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Kaupunginjohtajan katsaus
Talousarvio luo edellytyksiä Parkanon elinvoimalle ja
työllisyydelle
Taloutta leimaa koronaepidemian aiheuttama tilanne, ja se vaikeuttaa talouskehityksen
ennustamista. Parkanon kaupunki keskittyy kuitenkin rakentamaan elinvoimaa ja niin
lapsiperheille kuin varttuneemmille vetovoimaiset palvelut. Menossa on kehittämistoimia
elinvoiman, hyvinvoinnin ja hyvien asumisedellytysten turvaamiseksi. Näillä pyritään
vastaamaan myös väestökehityksen haasteisiin ja kannustamaan syntyvyyttä. Koulu- ja
kulttuurikampus Kaarna on isoin satsaus lapsiperheiden palveluihin. Vuoden 2021 alusta
Pappilanpolun uusi vuokratalo on käytössä.
Ennen korona-aikaa taloustilanne on ollut hyvä, ja tämä on näkynyt 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. Parkanossa turpeen energiakäytön
väheneminen iskee raskaasti jo vuonna 2021, ja se vaikuttaa jopa kymmeniin paikallisiin
yrityksiin ja vähintään 200 henkilön työllisyysnäkymiin koko- tai osa-aikaisesti.
Kaupunki on elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkin kanssa toiminut monipuolisesti, jotta alueemme
yritykset voivat 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.
Korona-kehittämishankkeita paikalliset yritykset ovat hakeneet aktiivisesti.
Elinkeinopalveluihin on lisätty hieman panostuksia.
Avainkysymys yrityksillä on osaavan työvoiman saatavuus. Kaupunki on satsannut
ammatillisen koulutuksen ja rekrytoinnin kehittämiseen yhteistyössä yritysten ja Saskyn
kanssa. Työllistäminen on jäntevöitynyt yritysten, Kehitys-Parkin, kaupungin palveluiden ja
TE-hallinnon kesken. Parkano on mukana kuntien työllisyyskokeilussa, jossa nuoriso- ja
pitkäaikaistyöttömyyden hoito siirtyisi kuntien vastuulle. Kehitys-Parkissa toimii myös
seutukaupunkien työllistämishanke, joka keskittyy yritysten tarpeisiin. Keskeisiä tekijöitä
työvoiman rekrytoinnin lisäksi ovat koulutus, liikenneyhteydet sekä yritysten investoinnit.
Hyvät palvelut lapsiperheille
Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022-2024 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
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Terveys Oy:n etälääkäri sekä matalan kynnyksen lapsiperheiden palvelut ovat saaneet
paljon kiitosta. Vauvaraha on 500 euroa. Nuoremmille ja ikääntyneemmille valmistuu uusi
lähiliikuntareitti.
Tuottavilla toimintatavoilla 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. Viime lukuvuonna aloitettu liikunta- ja eSport –linja on herättänyt
kiinnostusta myös muista kunnista tulevissa opiskelijoissa. Lukio kehittää lisäksi
musiikkiteatteria, yritysyhteistyötä ja kansainvälisyyttä. Uuteen koulukampukseen on
kohdistuu suurta mielenkiintoa myös Parkanon ulkopuolelta.
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 yli sataa nuorta, yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa.
Matkailun kehittämiselle Lauhanvuori-Hämeenkangas geoparkin nopeasti vahvistunut
toiminta luo aikaisempaa vahvemmat puitteet. Kaupunki osaltaan kehittää luontoreittejä sekä
opastusta ja markkinointia.
Kaupungin säästötoimet tuottavat tulosta
Talouskehitykseen sisältyy avoimia kysymyksiä. Verotulojen kertymän arvioiminen on viime
aikoina ollut vaikeaa. Valtio on luvannut korvata kunnille koronasta aiheutuvia lisämenoja.
Toisaalta eri päätökset ovat aiheuttaneet lisämenoja esimerkiksi päivähoidossa ja
peruskoulutuksessa. Verotulojen ennustetaan kuitenkin kertyvän melko hyvin koronasta
huolimatta, ja valtionosuuksienkin arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla, mikäli valtion
koronakompensaatiot toteutuvat.
Kaupungin aiemmin päättämä talouden säästöohjelma on edennyt hyvin, mutta haasteena
on tyhjilleen tai vajaakäyttöön jääneiden rakennusten tilanne. Koulukeskuksen pihasta
entinen lukiorakennus pitäisi voida purkaa, jotta pihaan saataisiin kipeästi tarvittavaa
oppimistilaa. Keskustan koululla jatkaa esikoulu, päivähoitoa ja kuntouttavaa työtoimintaa.
Lisäksi taloutta sopeutetaan asukasrakenteen mukaan ja pyritään siihen, että myös kiinteistö
vero kertyy rakennuskantaa vastaavasti.
Käyttötalous on laadittu realistiselle pohjalle. Vuoden 2021 talousarvio on 0,3 milj. euroa
alijäämäinen. Vuosikate on 1,7 milj. 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
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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, noin 1,5 miljoonassa
eurossa vuodessa. Viihtyvyyden ja liikenneturvallisuuden kehittämiseksi satsataan pieniin
kadunrakennushankkeisiin ja kevyenliikenteen väyliin. Viime vuosina tehty merkittäviä
palveluita parantavia investointihankkeita, kuten Kaarna, kirjasto, päiväkoti, Pappilanpolun
vuokra-asunnot, Väistön ryhmäkoti, Alaskylä - Yliskylän viemäröintihanke, viemäri- ja
jätehuoltolaitoksen saneeraukset, kolmostien (Vt3) parannushankkeet sekä Jäähallin
korjaus.
Parkanon Vesi Oy:n toiminta on vakiintunut. Putkistojen saneerauksia on jatkettava
suunnitelman mukaisesti. Kaupungin yhdessä IPP Oy:n kanssa omistama Lupinet Oy on
rakentanut valokuituverkon vuosina 2016-2018 Etelä-Parkanon ja Pohjois-Parkanon kyliin
sekä vuosina 2019-202 Länsi- ja Itä-Parkanoon, yhteensä noin 300 kotitalouteen. Vuosina
2021-2023 valokuituverkkoa on tarkoitus laajentaa vapaa-ajan asuntoihin, mikäli saamme
hankkeeseen valtion tai EU-tukea. Korona-aikana on korostunut isoissa kaupungeissa
asuvien kiinnostus vapaa-ajan asumista ja etätöitä kohtaan alueellamme.
Huolimatta toteutetuista investoinneista Parkanon kaupunki pyrkii pitämään lainatason
kohtuullisena, siten että velkamäärä pysyisi noin 23 miljoonassa eurossa. Kaupungin
velkataso on silloin noin 3600 euroa asukasta kohti.
Parkano rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
Yhä tärkeämmäksi muodostuu elinvoiman, asumisviihtyvyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen
yhdessä eri 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 soteuudistuksen 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. Kaupunki kehittää Metsähallituksen, Luken ja Vapon kanssa
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toimintamallia, jossa biotalouden kehittäminen sekä metsien ja soiden tutkimus ja yhteistyö
yritysten ja mm. Geoparkin kanssa voi jatkua täällä. Suurimpia haasteita paikallisesti on
polttoturpeen käytön vähenemisen aiheuttamien yritysten ongelmien ratkaiseminen, niin että
konekantaa ja osaamista voitaisiin käyttää biotalouden uusiin toimintoihin. Tuulivoiman
kehittämisessä vuonna 2020 päästään aloittamaan kaavoitusta, ympäristövaikutusten
arviointia sekä niihin liittyviä selvityksiä ja asukkaiden kuulemisia.
Parkanossa 7.12.2020
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.
Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin.
Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden oleminen
kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Talouden suunnittelun lähtökohtana ovat strategiassa kunnan toiminnalle asetetut
pitkän aikavälin tavoitteet, ennakoidut talouden kehitysnäkymät, arvioitu väestön ja elinkeinojen kehitys sekä
toimintaympäristön muutokset. Taloussuunnitelmassa ja -arviossa esitetään tavoitteiden toteutuksen edellyttämät
toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat.
Talousarvio tulisi laatia siten, että se ohjaa ja kannustaa kuntaa tulokselliseen toimintatapaan. Tuloksellisuustavoitteista
on huomioitava, että asiaa havainnollistavat mittarit ovat sellaisia, joihin tavoitteen kohde voi itse omalla toiminnallaan
vaikuttaa, ja että ulkoiset olosuhdetekijät voivat vaikuttaa merkittävästi eri kohteiden suoriutumiseen. Tuloksellisuus on
määritelty kunta-alan yhteisesti hyväksytyissä käsitteissä koostuvan seuraavista osatekijöistä: taloudellinen tuottavuus ja
tehokkuus, palvelun laatu ja vaikuttavuus sekä työelämän laatu (JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja suunnitelma).
Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan.
Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valtuuston ja kunnan muiden
toimielinten on talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa
hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että
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kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.
Tällöin tarkoituksena on esittää omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia tapahtumia, vastuita
ja velkoja, kuten:
•

erilaiset konsernijärjestelyt ja konsernirakenteen muutokset

•

määräämisvallan hankkiminen konsernin ulkopuolisessa yhtiössä

•

merkittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa

•

merkittävät tytäryhteisön investoinnit tai lainat

•

tytäryhteisöille annettavat takaukset tai mahdolliset realisoituvat takausvastuut

•

merkittävät leasing- tms. vastuut, jotka liittyvät esimerkiksi investointeihin.

Erityisesti em. seikkojen taloudelliset vaikutukset tulisi tuoda talousarviossa ja -suunnitelmassa esiin. Tarkoituksena ei
kuitenkaan ole laatia konsernin talousarviota. Sen sijaan kunnan talousarvion liitteenä voi olla keskeisimpien
tytäryhteisöjen talousarviot (JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma).
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään kuntalain 110
§:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa (KuntaL 37 §).

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, asumisviihtyvyys ja työllisyys ja hyvät palvelut
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ELINVOIMA JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN
Visio: Parkano on elinvoimaisin keskus Tampereen ja Seinäjoen välillä.
Tavoitteet:
•

Alueen paras ostos- ja matkailukeskus

•

Kolmea maakuntaa palveleva logistiikan keskus

•

Asukkaita houkuttava ja työpaikkoja lisäävä elinvoimainen aluekeskus

•

Kehittyvä asemanseutu

•

Kehittyvä Kolmostien varsi

•

Houkutteleva paikkakunta, jossa on myönteinen ilmapiiri

•

Vahva toisen asteen koulutus ja aikuiskoulutus

•

Onnistunut markkinointi ja viestintä

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

Asumiskustannukset sekä tonttihinnat pidetään kohtuullisina

•

Huolehditaan riittävästä määrästä houkuttelevia tontteja

•

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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Operatiivinen organisaatiorakenne

4

Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarvion rakenne ja sitovuus
Parkanon kaupungin taloussuunnitelma on laadittu vuosille 2021-2023. 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 yhteistoimintaalueen sote-palvelut järjestetään Parkanon
kaupungille ja Kihniön kunnalle.
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
määrärahana ja ne ovat hankekohtaisesti sitovia kokonaiskustannusarvion puitteissa.
Pienet hankkeet ovat sitovia hankeryhmittäin, esim. pienet rakennushankkeet yhteensä.
Tuloslaskelman toimintakate, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut ovat sitovia.
Rahoituslaskelmassa esitetyt anto- ja ottolainojen nettomuutokset ovat sitovia. Lyhytaikaisia
rahoitusinstrumentteja, kuten esim. kuntatodistuksia ei lasketa mukaan ottolainojen nettomuutokseen.
Talousarviossa esitetään myös tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnuslukuja. Taloussuunnitelmaan
sisältyy henkilöstöosa. Henkilöstöosa sisältää tilastolliset muutokset ja henkilöstön rekrytointisuunnitelman.
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Talousarvion 2021 yleiset tavoitteet
Strategian pohjalta asetettujen tavoitteiden on hyvä olla konkreettisia ja kuvata kunnan aikaansaannoskykyä ja
positiivisia vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin sekä kunnan elinvoimaisuuteen. Hyvinvointihyödyillä tarkoitetaan
kunnan toimenpiteillä aikaansaatuja positiivisia vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin. Tavoitteisiin kuuluvat myös kunnan
taloudellista tilaa, investointeja, taseen kertynyttä yli-/alijäämäisyyttä, velkaantumista, veroprosentin tasoa ja rahoituksen
riittävyyttä kuvaavat mittarit. Tavoitteiden ja niiden saavuttamisen edellyttämien toimenpiteiden määrittelyn tulee olla
vuorovaikutteinen prosessi ja siinä tulee hyödyntää henkilöstön asiantuntemusta (JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien
talousarvio ja -suunnitelma).
Talousarvioissa ja -suunnitelmassa asetettavien tavoitteiden tulee olla selkeitä, jotta niitä voidaan mitata mahdollisimman
yksiselitteisillä ja konkreettisilla mittareilla ja menetelmillä. Mittarit voivat olla määrällisiä tai laadullisia.

Kaupungin yleiset tavoitteet ohjaavat koko kaupungin toimintaa ja hallintokuntien tavoitteiden asettamista.
Tavoitteiden ja määrärahaesitysten tulee olla linjassa siten, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.
Arviot tavoitteiden toteutumisesta ja olennaisista talousarvion poikkeamisista esitetään käyttötalousosan
yhteydessä.
Kuntalain 110 §:n mukaan tavoitteet tulee sitoa niihin osoitettuihin voimavaroihin. Tämä tarkoittaa, että
talousarviossa osoitetaan toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Toisaalta tavoitteiden
tehtävänä on osoittaa, mitä vaikutuksia varojen käytöllä on tarkoitus saada aikaan. Määräraha on valtuuston
toimielimelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen
määrättyjen tavoitteiden toteutumiseksi. Tuloarvio on vastaavasti valtuuston toimielimelle asettama
tulotavoite, joka on sidottu kunnan palvelutavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen tarvittaviin menoihin.
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)
6

Talousarvion rakenne ja sitovuus
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.
Keväällä 2021 valittava uusi kaupunginvaltuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen tavoitteet vuosille 20212024.

7

Talouden kehitys

Talouden kehitys
Yleinen talouskehitys
Kuluvana vuonna keskeinen asia on ollut Covid -19 viruksen aiheuttama maailmanlaajuinen pandemia, joka
levisi kevään aikana ympäri maapalloa. Myös Suomessa sen vaikutukset olivat keväällä rajut, ja hallitus
turvautuikin maaliskuussa ottamaan käyttöön Valmiuslain tietyiltä osin. Pandemian vaikutukset talouteen
ovat erittäin mittavat koko maailmassa.
Työttömyydessä kuukausitasolla edelleen alenemaa, vuoden aikainen kasvuvauhti hidastui
Koko maan työttömyysaste oli lokakuussa 11,9 % ja muutos +3,3 %-yksikköä.
Pirkanmaalla oli lokakuun 2020 tilannekatsauspäivänä 29325 työtöntä työnhakijaa. Työttömyys väheni
kuukauden aikana 712 henkilöllä. Vähenemä johtui pelkästään kokonaan työttömänä olevista, joiden määrä
aleni 973 henkilöllä, sillä lomautettuna olevien määrä kasvoi 261 henkilöllä.
Vuositason työttömyyden kasvu hidastui edelleen. Vuosimuutos kuukausittain: huhtikuu +18433 (+85 %),
toukokuu +20522 (+99 %), kesäkuu +16590 (+70 %), heinäkuu +13041 (+51 %), elokuu +9805 (+44 %),
syyskuu +8606 (+40 %) ja lokakuu +8162 (+38,6 %).
Pirkanmaan lokakuun 2020 työttömien osuus työvoimasta 12,0 % oli 3,3 %-yksikköä korkeampi kuin vuosi
sitten. Pirkanmaan työttömyysaste oli vain 0,1 %- yksikköä korkeampi kuin koko maan ja ero supistui
edelleen, sillä se oli heinäkuussa +1,0 %-yksikköä, elokuussa +0,5 %-yksikköä ja syyskuussa +0,3 %yksikköä.
Työttömien määrä ja työttömien osuus työvoimasta
Työttömyys väheni kuukausitasolla 13:sta kunnassa. Koko maan keskiarvon 11,9 % yläpuolella olivat
edelleen Nokia, Ikaalinen ja Tampere.
Parkano
(2597)

Lokakuu
2020
296 / 11,4

Syyskuu
2020
301 / 11,6

Muutos
lkm
-5

Muutos %
-1,7

Lokakuu
2019
228 / 8,6

Muutos
lkm
68

Muutos %
29,8

Kuntatalouden kehitys
Tilastokeskuksen 21.8.2020 julkaiseman Kuntatalous neljännesvuosittain-katsauksen mukaan:
Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla 19,2 miljardia euroa.
Summa oli 0,3 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Ulkoisia toimintatuottoja oli 3,3
miljardia euroa ja ne vähenivät 2,4 prosenttia. Koronaepidemian vaikutukset näkyivät kuntien käyttötaloudessa
ainakin toimintatuottoja vähentävästi. Toimintakuluihin epidemialla on ollut sekä vähentäviä että lisääviä vaikutuksia.
Kunnat saivat kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa verotuloja 11,7 miljardia euroa, mikä oli 1,3 prosenttia vähemmän
kuin edellisvuoden tammi-kesäkuun verotulot. Kuntien saamat valtionosuudet kasvoivat 14,3 prosenttia 5,1 miljardiin
euroon. Vuosikate kasvoi 0,3 miljardilla eurolla ja oli 1,4 miljardia euroa. Verotuloja pienensivät osaltaan
koronavirusepidemian vaikutusten lieventämiseksi myönnetyt maksujärjestelyt ja maksunlykkäykset. Valtio kompensoi

8

Talouden kehitys
näiden toimien kunnille aiheuttaman verotulojen viivästymisen kasvattamalla kuntien valtionosuuksia vuonna 2020,
toukokuusta alkaen. Korvaus vähennetään seuraavan vuoden valtionosuuksista.
Kuntarahoitus ennakoi 2.12.2020 kuitenkin bruttokansantuotteen laskun jäävän tänä vuonna selvästi pelättyä
pienemmäksi, 3,5 prosenttiin. Talouden laaja-alaisen toipumisen arvioidaan alkavan ensi kesänä, jos kattava
rokotesuoja saavutetaan siihen mennessä. Jos laaja rokotesuoja saavutettaisiin jo aiemmin, vuoden 2021 bkt-kasvu
voi olla tuntuvastikin ennustettua ripeämpää.

Soteuudistuksen vaikutus
Lokakuussa 2020 julkistetut kuntien rahoituksen arviolaskelmat on tehty vuoden 2020 tasossa, ja niitä on
päivitetty vuoden 2019 lopullisten tilinpäätöstietojen perusteella. Hyvinvointialueille siirtyvät sote- ja
pelastustoimen kustannukset on laskettu kuntien vuosien 2018–2019 tilinpäätösten keskiarvotietona ja
nostettu arvioituun koko maan vuoden 2020 tasoon. Myös kuntien tulotiedot on päivitetty
valtiovarainministeriön uusimpien arvioiden mukaan.
Laskelmat ovat edelleen alustavia ja niihin liittyy poikkeuksellista epävarmuutta koronaepidemian vaikutusten
takia. Laskelmia päivitetään vielä useampaan kertaan ennen lopullista laskentaa. Lopullinen laskenta
tehdään sote-uudistuksen voimaantuloa edeltävän vuoden tasossa.

VM/KAO

Koko maan tuloslaskelman muutos vuoden 2020 tasossa
Arviolaskelma
* =13,26 %-yksikön siirto
Euroa
Toimintakate+poistot
Kunnallisvero*
Yhteisövero
Kiinteistövero
VOS, peruspalvelut
Verokompit
VOS, muutosrajoitin
VOS, OKM
Muut rahoituserät, netto
Verotuskust. alenema
Vuosikate - poistot (tasapaino)

Nykyinen
UUSI
Muutos
33 838 515 760 13 975 221 484 -19 863 294 276
19 946 936 119 7 122 372 269 -12 824 563 850
1 717 387 056 1 144 924 704
-572 462 352
1 795 000 000 1 795 000 000
0
7 824 247 352 2 965 940 557 -4 858 306 795
2 383 000 015
794 700 005 -1 588 300 011
0
-66 999 296
-66 999 296
-37 262 547
-37 262 547
0
401 901 238
401 901 238
0
0
70 000 000
70 000 000
192 693 473
215 355 446
22 661 973

Kuntakohtaiset sote- ja pelastustoimen kustannukset vuosien 2018-2019 tilinpäätösten keskiarvona, jotka on
skaalattu koko maan arvioituun vuoden 2020 tasoon (tp2019 +3,6 %).
Toimintakate+poistot vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan korotettuna +3,6 %:lla.
Verotulot valtiovarainministeriön arvion mukaan.
Valtionosuudet ja veronkompensaatiot vuoden 2020 päätösten mukaan.
Muut rahoituserät kuntien ta-kyselyn mukaan
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Parkanon talouden kehitys
Kaupunginhallituksen vuoden alussa asettama työryhmä määrättiin pohtimaan keinoja, joilla kaupungin
talous tasapainotettaisiin pitkällä tähtäimellä. Lisäksi akuuttina asiana on ollut kevään aikana puhjennut
koronapandemia.
Taloustyöryhmä on analysoinut talouden tasapainoa mm. seuraavien osa-alueiden osalta:
•

väestön- ja ikärakenteen muutokset

•

palvelurakenteen muutostarpeet

•

toiminnan tehokkuuden lisääminen

•

säästömahdollisuuksien ja lisätulojen kartoittaminen

Taloustyöryhmässä on käyty läpi kaupungin johtoryhmän valmistelema aineisto rakenteellisiksi säästöiksi.
Tulevan vuoden osalta on toimialueet ovat kartoittaneet noin 0,5 milj. euron nettosäästöt ja seuraavan 5
vuoden ajalle yhteensä noin 2,3 milj. euron nettosäästöt. Taloustyöryhmän työ on pohjustanut vuoden 2021
talousarvion laadintaa. Seuraavaan taulukkoon on koottu taloustyöryhmän laskelmat
säästömahdollisuuksista.
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Talouden PTS
Taseeseen muodostunut ylijäämä on noin 11,5 miljoonaa euroa. Voimassa olevan taloussuunnitelman
mukaan kaupungin tuloksena suunnittelukaudella on talousarviomuutoksen jälkeen noin 400 tuhatta euroa
alijäämää, jonka kattamiseen tarvitaan kertynyttä ylijäämää.
Kaupungin taloudenhoidossa on huomioitava lähivuosien palvelutarpeiden ja menojen kasvu sekä
huomattavasti kasvavat rahoituskustannukset. Lisäksi aikaisemmin selostettu Korona –pandemia tulee
rasittamaan taloutta vielä pitkään.
Kaupungin rahoituskustannuksia tarkasteltaessa vajaan kymmenen vuoden periodilla, nousee merkittävänä
eränä esiin leasing-rahoituksen hoitokustannukset. Vuosittainen kampusrakennuksen annuiteetti on noin 600
tuhatta euroa. Annuiteetissa on mukana sekä korot että lyhennykset. Annuiteetti kirjataan tuloslaskelmaan
rahoitusmenoksi, joten se heikentää tulosta vastaavasti.
Kampuksen rahoitusleasingin korko on lyöty lukkoon 10 vuodeksi. Rahoitus otettiin pihatöiden myöhemmän
valmistumisen vuoksi kahdessa erässä siten, että päärakennuksen korko on 0,92% p.a. ja pihatöiden
osuuden 0,84 % p.a..
Kalustohankinnat Kampukselle ovat noin 2,1 milj. euroa ja niistäkin merkittävä osa on hankittu leasingillä.
Kalusteiden takaisinmaksuaika on korkeintaan 5-7 vuotta, joten niiden kustannus rasittaa tuloslaskelmaa
noin 350 tuhatta euroa vuodessa. Pitkäkestoiset irtaimistokohteet on kuitenkin hankittu omaksi ja rahoitettu
lainarahoituksella. Tämä on tarkoittanut kuitenkin irtaimiston poistojen merkittävää nousua, koska poistoaika
on vain 3 vuotta.
Kampuksen osalta on myös huomioitava YIT:lle maksettava vuosittainen hoitokustannus. Hoitokustannus on
käyttötalouden menoa.
Ottamatta muita tekijöitä huomioon, seuraavien vuosien nettolainanlisäys Kampuksen rakentamisen johdosta
tulee olemaan vähintään 0,7 milj. euroa. Yhdistettynä muihin rahoitustapahtumiin tämän vaikutus on
merkittävä.
Kuntatodistukset ovat olleet edullinen rahoituskanava.
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Vuosien 2025 - 2027 rahoituskustannusten nousu johtuu vuosina 24-27 erääntyvien bullet-lainojen
maksamiseksi otettavien uusien lainojen lyhennyksistä (takaisinmaksuajaksi laskettu 15 vuotta). Koska
poismaksettavat lainat olivat kertalyhenteisiä ja korvaavat lainat lyhennyksellisiä, rahoituskustannusten
nousu on merkittävä. On tietysti mahdollista ja ehkä pakkokin, ottaa myös korvaavat lainat bulletteina.
Näiden pääoma on noin 8 milj. euroa. Toisaalta bullettien käyttö lykkää rakenteellista velkaa vain eteenpäin.
Kuviosta poiketen leasingkustannukset eivät putoa esitetyllä tavalla, koska laitteistoja joudutaan uusimaan.

Sote uudistus
Sote-uudistus siirtää vuoden 2023 alussa yli puolet kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden
kustannuksista maakunnille (hyvinvointialueille). Samalla maakuntiin siirtyvät myös vastaavaan toimintaan
liittyvät asiakasmaksut sekä siirtyviä nettokustannuksia vastaava määrä verorahoitusta. Kunnilta
vähennettävät tuloerät muodostuvat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta, kuntien yhteisöverosta
ja kunnallisverosta. Vähennettävien erien suuruus täsmentyy laskelmien päivittyessä. Lopulliset
siirtolaskelmat tehdään loppuvuonna 2023 kuntien raportoimien vuosia 2021 ja 2022 koskevien
keskimääräisten kustannusten perusteella. Rahoituksen siirtolaskelmat saadaan kuntien Valtiokonttorille
raportoimista taloustiedoista.
Koko maan tasolla uudistus on kustannusneutraali, sillä kuntataloudesta lähtee yhtä suuri määrä
kustannuksia ja tuloja pois. Yksittäisissä kunnissa tilanne ei ole kuitenkaan sama, sillä kuntakohtaisesti
siirtyvät kustannukset ja tulojen vähennykset eivät vastaa toisiaan. Uudistuksesta aiheutuvia kuntakohtaisia
eroja tasoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä tasauksilla ja rajoittimilla.
Vuoden 2020 tasossa kuntien siirtyvät sote-kustannukset ovat yhteensä noin 19,4 mrd. euroa. Kuntien
pelastustoimen tehtävien kustannukset ovat vuoden 2020 tasossa 458 milj. euroa. Hyvinvointialueiden
yleiskatteinen rahoituspohja on siten 19,86 mrd. euroa.
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Määräytymistekijät perustuvat vuoden 2018 tilastotietoihin.
Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on rakentanut sote-uudistuksen kuntakohtaisten
arviolaskelmien tulkitsemisen tueksi tiedoston, jonka avulla voi tarkastella sote-uudistuksen vaikutuksista
yksittäisen kunnan talouteen uudistuksen eri vaiheissa. Tällä pyritään helpottamaan kunnan talouden
suunnittelua sekä luomaan läpinäkyvyyttä uuden valtionosuusjärjestelmän muutoksiin, tasauselementteihin
ja laskentaperusteisiin.
Tasapainotilan muutos nykyiseen vuosina 2023–2027 on tehty sillä olettamuksella, että kunnan tulot ja
kustannukset ovat samat kuin nykyisin (v. 2020), jolloin vain siirtymätasaus vaikuttaa kunnan tasapainoon.
Oletuksena on, että uudistuksen voimaantulovuonna kaikkien kuntien talouden tasapaino on sama kuin mikä
se on tällä hetkellä eli tasapainon muutos rajataan nollaan. Voimaantulovuoden muutos on kuitenkin kaikille
kunnille +5 €/asukas, mikä johtuu siitä, kuntien rahoitusosuus lääkärihelikopteritoiminnasta lakkaa.
Siirtymätasauksessa muutos rajataan +/- 15 €/asukas per vuosi. Viidentenä vuonna eli vuonna 2027 muutos
on kumulatiivisesti enintään +/- 60 €/asukas, joka jää toistaiseksi pysyvänä voimaan.
Kunnallisveroprosentti. Veronmaksajan aseman pitäminen ennallaan kunnasta riippumatta johtaa ratkaisuun,
jossa jokaisen kunnan tuloveroprosenttia alennetaan lain nojalla saman verran – tämänhetkisen, vuoden
2020 tasoisen arvion mukaan 13,26 prosenttiyksiköllä. Kunnallisveron erotus maan keskiarvoon ei näin
myöskään muutu. Kunnallisveron efektiivisyys paranee kaikilla kunnilla.

Sote -uudistuksen vaikutus Parkanon talouteen
Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on rakentanut sote-uudistuksen kuntakohtaisten
arviolaskelmien tulkitsemisen tueksi tiedoston, jonka avulla voi tarkastella sote-uudistuksen vaikutuksista
yksittäisen kunnan talouteen uudistuksen eri vaiheissa. Seuraavassa on hyödynnetty tätä tiedostoa.
VM:N LASKELMA SOTEN KUNNITTAISESTA VAIKUTUKSESTA (PARKANO)
Tuloslaskelma (2020), nykyinen ja uusi soten jälkeen sekä muutos
Tasapaino = vuosikate poistojen jälkeen
SOTEN JÄLKEEN
Menot
Tulot
Tulot-menot
Jäljelle jäävien tehtävien nettokustannus
16 909 588
Kunnallisveron tuotto
8 283 018
Kiinteistöveron tuotto
1 871 117
Yhteisöveron tuotto
1 319 834
Verotulot yhteensä
11 473 969
Valtionosuus VM
3 920 200
Verotulojen kompensaatio
1 149 729
VOS, muutosraj. 40%
1 091 659
VOS OKM
543 082
Valtionosuudet yhteensä
5 618 506
Rahoituserät, netto
700 000
Verotuskustannusten alenema
61 215
Rahoituserät ja verotuskust.alenema
638 785
MENOT JA TULOT
16 909 588
16 453 690
455 898
Tasapaino = vuosikate poistojen jälkeen
455 898
Asukasmäärä
Netto asukasta kohden
Muutos
Muutos asukasta kohden

-

NYKYINEN
Tulot

Tulot-menot

19 338 794
1 979 750
21 318 544
17 737 158
3 567 583

21 304 741

43 076 880

628 035
43 251 320

174 440
174 440

6469
70 €
-

1. vuosi
Siirtymätasaukset:
siirtymätasaus
Rajoitin/asukas

Menot
43 076 880

2. vuosi
3. vuosi
4. vuosi
5. vuosi
102
82
67
52
37
657 060 €
533 304 €
436 269 €
339 234 €
242 199 €
0 +/- 15 €
+/-30 €
+/- 45 €
+/-60 €
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6469
27 €
630 338 €
97 €
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Tämän perusteella tasapainotustarve vuosittain on seuraava:
1. vuosi
Talouden tasapainotustarve vuoteen 2023 nähden
Talouden taspainotustarve edelliseen vuoteen nähden

2. vuosi
3. vuosi
4. vuosi
5. vuosi
Yhteensä
- 123 756 € - 220 791 € - 317 826 € - 414 861 €
- 123 756 € 97 035 € 97 035 € 97 035 € - 414 861 €

Tasapainotilan muutosta on havainnollistettu laskennallisena muutospaineena kunnallisveroprosenttiin.
Parkanon osalta tasapainotilan muutos tarkoittaa lähes 0,50 %-yksikön veronkorotuspainetta, kuten edellä
oleva laskelmakin antaa ymmärtää. Eli vaihtoedot ovat joko verotulojen lisäys tai menojen laskeminen.

Kunnallisveroprosentti
Kunnallisveroprosentti

Nykytilanne
22,00 %

Uusi rahoitusmalli (v.2027)
8,74 %

136

0,41 %-yks.
147

Tasapainon muutoksen laskennallinen
korotuspaine tai laskuvara kunnallisveroon
Veroprosenttiyksikön tuotto, €/asukas

Talousarvion keskeiset erät
Ulkoinen, vesilaitos ei mukana minään vuonna. Tuottoihin sisältyy valmistus omaan käyttöön.
TP 2018
TP 2019
TA 2020
TP ENN.
TA 2021
Ero Tp 19 Muutos % Ero TA 20 Muutos% TA 20
Toimintatuotot
18,2
18,7
16,5
16,4
17,6
-1,1
-5,9 %
1,1
6,7 %
Toimintakulut
-55,9
-58,3
-58,3
-58,9
-60,1
1,8
3,1 %
-1,8
3,1 %
Verotulot
22,2
23,1
23,7
23,1
24,0
0,9
3,9 %
0,3
1,3 %
Valtionosuudet
18,3
18,4
19,6
21,5
20,3
1,9
10,3 %
0,7
3,6 %
Vuosikate
3,2
1,5
0,7
1,5
1,8
0,3
20,0 %
1,1
157,1 %
Yli-/Alijäämä
1,5
-0,4
-0,9
-0,4
-0,3
0,1
-25,0 %
0,6
-66,7 %
Nettoinvestoinnit
-0,2
-3,0
-3,7
-3,7
-1,5
-1,5
-50,0 %
2,2
-59,5 %
Lainakanta
14,7
20,1
24,0
24,1
23,1
3,0
14,9 %
-0,9
-3,7 %

Verotulot ja valtionosuudet
Verottajan ja Kuntaliiton ennuste 29.10.2020
Efektiivinen kunnallisveroaste on vähennysten jälkeinen osuus tuloveroprosentista.
Tuloveroprosentti ja efektiivinen kunnallisveroaste
Parkano
0
Verovuosi
2013
2014
2015
Ansiotulot
Maksettava vero
Tuloveroprosentti
Kunnallisveroaste

128 120
18 008

20,50 %
14,06 %
6,44 %

129 526
18 305

20,50 %
14,13 %
6,37 %

129 928
18 205

20,50 %
14,01 %
6,49 %

1 000 €

2016

2017

2018

2019**

2020**

2021**

2022**

2023**

129 105
18 349

129 392
17 676

131 249
18 854

134 252
19 358

133 951
19 366

134 750
19 376

135 916
19 630

137 521
20 022

21,00 %
14,21 %
6,79 %

21,00 %
13,66 %
7,34 %

14

22,00 %
14,37 %
7,63 %

22,00 %
14,42 %
7,58 %

22,00 %
14,46 %
7,54 %

22,00 %
14,38 %
7,62 %

22,00 %
14,44 %
7,56 %

22,00 %
14,56 %
7,44 %
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Yhteenveto
TILIVUOSI

2019

2020**

2021**

2022**

2023**

18 997

19 438

19 445

19 613

19 907

4,0

2,3

0,0

0,9

1,5

2 106

2 236

2 651

2 352

2 248

4,6

6,2

18,6

-11,3

-4,4

1 956

1 953

1 953

1 953

1 953

2,8

-0,1

0,0

0,0

0,0

23 059

23 628

24 049

23 918

24 108

4,0

2,5

1,8

-0,5

0,8

Verolaji
Kunnallisvero
Muutos %
Yhteisövero
Muutos %
Kiinteistövero
Muutos %
VEROTULOKSI KIRJATTAVA
Muutos %

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100
Kuluttajahintaindeksin muutos
Peruspalvelujen hintaindeksi
Peruspalv. hintaindeksin muutos

122,6
1,0
132,5
2,1

123,3
0,7
134,2
1,7

124,6
1,3
136,5
2,3

126,1
1,5
138,6
2,1

127,6
1,5
140,8
2,2

Valtionosuudet
Valtionosuus koostuu kahdesta osasta, valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen
valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota
hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.
Kuntaliitto päivitti vuoden 2021 ennakollisia kuntakohtaisia valtionosuuslaskelmia 4.9.2020.
Kuntaliiton ennakkolaskelman (26.6.2020) mukaan kuntien valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset
vähenevät 370 miljoonaa euroa (-3,6 %; -67 €/asukas) vuodesta 2020 vuoteen 2021.
Kunnille myönnetään valtionosuutta 7 570 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 2 325
miljoonaa euroa vuonna 2021. Vuodesta 2020 alkaen kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaukset
on erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta. Kirjanpidossa korvaukset kuitenkin kirjataan valtionosuuksiin
ja eritellään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Täten kirjanpidon mukainen valtionosuus on yhteensä 9 895 milj.
euroa vuonna 2021 (10 264 milj. € vuonna 2020).
Sekä vuoden 2020 että 2021 valtionosuusmaksatukseen vaikuttaa vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa
(9.4.2020) päätetty ja 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) tarkistettu koronavirusepidemiaan liittyvä
veronmaksulykkäysten aiheuttamien verotulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisää valtionosuutta 118
milj. € vuonna 2020 ja vähentää valtionosuutta 123 milj. € vuonna 2021.
Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja
on 25,63 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020 elokuusta 2020 alkaen). Valtionosuusprosentin nousu
johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Tehtävien
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lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti (100 %
valtionosuus), mikä osittain toteutetaan valtionosuusprosenttia korottamalla.
Ensivuoden osalta valtionosuuksien ennakointi on Korona -kompensaatioiden johdosta erittäin
haasteellista. Onkin todennäköistä, että valtionosuuksiin tulee talousarviovuoden aikana muutoksia.

Tulos
Talousarvion vuosikate on 1 681 099 euroa ja poistojen jälkeinen tulos on -318 901 euroa alijäämäinen.
Poistot on talousarviossa arvioitu 2 milj. euroksi.

Investoinnit
Talousarvion bruttoinvestointien määrä on noin 1,8 milj. euroa ja netto noin 1,5 milj. euroa. Nettoinvestointeja
pienentää kirjaston valtionosuus 141 000 euroa ja kiinteän omaisuuden myyntituloiksi kirjattu 100 000 euroa
sekä pienet kiinteät rakenteet tulopuolen 20 000 euroa.
Suurimmat kohteet ovat kaupungintalon peruskorjaus 100 000 euroa, pienet kadunrakennustyöt 380 000
euroa, pienet päällystyskohteet 256 000 euroa, Tuomikatu-Tuomenhaara kevyen liikenteen väylä 150 000
euroa sekä erilaiset irtaimistohankinnat 420 000 euroa.

Lainat ja tilapäisluoton ottovaltuudet

Lainakanta on vuoden 2020 lopussa 24,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa lainakannan arvioidaan
hieman laskeneen, koska lainojen lyhennykset ovat noin miljoonan ja uutta lainaa ei otettane.
Suunnittelukaudellakin varsinainen pankkivelka tulee lisääntymään varsin maltillisesti, mutta
kiinteistöleasingin vastuu huomioiden kaupungin velkavastuut ovat suunnitelmakaudella kuitenkin
merkittävät.
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Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lainanhallintastrategian 30.10.2017. Sen mukaan:
”- Kaupungin ottolainoista noin 1/3 -osa sidotaan kiinteään korkoon ja pitkään laina-aikaan, vaihtuvia korkoja
ja lyhyttä laina-aikaa käytetään noin kolmasosaan lainoja ja loppuosaan lainoja korkosidonnaisuus ja lainaaika 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 2020 joulukuussa lainakannasta on lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla käytössä 5 miljoonaa
euroa. Se erääntyy joulukuun lopussa ja siinä vaiheessa on tarkoitus vähentää tilapäisesti sijoitusmielessä
otettua osuutta. Koska kuntatodistusten korko on edelleenkin ollut miinusmerkkistä, niin todistuksia on otettu
vähentämään korkokustannuksia.

Rahoituksen riittävyys ja vakavaraisuus

Kuntien rahoituksen riittävyyden ja vakavaraisuuden turvaamisen mittaamiseksi on asetettu
tunnuslukukriteerit, joiden täyttyessä kunnan katsotaan olevan rahoituskriisissä. Veroprosentin lisäksi
Parkanon osalta täyttyy myös laskennallinen lainanhoitokate. Tulevien vuosien investointeja on mietittävä
tarkkaan, jotta velkamäärä voidaan hallita.

Sisäinen valvonta

Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet vahvistettiin v. 2015 valtuustossa ja sen pohjalta
kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 13.11.2017.
Tietojärjestelmä-, henkilöstö- ja ympäristöriskit tiedostetaan ja niihin pyritään varautumaan
suunnittelukauden aikana.
Talousarvion 2021 määrärahojen riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Mahdollisiin, nähtävissä oleviin
poikkeamiin reagoidaan nopeasti. Tulosennusteet laaditaan vähintään kvartaaleittain kaupunginhallitukselle
talouden seurannan pohjaksi. Talousarvion toteutumaa ja määrärahojen riittävyyttä käsitellään toimielimissä
vähintään neljännesvuosittain. Myös tavoitteiden toteutumista seurataan ja talouskatsaus esitetään
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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 2020 aikana keskityttiin erityisesti tietosuojaa koskeviin riskeihin. Vuoden 2019 aikana
tehty riskianalyysi on pohjana toimialojen sisäiselle tarkastukselle.
Talousarviovuoden alussa toimialajohtajat käyvät läpi riskianalyysin ja tekevät vaadittavat tarkennukset
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.
Hallintosäännön 23 §:n mukaan: "Kaupunginhallitus, lautakunta tai jaosto hyväksyvät merkittävät sopimukset
toimialueensa osalta. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, vastuualuejohtajat ja toimintayksikköjen esimiehet
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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

- vastuualueiden ja toimintayksiköiden esimiehet

20 000 euroa

- muut hyväksyjät

6 000 euroa

Tämä kaupunginhallituksen antama toimivaltarajojen määrittely koskee koko palvelukeskusta.

Työllisyyden kuntakokeilut
Valmisteilla olevan valtakunnallisen työllisyyskokeilun osalta Pirkanmaan läntisen alueen työkokeilua
valmistelevassa työryhmässä on sovittu, että työllisyyskokeiluun lähdetään alueellisella mallilla. Läntiseen
alueeseen kuuluvat Sastamala, Punkalaidun, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano ja Kihniö.
Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta ovat sitoutuneet Työllisyyden kuntakokeiluun 1.1.2021-30.6.2023.
Kokeilussa ovat mukana kaikki Pirkanmaan kunnat. Tampereen kaupungilla ja kokeiluun osallistuvilla muilla
kunnilla on ns. kuntasopimus kokeilun toteuttamisesta ja sen lisäksi alueiden välisiä
yhteistoimintasopimuksia eri alueiden ja kuntien välillä. Kokeilussa noudatetaan niissä sovittuja ehtoja ja
toimintatapoja.
Työllisyyskokeiluilla tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja,
osaamista ja palveluita. Tavoitteena on erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien
työllistymisen tukeminen. Työllisyyden kuntakokeiluissa lisätään palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja
tavoitellaan työllisyys-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluita paremmin yhteensovittavia ratkaisuja.
Kokeiluissa kunnat soveltavat tehostettua asiakaspalvelumallia, joka perustuu muun muassa työnhakijan
nopeaan kontaktointiin, työttömien yksilölliseen kohtaamiseen sekä jatkuvaan palvelutarpeen arviointiin,
ohjaukseen ja seurantaan.
Kihniön kunta on jo hakuvaiheessa ilmoittanut tarvitsevansa yhteistyökumppanin kokeilun järjestämiseksi,
koska eivät pienenä kuntana pysty tuottamaan tarvittavia palveluita itsenäisesti. Kunnat panostavat
henkilöstöresurssia kokeiluun vähintään saman verran kuin TE-toimisto. Kihniön kunta on pyytänyt Parkanon
kaupunkia toimimaan vastuukunta kokeilussa ja tuottamaan tarvittavat ja riittävät palvelut Kihniön kunnan
osalta. Kihniön kunnanhallitus on käsitellyt Parkanon resurssilaskelman kokouksessaan ja sitoutunut siihen.
Työllisyyden kuntakokeilun vaatimat resurssit: määräaikainen työvalmentaja (virka) 1.1.2021-30.6.2023
(kaupunki sitoutunut alkavaan työllisyyskokeiluun osaltaan tällä työpanoksella). Määräaikaisesti täytettynä
olleen sosiaalipalvelusihteerin viran täyttäminen vakinaisesti. Hänen tehtäviinsä liitetään alkuvaiheessa myös
hankkeisiin liittyvät raportointi-, seuranta-, ja maksatustehtävät. Kaupunginhallitus on myöntänyt
kokouksessaan 26.10.2020 täyttöluvat.
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PirSOTE ja KOMAS -hankkeet
PirSOTE- (Pirkanmaan tulevaisuuden sotekeskus-hanke) ja KOMAS-hankkeet (Kohti maakunnallista sotea)
ovat käynnistyneet 1.10.2020. Parkano-Kihniö yta-alueella sosiaali- ja terveyspalveluiden
osahanketoteuttajana ja toimeenpanijana toimii vastuukunta. Kihniön kunnanhallitus on päättänyt
kokouksessaan 19.10.2020 (140§), että Parkano-Kihniö yhteistoiminta-alueella hankkeet toteutetaan
vastuukunnan johdolla ja vastuulla. KOMAS-hankkeen osalta Kihniö on varautunut maksamaan
omavastuuosuutensa.
Hankkeet on suunniteltu toteutettavaksi Parkanon kaupungin ja Kolmostien Terveys Oy:n yhteistyönä.
Hankkeen toimeenpano tarvitsee Parkanon kaupungin oman palvelutuotannon osalta henkilöstöresurssia,
joka on suunniteltu siten, että vakinaisten viranhaltijoiden työpanosta siirretään hankkeisiin.
Alustavasti on suunniteltu, että työpanos siirretään seuraavasti:
•

vanhustyön asiantuntija 40%

•

sosiaalityön päällikkö 40%

•

sosiaalipalvelusihteeri 40%

•

toimialajohtaja 10%

PirSOTE- ja KOMAS-hankkeiden resurssit: määräaikainen sosiaaliohjaaja (virka) 1.12.2020-31.12.2021
(kustannusneutraali). Kaupunginhallitus on myöntänyt kokouksessaan 26.10.2020 täyttöluvan.
Edellä käsiteltyihin hankkeisiin siirtyvien vakinaisten henkilöstöresurssien osalta tarvitaan ulkopuolista
henkilöstöresurssia normaalien työtehtävien suorittamiseen.
Yhteistoiminta-alueen hankkeet ja sosiaalipalveluiden toimistosihteerin tehtävät: vakinainen
sosiaalipalvelusihteeri (virka) 1.1.2021 (vuonna 2021 katetaan osittain hankerahoituksesta, mikä osuus
säästöä tähän vuoteen). Virka siirtyy maakuntaan 1.1.2023 alkaen, mikäli sote-uudistus toteutuu
suunnitellusti.

Euroopan kulttuuripääkaupunki -hanke
Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihanke on edennyt toiseen vaiheeseen ja kisa ratkeaa ensi
kesäkuussa 2021. Kuntien tulee talousarvion yhteydessä päättää sitoutumisesta hankkeeseen vuosille 20212027. Talousarviossa esitetään sitoutumista hankkeeseen.
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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.

PARKANON KAUPUNKI-KONSERNI, Kuntanumero 581
Kuntayhtymät:

Omistusosuus

-

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin Ky

1,79 %

Pirkanmaan liitto

1,58 %

Sastamalan koulutuskuntayhtymä

6,55 %

-

Tytäryritykset:
-

Parkanon kaupungin vuokratalot Oy, 1055223-9

100 %

Kotipaikka: Parkano
-

Parkanon Jäähalli Oy, 0974377-5

52 %

Kotipaikka. Parkano
-

Parkanon Kenkätehtaan Tontti Oy, 1501473-9

100 %

Kotipaikka: Parkano
-

Kehitys-Parkki Oy, 0915668-5

75 %

Kotipaikka: Parkano
-

Ki Oy Parkanon Paloasema, 1931641-9

100 %

Kotipaikka: Parkano
-

Lupinet Oy, 2490420-7

51 %

Kotipaikka: Parkano
-

Ki Oy Väistön ryhmäkodit, 2573164-3

100 %

Kotipaikka: Parkano
-

Parkanon Teollisuustalo Oy, 0536665-0

100 %

Kotipaikka: Parkano
-

Parkanon Vesi Oy, 2948190-1

100 %

Kotipaikka: Parkano
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Osakkuusyritykset:
-

Kiinteistö Oy Parkanon Tavaratalo, 0762527-8

31 %

Kotipaikka: Parkano
Parkanon Tuuli Oy

33 %

Intressiyritykset:
-

Kiinteistö Oy Pankkitori, 0136350-8

17 %

Kotipaikka: Parkano
-

Kolmostien Terveys Oy, 2674284-6

4%

Kotipaikka: Parkano
Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta ovat muodostaneet 1.5.2015 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelujen
yhteistoiminta-alueen, jossa Parkanon kaupunki toimii vastuukuntana.
Konsernitaseeseen jätetään yhdistelemättä Parkanon Rantakoto ry, koska Parkanon kaupungilla ei ole
määräämisvaltaa ko. yhdistyksessä. Ainoastaan yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen purkautuessa
nettovarallisuus siirtyy Parkanon kaupungille.
Vaikka yhteisö tai tytäryhtiö jätetään yhdistelemättä konsernitaseeseen, on niiden silti toimitettava
tilinpäätöksensä liitetietoineen Parkanon kaupungille.
Konsernin toiminnan ohjaus
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 ja Parkanon Tuuli 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.
Isännöinti, kirjanpito- sekä kiinteistöhuolto- ja korjauspalvelut hoidetaan ostopalveluina yksityisiltä yrityksiltä.
Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa eikä toimitusjohtajaa. Hallinto ja arkipäivän rutiinit hoidetaan tiiviissä
yhteistyössä yhtiön hallituksen, isännöitsijän ja kiinteistöhuollon henkilökunnan kanssa.
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Hallituksen jäsenet:
Pasi Viitasalo (pj.), Klaus Myllymäki, Jaana Männikkö, Antero Pihlajamäki, Susanne Talonen-Seppälä ja
Kauko Turunen (varajäsen). Vakituisena asiantuntijajäsenenä kokouksiin osallistuu konserniohjauksen
edustajana Parkanon kaupungin kehitysjohtaja Erkki Hirsimäki.
Volyymitiedot ja niiden kehitys:
Vuoden 2020 alussa yhtiö omisti 9 vuokrataloa, joissa oli yhteensä 128 asuntoa. Talot on rakennettu 19791993. 18.6.2020 kirjatulla kauppakirjalla Kuruntie 1693:n rivitalokohde myytiin paikalliselle toimijalle. Kaupan
jälkeen yhtiö omistaa 8 vuokrataloa, joissa on yhteensä 122 asuntoa. Kuruntien kohteen myynti ei vaaranna
yhtiön toimintaedellytyksiä tai vuokra-asuntojen tarjontaa niitä tarvitseville. Kaupan myötä yhtiön toimintaa
saatiin tiivistettyä ja korjausvelkaa sekä velkataakkaa pienennettyä. Samalla kiinteistöjen tasearvon ja
käyvän arvon erotusta tasattiin.
Vapaita asuntoja markkinoidaan yhtiön Facebook-sivulla sekä paikallislehden painetussa lehdessä ja
nettisivuilla. Vuoden 2021 alussa avataan yhtiön omat nettisivut samassa yhteydessä kun yhtiön nimeksi
muutetaan Parkanon vuokrakodit Oy. Nimen muutoksella yhtiö tuodaan tälle vuosituhannelle niin
imagollisesti kuin toiminnallisesti. Asuntojen kysyntä on tasaista ja vuokrausaste on keskimäärin 90 %.
Yhtiön hallituksen tavoitteena on nostaa vuokrausastetta kohti 95 %:a. Vuoden 2020 aikana on tapahtunut
positiivista kehitystä kohti tätä tavoitetta.
Yhtiöllä on velkaa n. 2,0 milj. € vuoden 2020 lopulla. Kuruntien kohteen myynnin yhteydessä siihen
kohdistunut lainapääoma maksettiin pois. Velkaa lyhennetään seuraavina 4 vuotena noin 160 000 €
vuosittain ja vanhat ARA-lainat tulevat yhtä lukuun ottamatta maksettua pois vuoteen 2024 mennessä.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset tapahtumat ja kehitystarpeet:
Vuokrataloyhtiön hallitus toteuttaa vuoden 2018 lopulla teetettyä kuntoarviota ja sen pohjalta laadittua PTSsuunnitelmaa kiinteistöjen ylläpidossa ja korjauksissa asteittain ja talouden sallimissa rajoissa. PTSsuunnitelman mukaiset remontit laahaavat 5-10 vuotta jäljessä yleisesti suositellusta aikataulusta. Vuoden
2020 aikana PTS-suunnitelman mukaisia remontteja ei ole pystytty toteuttamaan etenkin Kuruntien kohteen
yli 100 000 €:n myyntitappiosta johtuen. Kuluvana vuotena onkin keskitytty pääasiassa huoneistojen
remontointiin mikä onkin näkynyt positiivisena kehityksenä vuokrausasteessa.
Parkanon kaupunki on vakauttanut yhtiön taloutta tekemällä pääomasijoituksen yhtiön taseen sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP-rahasto). Kaupunginvaltuuston päätöksen 17.2.2020 § 3
mukainen 100 000 €:n sijoitus vahvisti yhtiön pääomarakennetta ja mahdollisti Kuruntien kohteen
Valtiokonttorin lainan maksamiseen.
Runsaiden korjaustarpeiden vuoksi vuokrataloyhtiö tarkastelee sekä tulo- että menopuolta kriittisesti.
Talouden suunnittelua valmistellaan konserniohjauksen lisäksi säännöllisissä tapaamisissa tilintarkastajan
kanssa. Vahvistaakseen yhtiön omavaraisuutta, mahdollistaakseen toiminnan kehittämisen ja saattaakseen
loppuun talouden saneeraussuunnitelman yhtiö on hakenut Parkanon kaupungilta tertiäärilainojen
24

Kuntakonsernin tavoitteet
konvertoimista yhtiön omaksi pääomaksi sekä 100 000 €:n sijoitusta SVOP-rahastoon. Yhtiön oman
pääoman määrä 31.12.2019 on 6 392,31 euroa.
Suunnitelmallisen talouden ja toiminnan kehittämiseksi yhtiön hallitus näkee tärkeänä Parkanon kaupungin
jatkavan pääomittamista lähivuosina 100 000 € vuodessa. Pääomittamisella on merkittävä rooli yhtiön
toimintakykyyn etenkin sen sosiaalisen aspektin kannalta. Sillä mahdollistetaan yhtiön epärealistisen korkean
tasearvon ja käyvän arvon erotuksen umpeen kuromista sekä korjausvelan kohtuullistamista
määrätietoisesti.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:
•
•
•
•

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

Seuranta:
Raportointi yhtiön tilanteesta tapahtuu neljännesvuosittain 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 asiakkaat saavat käyttöönsä erinomaisen yhteistyöverkoston,
jonka toimijoilta löytyy monipuolista osaamista kaikkiin yrityksen kehitystarpeisiin. Parkanosta yhtiön
hallitukseen kuuluvat pj. Anne Talonen-Levula, Jaana Männikkö, Ari Nurmenrinta, Janne Heinola, Kauko
Turunen ja varajäsenenä Klaus Myllymäki sekä Kihniöstä kaksi jäsentä, toimitusjohtajana toimii Jari
Heiniluoma (oto.).
Yhtiön tehtävänä on huolehtia elinkeinojen kehittämisen toteutuksesta. Strategiana on painottaa toimialojen
ja avainklustereiden (mm. metalli ja koneistus, puu, muovi) kehittämistä ja osaamisen tason nostamista
yhteistyössä toimijaverkoston kanssa erilaisten kehittämistoimien ja hankkeiden kautta. Erityisesti
panostetaan paikallisen elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Työllisyyden eteen ja ammattitaitoisen työvoiman
saamiseksi tehdään aktiivista yhteistyötä kuntien, yritysten, yrittäjäjärjestöjen, koulutusorganisaatioiden, TEtoimiston, seutukaupunkiverkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kehitys-Parkki vastaa yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen liittyvästä neuvonnasta. Tehdään
tiivistä yhteistyötä kaikkien yritystoimintaa tukevien kehittämistahojen kanssa. Alueen yritysten
kansainvälistymistä ja kasvua edistetään neljän kunnan (Parkano, Kihniö, Ruovesi, Virrat) Vientivoimalahankkeen avulla. Kehitysyhtiö osallistuu tiiviisti elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämistoimenpiteisiin.
Yhtiö toimii kuntaorganisaatiossa rajapintana elinkeinoelämään mm. tontti- ja toimitila-asioissa sekä
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markkinoi osakaskuntia uusien 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, kaupallinen ja muu palveluliiketoiminta, työvoima-ja koulutusasiat sekä matkailun kehittäminen.
Vastuualueiden jakamisella halutaan antaa pitkäjännitteisempi pohja ja vastuuta näiden teemojen
kehittämiselle. Tarpeen mukaan kukin henkilöstöstä palvelee myös muissa yritysten tarpeissa ja yleisissä
kehittämisasioissa.
Alueen matkailuelinkeinoon panostetaan edellisvuosia enemmän, niin sivutoimisesti kuin kokopäiväisestikin
toimivia yrittäjiä aktivoidaan ammattimaiseen toimintaan. Yrittäjiä ohjataan verkostoitumaan keskenään
alueemme sisällä, mutta myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. UNESCO:n 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 yli 2/3 perustetuista yrityksistä. Kehitys-Parkki toimii kumppanina 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 seutukaupunkiverkoston elinkeinoasioissa.
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
30 yritystä. Yhteydenpitoa asiakkaisiin vahvistetaan myös sähköisten kanavien kautta.
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 koulutusten kehittäminen yritysten ja koulutusorganisaatioiden
kanssa
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•

Parkanon yleinen markkinointi, yritysmarkkinointi ja elinvoiman kehittäminen, matkailuimago

•

Vuosina 2021-2022 EU:n korona elvytystukien hyödyntäminen yritystoiminnan kehittämiseen.

Seuranta: Raportointi tilanteesta tehdään säännöllisesti elinkeinoyhtiön hallitukselle ja
elinvoimatoimikunnalle sekä kaupunginhallitukselle puolivuosittain tai tarpeen mukaan.

Lupinet Oy

Yhtiökuvaus
Lupinet Oy on Parkanon kaupungin (51 %) ja Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön (IPP, 49 %)
omistama osakeyhtiö. Lupinet Oy tulee rakentamaan ja ylläpitämään valokuituverkkoa Parkanon
kaupungissa taajama-alueen ulkopuolella. Yhtön hallitukseen kuuluvat kaupungin edustajina Anna TalonenLevula (pj.), Pasi Viitasalo ja Jari Heiniluoma sekä IPP:n edustajina Erkki Kulovuori ja Pekka Yli-Nikkilä.
Rakentaminen Itä-Länsi Parkano 2020
Kuituverkon rakentaminen Parkanossa päättyy 31.12.2020, jolloin valmistuvat Itä-ja Länsi Parkanon alueet.
Itä-ja Länsi Parkanon alueelle liittymiä rakentuu 159 kpl. Runkolinja on rakennettu niin, että siihen pystyy
myöhemmin liittämään lisää käyttäjiä.
Alue oli rakentamisen suhteen hyvin laaja ja muutamia ns. ylipitkiä kohteita jouduttiin jättämään
rakentamatta. Silloin yksittäisen kohteen kustannukset nousivat merkittävän suuriksi. Kuituliitosten
aloitusaikataulu myöhästyi, mutta kokonaisaikataulussa pysytään.
Yhteensä aikaisempien Etelä- ja Pohjois-Parkanon hankkeiden kanssa Lupinet Oy on rakentanut kyliin noin
300 valokuituliittymää, jotka markkinaehtoisesti eivät olisi rakentuneet.

Toteutuneen hankkeen kustannukset
Itä- ja Länsi-Parkanon hankkeissa onnistuttiin toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita mm. siten, että
yhtään ns. kylmää liittymää ei rakennettu. Kaikki rakennetut 159 liittymää on otettu käyttöön.
Hankkeen rahoitus koostuu tasaosuuksista Traficom 33%, Parkanon Kaupunki 33% ja Lupinet Oy 34 %
Hankkeen kustannusten toteuma tulee olemaan n. 900 000 €. Hankeen kustannusarvio tullaan alittamaan.
Rakentamisen kustannustehokkuus johtui lähinnä käyttöönotetuista liittymistä ja ylipitkien vetojen
rakentamattomuudesta. Yhteiskaivuut Leppäkosken Sähkö Oy:n ja teleoperaattoreiden kanssa pudottivat
niiltä osuuksilta kustannuksia n. 60 %.
Rakentaminen jatkossa
Traficomin rahoitus ei kattanut vapaa-ajan asuntojen kuiturakentamista. Etenkin Itä-Parkanossa on
merkittävä määrä
27

Kuntakonsernin tavoitteet
loma-asuntoja. Yhtiön tavoitteena on tehdä jatkosuunnitelma rakentamisen osalta vuoden 2021 alussa.
Traficomin uuden kauden kuituverkkorakentamisen tuki ulottuu jatkossa myös vapaa-ajan asuntoihin. Vain 5
miljoonan euron rahoituksen varaan ei voi kuitenkaan laskea maaseutukylien kuituverkon rakentamista. On
tutkittava ja seurattava myös muita rahoitusmahdollisuuksia, kuten EU-tukia, tulevaisuuden rakentamisen
rahoittamiseksi.
Parkanossa rakentaminen on melko kattava ja täydennys rakentamisen suunnitelmat toteutuvat osin
markkinaehtoisen kysynnän mukaan.
Lähivuosina maaseutukylissä ei pystytä hyödyntämään 5G verkkoa, vaikka meillä on hyvä runkoverkko.
Operaattorit jotka hallinnoivat 5G verkkoa ovat ilmoittaneet että Parkanon alue ei kuulu lähivuosien
suunnitelmaan. 5G verkko tulee keskittymään kasvukeskuksiin, tiheään asuttuihin kaupunkeihin. Sen
kantavuus linkiltä on niin lyhyt, että maaseutukyliin 5G ei tuo ratkaisua.
Riskit
Mahdolliset riskit on huomioitu koko rakentamisen ajan. Poistojen määrä on hallinnassa toteuttamalla
erilaisia rahoitusmalleja. Yhtiö on rakentanut koko Parkanon haja-asutusalueen ilman velkarahoitusta.
Tiedostetut, mutta ei hallittavissa olevat riskit ovat liittymien pysyvyys ja verkon rikkoutuminen.

Parkanon Jäähalli Oy
Parkanon Jäähalli Oy:n osakkeista Parkanon kaupunki omistaa enemmistön (52%). Muut osakkeiden
omistajat ovat lähialueen kuntia, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä. Yhtiön osakepääoma jakautuu
1693 osakkeeseen.
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: Janne Hakala (pj), Kari Autiosalo, Esko Iso-Oja, 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 2019
oli 10 218,24 €.
Volyymitiedot: Kävijämäärät hallilla
Kävijämäärät hallilla

2017

2018

1019

Parkanon kaupungin koululaitos 4100 / 276 h

2016

3220/230 h

3220/228 h

5970/3731 h

Parkanon Kiekko

13290 / 725 h

13280/768 h

12380/717 h

15410/828 h

Ulkopuoliset käyttäjät

5300 / 466 h

5800/499 h

5610/479 h

5400/481 h

Katsojat (katsomo ja kahvio)

13900

15270

12550

16970
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Toiminnan kehitystarpeet:

Parkanon Jäähalli Oy:llä on tulevaisuuden haasteena jääkoneen uusiminen. Velkamäärä on vuoden
2019 lopussa 188 888,92 €.
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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Parkanon Tuuli Oy

Parkanon Tuuli Oy on tuulivoiman kehittämiseen, rakentamiseen ja tekniseen hallintoon 30.9.2020
perustettu yhtiö, jonka omistavat Parkanon kaupunki (350 osaketta), Leppäkoski Group (350 osaketta) ja
Etha Ab (300 osaketta). Yhtiön hallituksessa on 3 varsinaista jäsentä (Staffan Asplund, Jari Heiniluoma ja
Juha Koskinen) sekä 2 varajäsentä (Jussi Teijonsalo ja Jukka Rönnlund). Yhtiön toimitusjohtajaksi on valittu
Jukka Rönnlund ja tilintarkastajaksi KPMG/ Hans Bertel.
Kuluvan vuoden aikana on aloitettu neuvottelut maanomistajien kanssa sekä luontoselvitysten tekeminen
kahdelle potentiaaliselle tuulivoima-alueelle, jotka myös Pirkanmaan maakuntakaavassa olivat soveltuvia
kohteita Tuulivoiman rakentamiseen. Aktiivista yhteyttä pidetään myös kantaverkkoyhtiö Fingridiin, joka
vastaa sähkönjakelusta valtakunnan pääverkkojen osalta. Tavoitteiden täsmentyessä ja hankkeen edetessä
lupaprosessiin sekä ympäristövaikutusten arviointiin järjestetään info- ja kuulemistilaisuuksia myös muille
asukkaille ja loma-asukkaille suunnittelualueiden maanomistajien lisäksi.
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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 (täyttämättä vakinaisesti).
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 korotettiin kuluvalle vuodelle 250 eurosta 400 euroon nuorta kohden ja
tämä on edelleen talousarvion pohjana.
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Henkilöstöhallinto
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Henkilöstöjaosto on päättävä elin henkilöstöasioissa. Henkilöstöjaoston
tehtävänä on kehittää kaupungin henkilöstörakennetta.
Parkanon kaupungin henkilöstöhallinnossa vastataan KT-yhteyshenkilön tehtävistä, virka- ja
työehtosopimusten tulkintaa ja soveltamista koskevasta neuvonnasta, henkilöstöasioihin liittyvän
ohjeistuksen kehittämisestä, henkilöstösuunnittelusta, - raportoinnista ja tilastoinnista sekä nuorten
kesätyöllistämiseen liittyvistä asioista. Henkilöstöhallinnossa huolehditaan myös uusien työntekijöiden
rekrytoinnista, henkilöstön työhyvinvoinnista, työterveyshuoltoyhteistyön kehittämisestä, työsuojelusta sekä
yhteistoiminnasta työnantajan ja henkilöstön välillä (yhteistoimintaelin). Palkanlaskentapalvelut on ulkoistettu
1.4.2020 lukien Monetra Pirkanmaalle. Parkanon kaupungin henkilöstöhallinto vastaa Monetra-yhteistyöhön
liittyvien käytäntöjen kehittämistä.
Henkilöstön hyvinvointi heijastuu organisaation menestymiseen ja tuloksellisuuteen. Henkilöstön tyhytoimintaa pyritään kehittämään koko ajan. Henkilöstöä kannustetaan terveelliseen ja liikunnalliseen
elämäntapaan mm. tarjoamalla mahdollisuus käyttää paloaseman ja urheilutalon kuntosaleja sekä
urheilutalon ja Kaarnan palloilusalia, sponsoroimalla kuntosali-, keilahalli- ja hiihtotunnelimaksuja sekä
järjestämällä erilaista tyhy-toimintaa kuten sähly- ja lentopallovuoroja. Myös hallintokunnat järjestävät omaa
tyhy -toimintaa. Edellä mainittujen toimien lisäksi henkilöstön työhyvinvointia tuetaan myös lounasseteleiden
avulla. Henkilöstön työhyvinvointitutkimus toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2021.
Organisaatioviestinnän toimivuus on organisaation toiminnan kannalta tärkeää. Organisaatioviestinnän
tehostamiseksi otettiin vuonna 2020 käyttöön Parkanon kaupungin intranet (Pakki), joka toimii koko
kaupungin henkilöstön sisäisen tiedotuksen välineenä. Pakki toimii myös tietovarastona, johon pyritään
kokoamaan kaikki henkilöstöä koskevat ohjeistukset uusien työntekijöiden rekrytoinnista työsuhteen
päättymiseen. Pakissa julkaistaan myös kaupungin toimintaa ja henkilöstöä koskevia ajankohtaisia juttuja,
joita aiemmin julkaistiin Parkki-lehdessä. Pakin tietosisältöjen täydentäminen ja kehittäminen jatkuu edelleen
vuonna 2021.
Osaavan henkilöstön hankkiminen 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 ja tämä
muutos on todettu onnistuneeksi. Työsuojelupäällikön tehtävä hoidetaan oman työn ohella.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Henkilöstöhallintoa hoidetaan kaikilla
kaupungin osa-alueilla, joilla toteutetaan kaupungin yhteisiä strategia-tavoitteita: Työympäristön turvallisuus
ja viihtyisyys, henkilöstön tavoitteiden selkeys ja aktiivinen sisäinen viestintä, säännölliset henkilöstöpalaverit
ja kehityskeskustelut, henkilöstön osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen,
kannustaminen henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen, vetovoiman parantaminen työnantajana.
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Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset tavoitteet:
- henkilöstöhallinnon sujuva yhteistyö Monetran Pirkanmaan palkanlaskentapalveluiden kanssa,
palkanlaskentapalveluissa raportoitujen poikkeamatilanteiden vähentäminen Monetra Pirkanmaan kanssa
yhteistyössä toteutetun koulutuksen ja ohjeistuksen avulla
- Parkanon kaupungin rekrytointiohjeen laatiminen
- 1.4.2020 jaettavan järjestelyeräprosessin organisointi ja läpivieminen
- työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen
- sairauspoissaolot ja työkyvyn tukeminen -mallin ja varhaisen välittämisen mallin mukaisten käytäntöjen
jalkauttaminen läpi koko organisaation
- Intranetissa (Pakissa) olevien henkilöstöasioita koskevien oheistusten ja sisältöjen kehittäminen
- TOS (Toiminnan ohjaussuunnitelma) työhön osallistuminen ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen
ja ohjelmallisesti toteutettuun prosessien hallintaan ja arkistointiin valmistautuminen. Työ on saatava tehtyä
vuoden 2020 kevään aikana, koska Dynastia -asianhallintajärjestelmän uusi versio on otettava käyttöön
loppuvuodesta ja se vaatii TOS:n valmiutta.
- Dynasty pääkäyttäjänä Dynasty 10 versiovaihtoprojektin toisena projektinvetäjänä toimiminen. Dynasty 10
otetaan käyttöön marras-joulukuussa 2020. Kyseessä merkittävä versionvaihtoprojekti ja iso toimintatapojen
muutos koko kaupungin asiakirjahallinnon näkökulmasta.
Merkittävin menoerä on henkilöstön työterveyshuolto yli 100 teuroa vuodessa. Tulopuolella henkilöstön
koulutuskorvaus noin 4 000 euroa vuodessa.
Henkilöstösihteerin palkkaus ja noin 5% työsuojelupäällikön palkasta kohdentuu tähän toimintaan.

Tukipalvelut
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Tukipalveluita ovat talouden johtaminen, 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, 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.
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Monetra Pirkanmaa Oy:lle siirtyi 1.4.2020 alkaen talous- ja henkilöstöpalveluiden operatiivinen suorittaminen,
jolloin 6 henkilöä siirtyi Monetra Pirkanmaa Oy:n palvelukseen.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Kehitysjohtaja (50% palkasta), tiedonhallintasihteeri, palvelusihteeri.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:
Talouspalveluiden tavoitteena on tulevalla kaudella vakiinnuttaa Monetralle ulkoistettujen toimintojen
sujuminen ja samalla jäntevöittää omiakin prosesseja. Sähköisten palveluiden 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:
Jatketaan verkkojen uusimista ja tietoturvan parantamista. Uusitaan palvelinalustat konesaleissa kesään
2021 mennessä. Siirrytään käyttämään potilaskertomusjärjestelmässä ja asia-asiakirjahallintojärjestelmässä
uusia ohjelmistoversioita vuoden loppuun mennessä. Paikkatietoratkaisussa aloitetaan uuden
kantapohjaisen järjestelmän kehitys vuoden aikana. Kehitetään edelleen kaupungin sisäisiä ja ulkoisia
sähköisiä työnkulun ja sähköisten palveluiden palveluita. Panostetaan kaupungin työntekijöiden jatkuvaan
koulutukseen.
ICT -järjestelmien päivittämiseen on varattu investointiosaan 100 000 euroa.

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 yhteistoimintaalueita, jotka aloittivat toimintansa vuoden 2013 alusta lukien. Yhteistoiminta-alueen muodostamisen
vähimmäisvaatimuksena oli vähintään viisi työntekijänä ja 800 tilaa. Kankaanpään kaupungin hallinnoimalla
yhteistoiminta-alueella taataan lainmukaisten maaseututoimen tehtävien hoitaminen Parkanon
maaseutuyrittäjille.
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Volyymitiedot ja niiden kehitys:
Parkanossa toimivat tilat ja hakemusten määrä:
Tilaa
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

194
191
188
186
179
168
167
164
157
158

Hakemusta
1 290
1 208
1 176
1 140
1 171
1 053
858
820
797
867

156

850

Muu perusturva

Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Muuhun perusturvaan kuuluvat työmarkkinatuen kuntaosuus,
ympäristöterveydenhuolto, perusturvan tilahallinto eli Väistön ja Rantakodon tilakustannukset sekä
Pihlajalintu. Tekninen toimialue laskuttaa nämä sisäisinä vuokrina. Lisäksi muun perusturvan alle kuuluvat
eläkeperusteiset Keva-maksut.
Ympäristöterveydenhuolto turvaa kuntalaisille terveellisen elinympäristön sekä hyvän ympäristön tilan ja
ekologisesti kestävän kehityksen. Ympäristöterveydenhuollon osaprosessissa tuotetaan terveysvalvonnan,
ympäristönsuojelun sekä eläinlääkintähuollon palvelut. Ympäristöterveydenhuolto toteutetaan vuoden 2014
alusta yhteistoiminta-alueen toimesta, jossa vastuukuntana on Sastamalan kaupunki.

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.
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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 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:
Pääministeri Marinin hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkuu vuonna 2021. Eduskunta
käsittelee lakipakettia kevään 2021 ja tavoitteena on, että lakipaketti hyväksytään kesällä 2021. Sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen
kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille.
Itsehallinnollisia hyvinvointialueita muodostetaan 21 ja Helsinki. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden tuotettavaksi 1.1.2023.
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.
Pirkanmaan maakuntahallitus päätti elokuussa 2019 kuntien esityksestä, että Pirkanmaan liitto toimii
hanketoimistona kuntien sote-palveluiden kehittämisen jatkovalmistelussa. Valmistelun ja kuntien
palveluiden kehittämiseksi vuonna 2020 aloitetut hankkeet (PirSOTE ja KOMAS) jatkuvat vuonna 2021.
Talousarviovuonna 2021 tullaan osallistumaan aktiivisesti sote-palveluiden kehittämiseen ja
hyvinvointialueen valmisteluun yhteistyössä Pirkanmaan liiton ja 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.
Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyy myös useita lainsäädäntöhankkeita, kuten sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksulakiuudistus ja vammaispalvelulakiuudistus. Uuden asiakasmaksulain on
tarkoitus astua voimaan 1.7.2021 ja vammaispalvelulakiuudistustyö on ollut jo pitkään valmistelussa.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöuudistukset ovat etenemässä eduskunnan hyväksyttäväksi
mahdollisesti vuonna 2021. Lainsäädäntöhankkeilla on aina myös kustannusvaikutuksia, jotka
konkretisoituvat kunta- ja yksilötasolla.
Tavoitteena on paikallisestikin uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöä seuraavien vuosien
aikana maakuntauudistuksen tavoitteiden mukaisesti, mm. kehittämällä lasten ja perheiden
palvelukokonaisuutta, sote-keskusten mukaista toimintaympäristöä ja digitaalisia palveluita. Uudistamistyö
tulee vaatimaan työn resursointia ja aiheuttamaan kustannusvaikutuksia. Uudistustyö tullaan toteuttamaan
vuosina 2021-2022 erillisenä hankerahoituksena ja osittain oman työn ohella tehtävänä kehittämistyönä.
Vammais- ja kehitysvammahuollon palveluiden osalta keskitytään yhdessä koko Pirkanmaan kuntien kanssa
tehtävään uudistamistyöhön. Työn tavoitteena on lisätä asiakasosallisuutta ja tarjota erilaisia tapoja tuottaa
mm. henkilökohtaisen avun palveluita.
Parkanon kaupunki on rakennuttanut vuoden 2020 aikana ensisijaisesti ikäihmisille ja erityisryhmille
tarkoitetun Pappilan Polun vuokrakerrostalon. Asukkaat pääsevät muuttamaan joulukuun 2020 aikana.
Tavoitteena on lisätä yhteisöllistä asumista ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä asumisen ja
arjen tukemiseksi.
Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyy 1.1.2021 ja se jatkuu 30.6.2023 saakka. Työllisyyskokeilulla
tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja
palveluita. Tavoitteena on erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tukeminen.
Kokeilussa lisätään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja tavoitellaan työllisyys, koulutus ja sosiaali- ja
terveyspalveluita paremmin yhteen sovittavia ratkaisuja.
Toimeentulotuen osalta täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat säilyneet kuntien järjestämisvastuulla.
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat viimesijainen taloudellisen tuen muoto. Täydentävän ja
ehkäisevän toimeentulotuen kustannuksissa on nähtävissä kasvua tässä hetkessä ja myös tulevina vuosina.
Vuoden 2021 talousarviossa ennakoidaan taloudellisen tuen tarpeen kasvua aiheutuvan
koronapandemiasta.
Korona-ajan tavoitteena on ollut turvata tärkeät sote-palvelut ja samalla kehittää palvelutuotantoa sellaiseksi,
että tavanomaisista poikkeavissakin oloissa kuntalaiset saavat oikea-aikaisia ja riittäviä palveluita.
Palveluiden järjestäminen:
Parkanon kaupunki on järjestänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ulkoistettuna 1.1.2015 lukien
Parkanon kaupungin ja Pihlajalinna Terveys Oy:n välisen hankintasopimuksen mukaisesti. Soteviranomaistoiminnasta 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
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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 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. Kotihoidon palvelutuotanto palautui 1.2.2020 Kolmostien Terveys
Oy:n tuotettavaksi 9Lives Pirkanmaa Oy:n irtisanottua sopimuksen.
Kokonaisuudessaan toimintakulut yhteensä 41,9 miljoonaa euroa, josta suurin erä palvelujen ostot 37,4
miljoonaa euroa ja tulot 15,5 miljoonaa euroa.

Sote-palvelut
Yhteistoiminta-alueen sote – palvelut tuottaa Pihlajalinna Terveys Oy:n tytäryhtiö Kolmostien Terveys Oy
viranomaistoimintaa lukuun ottamatta.
Pihlajalinna vastaa kokonaisulkoistuksena perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon, perhe- ja kasvatusneuvolan, osan vammaispalveluista, osan päihdepalveluista,
mielenterveystoimiston, vanhustyön, kotihoidon, ravintohuollon ja pesulan palveluista.
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
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

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 terveys- ja hyvinvointijohtaja.
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Sosiaalipalveluiden viranomaistoiminta
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.
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 sen kehittämiseen Kolmostien
Terveys Oy:n kanssa. Sote-palveluiden uudistamistyön ja sen mukaisten toimintamallien käynnistämisen
lisäksi haaste on kuntalaisten sosiaalipalvelujen kasvava palvelutarve.
Volyymitiedot 2021: Terveys- ja hyvinvointijohtaja, sosiaalityön päällikkö, sosiaalityöntekijä 4,
sosiaaliohjaaja 4, perhetyön asiantuntija, vanhustyön asiantuntija 2, sosiaalipalvelusihteeri 1,
kotipalvelutyöntekijä, kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja ja työvalmentaja sekä
työllisyyskoordinaattori, vastaava lääkäri (50 %). Hallintoylilääkärin palvelut ostetaan Mänttä- Vilppulan
kaupungilta.
Talousarviovuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat palvelujen oikea-aikainen saatavuus, osaava ja
hyvinvoiva henkilöstö sekä hyvä ja toimiva yhteistyö palvelun tuottajien ja kumppanien kanssa.

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
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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 tyhy-toiminnalla sekä
työyksikön omalla tyhy- ja virkistystoiminnalla.
Mittarina henkilöstön osalta käytetään: Osallistumisaktiivisuus koulutuksiin, kehittämishankkeisiin ja
muihin työn kehittämistoimintoihin, esimerkiksi kehityskeskustelut, työnohjaus ja työpaikkakokoukset.

Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan kanssa
Parkanon kaupungin viranomaistoiminta tekee tiivistä yhteistyötä Parkano-Kihniö sote- yhteistoiminta-alueen
muut sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavan Kolmostien Terveys Oy:n kanssa. Tavoitteena on
kustannustehokas palvelujärjestelmä, joka tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti.
Palvelujärjestelmä mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja kehittymisen omassa työssään alan
asiantuntijaksi. Kaupunki ja Kolmostien Terveys Oy 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. Talousarviovuoden tavoitteena on yhdistää ohjausryhmät.
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
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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 toimintaajatuksena.
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.
Sivistyslautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet:
1. Edistää ja tukea lasten ja nuorten turvallista kasvua ja oppimista sekä vahvistaa lapsiperheiden
osallisuutta ja hyvinvointia muuttuneessa toimintaympäristössä
2. Luoda palveluverkostoon kumppanuuksia sekä jokaisen osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia
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 toimistosihteeri.
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KOULUTUS
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. Koululaistenaamu- ja
iltapäivätoimintaa järjestetään koulun yhteydessä.
Volyymitiedot ja niiden kehitys

Perusopetus, luokat 1.-9.
580 oppilasta
johtava rehtori 1, rehtori 2, luokanopettajia 18, aineenopettaja 11, päätoiminen tuntiopettaja 2,
laaja-alainen erityisopettaja 4, erityisluokanopettaja 3, jopo-ryhmän opettaja 1, luokkien 3-6 kielten
opettajia 2, erityisohjaaja 2, koulunkäynnin ohjaaja 7, koulunkäynninohjaaja/lähihoitaja 2,
määräaikainen koulunkäynnin ohjaaja (52,3-78,4%) 5, joista 2 lähihoitajaa, koulunkäynnin ohjaaja
oppisopimuksella 1, koulukuraattori 1, ruokapalveluesimies 1, ruokapalvelutyöntekijä 3,
koulusihteeri 1. Lisäksi kaikille kouluasteille yhteiset koulukuraattori 1, palvelukoordinaattori 1 ja
pedagoginen tvt-tukihenkilö 1 sekä kasvatustyön palveluvastaava 1.

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset

Uuden koulukampuksen vaativan toimintakulttuurin kehittäminen.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:
1. Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen Koulu- ja kulttuurikampus Kaarnassa
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Tavoitteena on, että jokainen yhteisön jäsen saa vaikuttaa omaan oppimiseen / työhön ja
hyvinvointiin liittyviin asioihin. Tavoite toteutetaan luomalla yhteisöllisen toimintakulttuurin
rakenteita eri asteiden ja eri toimijoiden kesken. Tavoite toteutetaan osallistamalla oppilaita,
opiskelijoita ja henkilökuntaa päätöksentekoon koulun eri toimielinten kautta.
Tavoitetta mitataan syntyneillä yhtenäisillä käytännöillä sekä oppilaille, opiskelijoille, huoltajille ja
henkilökunnalle suunnatuilla kyselyillä.
2. Hyvinvoinnin edistäminen perusopetuksessa
Tavoite toteutetaan vahvistamalla oppilaiden elämänhallintaan liittyviä arjen taitoja tehostamalla
yhteistyötä OHR:n kanssa ennaltaehkäisevästi. Tavoite toteutetaan vahvistamalla
kasvatuskumppanuutta myös huoltajien ja tarpeen mukaan muiden toimijoiden kanssa.
Hyvinvointia edistetään myös muilla tavoin, kuten ryhmäytymisillä, teemapäivillä sekä
kouluaamiaisella.
Tavoitetta mitataan mm. kouluterveyskyselyn tuloksilla sekä muilla käytettävissä olevilla mittareilla
(esim. Wilma).
3. Oppimisympäristöjen käytön kehittäminen
Tavoite toteutetaan fyysisten oppimisympäristöjen osalta tilojen monipuolisella ja tehokkaalla
käytöllä. Tavoite toteutetaan hyödyntämällä tilanvarausohjelmaa jo saatujen kokemusten pohjalta.
Digitaalisia oppimisympäristöjä hyödynnetään entistä paremmin laajentamalla niiden käyttöä myös
pienempien oppilaiden opiskelussa.
Tavoitetta mitataan fyysisten oppimisympäristöjen osalta syntyneiden solurajat ylittävien
yhteistyöprojektien määrällä.
Tavoitetta mitataan digitaalisten oppimisympäristöjen osalta pienillä oppilailla oppimisympäristön
haltuunoton onnistumisella.
Lukiokoulutus
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus
Lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka jatkaa peruskoulun kasvatustehtävää. Lukiokoulutus antaa
oppilaille riittävän laajat tiedot ja taidot jatko-opintoihin sijoittumista varten.

Volyymitiedot ja niiden kehitys
Henkilöstön määrä:
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Rehtori 1, aineenopettajia 8, yhteisiä aineenopettajia yhtenäiskoulun kanssa 8, yhteinen opintoohjaaja perusopetuksen kanssa 1, koulusihteeri 1. Lisäksi kaikille kouluasteille yhteiset
koulukuraattori 1, palvelukoordinaattori 1 ja pedagoginen tvt-tukihenkilö 1 sekä kasvatustyön
palveluvastaava 1.
Parkanon lukiossa on 109 oppilasta.
Tiedot 20.9.2020 tilanteen mukaan.
lukuvuosi
opp.määrä
aloittaneet

20122013
147
30

20132014
122
38

20142015
95
26

20152016
95
32

20162017
84
30
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20172018
90
31

20182019
89
32

20192020
95
34

2020-2021
108
43
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Parkanon lukion oppilasmäärän kehitys viime vuosina:
lukuvuosi 2020 – 2021: 108 opiskelijaa, näistä aloittaneita 43.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset
Työelämäyhteistyön kehittäminen.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Hyvinvoinnin edistäminen
Tavoite toteutetaan liikunnan ja yhteisöllisen tekemisen kautta sisällyttämällä lukion lukuvuoden
toimintaan teema- ja liikuntapäiviä, luentoja sekä opiskelutyössä mukana olevien toimijoiden
työpanosta. Tavoite toteutetaan lisäämällä yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden tietoutta hyvinvointiin
vaikuttavista tekijöistä sekä lisäämällä OHR- ja nuorisotoimen henkilöiden jalkautumista
oppitunneille (työpareiksi opettajille). Tavoite toteutetaan yhteistyössä erityisesti oppilashuollon ja
nuoriso- ja vapaa-aikatoimen kanssa, mutta myös muiden paikallisten toimijoiden, kuten
urheiluseurojen ja vapaan sivistystyön kanssa.
Tavoitteen toteutumista mitataan syntyneillä uusilla toimintamuodoilla ja yhteistyön määrällä sekä
opiskelijoiden tyytyväisyydellä.
2. Lukion osuuskuntatoiminnan kehittäminen
Tavoite toteutetaan määrittelemällä osuuskuntatyöhön sitä johtava opettaja ja sitä kautta toiminnan
käynnistäminen. Tavoite toteutetaan osallistamalla opiskelijat osuuskuntatyöhön, laatimalla
kirjallinen suunnitelma toiminnan kehittämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä ottamalla
osuuskunnan toiminta osaksi lukion toimintaa.
Tavoitteen toteutumista mitataan toiminnan käynnistymisellä ja siitä saatavilla tuloksilla.
3. Työelämäyhteistyön kehittäminen
Tavoite toteutetaan kaksipäiväisellä TET-jaksolla sekä erilaisilla yhteistyöprojekteilla työelämän ja
paikallisten/alueellisten koulutuksen järjestäjien kanssa. Tavoite toteutetaan muun muassa
Teknologiassa on komea tulevaisuus -kurssipilotin avulla, jonka myötä luodaan uusi toimintamalli
lukiokoulutuksen ja työelämän välille.
Tavoitteen toteutumista mitataan syntyneillä uusilla yhteistyömalleilla, kontakteilla sekä
yhteistyössä tehtävistä jaksoista/kursseista kerättävillä opiskelijoiden ja työnantajien palautteilla.

Varhaiskasvatus
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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 %.
Alle 3v
3-5v
esiopetus
yhteensä

2019
35
142
62
239

2018
51
138
43
232

2017
41
115
61
217
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2016
34
111
67
212

2015
43
123
69
235
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Henkilöstön määrä ja yksiköt 1.8.2020 alkaen:
- Päiväkotien hallinnollinen johtaja 1, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja/
perhepäivähoidon ohjaaja/ palveluohjaaja 1
- Lastentarhanopettajia 11, lastenhoitajia 18, perhepäivähoitajia 8, ruokapalvelutyöntekijät 4
- Perhepäivähoitokoteja 5, päiväkoteja 2
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen
Tavoite toteutetaan kouluttamalla henkilökuntaa monipuolisesti eri varhaiskasvatuksen osaalueilla. Pyrimme varmistamaan pedagogisen osaamisen rekrytoimalla lastentarhanopettajia /
varhaiskasvatuksen opettajia varhaiskasvatuslain määrittämälle tasolle.
Varhaiskasvatuksessa kehitetään arviointia systemaattisemmaksi arvioinnin eri tasoilla. Otetaan
käyttöön Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvin varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit.
Tavoitteita mitataan koulutusten osallistujamäärällä sekä lastentarhanopettajien määrällä.
Varhaiskasvatuksessa tehdään laadun arvioinnin vuosisuunnitelma ja seurataan sen toteutumista.
2. Pedagogiset asiakirjat arjen työvälineenä
Vahvistetaan koulutuksella pedagogisten asiakirjojen (lapsen- ja ryhmän
varhaiskasvatussuunnitelma, esioppilaan oppimissuunnitelma) monipuolista ja yhtenäistä käyttöä.
Pedagogiset asiakirjat ovat osa arkea ja niitä käytetään suunnittelun pohjana tavoitteiden
asettelussa sekä toteutuneen toiminnan arvioinnissa.
Tavoitetta mitataan pedagogisissa keskusteluissa (pedatiimi) esimiesten ja esiopetuksen sekä
varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Vanhemmilta tullutta palautetta hyödynnetään
pedagogisen toiminnan suunnittelussa.

3. Yhtenäinen tiedonsiirto nivelkohdissa
Esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa tarkastellaan ja vahvistetaan nivelkohtien prosesseja.
Luodaan yhtenäinen käytäntö tiedonsiirtoon ja sovitaan moniammatillisesta yhteistyöstä.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen nivelkohtia ovat siirtyminen perhepäivähoidosta päiväkotiin,
varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen.
Tavoitetta mitataan eri toimijoiden keskinäisissä keskusteluissa sekä heiltä saadun palautteen
pohjalta. Yhteistyöpalaverit päivitetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuosikelloon.
4. Päivitetään henkilökunnan tieto esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen arkistoinnista
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Päivitetään henkilöstön tietämys lain vaatimasta arkistoinnista ja luodaan yhteinen käytäntö.
Henkilöstöä koulutetaan ja perehdytään arkistointiin.
Tavoitetta mitataan varmistamalla osaaminen.

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.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:
Ely-keskuksen hankkimaan liikenteeseen kuntaosuudet vuoden 2021 alusta.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Turvata parkanolaisten mahdollisuus käyttää joukkoliikennettäopiskelu- ja työmatka- sekä muuhun
asinointiliikenteeseen
2. Liityntäliikenteen kehittäminen juna-asemalle

Vapaa-aikatoimi
Vapaa-aikapalveluihin kuuluvat kulttuuripalvelut, nuoriso- ja raittiuspalvelut sekä liikuntapalvelut,
jotka kaikki edistävät kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Näiden osa-alueiden kuvaukset ja
tavoitteet esitetään erikseen.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset
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Kulttuuripalvelut
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus
Kulttuuripalveluiden tavoitteena on aktiivisesti ylläpitää ja kehittää kaikkien kuntalaisten
kulttuuripalveluja sekä osallistaa kuntalaisia mukaan kulttuurin tuottamiseen. Hyvinvointia
edistävien kulttuuripalvelujen tuottamisessa ylläpidetään ja kehitetään hyvää yhteistyötä
paikallisten, alueellisten sekä valtakunnallisten kulttuuritoimijoiden kanssa.
Volyymitiedot ja niiden kehitys
vapaa-aikatoimen ohjaaja (50 %), nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (10 %)
Tehdään yhdessä-järjestöfoorumi
paikalliset kulttuurintuottajat
lastenkulttuurin työryhmä
alueelliset ja valtakunnalliset kulttuuritoimijat ja yhteistyöverkostot
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset
Unescon Geopark-statuksen ja brändin hyödyntäminen paikkakunnan Geopark-kohteille sekä
kulttuurimatkailulle. ITE-taiteen kesäkaupungin 10-vuotisjuhlavuoden järjestäminen teemalla ITEXeen yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Osallistuminen ja paikkakunnan
kulttuuritoimijoiden osallistaminen Kulttuuripääkaupunki 2026–hakuun yhteistyössä Tampereen ja
muiden Pirkanmaan kuntien kanssa.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Geopark-statuksen hyödyntäminen ja brändin paikallinen kehittäminen
Parkano yhdessä yhdeksän muun kunnan kanssa sai Unescon Geopark-statuksen heinäkuussa
2019. Parkanossa Geopark-kohteita ovat muun muassa Kaidatvedet ja Parkanon metsämuseo,
Alkkianvuori sekä muut kulttuurihistoriallisesti ja geologisesti merkittävät käyntikohteet. Näiden
kohteiden kunnostaminen sekä fasiliteettien ylläpitäminen ovat tärkeitä toiminnallisia tavoitteita
Geoparkin brändäämisen kannalta. Suunnitelmissa on metsämuseon 30-vuotisjuhlavuoden
huomioiminen Geopark-teemoilla.
Tavoitetta seurataan saavutettujen toimenpiteiden lukumäärällä, metsämuseon juhlavuoden
toteutumisella sekä kohteiden kuntokartoituksilla.
2. ITE-taiteen kesäkaupungin 10-vuotisjuhlavuosi ITE-Xeen
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ITE-taiteen kesäkaupunki on ehtinyt kymmenen vuoden ikään, ensimmäinen näyttely järjestettiin
vuonna 2011. Parkano brändäytyi viralliseksi ITE-kesäkaupungiksi kesällä 2018 Maaseudun
Sivistysliiton suostumuksella. Kymmenvuotisen taipaleen kunniaksi pidetään ITE-Xeenjuhlanäyttely, johon kootaan tuttujen taiteilijoiden töitä sekä huomioidaan myös uusien ITEtaiteilijoiden tuotoksia. Näyttelystä tehdään CityNomadiin reitti, jossa tullaan kertomaan yhä
enemmän taiteilijoista sekä hyödyntämään alustan erilaisia mahdollisuuksia. Lisäksi suunnitellaan
sähköinen vieraskirja, josta voidaan nähdä näyttelyn vierailijoiden määrä entistä tarkemmin.
Näyttely tehdään yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa.
Tavoitetta seurataan näyttelyn toteutumisella, CityNomadin käyttöasteella sekä sähköisen
vieraskirjan kävijämäärillä.
3. Osallistuminen sekä osallistaminen Kulttuuripääkaupunki 2026 -hakuprosessiin
Parkano on yksi yhteistyökunta Tampereen kaupungin organisoimassa Kulttuuripääkaupunki 2026hankkeessa, jossa Parkanon kärkitoimintona on Raiteelta reitille-hanke, jonka tavoitteena on luoda
Parkanon rautatieasemalta mahdollisuuksia päästä joko omatoimisesti tai opastetusti Geopark- ja
ITE-reiteille. Lisäksi kulttuuripääkaupunkihaun kautta Parkanosta on tavoitteena tehdä Geoparkstatuksen omaavana kuntana sekä ITE-kesäkaupunkina yksi Pohjois-Pirkanmaan
houkuttelevimmista ja helposti saavutettavista käyntikohteista. Tavoite on myös osallistaa
paikkakunnan kulttuuri- ja matkailutoimijoita sekä kuntalaisia mukaan suunnittelemaan ja
toteuttamaan projektia. Mikäli kulttuuripääkaupunkistatus saadaan, se edellyttää isompia
toimenpiteitä ja rahoitusta kulttuuripalveluilta tulevina vuosina, mutta joka tapauksessa
suunnitelmissa on toteuttaa jo olemassa olevia hankeaihioita, vaikka status menisi toisaalle.
Tavoitetta seurataan mukana olevien kulttuuritoimijoiden määrällä. Kulttuuripääkaupunkihaun
tavoitteet selkiytyvät haun edetessä ja päätösten vahvistuessa.

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. Toimintapaikkoina mm. nuorisotila Puolen Kuution Koppi,
koulu- ja kulttuurikampus Kaarna sekä nuorten työpaja.
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Volyymitiedot ja niiden kehitys
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (40 %), vapaa-aikatoimen ohjaaja (40 %), etsivä nuorisotyöntekijä
(100 %, hanke), koulunuorisotyöntekijä (100 %, hanke)
nuorisotilojen tuntiohjaaja (n. 20 h/vko)
Parkanon Nuorisovaltuusto, 10 jäsentä
Tehdään yhdessä-järjestöfoorumi
paikallisina yhteistyökumppaneina mm. seurakunta, 4H, MLL, Kipinäpartio, koululaitos
(oppilaskunnat, tukioppilastoiminta, koulukuraattori, kasvatusohjaaja) sekä sosiaalihuolto ja
nuorten työpaja
seudulliset ja valtakunnalliset yhteistyöverkostot
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset
Nuoret tarvitsevat tilan, missä viettää vapaa-aikaansa. Olemassa oleva Puolen Kuution Koppi
palvelee hyvin varhaisnuorisoa, mutta yläasteikäisille nuorille tullaan suunnittelemaan ja
toteuttamaan isompi ja toimivampi nuorisotila, joka on joko Kaarnassa tai Kaarnan lähettyvillä,
jonne nuoret löytävät tiensä paremmin. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa vuoden alussa ja
tavoitteena on sitouttaa nuorisovaltuusto yhä paremmin toimintaansa. Samalla pyritään lisäämään
parkanolaisten nuorten tietämystä nuorisovaltuuston toiminnasta sekä nuorten osallisuudesta ja
vaikuttamisesta. Etsivä nuorisotyö on mukana koko Pirkanmaan yhteisessä työllisyyden
kuntakokeilussa.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Nuorisotilatoiminnan ja verkkonuorisotyön kehittäminen
Tavoitteena on luoda nuorisolle mielekäs vapaa-ajanviettopaikka. Tällä hetkellä toimiva Puolen
Kuution Koppi toimii hyvin varhaisnuorisolle, mutta nuoriso ei miellä paikkaa omakseen, vaan
kaipaa väljempiä tiloja. Tulevan toimintakauden aikana kartoitetaan Kaarnan tilat sekä muut
Kaarnan läheisyydessä olevat tilat, jotka sopisivat nuorisotilakäyttöön. Tilojen löydyttyä avataan
uusi nuorisotila yläasteikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Nuorisopalvelut toimivat resurssien
mukaan myös verkossa, jossa tavoitetaan nuoria järjestämällä esimerkiksi vuorovaikutteisia livelähetyksiä eri somealustoilla.
Tavoitetta seurataan tilojen toteutumisella, verkkonuorisotyöllä sekä nuorilta ja yhteistyötahoilta
saadun palautteen avulla.
2. Nuorisovaltuustotoimintaan sitouttaminen, nuorten osallisuus ja vaikuttaminen
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Uusi, yksivuotinen nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa vuoden alussa. Uuden nuorisovaltuuston
keskeinen tavoite on sitouttaa nuorisotyöntekijöiden avulla uudet nuorisovaltuutetut mukaan
vaikuttamistyöhön tutustumalla kaupungin muiden toimielinten esityslistoihin ja pöytäkirjoihin sekä
osallistumalla aktiivisesti puhe- ja läsnäolo-oikeudella toimielinten kokouksiin. Samalla
nuorisovaltuusto voi tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja nuoria koskeviin asioihin liittyen.
Nuorisovaltuusto on nuorten yhteinen ääni, jonka tehtävänä on myös kuulla muiden nuorten
ajatuksia ja ideoita sekä järjestää erilaisia toimintoja nuorisolle.
Tavoitetta seurataan nuorisovaltuuston toiminnan määrällä ja laadulla sekä nuorisovaltuuston,
muiden nuorten sekä sidosryhmien palautteiden kautta.
3. Etsivä nuorisotyö osana työllisyyden kuntakokeilua
Etsivä nuorisotyöntekijä tekee hankerahoituksin turvin kohdennettua ja sosiaalisen vahvistamisen
toimintaa, joka auttaa tukea tarvitsevan nuoren arjenhallinnan ja elämäntaitojen kehittymistä.
Tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat toisen asteen oppilaitokset, sosiaalihuolto, nuorten työpaja
sekä muut moniammatilliset yhteistyötahot. Etsivä nuorisotyöntekijä on mukana vuoden 2021
alussa Pirkanmaalla alkavassa työllisyyden kuntakokeilussa, jossa tavoitteena on lisätä työllisyyttä
edistävien palveluiden vaikuttavuutta ja vahvistaa paikallista yhteistyötä työllisyyden hoidossa.
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten motivaatiota ja heidän toiveittensa mukaista
tavoitteiden saavuttamista ja edistää nuorten itsenäistymistä sekä vahvistaa taitoja kiinnittyä
jatkopoluille.
Tavoitetta seurataan työllisyyden kuntakokeilun toteutumisella 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
urheiluseuraverkoston, tiedottamalla erilaisista liikuntatoiminnoista sekä luomalla toimivat puitteet
yhteistyössä teknisten tilapalvelujen kanssa liikunnan harrastamiselle. Tilapalvelut vastaavat
asianmukaisista liikuntapaikoista (urheilutalo, kentät, huoltorakennukset, kuntoradat, vaellusreitit,
uimapaikat, jäähalli, valvonta ja kalusto).
Volyymitiedot ja niiden kehitys
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (50 %, josta Liikkuvan opiskelun osuus 5 %), vapaa-aikatoimen
ohjaaja (10 %)
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liikuntaryhmien tuntiohjaajat
tilapalvelut liikuntapaikoille tuottama resurssi, kolme (3) liikuntapaikkojen hoitajaa ja urheilutalon
siivooja (1)
jäähallille tuotetaan palvelut kaupungin ja jäähallin sopimuksen mukaisesti
kuntouttavasta työtoiminnasta tilapäisiä henkilöitä tilapalveluilla 2-3 hlöä
talkootyön osuus liikuntapaikkojen kunnossapidossa, peruskorjauksissa ja uusien
toimintamuotojen rakentamisessa on merkittävä
paikalliset urheiluseurat ja järjestöt, joista koostuva urheiluseuraverkosto toimii urheilu- ja
liikuntajärjestöjen yhteisenä äänenä
alueelliset ja valtakunnalliset liikuntatoimijat ja yhteistyöverkostot
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset
Aluehallintoviraston rahoittama Lähiliikuntareitti-hanke valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.
Hankkeen myötä Parkanon keskustan liikuntapaikat linkitetään yhtenäiseksi lähiliikuntareitiksi,
jonka varrelle rakennetaan myös uusia liikuntapaikkoja, mm. ulkokuntosali. Toinen keskeinen
kehittämiskohde on luonto-, ulkoilu- ja liikuntareittien kunnostaminen, joka samalla tukee Geopark
–hankkeen tavoitteita. Lisäksi luodaan työikäisten elintapaohjauksen palvelupolku yhteistyössä
muiden toimijoiden ja PirSote-hankkeen kanssa.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Lähiliikuntareitti-hankkeen valmistuminen ja peruspalveluiden ylläpito
Lähiliikuntareitti-hankkeen tavoitteena on luoda uusia liikuntapaikkoja ja samalla reitittää ne
olemassa olevien liikuntapaikkojen yhteyteen merkatulla reitillä. Lähiliikuntareitti tukee eri-ikäisten
kuntalaisten omaehtoista liikuntaa ja mahdollistaa myös matkailijoille löytää merkatulta reitiltä uusia
liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Toimintavuoden tavoitteena on saada valmiiksi ulkokuntosali,
Terveystalon sekä Pahkalanniemen uimarannat, uudet kuntopolkureitit sekä merkata reitti
yhtenäisiksi kylteillä ja tiemerkinnöillä. Tuotetaan Liikuntatarjotin, johon kootaan olemassa olevat
liikuntatoiminnot ja omaehtoisen liikunnan puitteet. Lisäksi ylläpidetään
liikuntapalvelurakenteeseen vakiintuneita liikunnanohjauspalveluita.
Tavoitetta seurataan hankkeen myötä määritettyjen tavoitteiden saavuttamisella,
Liikuntatarjottimen tuottamisella sekä liikuntaryhmien määrällä ja vertailulla aikaisempiin vuosiin.
2. Luonto- ja ulkoilureittien kunnostaminen
Parkanossa on hienoja luonto- ja liikuntareittejä aivan keskustassa sekä taajaman ulkopuolella,
joita käytetään paljon. Niissä olevat reittimerkinnät ja opasteet vaativat kunnostusta, joiden
työstämistä jatketaan tulevan vuoden aikana. Lisäksi kartoitetaan uusia maastoreittejä niin
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patikointia kuin maastopyöräilyä ajatellen, esimerkkinä Kaitojenvettenkierros. Reittien kunnostus
edesauttaa Geoparkin tavoitteita luontomatkailun ja -liikunnan edistämisestä sekä lisää paikallisten
palveluiden käyttöä. Suunnitteilla on myös näkötornin rakentaminen Alkkianvuorelle mahdollisen
hankerahan turvin. Reittien kartoittaminen, kunnostaminen ja elävöittäminen houkuttelee
omaehtoisen liikunnan lisäämiseen, kun puitteet ovat asianmukaisessa kunnossa. Reitit on koottu
Liikuntatarjottimelle sekä Lippaaseen, jotta kuntalaiset ovat tietoisia kaikista mahdollisista
liikuntapaikoista ja -reiteistä.
Tavoitetta seurataan kunnostettujen reittien määrällä, kuntokartoituksilla ja kohdekäynneillä sekä
asiakaspalautteilla.
3. PirSote-hanke / työikäisten elintapaohjauksen palvelupolku
Parkano on mukana PirSote-hankkeessa, jossa kehitetään perustason sosiaali- ja
terveyspalveluja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti.
Liikuntapalvelut ovat osana hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnallista
muutosohjelmaa, jossa tavoitteena on vuoden 2021 aikana luoda työikäisten elintapaohjauksen
palvelupolku yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Elintapaohjaus rajataan vaikuttavimpiin osaalueisiin eli liikunnan, ravitsemuksen, päihteettömyyden, savuttomuuden, unettomuuden
lääkkeettömään hoitoon ja syrjäytymisen ehkäisyyn.
Tavoitetta seurataan palvelupolun valmistumisella sekä asiakas- ja yhteistyöpalautteilla.

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.
Volyymitiedot ja niiden kehittyminen
•

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

•

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

•

kokoelma: 61000 kpl, joista 52000 kirjaa

•

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

•

verkkokäyntejä n. 39000
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•

105 000 lainaa v. 2019

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset
•

kirjasto tapahtumien keskipisteenä

•

asiakkaiden/asukkaiden osallistaminen

•

uudenlaiset kirjastonkäytön opetusmenetelmät osaksi arkea

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Hyvinvoinnin edistäminen, tasa-arvon turvaaminen
- Aineiston maksuton lainausmahdollisuus ja käyttö kirjastossa
- Monipuolinen ja uudistuva kokoelma
-Hyvinvointia kirjastosta -hanke
Tavoitetta mitataan uutuusaineiston määrällä ja hankintaan käytetyillä määrärahoilla
tavoite:

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

Seuranta: lainausten määrä
tavoite:

20 lainaa/as

Seuranta: ammattitaitoisen henkilökunnan määrä
tavoite:

0,8-1,0 hlötyövuotta/1000 as

Seuranta: asiakaskäytössä olevien internet-päätteiden määrä
tavoite:

1 pääte/1000 as.

Seuranta: opastetut kirjastokäynnit, tiedonhallinta- ja digitaitojen opetus, kirjaston palvelut seinien
ulkopuolella
lapset ja nuoret:
tavoite:

500 hlöä/v

aikuiset:
tavoite

100 hlöä/vSeuranta: verkkokirjastoasiointien määrä

tavoite:

10 käyntiä/asukas/v
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2. Kansalaisten osallistaminen
Riittävät aukioloajat, maksuttomat palvelut, ilmaiset yleisötapahtumat yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Yhteiskunnalliseen vuoropuheluun tähtäävät tapahtumat. Asiakkaiden
osallistaminen asiakasraadissa.
Seuranta: aukiolotuntien määrä, kävijämäärä, tapahtumien määrä
tavoite:

-kirjasto avoinna 2100 h/vuosi
- 33 käyntiä/aukiolotunti
-10 käyntiä/asukas/vuosi
-maksuttomat yleisötapahtumat, väh. 1/kk

3. Henkilökunnan osaamisen turvaaminen
Henkilökunnan osaaminen ja ajan tasalla pysyminen turvataan mahdollistamalla osallistuminen
työajalla tapahtuviin oman alan täydennyskoulutuksiin.
Seuranta: koulutustapahtumien määrä
tavoite:

6 koulutustapahtumaa/hlö/v

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 toimintakatteen kasvuun on
vaikuttanut mm. Pappilan vuokra-asuntojen valmistuminen joulukuussa 2020, hulevesitulojen lisääntyminen
sekä 2020 käyttöön otettu maksullinen katu- ja sijoituslupakäytäntö.

Tekninen hallinto
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Huolehtii lautakunnan ydintehtävien ja peruspalvelujen järjestämisestä
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: tekninen johtaja, kunnallistekniikan päällikkö ja
toimistosihteeri.
Teknisen hallinnon henkilöstömäärä on pysynyt vuosia samansuuruisena ja tulevaisuudessa määrällistä
muutosta ei tapahdu.
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Liikenneväylät
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Liikenneväylät käsittävät katujen, kevyenliikenteenväylien ja
puistoteiden kesä- ja talvikunnossapidon asemakaava-alueella. Lisäksi kaupunki on urakoinut tärkeimpien
yksityisteiden aurauksia. Edelleen kaupunki avustaa tiekuntia valtuuston hyväksymällä periaatteella
kunnossapidossa. Pääasiallisena perusteena kaupungin maksamalle yksityisteiden auraukselle ja
avustuksille on pysyvän asutuksen määrä tien vaikutusalueella.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: kunnossapitomestari, puistotyönjohtaja ja kaksi tuntija kaksi kuukausipalkkaista työntekijää.
Asemakaava-alueella kaupungin kunnossapidossa on katuja reilu 50 km ja kevyenliikenteenväyliä noin 18
km. Kaupungin aurauksessa olevia yksityisteitä on noin 236 km. Uusia katuja ja väyliä rakennetaan
vuosittain muutamia satoja metrejä.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Vuoden 2020 alusta on
käytössä ollut maksullinen katu- ja sijoituslupakäytäntö.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Tavoitteena on suorittaa väylien kunnossapito
laatustandardien mukaisesti mahdollisimman edullisesti.

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.
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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.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:
Pappilan vuokra-asuntojen käyttöönotto.

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.
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Metsätilojen tuoton parantaminen
Tavoite toteutetaan metsänhoitotöidensuunnitelmallisella toteuttamisella mm. harvennushakkuiden, ojitusten
ym. muodossa.
2. Puistojen ja keskeisten alueiden kunnon ylläpitäminen viihtyisässä ja siistissä kunnossa
Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella siistimisellä ja rakentamalla alueet siten, että ne ovat helposti
hoidettavissa.

Koneet ja kuljetusvälineet
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Koneet ja kuljetusvälineet kohta käsittää 3 umpipakettiautoa, 3 avolavaautoa, 2 traktoria 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.

Kaavoitustoimi
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kaavoituslautakunnan tehtävät ovat siirtyneet tekniselle lautakunnalle
2018 alussa.
Kaavoitustoimi tuottaa kaupungille yleis- ja asemakaavoja. Maankäytön suunnittelulla ohjataan ja edistetään
rakentamista sekä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Tärkeänä tehtävänä on luoda laadukkaita ja
kilpailukykyisiä, kaupungin asukashankintaa tukevia asuntoalueita sekä turvata riittävät tonttivarannot
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 siirtyivät 1.1.2020
Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: paikkatietokäsittelijä, kartoittaja ja
maankäyttöpäällikkö. Uusia kaavoja ja kaavamuutoksia valmistuu vuosittain ja suunta on kasvava.
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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
Pohjakarttaa uudistetaan jatkuvasti. Tavoitteena on tehostaa ja nykyaikaistaa pohjakartan ylläpitoa ottamalla
käyttöön uutta laitteistoa ja teknologiaa. Sijaintikatselmuksia tehdään n. 90 kpl vuosittain, rakennusten
merkintöjä n. 30 kpl, kunnallistekniikan ja vesilaitoksen merkintöjä n 50 kpl sekä rajan merkintöjä n. 40 kpl.
Myös yleisten alueiden lohkomisiin tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään enemmän huomiota.
Lohkomattomat yleiset alueet aiheuttavat lisätyötä useille tahoille sekä hankaloittavat muun muassa
kiinteistökauppojen tekoa. Myös kuntalaisilta on tullut viestiä, että lohkomattomat yleiset alueet aiheuttavat
epäselvyyttä heidän maanomistukseensa. Maanmittauslaitos huolehtii lohkomisen toteuttamisesta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Lautakunnan toiminnan kuvaus
Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvista tehtävistä. Rakennus- ja ympäristölautakunnan
tehtävänä on huolehtia lisäksi sille hallintosäännössä annetuista tehtävistä.
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja
muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja
rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään, sekä huolehtia kunnassa tarvittavasta
rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.
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.
Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluvat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain lupa- ja valvontaasiat sekä vesi- ja vesihuoltolaissa ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyt tehtävät. Näiden lisäksi
tehtäviin kuuluvat mm. jätehuollon valvonta sekä maasto- ja vesiliikennelaissa ja luonnonsuojelulaissa
kunnalle määrätyt tehtävät.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisina viranhaltijoina toimivat rakennustarkastaja ja
ympäristötarkastaja.
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Volyymitiedot ja niiden kehitys
Henkilökuntaan kuuluvat rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja ja lupasihteeri. Lisäksi toimialueella on
vuoden 2020 alusta alkaen täyttämättä oleva tarkastusinsinöörin virka.
Parkanon kaupunki on tehnyt yhteistyösopimukset Kihniön kunnan kanssa. Sopimuksilla Parkanon
rakennustarkastajan ja ympäristötarkastajan työpanosta on myyty yksi päivä viikosta Kihniön kunnalle.

Lautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet
Rakennus- ja ympäristölautakunnan tavoitteena on turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuin-, työ- ja vapaaajan 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.
Valtion lainoittamien vuokratalojen valvonta kohdistuu Parkanon kaupungin vuokrataloihin, Parkanon
Rantakotoon, Kiinteistö Oy Väistön ryhmäkoteihin ja uuteen kaupungin vuokrakerrostaloon Asunto Oy
Pappilanpolkuun. 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, ARA voi valtuuttaa kunnan viranhaltijan
suorittamaan tarkastuksia avustuskohteissa.

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
täyttämättä. Rakennustarkastajan palvelua myydään Kihniön kuntaan, yhtenä päivänä viikossa.
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Rakentamisen lupamäärät oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset
Haja-asutusalueen jätevesiasetuksen määräaika järjestelmien ajan tasalle saattamisesta
umpeutui lokakuussa 2019. Jätevesijärjestelmien toimenpidelupia haettiin runsaasti vasta vuonna 2020,
paljon on vielä rantakohteita joihin lupakäsittelyä ja valvontaa on tulossa, myös tulevina vuosina.
Rakennusrekisterin laadunparannusta jatketaan FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n kanssa yhteistyössä,
kaupunginhallituksen hyväksymän kiinteistöinventointisopimuksen mukaisesti. Inventoinnissa tuotetun
aineiston rekisteriin vienti ja luvattomien rakennusten käsittely aiheuttaa lisätyötä rakennusvalvonnassa.
Osoiterekisterin tarkastaminen, uuden rakennusluokituksen ja pysyvän huoneistotunnuksen käyttöönotto
sekä sähköisen asiointipalvelun käyttöönoton valmistelu työllistävät ja muuttavat toimintatapoja
rakennusvalvonnassa.
Tiedonohjaussuunnitelman laatimista jatketaan vuonna 2021, jotta sähköinen arkistointi voidaan ottaa
käyttöön sähköisen asiointipalvelun myötä ja sähköisen asiakirjahallinnon muutoksen myötä.
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 sähkötarkastuspöytäkirjat, vastaavalta työnjohtajalta työvaiheiden tarkastusasiakirjat, rakentajalta laatukansio sekä huoltoja käyttöohjeineen.
Tavoitetta seurataan lopputarkastusten määrällä.
Perusteluna esitettävät mittarit
Arviointikohde

Mittari

Tavoitetaso

Lupien käsittely
Rakennusten lopputarkastusten tekeminen
Poikkeuslupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu

kpl
kpl
kpl

140
120
12

Rakennuslupien käsittelyaika
Rakennustarkastajan päätös
Rakennuslautakunnan päätös

aika / kk
aika/ kk

1
2
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Ympäristötoimi
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus
Ympäristötoimen keskeisiä tehtäviä ovat ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupa-,
rekisteröinti- ja ilmoitusasioiden käsittely ja valvonta. Muita ympäristönsuojeluviranomaiselle osoitettuja
tehtäviä ovat mm. jätehuollon valvonta- ja ilmoitusasiat, vesiensuojeluun, ilmansuojeluun, meluntorjuntaan,
luonnonsuojeluun ja maastoliikenteeseen liittyvät lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat.
Volyymitiedot ja niiden kehitys
Ympäristösuojelussa työskentelee ympäristötarkastaja, jonka palveluja myydään Kihniön kunnalle yksi päivä
viikossa. Vuosittain käsiteltäviä ympäristölupa- ja maa-aineslupia on 7-15 kpl sekä rekisteröinti- ja
ilmoitusasioita keskimäärin 5 kpl. Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisia tarkastuksia tehdään 7080 kpl, minkä lisäksi hoidetaan ympäristönsuojeluun liittyvät lausunnot, valitukset ja muut yhteydenotot.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset
Lupa- ja valvonta-asioiden ennakoidaan pysyvän ennallaan. Valvonnassa siirrytään säännölliseen
valvontaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Valvonnasta aletaan periä maksu
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Lupa- ja valvonta-asioissa selvitetään sähköisten
palvelujen lisäämistä.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
Lupa-asioiden käsittelyajat pidetään mahdollisimman lyhyinä, keskimäärin 2-2,5 kuukaudessa
kuulemisineen. Tarkastusten määrää seurataan vuosittain valvontaohjelman seurannan yhteydessä.
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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
Palvelutasopäätös 2020-2021, astui voimaan 1.1.2020. Seuraava palvelutasopäätös valmistellaan 2021
uudelle valtuustokaudelle vuosille 2022-2025.
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Käyttötalouden määrärahat sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät.
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Perusturvalautakunta YTA
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Järjestelmämuutoksen johdosta vertailuvuotta 2019 ei ole käytettävissä näissä laskelmissa.
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Suunnitteluvuodet 2022-2023 esitetään vain koko kaupungin yhteenvetotaulukossa.
Sitovuustaso valtuustoon nähden on nettomeno lautakunnittain eli ”Toimintakate
yhteensä”. Omana sitovuustasonaan Parkanon sote -palvelut ja Kihniön sote -palvelut.
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Talousarviolaskelma, ulkoinen + sisäinen
Tulot
Keskuvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
397 521
Perusturvalautakunta
14 896 421
Sivistyslautakunta
537 112
Tekninen lautakunta
622 668
Valm.omaan käytt.
147 923
Tekninen + valm.om.k.
770 591
Rakennus- ja ympäristöltk 112 700
Korona -pandemiatili
Käyttötalous yhteensä 16 714 345

TA 2020
Menot
34 430
79 898
- 4 231 312
- 40 525 369
- 8 785 546
- 4 219 299

Netto

Tulot

- 4 219 299
- 763 146

34 430
79 898
- 3 833 791
- 25 628 948
- 8 248 434
- 3 596 631
147 923
- 3 448 708
- 650 446

371 100
15 538 481
738 642
627 475
131 080
758 555
110 700

- 58 639 000

- 41 924 655

17 517 478
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TA 2021
Menot
12 150
34 450
80 290
- 4 065 480
- 41 962 204
- 8 860 418
- 4 144 713
- 4 144 713
- 791 585
50 000
- 60 001 290

Netto
12 150
34 450
80 290
- 3 694 380
- 26 423 723
- 8 121 776
- 3 517 238
131 080
- 3 386 158
- 680 885
50 000
- 42 483 812

Tulot

-

-

26 421
642 060
201 530
4 807
16 843
12 036
2 000
803 133

Muutos TA 2020
Menot
Netto
12 150 12 150
20 20
392 392
165 832
139 411
- 1 436 835 - 794 775
74 872
126 658
74 586
79 393
- 16 843
74 586
62 550
28 439 30 439
- 1 362 290

-

559 157

Käyttötalouden määrärahat
Talousarviolaskelma, ulkoinen
Tulot
Keskuvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
375 000
Perusturvalautakunta
14 896 421
Sivistyslautakunta
487 812
Tekninen lautakunta
473 681
Valm.omaan käytt.
147 923
Tekninen + valm.om.k.
621 604
Rakennus- ja ympäristöltk 112 200
Käyttötalous yhteensä 16 493 037

TA 2020
Menot
34 430
79 898
- 4 116 484
- 40 522 338
- 8 735 646
- 4 165 650
- 4 165 650
- 763 146
- 58 417 592

Netto
34 430
79 898
- 3 741 484
- 25 625 917
- 8 247 834
- 3 691 969
147 923
- 3 544 046
- 650 946
- 41 924 555

Tulot
371 100
15 538 481
738 642
773 955
131 080
905 035
111 200
17 664 458
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TA 2021
Menot
13 150
34 450
80 290
- 4 210 880
- 41 962 204
- 8 875 898
- 4 179 813
- 4 179 813
- 791 585
- 60 148 270

Netto
13 150
34 450
80 290
- 3 839 780
- 26 423 723
- 8 137 256
- 3 405 858
131 080
- 3 274 778
- 680 385
- 42 483 812

Tulot
3 900
642 060
250 830
300 274
16 843
283 431
1 000
1 171 421

Muutos TA 2020
Menot
Netto
13 150 13 150
20 20
392 392
94 396 98 296
- 1 439 866 - 797 806
- 140 252
110 578
14 163
286 111
- 16 843
14 163
269 268
28 439 29 439
- 1 730 678 - 559 257

Tuloslaskelmat ja tunnusluvut

Tuloslaskelmat ja tunnusluvut
Tuloslaskelman tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
Vuosikate prosenttia poistoista
Vuosikate €/asukas
Asukasmäärä

TP 2018

TP 2019

TA 2020

TA 2021

34 %
184 %
566
6473

32 %
78 %
240
6409

29 %
44 %
116
6444

29 %
84 %
264
6363
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Tuloslaskelmat ja tunnusluvut
TULOSLASKELMA
Ulkoiset+ sisäiset
Ei vesilaitosta
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintatuotot yhteensä
Valmistus omaan käyttöön

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TA 2020

TA 2021

11 827 465
4 018 785
508 596
1 592 910
17 947 756
191 588
18 139 344

11 843 980
4 054 480
546 341
2 204 551
18 649 352
196 107
18 845 459

11 876 571
3 818 930
567 529
2 553 785
18 816 815
201 453
19 018 268

11 779 149
3 969 061
225 749
592 463
16 566 422
147 923
16 714 345

12 123 280
3 981 358
638 579
643 181
17 386 398
131 080
17 517 478

MUUTOS
TA 2020

344 131
12 297
412 830
50 718
819 976
-16 843
803 133

TS 2022

TS 2023

17 400 000
150 000
17 550 000

17 400 000
150 000
17 550 000

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakulut yhteensä

-11 065 484 -11 231 447 -11 613 287 -11 170 120 -11 335 850
-39 355 275 -39 313 386 -40 511 747 -41 527 898 -42 394 595
-2 374 229 -2 556 287 -2 748 881 -2 231 013 -2 544 804
-2 209 070 -2 084 984 -2 352 358 -2 563 561 -2 768 400
-893 005
-964 456 -1 398 016 -1 146 308
-957 641
-55 897 063 -56 150 560 -58 624 289 -58 638 900 -60 001 290

-165 730
-866 697
-313 791
-204 839
188 667
-1 362 390 -60 000 000

-60 000 000

Toimintakate

-37 757 719 -37 305 101 -39 606 021 -41 924 555 -42 483 812

-559 257 -42 450 000

-42 450 000

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot- ja kulut yht.
Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos

22 062 840
18 424 958

22 175 976
18 274 711

23 058 710
18 474 861

23 700 000
19 638 959

24 049 000
20 845 911

349 000
1 206 952

23 900 000
21 000 000

24 100 000
21 000 000

389 684

214 571

-389 052

-700 000

-730 000

-30 000

-700 000

-700 000

3 119 763

3 360 157

1 538 498

714 404

1 681 099

966 695

1 750 000

1 950 000

-1 368 669

-1 635 474

-1 973 363

-1 700 001

-2 000 000

-299 999

-2 000 000

-2 000 000

1 751 094

1 724 683

-434 865

-985 597

-318 901

666 696

-250 000

-50 000
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Investoinnit
Investoinnit esitetään omaisuusryhmittäin ja vastuutoimielimittäin.
Sitovana tasona vähintään 168.000 euron hanke ja 84.000 euron irtaimistohankinta, pienet hankkeet
yhteensä omaisuusryhmittäin. Vähintään 10.000 euron hankinta on investointimeno.
Kaikki vuodet ilman vesilaitosta.
Kiinteä omaisuus

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus

KIINTEÄ OMAISUUS
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

Arvopaperit

Kaupunginhallitus

OSAKKEET JA OSUUDET
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

TP 2017
-211 885
15 645
-196 240

TP 2018
-155 365
123 337
-32 028

TP2019
-464 428
93 727
-370 701

TA 2020
-100 000
100 000
0

TA 2021
-100 000
100 000
0

TS 2022
-100 000
100 000
0

TS 2023
-100 000
100 000
0

TP 2017
TP 2018
0 -108 300
1 241 714 1 341 714
1 241 714 1 233 414

TP2019
-321 746
1 341 714
1 019 968

TA 2020
0
141 000
141 000

TA 2021
0
141 000
141 000

TS 2022
0
141 000
141 000

TS 2023
0
141 000
141 000

Kirjastossa valtionavustusta
Talonrakennus

Tekninen lautakunta

PIENET RAKENNUSHANKKEET Kust.arvio
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP 2017
-50 106

TP 2018
-53 327

TP 2019
-22 498

TA 2020
-160 000

TA 2021
-120 000

TS 2022
-100 000

TS 2023
-100 000

-50 106

-53 327

-22 498

-160 000

-120 000

-100 000

-100 000

Vuosi 2021: Uimarannat 10 000, metsämuseo 10 000, Rauhalan palvelukeskus 50 000, musiikkiopisto ikkunat 50 000
URHEILUTALO
PERUSKORJAUS
Kust.arvio
TP 2017
TP 2018
TP 2019
TA 2020
TA 2021
TS 2022
Menot
0
0
0
0
0 -180 000
Tulot
0
0
0
50 400
Netto, sitova
0
0
0
0
0 -129 600

TS 2023

0

2021 salin lattiarakenteiden uusiminen, haetaan valtionavustusta
KAUPUNGINTALO
Kust.arvio
TP 2017
TP 2018
Menot
0
-50 133
Tulot
Netto, sitova
0
-50 133
Kaupungintalon peruskorjaus jatkuu, ilmanvaihtokoneet, ikkunat ym.
TERVEYSKESKUKSEN
PERUSKORJAUS
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

TP 2019
-139 452

TA 2020
-200 000

TA 2021
-100 000

TS 2022
-200 000

TS 2023
-100 000

-139 452

-200 000

-100 000

-200 000

-100 000

TP 2017
-422 842

TP 2018
-150 202

TP 2019
-77 157

TA 2020
-30 000

TA 2021
-30 000

TS 20122
-100 000

TS 20123
-100 000

-422 842

-150 202

-77 157

-30 000

-30 000

-100 000

-100 000
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KOULUKAMPUS
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

TP 2017
-225 328
8 000
-217 328

TP 2018
-104 058
0
-104 058

TP 2019
-111 525
0
-111 525

TA 2020
0

TA 2021
0

TS 2022
0

TS 2023
0

0

0

0

0

UUNILINTU
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

TP 2017
-48 297
0
-48 297

TP 2018
0

TP 2019
0

TA 2020
0

TA 2021
0

TS 2022
0

TS 2023
0

0

0

0

0

0

0

LEIRINTÄALUE
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

TP 2017
0
0
0

TP 2018
0

TP 2019
0

TA 2020
0

TA 2021
-50 000

TS 2022
-20 000

TS 2023
-30 000

0

0

0

-50 000

-20 000

-30 000

TP 2017
0
0
0

TP 2018
0
0
0

TP 2019
-360 257
0
-360 257

TA 2020
-3 000 000
1 000 000
-2 000 000

TA 2021
-10 000

TS 2022
0

TS 2023
0

-10 000

0

0

Kust.arvio

TP 2017
-746 573
8 000
-738 573

TP 2018
-357 720
0
-357 720

TP 2019
-710 889
0
-710 889

TA 2020
-3 390 000
1 000 000
-2 390 000

TA 2021
-310 000
0
-310 000

TS 2022
-600 000
50 400
-549 600

TS 2023
-330 000
0
-330 000

PIENET KIINTEÄT RAKENTEET Kust.arvio
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP 2017
-28 754
0
-28 754

TP 2018
-47 205
0
-47 205

TP 2019
-170 248
22 500
-147 748

TA 2020
-150 000
50 000
-100 000

TA 2021
-60 000
20 000
-40 000

TS 2022
0
0
0

TS 2023
0
0
0

TP 2017
0
0
0

TP 2018
0

TP 2019
-9 901

TA 2020
0

TA 2021
0

TS 2022

TS 2023

0

-9 901

0

0

0

0

TP 2018
-31 110

TP 2019
-29 765

TA 2020
-60 000

TA 2021
-60 000

TS 2022

TS 2023

-31 110

-29 765

-60 000

-60 000

0

0

PAPPILANPOLUN TUKIASUNTOKOHDE
Menot
Tulot
Netto, sitova
Vanhan piharakennuksen kunnostus
TALONRAKENNUS yht.
Menot
Tulot
Netto
Kiinteät rakenteet ja laitteet

Lähiliikuntapaikkahanke päättyy 2021
URHEILUKENTTÄ
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

Puntin ja urheilukentän välisen pihan asfaltointi
PIENET YMP.TYÖT
TP 2017
Menot
-34 962
Tulot
0
Netto, sitova
-34 962

Puistot ja yleiset alueet keskustan alueella. Leikkivälineiden uusiminen vanhoille leikkipaikoille 2020-2021
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PIENET KADUNRAK.TYÖT
TP 2017
TP 2018
TP 2019
TA 2020
TA 2021
TS 2022
TS 2023
Menot
-47 976 -184 161
-37 845
-590 000
-380 000
-400 000
-400 000
Tulot
0
Netto, sitova
-47 976 -184 161
-37 845
-590 000
-380 000
-400 000
-400 000
Eri kohteissa: Käenmäentie ja kevyenliikenteen väylä(150 000), Rantakatu(alkupää 30 000), Vienonpolku-Vienolankatu(50 000 ) ,
Rantakodonkatu(100 000), Suunnittelu ja ennakoimattomat työt 20 000, Tuomenhaaran perusk. 30 000, 2022 Välimäenkujan jatko
Tampereenkatu- Kissakivenkatu ja klv peruskorjaus, Niemenperäntien peruskorjaus, Mannerheimintien peruskorjaus
PIENET VAL.KOHTEET
Kust.arvio
TP 2017
TP 2018
TP 2019
TA 2020
TA 2021
TS 2022
TS 2023
Menot
-48 833 -116 857
-88 557
-76 000
0
-80 000
-50 000
Tulot
0
Netto, sitova
-48 833 -116 857
-88 557
-76 000
0
-80 000
-50 000
Maisemavalaistuskohteet 20 000 euroa vuosittain.
PIENET PÄÄLL.KOHT.
Kust.arvio
TP 2017
TP 2018
TP 2019
TA 2020
TA 2021
TS 2022
TS 2023
Menot
-128 401 -331 300
-308 897
-285 000
-256 000
-250 000
-250 000
Tulot
0
Netto, sitova
-128 401 -331 300
-308 897
-285 000
-256 000
-250 000
-250 000
Eri kohteissa: paikkaustyöt ym.50 000, Kausenkatu 17 000, Vienonpolku 30 000, Viinikantie 19 000, Alanderinkaari 50 000,
Rantakodonkatu 25 000, Tuomenhaara 25 000,Vaasankatu 30 000, Rantakatu 10 000
YRITTÄJÄNKATU
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP 2017
0
0
0

TP 2018
-16 047

TP 2019
0

TA 2020
0

TA 2021
0

TS 2022

TS 2023

-16 047

0

0

0

0

0

TP 2017
-9 350
0
-9 350

TP 2018
-23 327

TP 2019
-4 279

TA 2020
0

TA 2021
-50 000

TS 2022

TS 2023

-23 327

-4 279

0

-50 000

0

0

VT3/NIEMENTIE
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP 2017
-150 661
0
-150 661

TP 2018
-5 667

TP 2019
0

TA 2020
0

TA 2021
0

TS 2022

TS 2023

-5 667

0

0

0

0

0

VIINIKAN SILTA
AUREENTIE
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP 2017
-23 393
0
-23 393

TP 2018
-23 679
0
-23 679

TP 2019
-701 802
0
-701 802

TA 2020
0
0
0

TA 2021
0
0
0

TS 2022
0
0
0

TS 2023
0
0
0

TUOMIK.-TUOMENHAARA KLV
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP 2017
0
0
0

TP 2018
0
0
0

TP 2019
0
0
0

TA 2020
0
0
0

TA 2021
-150 000
0
-150 000

TS 2022
-40 000
0
-40 000

TS 2023

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

TP 2019
0
0
0

TA 2020
0
0
0

TA 2021
0
0
0

TS 2022
-300 000
0
-300 000

TS 2023

TA 2020
0
0
0

TA 2021
0

TS 2022
-200 000

TS 2023

0

-200 000

0

TEHTAANTIE
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

Tehtaantie + kevyen liikenteen väylä välille Tuomikatu-Vatusentie 600 000 v. 2021
NIEMENPERÄNTIE PERUSKORJAUS
TP 2017
TP 2018
TP 2019
Menot
0
0
0
Tulot
0
0
0
Netto, sitova
0
0
0
Niemenperäntien peruskorjaus v. 2021 jälkeen.
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VAASANKATU 2
Menot
Tulot
Netto

TP 2017 TP 2018
0
-84 943
0
0
0
-84 943

VILLENPOLKU
Menot
Tulot
Netto

TP 2017
0
0
0

Kust.arvio

Kust.arvio

KIINTEÄT RAKENTEET JA
LAITTEET yht.
Menot
Tulot
Netto

TP 2019
-179 325
0
-179 325

TA 2020
-80 000
0
-80 000

TA 2021
-20 000
0
0

TS 2022
0
0
0

TS 2023
0
0
0

0
0
0
0

TP 2019
-54 896
0
-54 896

TA 2020
0
0
0

TA 2021
0
0
0

TS 2022
0
0
0

TS 2023
0
0
0

TP 2017
-472 330
0
-472 330

TP 2018
-864 296
0
-864 296

TP 2019
-1 585 515
22 500
-1 563 015

TA 2020
-1 241 000
50 000
-1 191 000

TA 2021
-976 000
20 000
-956 000

TS 2022
-1 270 000
0
-1 270 000

TS 2023
-700 000
0
-700 000

TP 2017
-77 038

TP 2018
-128 728

TP 2019
-97 591

TA 2020
-100 000

TA 2021
-100 000

TS 2022

TS 2023

-77 038

-128 728

-97 591

-100 000

-100 000

0

0

TA 2017

TP 2018

TP 2019
-14 128

TA 2020
-50 000

TA 2021
-170 000

TS 2022

TS 2023

0

0

-14 128

-50 000

-170 000

0

0

TP 2017
-28 941
0
-28 941

TP 2018
-16 820

TP 2019
-1 333 055

TA 2020
-30 000

TA 2021
-30 000

TS 2022

TS 2023

-16 820

-1 333 055

-30 000

-30 000

0

0

TP 2017
-48 872
0
-48 872

TP 2018
-9 032

TP 2019
-56 242
81 094
24 852

TA 2020
-70 000

TA 2021
-120 000

TS 2022

TS 2023

-70 000

-120 000

0

0

TS 2022
0
0
0

TS 2023
0
0
0

Irtain omaisuus
Kaupunginhallitus
HALLINNON IRTAIMISTO
Menot
Tulot
Netto, sitova
ProE päivitys
Perusturvalautakunta
PERUSTURVAN IRTAIMISTO
Menot

Kust.arvio

Tulot
Netto, sitova

Sivistyslautakunta
SIVISTYKSEN IRTAIMISTO
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

Tekninen lautakunta
TEKNISEN IRTAIMISTO
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

-9 032

Teknisen irtaimisto eri kohteissa, mm. uusi hoitokone liikuntapuolelle ja paikkatieto-ohjelmisto 120 000
IRTAIN OMAISUUS yht.
Menot
Tulot
Netto

Kust.arvio

TP 2017
-311 662
0
-311 662

TP 2018
-154 580
0
-154 580

TP 2019
-1 501 016
81 094
-1 419 922

TA 2020
-250 000
0
-250 000

TA 2021
-420 000
0
-420 000

TP 2017
TP 2018
-1 742 450 -1 640 261
1 265 359 1 465 051
-477 091
-175 210

TP 2019
-4 583 594
1 539 035
-3 044 559

TA 2020
-4 981 000
1 291 000
-3 690 000

TS 2021
-1 806 000
261 000
-1 545 000

Investoinnit yhteensä
INVESTOINNIT
Menot
Tulot
Netto

Kust.arvio
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TS 2022
TS 2023
-1 970 000 -1 130 000
291 400
241 000
-1 678 600
-889 000

Rahoituslaskelma ja tunnusluvut

Rahoituslaskelma ja tunnusluvut
RAHOITUSLASKELMA
Ei sis. Vesilaitosta
Sis. Ta-muutokset 2019

TP 2018

TP 2019

TA 2020

TP ENN.

TA 2021

3 360 158

1 538 500

714 404

1 529 248

1 681 099

-1 297 086
302 433
2 365 505

-1 281 007

-50 000

-50 000

-50 000

257 493

664 404

1 479 248

1 631 099

-1 859 715

-4 583 593

-4 981 000

-4 981 000

-1 806 000

141 714

164 214

1 100 000

161 000

1 323 337
-394 664
1 970 840

1 374 821
-3 044 558
-2 787 065

1 291 000
-3 690 000
-3 025 596

500 000
-3 381 000
-1 901 752

100 000
-1 545 000
86 099

-150 793
7 750

-442 111
108 934

10 000

-150 000
30 000

-150000
30 000

0
-371 708
-1 800 000

0
-693 930
5 000 000

0
-693 930
3 660 887

4 750 000
-693 930
-3 000 000

2 000 000
-984 358
-2 000 000

-544 847

-721 766

12 640

1 252 239

1 200 000

-2 859 598

3 251 126

2 989 597

2 188 309

95 642

Rahavarojen muutos

-888 758

464 061

-35 999

286 557

181 741

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

972 015
1 860 773

1 436 076
972 015

1 400 077
1 436 076

1 722 633
1 436 076

1 904 374
1 722 633

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
myyntivoitto
vesihuollon yhtiöittämnen
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Investoinnit netto
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
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Rahoituslaskelman tunnusluvut

TP 2018

TP 2019

TA 2020

TP ENN.

TA 2021

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, viideltä vuodelta
suunnittelukaudella 0 tai positiivinen
-4 590 295
-5 391 400

-9 575 346

-3 809 701

-1 302 922

Lainakanta milj. €
Lainanhoitokate

14,7

20,1

24,0

24,1

23,1

2,2

8,0

-0,1

0,5

0,6

16

23

20

22

30

TP ENN.
1 056 070
166
6363
3787
24 098 869

TA 2021
-984 358
-155
6363
3633
23 114 511

(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset)
hyvä > 2, tyydyttävä 1-2, heikko < 1

Kassan riittävyys

365 pv*rahavarat varainhoitovuoden lopussa/kassasta maksut varainhoitovuonna
riittävä 14-30 päivän kassan riittävyys

Lainakannan muutos
Lainakannan muutos / asukas
Asukasmäärä
Lainaa asukasta kohden
Lainamäärä

TP 2018
-2 171 708
-336
6473
2436
15 769 772

TP 2019
4 306 070
672
6409
3132
20 075 842

TA 2020
2 966 957
460
6444
3576
23 042 799

Kaupungin velkavastuut:
-

Leasingvastuu Kampuksen osalta Kuntarahoitukselle 1.1.2021 14,8 milj.

-

Pitkäaikaislainat 1.1.2021 19,1 milj.

-

Kuntatodistukset 1.1.2021 2-5 milj.

Talousarviovuonna Kampuksen leasinglainaa lyhennetään noin 485 tuhatta euroa talousarviovuonna.
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Rahoituslaskelma ja tunnusluvut
Muita pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 984 358 euroa talousarviovuonna.
Lainanottovaltuudet on syytä vahvistaa talousarvion yhteydessä 5 miljoonaan euroon.
Varsinaisen lainanottovaltuuden lisäksi annetaan valtuus enintään 10 miljoonan euron
tilapäisrahoituksen ottamiseen kuntatodistuksien muodossa. Sitä on valtuus käyttää
täysimääräisesti kuitenkin vain jos kuntatodistusten korot ovat miinuskorkoisia.
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Henkilöstöosa

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
2016
2017
2018
Kehitysjohtaja (ent. tal.- ja hall.joht.)
+1
Talouspäällikkö
-1
Kansliasihteeri
-1
Kaupunginsihteeri
+1
Suunnittelija
Hallintosihteeri
-1
Henkilöstösihteeri
+1
Laskentapäällikkö *
Kirjanpitäjä/isännöitsijä
Palkkasihteeri *
Palkanlaskija
-1 -1/+1
Toimistosihteeri *
Toimistosihteeri
-1/+1
Palvelusihteeri
Koulunkäynninohj.-tstotyöntekijä
Lähetti
-1
Atk-tukihenkilö
-1
* Talous- ja palkkapalveluiden ulkoistaminen Monetra Pirkanmaa Oy:lle
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2019

2020

2021

2022

2023
-1

-1
+1

1

-1
-1
-2
-3
-1
-1
-0,5

Henkilöstöosa
SIVISTYSPALVELUT
Sivistysjohtaja
Hallintopäällikkö
Johtava rehtori
Rehtori
Tekstiilityön lehtori
Luokanopettaja
Luokanopettaja
Opettaja
Opettaja
Kasvatustyön palveluvastaava
Palvelukoordinaattori
Koulunkäynninohjaaja
Ruokapalvelutyöntekijä
Ruokapalvelutyöntekijä
Lastentarhanopettaja
Lastenhoitajien vakinaistamiset (3 kpl)
Lastenhoitaja
Lastenhoitaja
Lastenhoitaja
Lastenhoitaja
Perhepäivähoitaja
Perhepäivähoitaja
Perhepäivähoitaja
Kirjastonjohtaja
Kirjastonhoitaja
Kirjastovirkailija

2018
-1/+1
-1

2019

2020

2021

2022

2023

+1
-1
-1
-1/+1
-1
-1
-1
+1
+1
-1
-1/+1
-0,5
-1/+1
+3
*
*
*
*
-1/+1
-1/+1
-1/+1
+1/-1
-1/+1
-1/+1

* Muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomiksi
TEKNISET PALVELUT
Tekninen johtaja
Työpäällikkö
Työpäällikkö
Tekninen isännöitsijä
Tekninen avustaja
Assistentti
Ammattimies
Ammattimies
Puisto- ja puutarhatyöntekijä
Liikuntapaikkojen hoitaja
Siivooja
Siivooja
Toimitilahuolta
Toimitilahuoltaja
Kiinteistönhoitaja
Kirvesmies
Vesi- ja viemärilait. hoitaja

2018

2019

2020

2021

2022
-1/+1

2023

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

+1
-0,5/+0,5
-1
1 ****

-0,5/+0,5
-5 **
-1
-1
-1/+1
-1
-1/+1
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+0,5 *****

Henkilöstöosa

** Muutettu 2019 toimitilahuoltajiksi, määräaikaisten työsopimukset päättyneet, koska Koulukampus
Kaarnan siivouspalvelut on ulkoistettu
**** Täyttöä ei ole suoritettu (Korona vähentänyt liikuntatilojen käyttöä)
***** 2020 eläköityneen tilalle tarvitaan 0,5 henkilöä

PERUSTURVAN PALVELUT
2019
Hallintoylilääkäri (avoin)*
Kotisiivoustyöntekijä
Perhetyön asiantuntija
Perusturvajohtaja **
Sosiaaliohjaaja
Sosiaaliohjaaja

2020

2021

2022

2023

-1
-1/?
-1/?
-1
1

-1/?
-1/?
1

Sosiaaliohjaaja / hankkeet ***
Sosiaalipalvelusihteeri
Sosiaalityön päällikkö
Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä/ vammaispalvelut ****
Terveys- ja hyvinvointijohtaja

1
1

-1/?
-1/?
-1/?
-1/?
-1/?
-1/?
-1/?
-1/?

Palveluohjaaja *****

-1/?

1
Työvalmentaja ******
Työnsuunnittelija
Työvalmentaja
Työllisyyskoordinaattori *******
Vanhustyön asiantuntija
Vanhustyön asiantuntija
* siirtynyt palveluiden ostoihin kunnilta 1.6.2020
**Virka lakkautetaan
***uusi määräaikainen virka ( PirSOTE- ja KOMAS-hankkeet 1.12.-31.12.2021)
****uusi vakinainen virka, (siirtyy palveluntuottajalta 1.1.2021)
***** toimi muutetaan viraksi, (Työllisyyden kuntakokeilu)
******uusi määräaikainen virka hanke (Työllisyyden kuntakokeilu) 1.1.2021-30.6.2023
******* toimi muutetaan viraksi (Työllisyyden kuntakokeilu)

-1/?
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-1/?
-1/?
-1/?
-1/?
-1/?

Henkilöstöosa

Parkanon kaupungin palveluksessa oli 178 vakinaista ja 57 määräaikaista työntekijää.
Seuraavassa on kuvattu vakinaisen henkilöstön määrän kehitys vuosina 2005-2020
Vuosi
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Kaikki
369
353
350
354
359
360
349
347
382
395
206
194
185
180
185
178

Hallinto
16
16
15
15
15
15
14
14
15
15
15
13
15
21
22
14

Terveys
76
68
68
71
69
70
68
66
63
70
1
1
2
2
2
1

Sosiaali
125
129
135
139
92
95
95
97
127
133
12
16
13
10
12
12
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Sivistys Tekninen
109
43
100
40
93
39
91
38
126
57
124
56
119
53
116
54
124
53
123
54
128
50
116
48
112
43
114
33
119
30
123
28

Lakkautettavat ja perustettavat virat

Lakkautettavat ja perustettavat virat
❖ perusturvajohtajan virka lakkautetaan
❖ sosiaaliohjaajan virka perustetaan (määräaikaisesti täytetään) peruste: sote-hankkeet
❖ sosiaalityöntekijän virka perustetaan (vakinainen) peruste: Tehtävät siirtyvät Kolmostien Terveys
Oy:ltä
❖ työvalmentajan virka perustetaan (määräaikaisesti täytetään) peruste: työllisyyden kuntakokeilu,
päätöksenteko
❖ työllisyyskoordinaattorin virka (toimi muuttuu viraksi) peruste: työllisyyden kuntakokeilu,
päätöksenteko
❖ palveluohjaajan virka (toimi muutetaan viraksi) peruste: työllisyyden kuntakokeilu, päätöksenteko
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