	Parkanon kaupungin strategia
	Parkanon kaupungin strategia
	ELINVOIMA JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN
	ELINVOIMA JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN
	ASUMISVIIHTYVYYS JA OSALLISUUS
	ASUMISVIIHTYVYYS JA OSALLISUUS
	HYVÄT PALVELUT
	HYVÄT PALVELUT


	Talousarvion 2020 yleiset tavoitteet
	Talousarvion 2020 yleiset tavoitteet
	Parkanon talouden kehitys
	Parkanon talouden kehitys
	Rahoituksen riittävyys ja vakavaraisuus
	Rahoituksen riittävyys ja vakavaraisuus
	Sisäinen valvonta
	Sisäinen valvonta
	Hankinnat ja sopimukset
	Hankinnat ja sopimukset
	Työllisyyden kuntakokeilut
	Työllisyyden kuntakokeilut

	Kuntakonsernin tavoitteet
	Kuntakonsernin tavoitteet
	Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy
	Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy
	Kehitysparkki Oy
	Kehitysparkki Oy
	Lupinet Oy
	Lupinet Oy
	Parkanon Jäähalli Oy
	Parkanon Jäähalli Oy
	Parkanon Vesi Oy
	Parkanon Vesi Oy

	Käyttötalouden perusteluosa
	Käyttötalouden perusteluosa
	Keskusvaalilautakunta
	Keskusvaalilautakunta
	Tarkastuslautakunta
	Tarkastuslautakunta
	Kaupunginvaltuusto
	Kaupunginvaltuusto
	Kaupunginhallitus
	Kaupunginhallitus
	Kaupunginhallituksen vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet
	Kaupunginhallituksen vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet
	Yleishallinto
	Yleishallinto
	Henkilöstöhallinto
	Henkilöstöhallinto
	Henkilöstöhallinto
	Tukipalvelut
	Tukipalvelut
	Tukipalvelut
	ICT-palvelut
	ICT-palvelut
	Maaseutuhallinto
	Maaseutuhallinto
	Muu perusturva
	Muu perusturva
	Perusturvalautakunta YTA
	Perusturvalautakunta YTA
	Perusturvalautakunta YTA
	Sote-palvelut
	Sote-palvelut
	Kihniön kunnan sote-palvelut
	Kihniön kunnan sote-palvelut
	Perusturvan hallinto
	Perusturvan hallinto
	Sosiaalitoimi, viranomaistoiminta
	Sosiaalitoimi, viranomaistoiminta
	1 Palvelujen saatavuus
	1 Palvelujen saatavuus
	2 Koulutettu, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö yhteistoiminta-alueella
	2 Koulutettu, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö yhteistoiminta-alueella
	3 Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan kanssa
	3 Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan kanssa

	Sivistyslautakunta
	Sivistyslautakunta
	Sivistyslautakunta
	Sivistyslautakunnan vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet
	Sivistyslautakunnan vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet
	Sivistyslautakunnan hallinto
	Sivistyslautakunnan hallinto
	Peruskoulutus
	Peruskoulutus
	Lukiokoulutus
	Lukiokoulutus
	Varhaiskasvatus
	Varhaiskasvatus
	Musiikkiopisto
	Aikuiskoulutus
	Musiikkiopisto
	Musiikkiopisto
	Aikuiskoulutus
	Joukkoliikenne
	Joukkoliikenne
	Vapaa-aikatoimi
	Kulttuuripalvelut
	Vapaa-aikatoimi
	Vapaa-aikatoimi
	Kulttuuripalvelut
	Nuorisopalvelut
	Nuorisopalvelut
	Nuorisopalvelut
	Liikuntapalvelut
	Liikuntapalvelut
	Kirjastopalvelut
	Kirjastopalvelut
	Tekninen lautakunta
	Tekninen lautakunta
	Tekninen hallinto
	Tekninen hallinto
	Liikenneväylät
	Liikenneväylät
	Jätehuolto
	Jätehuolto
	Tilapalvelut
	Tilapalvelut
	Yleiset alueet
	Yleiset alueet
	Koneet ja kuljetusvälineet
	Kaavoitustoimi
	Koneet ja kuljetusvälineet
	Koneet ja kuljetusvälineet
	Kaavoitustoimi

	Rakennus- ja ympäristölautakunta
	Rakennus- ja ympäristölautakunta
	Asumisen edistäminen
	Asumisen edistäminen
	Rakennusvalvonta
	Rakennusvalvonta
	Ympäristötoimi
	Ympäristötoimi
	Palo- ja pelastustoimi
	Palo- ja pelastustoimi


	Käyttötalouden määrärahat
	Käyttötalouden määrärahat
	Tuloslaskelmat ja tunnusluvut
	Tuloslaskelmat ja tunnusluvut
	Tuloslaskelman tunnusluvut
	Tuloslaskelman tunnusluvut

	Investoinnit
	Investoinnit
	Rahoituslaskelma ja tunnusluvut
	Rahoituslaskelma ja tunnusluvut
	Henkilöstöosa
	Henkilöstöosa
	Henkilöstömuutokset talousarviossa
	Henkilöstömuutokset talousarviossa

	Liitteet
	Liitteet
	Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Parkano liite 1.
	Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Parkano liite 1.
	Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Parkano liite 2.
	Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Parkano liite 2.
	Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Parkano liite 3.
	Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Parkano liite 3.
	Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Parkano liite 4.
	Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Parkano liite 4.
	Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Parkano liite 4.
	Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö liite 5.
	Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö liite 5.
	Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö liite 6.
	Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö liite 6.
	Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Kihniö liite 7.
	Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Kihniö liite 7.
	Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Kihniö liite 8.
	Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Kihniö liite 8.


