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Kaupunginjohtajan katsaus
Parkanon elinkeinoissa ja taloudessa vahva vire
Parkanon kaupunki keskittyy taloudessa ja toiminnassa rakentamaan elinvoimaa ja
lapsiperheille vetovoimaiset palvelut. Kaupunki satsaa tulevaisuuteen, ja menossa on isoja
hankkeita elinvoiman, hyvinvoinnin ja hyvien asumisedellytysten turvaamiseksi. Näistä isoin
on koulukampus Kaarnan valmistuminen kesällä 2019.
Viimeisten kahden vuoden aikana talous on kääntynyt nousuun, ja tämä näkyy vahvasti
myös Parkanon yrityksissä ja työpaikoissa. Varsinkin usea kone- ja metallialan sekä
mekaanisen puunjalostusteollisuuden yritys on kasvanut viimeisten parin vuoden aikana
voimakkaasti. Tällä on monen vuoden huonon talouskehityksen jälkeen myös positiivinen
vaikutus kaupungin talouteen.
Kaupunki on elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkin kanssa tehnyt työtä monin tavoin, jotta alueemme
yritykset voivat kehittää toimintojaan. Elinkeinopolitiikka perustuu yritysten tarpeiden
kuuntelemiseen. Kaupunki tukee yritysten kehittymismahdollisuuksia maankäytön
ratkaisuilla, elinkeinoja tukevalla markkinoinnilla, avaamalla rahoitusmahdollisuuksia,
kouluyhteistyöllä sekä selkeyttämällä työvoiman saatavuutta yrityksille ja palveluihin.
Avainkysymykseksi on noussut osaavan työvoiman saatavuus. Kaupunki on satsannut
ammatillisen koulutuksen ja rekrytoinnin kehittämiseen yhteistyössä yritysten ja Saskyn
kanssa. Aktiivinen työllistäminen on jäntevöitynyt yritysten, Kehitys-Parkin, kaupungin
palveluiden ja TE-hallinnon kesken. Parkano on myös mukana Pirkanmaan Silta-sopimuksen
valmistelussa. Tämä Työ- ja elinkeinoministeriön vetämän prosessin tarkoitus on sopia
keinoista, joilla poistetaan yritysten kasvun esteitä. Keskeisiä tekijöitä työvoiman
rekrytoinnin lisäksi ovat koulutus, liikenneyhteydet sekä investoinnit uuteen teknologiaan.
Hyvät palvelut lapsiperheille
Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2022 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. Kolmostien Terveys Oy:n
neuvolapalvelut ja matalan kynnyksen lapsiperheiden palvelut ovat saaneet paljon kiitosta.
Useita vuosia käytössä ollut vauvaraha korotetaan 500 euroon. Nuoremmille ja
ikääntyneemmille kehitetään uusi lähiliikuntareitti.
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Tuottavilla toimintatavoilla ja jo vuodelle 2018 korotetulla veroprosentilla varaudutaan
tulevien vuosien lisääntyviin kustannuspaineisiin siten, että pystytään kestävästi
rahoittamaan koulukampus ja tarvittavat muut investoinnit. Maakuntauudistuksen
toteutuessa vuodesta 2021 alkaen kaupungin taloudelliset voimavarat ovat merkittävästi
nykyistä pienemmät, mutta toisaalta sote-palvelut eivät enää ole kaupungin vastuulla.
Koulukampus Kaarna tuo valmistuttuaan valtakunnallisesti edelläkäyvän, hyvän
oppimisympäristön koko peruskoululle, lukiolle, osin muuhun koulutukseen sekä liikunta- ja
kulttuuritoimintaan. Vuonna 2019 aloittava liikunta- ja eSport –linja on tarjolla Parkanossa
myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Lukio kehittää lisäksi musiikkiteatteria,
kansainvälisyyttä sekä yritysyhteistyötä. Uuteen koulukampukseen on jo nyt kohdistunut
suurta mielenkiintoa myös Parkanon ulkopuolelta, ja kouluilla on käynnissä
kehittämishankkeita uuden toimintatavan haltuunottamiseksi. YIT:n toteuttama
elinkaarihanke on myös tehokas lääke, jotta sisäilmaongelmista päästään eroon.
Sivistystoimessa jäntevöitetään nuorisopalveluita. Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti ja
kesällä 2018 avattu nuorisokahvila on hyvä tukikohta. Yhteistyötä jatketaan etsivän
nuorisotyön, työpajan ja järjestöjen kanssa.
Sote-palveluissa jatketaan ja vahvistetaan uudistetun toimintatavan toteuttamista
Pihlajalinnan ja sen tytäryhtiö Kolmostien Terveys Oy:n kanssa. Toimintamallilla voidaan
turvata hyvät palvelut tarvittaessa myös maakunta- ja sote-uudistuksen oloissa. Vuonna
2019 kehitetään mm. kotihoidon palveluita ja etälääkäritoimintaa.
Investointeja palveluihin ja asumisviihtyvyyteen – talous silti hallinnassa
Hyvän talouskehityksen ja veroprosentin noston vaikutuksesta verotulojen kertymän
arvioidaan kasvavan 8,1% eli noin 0,8 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien arvioidaan
laskevan noin 100 000 euroa. Talouden tervehdyttämisohjelma etenee suunnitelman
mukaisesti. Kesästä lähtien koulukampus tulee käyttöön, ja tämä tuo kustannustaakkaa.
Toisaalta väistötiloista päästään eroon. Koulukeskuksen pihasta vanha lukiorakennus on
tarkoituksenmukaista purkaa. Keskustan koululla jatkaa esikoulu, ja tilaa saneerataan
kuntouttavan työtoiminnan ja kasvupalvelujen tarpeisiin sekä matalan kynnyksen palvelujen
ja harrastustoiminnan kohtauspaikaksi.
Vuoden 2018 talousarvio on noin 1,4 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikate on noin 0,9 milj.
euroa positiivinen. Jatkossa on varauduttava myös mahdollisen korkotason nousun
aiheuttamiin lisämenoihin.
Käyttötalous on laadittu realistiselle pohjalle. Tuottavuutta kehitetään edelleen kiinnittämällä
huomiota toimiviin työprosesseihin ja osaamisen kehittämiseen. Kaupungin organisaation
käyttöön on hankittu useita uusia sähköisiä välineitä. Henkilöstöasioiden kehittämistarpeita
iii

arvioidaan loppusyksyllä 2018 toteutetun työhyvinvointikyselyn pohjalta. Vuonna 2019
käyttöön otettava intranet parantaa organisaation sisäistä viestintää.
Kaupungin omat investoinnit pidetään lähivuodet maltillisella tasolla, nettoinvestoinnit noin
2,7 miljoonaa euroa. Suurin uusi hanke on Pappilanniemeen suunniteltu ns. senioritalo,
johon haetaan ARA:n avustusta. Viihtyvyyden kehittämiseksi suunnitelmassa on torin
kattaminen, ITE-reitin sekä lähiliikuntareitin kehittäminen ja panostus kevyenliikenteen
tiettyihin kehittämishankkeisiin. Viime vuosina on tehty merkittäviä palveluita parantavia
investointihankkeita, kuten kirjasto, päiväkoti, Väistön ryhmäkoti, Alaskylä - Yliskylän
viemäröintihanke, viemäri- ja jätehuoltolaitoksen saneeraukset, kolmostien (Vt3)
parannushankkeet sekä Jäähallin korjaus.
Vesilaitos on yhtiöitetty ja uusi Parkanon Vesi Oy ottaa vastuun toiminnasta vuoden 2019
alussa. Putkistojen saneerauksia on jatkettava suunnitelman mukaisesti. Vedenottamon
rakentamista selvitetään Latikan alueelle. Parkanon laajakaistaverkon rakentaminen etenee.
Kaupungin yhdessä IPP Oy:n kanssa omistama Lupinet Oy on Yliskylän ja Alaskylän
hankkeen jälkeen rakentanut kuituverkon vuosina 2017-2018 Pohjois-Parkanoon. Lupinet on
hakenut Viestintäviraston rahoitusta Parkanon länsi- ja itäsuuntien valokuituhankkeiden
rakentamiseen. Kaupunki on varautunut rahoittamaan tätä vaadittavalla kolmanneksen
osuudella.
Huolimatta merkittävistä investoinneista Parkanon kaupunki pyrkii pitämään lainatason
kohtuullisena, siten että velkamäärä pysyisi alle 22 miljoonassa eurossa. Kaupungin
velkataso nousee hieman yli 3.000 euroon asukasta kohti.
Parkano rakentaa kumppanuuksia
Yhä tärkeämmäksi muodostuu elinvoiman, asumisviihtyvyyden ja hyvinvoinnin kehittäminen
yhdessä eri kumppaneiden kanssa. Kumppanuuksilla; yritysyhteistyön toimintatavalla ja
kolmannen sektorin kanssa luodaan laajemminkin uskoa ja mahdollisuuksia elinvoiman sekä
harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen.
Parkano tekee yhteistyötä naapurikuntien kanssa mm. sote-palveluissa, elinkeinotoiminnassa
sekä rakennustarkastuksessa ja ympäristötarkastuksessa. Rakennamme myös tulevan
maakunnan kanssa hyviä toimintamalleja, niin että myös kasvupalvelut toimivat vaikuttavasti
Parkanon seudulla. Yhteistyötä jatketaan Luoteis-Pirkanmaan seutukunnalla mm.
ammatillisessa koulutuksessa ja kehittämistoimissa sekä Läntisessä elinkeino- ja
työllisyysalueessa. Valtakunnallisesti osallistumme Seutukaupunkiverkoston (ns. T-55)
työhön, jolla vaikutetaan keskuskaupunkien ulkopuolella olevien kaupunkien ja seutujen
elinvoiman edellytyksiin.
Parkanossa 3.12.2018

Jari Heiniluoma, kaupunginjohtaja
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Talousarvion valmistelun taustatietoja
Kuntalain taloutta koskevat uudet säädökset ovat tulleet voimaan 1.5.2015. Lain 110 §:ssä on säädökset talousarvion ja
taloussuunnitelman valmistelusta.
Talousarvio ja -suunnitelma
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on
hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien
hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden
tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään
neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee
taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan,
miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja
taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kuntalain 111 §:ssä säädetään veroperusteista seuraavaa:
Viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista,
kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Veroperusteet tulee ilmoittaa Verohallinnolle 17.11.2018
mennessä. Taloussuunnittelu- ja kirjanpitojärjestelmän tavoitteena on
- korostaa valtuuston päätösvaltaa toiminnan ja talouden suunnittelussa
- kytkeä talousarvio pitkän aikavälin taloussuunnitteluun
- osoittaa keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi
- sitoa toiminta ja talous yhteen
- antaa oikea kuva kunnan taloudesta
- osoittaa kunnan taloudellinen tuloksen muodostuminen sekä rahoitustarpeen kattamiskeinot ja
- parantaa vertailtavuutta muihin talousyksikköihin.
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Talousarviolla ja taloussuunnitelmalla on kunnassa kolme päätehtävää. Ensiksi niissä asetetaan palvelutoimintaa ja
investointihankkeita koskevat tavoitteet. Toiseksi talousarvioon ja -suunnitelmaan budjetoidaan menoja ja tuloja koskevat
arviot eri tehtäville ja hankkeille. Talousarviovuoden osalta arviot ovat sitovia määrärahoja ja tuloarvioita. Kolmanneksi
talousarviossa ja -suunnitelmassa osoitetaan miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan.
Talousarvion ja -suunnitelman rakenne palvelee mainittuja kolmea tehtävää, palvelutoimintaa ja investointihankkeita
koskevien tavoitteiden asettamista sekä niiden edellyttämien menojen ja tulojen budjetointia käyttötalous- ja
investointiosassa. Toiminnan ja investointien pääomarahoitus ja siihen liittyvät korvaukset osoitetaan
tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa.
Talouden tasapainon tärkein arviointikriteeri on vuosikate. Vuosikate ilmoittaa rahoitusylijäämän sen jälkeen, kun
käyttötalouden nettomenot ja rahoituksen nettomenot on rahoitettu. Vuosikate on se tulorahoituksen määrä, joka on
käytettävissä investointeihin. Talous on tasapainossa, jos vuosikatteella voidaan rahoittaa investointien nettomenot.
Kuntaliitto on luonut seuraavat kriteerit tulorahoituksen riittävyyden eli vuosikatteen tason arvioinnille:
1. Vahva talous; Vuosikate riittää investointien nettomenon ja lainojen lyhennysten rahoittamiseen.
2. Tasapainossa oleva talous; Vuosikate riittää lainojen lyhennysten ja suunnitelman mukaisten poistojen eli
korvausinvestointien rahoittamiseen.
3. Hyväksyttävän alarajalla oleva talous; Vuosikate on yhtä suuri kuin suunnitelman mukaiset poistot eli vuosikate
riittää korvausinvestointien mutta ei kokonaan lainojen lyhennysten rahoittamiseen
4. Heikkenevä talous; Vuosikate on positiivinen, mutta tilikauden tulos poistojen jälkeen negatiivinen. Tällöin
vuosikatteella ei pystytä rahoittamaan suunnitelman mukaisia poistoja kokonaan eikä lainojen lyhennyksiä
ollenkaan.
5. Kriisitalous; Vuosikate on negatiivinen, jolloin käyttö- ja rahoitusmenojen rahoittamiseen joudutaan ottamaan
vierasta pääomaa.

Yleinen talouskehitys
Lähde: Suomen Pankki; Lokakuun 2018 talouskatsaus
Suomen talous jatkaa korkeasuhdanteessa. Kansantalouden tuotannon kasvu jatkui vakaana kesän aikana, mutta
inflaatio pysyi maltillisena. Matala inflaatio yhdistettynä työllisyyden nopeaan paranemiseen on kasvattanut kotitalouksien
ostovoimaa ja tukenut yksityisen kulutuksen kasvua. Merkkejä suhdanteen taittumisesta on kuitenkin erityisesti
rakennusalalla, joka on käynyt kuumana jo useamman vuoden. Maailmantalouden vaimentuneet kasvunäkymät
puolestaan painavat erityisesti vientiä ja tehdasteollisuutta.
Maailmantalouden kasvunäkymät ovat syksyn aikana hidastuneet erityisesti kauppapoliittisten jännitteiden voimistumisen
myötä. Esimerkiksi IMF arvioi maailmantalouden kasvun kuitenkin jatkuvan vajaan 4 prosentin vuosivauhtia myös tänä ja
ensi vuonna. Suomen talouskasvun kannalta suurimman riskin muodostaa mahdollinen vientikysynnän lasku, jos
protektionististen toimien aiheuttama epävarmuus lykkää investointeja Suomen vientimarkkinoilla.
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Kotimaassa sekä yritysten että kotitalouksien luottamus on yhä pysytellyt korkealla tasolla. Palvelualoilla ja
teollisuudessa luottamuksen nousu on kuitenkin taittunut kesän ja syksyn aikana, mutta rakentamisessa ja
vähittäiskaupassa luottamus on edelleen vahvistunut. Työllisyysodotukset sen sijaan jatkoivat vahvistumistaan kaikilla
päätoimialoilla. Kuluttajien luottamus puolestaan on edelleen korkealla tasolla vaikka onkin jatkanut kesällä alkanutta
laskuaan. Luottamusindikaattorin saldoluku oli syyskuussa 20,2, mikä on 8,1 pistettä pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.

Kansantalouden kokonaistuotanto kasvoi elokuussa 2,3 % ja teollisuuden tuotanto 1,8 % vuodentakaisesta.
Teollisuusaloilla tuotanto kasvoi kemian-, metsä- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, kun taas metalliteollisuuden
tuotanto (pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus) supistui. Teollisuustuotannon kasvuvauhti hidastui kesän aikana ripeän
alkuvuoden jälkeen, mutta koko kansantalouden tuotannon kasvussa vastaavaa hidastumista ei toistaiseksi ole
nähtävissä. Lyhyen aikavälin ennustemallit ennakoivat vahvana jatkuvaa kasvua myös vuoden kahdella viimeisellä
neljänneksellä.
Rakentaminen jatkui kesällä yhä vilkkaana. Asuntojen uudisrakentamisen volyymi kasvoi heinäkuussa 6,6 %
vuodentakaisesta, kun koko uudisrakentamisen volyymi kasvoi samaan aikaan 4,8 %. Asuinrakentamisen
suhdannehuippu on kuitenkin todennäköisesti jo ohitettu, sillä asuinrakentamisen volyymi on supistunut jo usean
kuukauden ajan. Samalla asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni 19 % vuodentakaiseen
verrattuna. Tämä heijastuu loppuvuoden aikana aloitettujen rakennushankkeiden määrään. Teollisuusrakentaminen
puolestaan pysyi heinäkuussa ennallaan kesäkuuhun nähden, eikä siinä toistaiseksi ole nähtävissä trendin kääntymistä.
Suomen viennin kasvu on toistaiseksi jatkunut kauppapoliittisista jännitteistä huolimatta. Erityisesti on kasvanut
palveluvienti, jonka määrä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 4,9 % vuodentakaisesta. Se muodostaa noin
kolmanneksen koko viennin arvosta. Eniten kasvoivat rakentamisen ja projektitoimitusten sekä muiden liike-elämän
palveluiden vienti. Jälkimmäinen koostuu mm. liikehallinnon konsulttipalveluista. Palvelutuonnin määrä puolestaan kasvoi
6,0 % vuodentakaisesta.
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Suomen talous kasvaa edelleen, ja kasvu on laaja-alaista. Tänä vuonna ylletään tuoreimpien tilastotietojen ja lyhyen
aikavälin ennusteiden perusteella hieman alle 3 % vuosikasvuun.

Työllisiä enemmän kuin koskaan aikaisemmin
Lähde: Valtiovarainministeriö julkaisu 24A/2018
Työllisten määrä nousi työvoimatutkimuksen mukaan tammi-kesäkuussa 2,9 % vuodentakaiseen verrattuna.
Työllisyyden trendi ylitti kesäkuussa edellisen ennätystasonsa, eli vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat.
Työllisyysasteen trendi nousi kesäkuussa 71,8 prosenttiin.
www.temtyollisyyskatsaus.fi:
Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli
vuoden 2018 lokakuussa neljänneksen alempi
kuin vuoden 2017lokakuussa. Uusien avoimien
työpaikkojen korkea määrä (5 591 kpl)
mahdollistaa positiivisen suunnan
työttömyyden kehityksessä. Työttömiä
työnhakijoita Pirkanmaalla oli vuoden 2018
lokakuussa 20 171 henkilöä, laskua
vuositasolla 6 745 henkilöä eli 25,1 prosenttia.
Työttömyysaste oli 8,2 prosenttia. Vastaavasti
koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin
8,7 prosenttia. Kaikissa Pirkanmaan kunnissa
työttömien työnhakijoiden määrä laski, osassa
jopa merkittävän paljon, eli yli kolmekymmentä
prosenttia vuoden 2018 lokakuussa verrattuna
vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan.
Kunnista seitsemässä oli joko 6 prosenttia tai
alle 6 prosentin työttömyysaste.
Valtakunnallisesti verrattuna Pirkanmaan
työttömyyden lasku oli kärkitasoa.
Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys
ovat edelleen haaste. Työttömien miesten
työllisyyskehityksessä oli edelleen muutosta
parempaan suuntaan. Samalla talouskasvu
näyttää säilyttävän nykyisen tasonsa. Uusia
avoimia työpaikkoja on vuoden ensimmäisten
10 kk aikana ollut enemmän kuin viimeiseen 12 vuoteen oli ollut. Keskimäärin vuonna 2018 oli 5 960 kpl joka oli yli
900 kpl enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana oli ollut.
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Julkisen talouden kehitys
Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisu 24A/2018
Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista
taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja
pysyy tasapainon tuntumassa vuoteen 2022 saakka. Hallituksen asettamat julkisen talouden velkaa ja
rahoitusasemaa koskevat tavoitteet näyttävät pitkälti toteutuvan. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee alle 60 prosentin kuluvana vuonna ja jatkaa laskuaan 2020-luvun alkuvuosiin saakka.
Paikallishallinnon alijäämä pienenee hiljalleen vuosina 2019-2022. Vuonna 2019 menoja kasvattavat
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi kunta-alan palkankorotukset ja
kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen, jonka vaikutus näkyy suurimmaksi osaksi jo v.
2019. Myös investointimenot pysyvät korkealla tasolla vilkkaan sairaalarakentamisen vuoksi.
Paikallishallinnon tulot kasvavat kuitenkin menoja nopeammin, kun verotulojen kasvu piristyy v. 2019.
Kuntien saamien verotulojen kasvua kiihdyttävät mm. poikkeuksellisen matalat verotulokertymät v. 2018 ja
kertaluonteinen verotulojen lisäys v. 2019.
Valtionavut laskevat kuluvasta vuodesta, mikä johtuu mm. valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon
tarkistuksesta. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus vuoden 2016 toteutuneiden
kustannusten perusteella vähentää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta yli 200 milj. euroa.
Hallitusohjelman mukaisesti kuntien valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotusta myöskään v. 2019.
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Paikallishallinnon rahoitusasema on kuitenkin vielä hieman alijäämäinen vuosina 2021–2022.
Paikallishallinnon nimellinen velka kasvaa vuosina 2018–2020, mutta v. 2021 velan määrä laskee, kun n. 4,1
mrd. euroa sairaanhoitopiirien velkaa siirtyy maakuntahallinnolle.
Tilastokeskuksen kesäkuun alussa julkaisemien ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous
(peruskunnat ja kuntayhtymät) vahvistui selvästi vuonna 2017. Kuntatalouden tilikauden tulos oli noin 1,3
mrd. euroa positiivinen, ja se parani edellisvuodesta noin 200 milj. eurolla. Vuosikate riitti myös
edellisvuoden tapaan kattamaan poistot ja arvonalentumiset sekä nettoinvestoinnit.
Kuntatalouden vuosikatteen vahvistuminen perustui ennen kaikkea peruskuntien vuosikatteen
vahvistumiseen, sillä kuntayhtymien vuosikate heikkeni vuonna 2017 noin 30 milj. euroa. Kuntatalouden
vahvistumista selittää ennen kaikkea toimintamenojen maltillinen kasvu sekä verotulojen kasvun
nopeutuminen.
Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2017 hieman yli 3,4 mrd. euroa, josta peruskuntien osuus oli
noin 2,4 mrd. euroa ja kuntayhtymien osuus noin 1,0 mrd. euroa.
Kuntatalouden lainakanta kasvoi vuoden 2016 noin 18,1 mrd. eurosta noin 18,4 mrd. euroon. Lainakannan
kasvu perustui pääosin kuntayhtymien kasvaneeseen lainanottoon.
Erot kuntien välillä säilyivät kuitenkin edelleen suurina ja osassa kuntia taloudelliset haasteet jatkuivat
edelleen. Tilikauden tulos oli vuonna 2017 negatiivinen 51 kunnalla. Vuosikate oli negatiivinen neljässä
kunnassa (14 kunnassa vuonna 2016). Yhteensä 53 kunnassa vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja, kun
vastaava luku oli 100 kuntaa vuonna 2016 ja 116 kuntaa vuonna 2015. Vuosikate-poistot -mittarilla kunnista
noin 82 prosenttia oli vuonna 2017 taloudeltaan tasapainossa.

Kuluvan vuoden talouden ennusteet
Parkanon kaupungin taloudessa vuosi 2017 oli tulokseltaan paras lähes kymmeneen vuoteen.
Tilikauden tulos 1 786 168 euroa selittyi kuitenkin osittain useista kertaluontoisista eristä.
Kuluvan vuoden osalta talousarvion toteutuminen ennustetusti on haasteellista. Todennäköisesti kuitenkin
päädytään melko lähellä talousarvion +0,3 milj. euron tulosta.
Kuluvan vuoden tulokseen vaikuttaa erityisesti verotulojen erittäin heikko kehitys. Tätä on selostettu
myöhemmin kohdassa Verotulot. Todettakoon myös, että verotulojen ennusteet kuluvallekin vuodelle ovat
erittäin epävarmoja vielä tässäkin vaiheessa vuotta.
Kaupungin nettolainat vähentyivät vuonna 2017 noin 800 000 euroa ja tämän vuoden osalta lainojen
nettomäärä tulee edelleen laskemaan lyhennysten verran eli noin 400 000 euroa.
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Valtion talousarvioesityksen vaikutukset kuntatalouteen
Alla oleva taulukko sisältää kaikki valtion talousarvioesitykseen sisältyvät toimenpiteet, joilla on vaikutusta
kuntatalouteen. Valtion toimenpiteiden vaikutus on nettomääräisesti noin 254 milj. euroa kuntataloutta
heikentävä vuonna 2019. Valtionosuusindeksin jäädytys ja kustannustenjaon tarkistus ovat merkittävimmät
kuntataloutta heikentävät valtion toimenpiteet.
Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää kuntien menoja. Näitä ovat
muun muassa erikoissairaanhoidon alueellisen järjestämisen tehostaminen ja omais- ja perhehoidon
kehittäminen. Kunnat voivat kuitenkin omilla päätöksillään vaikuttaa merkittävästi siihen, miten näiden
toimien vaikutukset realisoituvat.
Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2019 merkittävästi myös muut tekijät kuin valtionpäätökset, kuten kuntien
työvoimakustannuksia alentava kilpailukykysopimus. Taulukkoon sisältyy kilpailukykysopimuksen
vaikutuksista vain valtionosuuden vähennys, noin 29 milj. euroa, jolla jaetaan sopimuksesta julkiselle
taloudelle aiheutuvaa kustannusrasitusta valtion- ja kuntatalouden kesken.
Valtion toimenpiteiden vaikutuksen arvioidaan olevan nettomääräisesti noin 129 milj. euroa kuntataloutta
heikentävä vuonna 2018. Hallitusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää
kuntien menoja. Näitä ovat muun muassa erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen ja omais- ja
perhehoidon kehittäminen. Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2018 merkittävästi myös muut tekijät kuin
valtion päätökset, kuten kuntien työvoimakustannuksia alentava kilpailukykysopimus.
Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ehdotetaan talousarvioesityksessä 180,5 milj. euroa.
Määrärahoista 130 milj. euroa kohdennetaan maakuntien ja soten ICT –valmisteluun.
Oheisena on taulukko, jossa on selvitetty valtion toimenpiteiden vaikutus kuntien ja kuntayhtymien
talouteen, milj. euroa, muutos 2018–2019:
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Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 375 miljoonaa euroa vuonna
2019 (8 458 milj. euroa vuonna 2018). Kuntien valtionosuudet vähenevät -83 milj. euroa (-1,0 %, 15
€/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Valtionosuudet
Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm.
-

vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-231 milj. €)

-

valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+224 milj. €)

-

kilpailukykysopimuksen (kiky) takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497
milj. € (-91 €/as)

-

hallitusohjelman mukaisten indeksijäädytysten takia kunnilta jää peruspalvelujen valtionosuutta
saamatta 91 milj. euroa vuonna 2019

-

peruspalvelujen hintaindeksin arvo vuodelle 2019 on 1,3 %

Yhteensä hallituskautta eli vuosia 2016-2019 koskevista indeksijäädytyksistä johtuen peruspalvelujen
valtionosuus on -243 milj. euroa alemmalla tasolla mitä se olisi ilman päätöstä indeksikorotusten
jäädyttämisestä.
Valtionosuusprosentti nousee 0,03 prosenttiyksikköä ja on 25,37 vuonna 2019 (25,34 vuonna 2018).
Kilpailukykysopimuksen takia valtionosuutta vähennetään kahteen kertaan -59 miljoonan euron osalta
vuonna 2019. Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostamiseen liittyvä valtionosuusvähennys
kohoaa -85 miljoonaan euroon vuonna 2019. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään 30
miljoonaa euroa kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoitusta varten. Tarkempaa tietoa siitä, miten
digitalisaation kannustinrahoitus kunnille myönnetään, ei vielä ole.
Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja
kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Lisäksi samassa yhteydessä valtionosuuksien kanssa
maksetaan kunnille ja muille opetuksen järjestäjille kotikuntakorvauksia.
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Verotulot
Kuluvan vuoden kunnallisverokertymä tulee laskemaan koko maassa ennusteesta. Syyt löytyy osittain
verovuoden 2018 jako-osuus-oikaisussa ja ennakkokertymissä sekä loppuvuoden oikaisutilityksissä ja
ennakonpalautuksissa jotka verovuoden 2017 osalta olivat lokakuun veroennusteessa arvioitu liian
myönteisiksi kuntien osalta.
Parkanonkin osalta vuoden 2017 kunnallisveron kehitys oli heikkoa (- 3,7 %). Tämän johdosta myös kunnan
loppuvuoden oikaisut ovat suuria.
Parkanossa ennakonpalautukset olivat yhteensä reilu 2 miljoonaa euroa, joka alentaa kuluvan vuoden
kertymiä. Oikaisut ovat suuria sillä 1,7 milj. euroa peritään joulukuussa. Viimeisimmän 5.11.2018 saadun
Kuntaliiton verotuloennusteen mukaan vuoden 2018 verotilitys olisi vain hieman yli 22 milj. euroa jääden
talousarviosta lähes 550 000 euroa.
Kunnallisveron tuotto nousee Parkanossa joka tapauksessa ensi vuonna noin 1 prosentin verran (koko
maassa se taas laskee noin -1,2 %). Veroprosentin korotus näkyy ensi vuoden kertymissä, jolloin
kunnallisveron odotetaan kasvavan reilun 8 % verran.
Se että verotuotto laskee kokonaisuutena Parkanossa edellisestä vuodesta, johtuu yhteisöveron laskusta (9,0 %). Tämä taas pääosin johtuu kunnan yhteisöveron jako-osuuden laskusta verovuodelle 2018. Myös
vuoden 2017 poikkeuksellinen kertaerä vääristää vuosien vertailua yhteisöveroerän osalta.
Valmistunut verovuosi 2017 vaikuttaa alentavasti ennusteeseen tuleville vuosille. Maksettavan
kunnallisveron taso laskee myös ennustevuosille 2020-2022.
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Kunnallisveron vahva kertymäkasvu vuonna 2019 aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena.
Pääasiassa kasvu johtuu heikosta vertailuvuodesta 2018.
Jäännösverot selittävät osan ensi vuoden kasvusta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilitetään kunnille
verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin kalenterivuoden 2019 aikana. Työntekijöiden
työttömyysvakuutusmaksun alentuminen nostaa omalta osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös
parantunut työllisyystilanne.
Ensi vuodelle yhteisöverokertymään odotetaan kasvua vuonna 2019, joka pääosin selittyy heikolla
vertailuvuodella sekä toimintaylijäämän vahvasta kasvuennusteesta.

Talousarvion laadinnan ohjeistus
Vuoden 2019 talousarvion valmistelu aloitettiin kesälomien jälkeen virkamiestyönä. Kukin toimialajohtaja
valmistelu oman sektorinsa osalta raamiesityksen. Esitystä käytiin läpi johtoryhmässä, josta raamiesitys eteni
kaupunginhallitukseen. Kaupunginhallitus antoi talousarvioraamikehykset kokouksessaan 17.9.2018.
Kehyksessä on seuraavat olettamat:
-

palkkataso on nykyinen, ei siis korotuksia

-

lomaraha Kiky-sopimuksen mukaisesti

-

verotulot verottajan arvion mukaisesti

-

valtionosuudet viimeisimmän arvion mukaisesti

Toimintatuotot on kehyksessä arvioitu nykyiselle tasolleen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon
määrärahat on kehykseen arvioitu hankintasopimuksen täsmennyksen mukaisesti ottaen huomioon
sopimuksen mukainen vuosikorotus.
Verotulot arvioidaan talousarvioon Kuntaliiton verokehikon pohjalta.
Rahoituskuluissa varaudutaan lainamäärän kasvamiseen investointien mukaisesti.
Säästöinä kaikkien hallintokuntien tulee kartoittaa mm:
– maksujen ja taksojen tarkastelu – onko korotusmahdollisuuksia?
– tulojen kerryttämiseen kiinnitettävä huomiota
– myytävien palveluiden markkinoinnin tehostaminen
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– ydintoimintoihin keskittyminen
– eläköitymisten ja muutoin avoimeksi tulevien toimien kriittinen tarkastelu/tehtävien
uudelleenjärjestelyt
– henkilöstön motivointi ja tehtävien selkiyttäminen
- henkilöstön mukaan ottaminen talousarvioprosessiin, hyvien ideoiden/käytäntöjen löytämiseksi
– työajan tehokas käyttö
– henkilöstömitoitukset/työpanoksen seuranta
– kustannustietoisuuden lisääminen läpi organisaation; hallintokunnilla yhtenäiset käytännöt
– hankintojen kriittinen tarkastelu/keskitetyt hankinnat
– sijaisten ja muiden määräaikaisten kriittinen tarkastelu
– palkattomat vapaat, vuorotteluvapaat, opintovapaat, osa-aikatyö
Sisäiset menot ja tulot pidetään kuluvan vuoden talousarvion tasolla, muutokset toki huomioiden ja
perustellen.
Alustavan suunnitelman mukaan 2019 nettoinvestointien määrä olisi noin 2,6 miljoonaa euroa.
Peruspalveluihin tehtävien investointien tulee olla käyttötalousmenoja vähentäviä. Pitkällä tähtäimellä
investointi-suunnitelmat pitää asettaa kestävälle tasolle velkaantuneisuuden pysähdyttämiseksi ja talouden
tasapainon saavuttamiseksi.
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Talousarvioraami (ulkoinen):
TA 2019 17.9.2018
Tulot
Menot
Keskuvaalilautakunta
3 000
18 560
Tarkastuslautakunta
31 462
Kaupunginvaltuusto
67 160
Kaupunginhallitus
380 562
3 554 956
Perusturvalautakunta
13 926 903
39 349 906
Sivistyslautakunta
567 977
8 830 221
Tekninen lautakunta
692 195
4 582 973
Rakennus- ja ympäristölautakunta
112 200
757 181
Käyttötalous yhteensä
15 682 837
57 192 419

Netto
15 560
31 462
67 160
3 174 394
25 423 003
8 262 244
3 890 778
644 981
41 509 582

TA 22.10.2018
Tulot
Menot
0
18 683
33 860
79 773
363 732
3 481 916
14 199 484
39 378 863
514 646
8 731 910
706 990
4 175 346
112 200
756 224
15 897 052
56 656 575

Netto
18 683
33 860
79 773
3 118 184
25 179 379
8 217 264
3 468 356
644 024
40 759 523

Nettomuutos
3 123
2 398
12 613
56 210
243 624
44 980
422 422
957
750 059

Kaupunginhallituksen ensimmäisen käsittelyn raami oli yli 800 000 euroa miinusmerkkinen ilman
kertaluontoisia poistoja. Toimintakatteen nettomuutos vuoden 2018 talousarvioon nähden oli +4,3%.
Tarkistusten jälkeen toimintakatteen nettomuutos putosi +2,4%:iin.

Talousarvion valmistelun aikana tehtyjä tarkistuksia:
Verotulojen ennuste kuluvan vuoden osalta heikkeni huomattavasti, mutta vuoden 2019 ennuste on edelleen
erittäin lupaava. On kuitenkin syytä varautua siihen, että verotuloennuste ei tulevanakaan vuonna toteudu ja
verotuloissa lienee jälleen ns. rytmihäiriötä.
Sairaanhoitopiirin ylijäämän palautusta ennakoitiin talousarvion valmistelun alkuvaiheessa tulevan
ensivuodelle, mutta SHP tulouttaakin loput ylijäämistä jo tänä vuonna, joten talousarviosta poistettiin
tulopuolelta 250 000 euroa käsittelyn aikana.
Lukion purkamisen kustannus päätettiin sisällyttää Kampuksen leasinghankintakustannukseen.
1.1.2019 aloittavan Parkanon Vesi Oy:n toiminta ja vesihuoltolaitoksen määrärahojen poistuminen
kaupungin puolelta on tarkentunut talousarviokäsittelyn aikana.
Investointeihin lisättiin valmistelun loppuvaiheessa Pappilanpolun tukiasuntokohde.
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Operatiivinen organisaatio

Suunnitelmakauden organisatoriset muutokset
Suunnittelukaudella tavoitteena on kohdistaa henkilöstöresurssit tehokkaasti oikeisiin asioihin kaikilla
organisaatiotasoilla. Strategiatyön aikana luonnosteltu uusi Palvelukeskusmalli on otettu käyttöön ja sen
tehostamista jatketaan. Palvelukeskusmallissa osastot on korvattu toimialueilla. Toimialueiden yhteistyötä ja
raja-aitoja puretaan edelleen. Tämä antaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi sijaisuuksien järjestämisen
osalta.
Henkilöstön rekrytoinneissa selvitetään aina ensisijaisesti sisäisten siirtojen mahdollisuus, eläköitymiset
tarkastellaan tapauskohtaisesti.
Sivistystoimessa tehdään Kampuksen valmistumisen johdosta johtamisjärjestelyitä, johtava rehtori
rekrytoidaan kevään 2019 aikana.
Kartoittaja on palkattu työsopimussuhteeseen, joten kartoittajan virkaa ei ole enää täytetty ja se tulee
lakkauttaa talousarvion yhteydessä.
Parkanon kaupungin vesihuolto siirtyy 1.1.2019 Parkanon Vesi Oy:n hoidettavaksi. Henkilöstön siirron osalta
neuvottelut ovat vielä kesken. Siirto koskee arviolta 3-4 henkilöä.
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Talousarvion rakenne ja sitovuus
Parkanon kaupungin taloussuunnitelma on laadittu neljäksi vuodeksi: Taloussuunnitelma vuosille 2019-2022.
Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.
Talousarvio jakautuu käyttötalouteen, tuloslaskelmaosaan, investointeihin ja rahoitusosaan. Talousarvion
tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, käyttötalous- ja investointiosalla taas
ohjataan toimintaa. Käyttötalousosaan sisältyvät yhteistoiminta-alueen sote-palvelut järjestetään Parkanon
kaupungille ja Kihniön kunnalle.
Vesihuoltolaitos käsitellään muuna taseyksikkönä kirjanpidon eriyttämiseksi ja sen määrärahat sisältyvät
koko kaupungin lukuihin. Talousarviokirjassa esitetään vesihuoltolaitoksen laskelmat myös erikseen.
Kaupunginvaltuusto päättää käyttötalousosan tehtävät, joille se asettaa toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet.
Talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on nettomääräraha
-

-

-

lautakuntatasolla (toimielimittäin)
sote –palvelut omana sitovuustasonaan erikseen Parkanon ja Kihniön osalta
vesihuoltolaitos omana sitovuustasonaan

Investoinnit ovat sitovat tehtäväalueittain. Yli 168.000 euron hankkeet ja yli 84.000 euron irtaimistohankkeet
on esitetty omana määrärahanaan ja ne ovat hankekohtaisesti sitovia kokonaiskustannusarvion puitteissa.
Pienet hankkeet ovat sitovia hankeryhmittäin, esim. pienet rakennushankkeet yhteensä.
Tuloslaskelman toimintakate, verotulot, valtionosuudet, rahoitustuotot ja -kulut ovat sitovia.
Rahoituslaskelmassa esitetyt anto- ja ottolainojen nettomuutokset ovat sitovia.
Talousarviossa esitetään myös tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnuslukuja. Taloussuunnitelmaan
sisältyy henkilöstöosa, jossa esitetään toimialoittain henkilöstö tilastollisena tarkasteluna
Henkilöstöosa sisältää tilastolliset muutokset ja henkilöstön rekrytointisuunnitelman.
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Parkanon kaupungin strategia
Parkanon kaupunginvaltuuston määrittelemä uusi Visio on seuraava:
•
•
•
•

Parkano tunnetaan rohkeita avauksia tekevänä paikkakuntana, jossa tartutaan toimeen ja järjestetään
asiat parhain päin.
Parkano on Tampereen ja Seinäjoen välisen Suomen elinvoimaisin keskus, joka houkuttaa asukkaita ja
luo uusia työpaikkoja.
Parkano tarjoaa viihtyisän asuinympäristön sekä mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua aktiivisesti.
Laadukkaista palveluista huolehditaan luomalla uusia toimintamalleja ja uudenlaista kumppanuutta.

Kaupunginvaltuuston määrittelemät arvot ovat:
1. Tehdään yhdessä ja haetaan kumppanuuksia
2. Ollaan ennakkoluulottomia ja tartutaan toimeen
3. Toimitaan avoimesti ja yksilöä sekä yhteistyökumppaneita arvostaen
Kaupungin vision toteutumista ja toiminnan kehittämistä varten on asetettu kolme painopistettä.

ELINVOIMA JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN
Visio: Parkano on elinvoimaisin keskus Tampereen ja Seinäjoen välillä.
Tavoitteet:
•

Alueen paras ostos- ja matkailukeskus

•

Kolmea maakuntaa palveleva logistiikan keskus

•

Asukkaita houkuttava ja työpaikkoja lisäävä elinvoimainen aluekeskus

•

Kehittyvä asemanseutu

•

Kehittyvä Kolmostien varsi

•

Houkutteleva paikkakunta, jossa on myönteinen ilmapiiri

•

Vahva toisen asteen koulutus ja aikuiskoulutus

•

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

Asumiskustannukset sekä tonttihinnat pidetään kohtuullisina

•

Huolehditaan riittävästä määrästä houkuttelevia tontteja

•

Huolehditaan rakentamisen joustavuudesta

•

Säilytetään kylät aktiivisina ja elinvoimaisina

•

Säilytetään ja monipuolistetaan harrastustoimintaa

•

Kehitetään vapaaehtoistoimintaa sekä yhteistyötä järjestöjen kanssa

•

Parannetaan osallistumismahdollisuuksia

•

Hyödynnetään kaunista luontoa vapaa-ajanasumisen lisäämiseen

HYVÄT PALVELUT
Visio: Avainpalvelut kehityksen kärjessä
Tavoitteet:
•

Vahvistetaan palveluja, joiden varaan lapsiperheet voivat perustaa kodin

•

Uuden opetussuunnitelman mukainen vetovoimainen oppimisympäristö

•

Kehitetään ja lisätään toisen asteen koulutusta

•

Monipuolinen kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminta sekä aktiiviset kulttuuripalvelut

•

Vahvistetaan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä lähipalveluita

•

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota

•

Turvataan ikäihmisten palvelut

•

Täydennetään palvelukonseptia yhteistyöllä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa
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Talousarvion 2019 yleiset tavoitteet
Kaupungin yleiset tavoitteet ohjaavat koko kaupungin toimintaa ja hallintokuntien tavoitteiden asettamista.
Tavoitteiden ja määrärahaesitysten tulee olla linjassa siten, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.
Tavoitteet tulee yksilöidä niin selkeästi, että tavoitteiden toteutuminen voidaan todentaa ja arvioida.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta tulee järjestää käyttämällä mittareita ja tunnuslukuja.
Arviot tavoitteiden toteutumisesta ja olennaisista talousarvion poikkeamisista esitetään käyttötalousosan
yhteydessä.

Valtuusto on päättänyt laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteiksi seuraavat:

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien esiintyvyyteen. Yhteisöllisyys,
syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus. Viestintä kuntalaisille. Hyvinvointityön rakenteiden
vahvistaminen. Painopisteet ja kehittämiskohteet: lapset ja lapsiperheet, nuoret, työikäiset, ikäihmisten
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.
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Parkanon talouden kehitys
Talouden sopeutusohjelma suunnitelmavuosille
Parkanon taloutta on tasapainotettu ainakin vuodesta 2014 lähtien. Suurimpana haasteena on olut
verotulojen heikko kehitys, joka on ollut vuodesta 2015 lähes samoissa lukemissa. Historiallisen suuri
koulukampusinvestointi on haasteellinen ja vaatii osaltaan rakenteellisia muutoksiakin.
Rakenteellisia muutoksia ja säästökeinoja on arvioitu vuonna 2014 työskennelleessä talouden
seurantaryhmässä sekä vuoden 2016 talousarvion valmisteluprosessissa kaupunginhallituksessa sekä
virkamiestyönä syksyn 2016 aikana ja talven 2017 aikana. Vuoden 2018 aikana talouden tarkastelu on tehty
talousarvioprosessin yhteydessä.
Merkittävimmät säästöt kertyvät koulukampuksen käyttöönotosta. Sen ajoituksesta riippuu myös väistötilojen
aiheuttamien lisäkustannusten välttäminen, tavoite käyttöönotolle on syyslukukauden 2019 alusta.
Rakenteellinen sopeutusohjelma koostuu seuraavista asioista:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Koulutuksen keskittäminen yhdelle kampukselle. Tuntikehyksen alentaminen vastaamaan
oppilasmäärää. Säästö tilakustannuksissa, henkilöstömenoissa ja kuljetuksissa.
Muiden investointien pitäminen matalina. Kiinteistöjen asianmukaisesta ylläpidosta huolehtiminen.
Kiinteistöjen käytön tehostaminen. Selvitys vapaiden kiinteistöjen myyntimahdollisuuksista. Selvitys
vuokrakiinteistöissä tapahtuvien toimintojen siirtämisestä omiin kiinteistöihin.
Palvelurakenteen hyvä ja tehokas toiminta; yhteistyökumppanit.
Palveluiden ja kaupunkirakenteen (esimerkiksi katuverkon) kehittäminen maltillisesti, siten että
kustannukset eivät kasva.
Hankinnat; vain välttämättömät hankitaan, merkittävät hankinnat kilpailutetaan.
Henkilöstöpolitiikka; eläköitymisten yhteydessä aina arvioidaan töiden uudenlaisen järjestämisen
mahdollisuudet. Henkilöstöjaosto valmistelee tarkemmat toimet tehtäväalueiden kartoituksen
pohjalta. Lisäksi vapaaehtoiset palkattomat vapaat, yt -neuvotteluiden mahdollisuus.
Kaupungin elinvoimaisuuteen panostaminen; priorisoidut elinkeinohankkeet sekä strategiset tekijät
pidemmällä tähtäimellä (mm. tonttipolitiikka, logistiikan hyödyntäminen, markkinointi).
Tulojen kerryttämiseen kiinnitetään huomiota.
Myytävien palveluiden markkinoinnin tehostaminen on erityisesti vuoden 2019 teema.

Verotulojen lisäämiseksi valtuusto nosti veroprosenttia vuodelle 2018 1 %-yksiköllä.
Henkilöstöresurssien tarkastelu
Henkilöstömenot ovat oman toiminnan suurin menoerä. Henkilöstö on kuitenkin myös kaupungin voimavara.
Palvelut tuotetaan henkilöstön avulla. Henkilöstön määrän suhde tuotettaviin palveluihin riippuu melko
suorasti haluttavasta palvelutasosta. Palvelutason säilyttäminen nykytasolla vaatii nykyisen henkilöresurssin
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käyttämistä tehokkaasti. KIKY –sopimus edellyttää tehokkuustarkastelua ja siten myös resurssitarkastelua.
Resurssitarkastelu tehdään aina eläköitymisten tai vapautuvien tehtävien täytön yhteydessä.
Tavoitteet sekä henkilöstöresurssit tarkastellaan ja priorisoidaan kaikilla organisaation tasoilla koko
palvelukeskuksessa. Prosessien tarkastelu myös kriittisesti on keino tehostaa työtä ja toimintatapoja.
Henkilöstön osaamista ja organisaatiota vahvistetaan koulutuksen ja erilaisten hankkeiden avulla. Kaupungin
toimintatapoja arvioidaan kautta linjan ja haetaan uusia yhteistyömahdollisuuksia. Parhaiten tämä onnistuu
yhteistyössä henkilöstön kanssa.
Toimenkuvien päivittäminen ja TVA –tarkastelu on saatettu loppuun kesällä 2018 ja parhaillaan on menossa
henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiprosessi ja sen perusteella jaettavien henkilökohtaisten lisien
jakaminen vuoden 2019 alusta lukien.
Toiminta
Talousarvion ulkoiset toimintamenot ovat yhteensä 56,7 milj. euroa, kasvua kuluvan vuoden talousarviosta
0,74 %. Toimintatuotoissa on vastaavasti 3,38% lasku.
Menot sisältävät sote –palvelujen määrärahassa huomioidun kiinteän hinnan sopimuksen mukaisella
korotusosuudella.
Henkilöstökuluissa on huomioitu tämän vuoden tapaan Kiky- sopimuksen mukainen lomarahojen 30 %:n
leikkaus. Palveluiden ostoista valtaosa kohdentuu sote –palveluiden hankintaan Parkanolle ja Kihniölle.
Tulevan maakuntamallin ennakointi on tässä vaiheessa vielä hankalaa, kun lopullinen toteutusmalli
vaikutuksineen ei ole tiedossa.
Talousarvion keskeiset erät
Ulkoinen, ilman vesilaitosta.

Toimintatuotot
Toimintakulut
Verotulot
Valtionosuudet
Vuosikate
Yli-/Alijäämä
Nettoinvestoinnit
Lainakanta

TP 2017 TA 2018 TA 2019 Ero TP 17 Muutos%
17,5
16,4
15,9
-1,6
-9,1 %
-55,5
-56,2
-56,7
-1,2
2,2 %
22,1
22,6
23,8
1,7
7,7 %
18,4
18,3
18,2
-0,2
-1,1 %
2,9
1,5
0,9
-2,0 -69,0 %
1,5
0,1
-1,4
-2,9 -193,3 %
-0,5
-1,0
-2,6
-2,1 420,0 %
17,9
20,6
22,0
4,1
22,9 %
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Verotulot ja valtionosuudet
Veronkorotuksen yhteydessä kiinnitettiin huomiota kunnassa siihen, että efektiivinen veroaste nousee 1%
veronkorotuksesta huolimatta kuitenkin vain 0,7% -yksikköä, 13,81 %:sta 14,49 %:iin. Tähän vaikuttaa
verovähennysjärjestelmä, jonka vaikutus näkyy kuluvan vuoden verotulokertymässä. Vuodelle 2019
verottajan ennuste on Parkanon osalta jopa pelottavankin positiivinen.
Verottajan ja Kuntaliiton ennuste 5.11.2018

Parkanon kaupunki saa arvion mukaan 18,2 milj. euroa valtionosuuksia. Laskua kuluvaan vuoteen on noin
100 000 euroa. Lopulliset päätökset vuoden 2019 valtionosuusrahoituksesta tehdään joulukuun 2018
lopussa.

Tulos
Talousarvion vuosikate on 0,9 milj. ja poistojen jälkeinen tulos on noin 1,4 milj. euroa alijäämäinen.
Poistot ovat yhteensä 2,2 milj. euroa. Poistoihin sisältyy lukion kertapoistoa 761 000 euroa. Ilman
kertapoistoa tulos olisi -464 689 euroa. Lisäksi on huomattava, että vesilaitoksen poisto-osuus noin 0,5 milj.
euroa ei enää sisälly poistoihin.
Investoinnit
Talousarvion bruttoinvestointien määrä on noin 3,4 miljoonaa euroa. Lähivuosikymmenien merkittävin
investointi Koulukampus valmistuu talousarviovuonna. Investointi ei näy investointisuunnitelmassa eikä
kaupungin taseessa, koska se toteutetaan leasing –rahoituksella myös ensikalustamisen ja tietotekniikan
osalta. On myös huomattava, että vesihuoltolaitoksen investoinnit siirtyvät vesiyhtiön puolelle.
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Suurin investointihanke suunnitelmassa on Pappilanpolun tukiasuntokohde, joka esitetään
rakennettavaksi kaupungin budjetin kautta. Hakemuksen mukaan rakennettavien asuntojen määrä on 25.
Asuntojen lisäksi asukkaiden yhteiskäyttöön tulee saunaosasto, oleskelu- ja ruokailutilat sekä palvelu/hoitotila. Hankkeen toteutusaika olisi 1.4.2019 - 1.5.2020. Asuntoala olisi 1700 brm2. Hankkeen
kustannusarvio on 3,2 milj. euroa. ARA on tehnyt asiaa koskevan ehdollisen varauspäätöksen 20.3.2018 ja
myöntänyt ehdollisen varauksen 1 200 000 euroa erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen tarkoitetun
avustuksen myöntämisvaltuudesta ja 2 050 000 euroa vuokra-asuntojen rakentamisen
korkotukilainavarauksen.
Nettoinvestointeja pienentää kirjaston valtionavustus 141 000 euroa sekä mainitun ARA –kohteen avustus.
Nettoinvestoinnit ovat noin 2,7 milj. euroa.
Investointisuunnitelmaan sisältyy pieniä remontteja, kadunrakennusta, päällystystä, vesi- ja viemärijohtojen
saneerausta. Viinikan siltaan on varattu 385 000 euroa.
Talousarviossa on ennakoitu, että Lukiorakennus puretaan kesällä 2019. Purkukustannus noin 0,4 milj.
euroa on sovittu Kuntarahoituksen kanssa sisällytettäväksi Kampuksen Leasing-rahoitukseen, joten se ei
näy talousarviomäärärahoissa. Lukiorakennuksen purku on huomioitu siten, että sen käyttökustannuksiin ei
ole varattu määrärahaa vuodelle 2019 kuin ½ -vuodeksi. Kaupunki hakee purkulupaa talousarvion
täytäntöönpanopäätöksen jälkeen.
Lainat ja tilapäisluoton ottovaltuudet
Lainakanta on vuoden 2018 lopussa vajaat 18 miljoonaa euroa. Lainojen suojauksen vuoksi lainakantaa on
muutettu 6 milj. euroa lyhytaikaisesta pitkäaikaiseen v. 2017. Vuoden 2019 lopussa lainakannan arvioidaan
olevan 22 milj. euroa. Suunnittelukaudella varsinainen pankkivelka tulee lisääntymään varsin maltillisesti,
mutta kiinteistöleasingin vastuu huomioiden kaupungin velkavastuut lisääntyvät suunnitelmakaudella
kuitenkin merkittävästi.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt lainanhallintastrategian 30.10.2017. Sen mukaan:
”- 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.
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- 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 2018 joulukuussa lainakannasta on lyhytaikaista luottoa kuntatodistuksilla käytössä 6,8 miljoonaa
euroa. Koska kuntatodistusten korko on edelleenkin ollut miinusmerkkistä, niin todistuksia on otettu
vähentämään korkokustannuksia. Tosiasiallinen tarve on ollut noin 3 milj. euroa.
Lainanottovaltuudet on syytä vahvistaa talousarvion yhteydessä 5 miljoonaan euroon, joka mahdollistaa
nykyisten lainojen lisäksi siis 5 miljoonan lisäluototuksen. Tätä varsinaista lisäluototusta voidaan korvata
kuntatodistuksilla korkohyödyn saamiseksi.

Rahoituksen riittävyys ja vakavaraisuus
Kuntien rahoituksen riittävyyden ja vakavaraisuuden turvaamisen mittaamiseksi on asetettu
tunnuslukukriteerit, joiden täyttyessä kunnan katsotaan olevan rahoituskriisissä. Veroprosentin lisäksi muut
kriteerit eivät Parkanon osalta täyty. Tältä osin lainsäädäntö on muuttumassa.
Tulevien vuosien investointeja on mietittävä tarkkaan, jotta velkamäärä voidaan hallita. Kampuksen
leasingrahoitusmalli helpottaa osaltaan tässä pyrkimyksessä.

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 2019 määrärahojen riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Mahdollisiin, nähtävissä oleviin
poikkeamiin reagoidaan nopeasti. Tulosennusteet laaditaan kuukausittain maaliskuusta lähtien
kaupunginhallitukselle talouden seurannan pohjaksi. Talousarvion toteutumaa ja määrärahojen riittävyyttä
käsitellään toimielimissä vähintään neljännesvuosittain. Myös tavoitteiden toteutumista seurataan ja
talouskatsaus esitetään vuosikolmanneksittain kaupunginvaltuustolle. Kattavalla vakuutuskannalla ja sen
vuosittaisella päivityksellä varaudutaan toiminnan vahinkoriskeihin.
Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa on kuvattu kootusti sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan keskeiset vastuut ja toteuttamistavat. Osana jatkuvaa päivittäistä johtamista ja työn
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toteuttamista toteutetaan sisäisen valvonnan osana riskienhallintaa laaditun riskienarviointilomakkeen
pohjalta. Vuoden 2019 aikana ohjeistetaan keskittymään erityisesti tietosuojaa koskeviin riskeihin.
Talousarviovuoden alussa toimialajohtajat laativat sisäisen tarkastuksen suunnitelman. Tarkastus
kohdennetaan vuosittain toimialajohtajan toimeksiannosta keskeisiin valvontakohteisiin. Tarkastuksen
raportoinnin lopputuloksena annetaan suosituksia todettujen heikkouksien ja puutteiden korjaamiseksi.
Sisäisen valvonnan suorittamisesta 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. Tavoitteena on, että vanhatkin
sopimukset on saatu siirrettyä sähköiseen muotoon kevään 2019 loppuun mennessä. Uusien sopimusten
viemisestä järjestelmään vastaavat toimialojen kirjaajat.

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.
Toimivaltarajat koko palvelukeskuksessa ovat kaupunginhallituksen 19.6.2017 § 160 mukaan seuraavat:
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- kaupunginjohtaja ja toimialajohtaja

45 000 euroa

- vastuualueiden ja toimintayksiköiden esimiehet

10 000 euroa

- muut hyväksyjät

3 000 euroa

- kehitysjohtaja, laskukohtainen saatavien poistoraja

3 000 euroa

Hallintosäännön 23 §:n mukaan:
"Kaupunginhallitus, lautakunta tai jaosto hyväksyvät merkittävät sopimukset toimialueensa osalta.
Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, vastuualuejohtajat ja toimintayksikköjen esimiehet sekä muut
hyväksymisoikeutetut hyväksyvät toimivaltansa rajoissa operatiiviseen toimintaan liittyvät sopimukset ja
hankinnat, joiden hoitamiseen on varattu määräraha talousarviossa."
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Kuntatakonsernin tavoitteet
Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön
muodostamaa taloudellista kokonaisuutta. Kunnan tytäryhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, yhdistyksiä
ja muita yhteisöjä, joissa kunnalla on määräämisvalta. Kuntayhtymät yhdistetään kunnan
konsernitilinpäätökseen riippumatta kunnan osuudesta yhtymän varoihin ja äänivaltaosuuteen.
Yhdistelmä konserniin sisältyvistä yhteisöistä
Tytäryhteisöt
Yhtiöt
Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt

5

Muut yhtiöt

4

Yhdistykset

1

Osakkuusyhteisöt

1

Kuntayhtymät

3

Parkanon kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt (omistus%):
Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy (100 %)asuntojen vuokraustoiminta
Parkanon Jäähalli Oy (52 %)

jääharrastustoiminta

Kenkätehtaan tontti Oy (100 %)

kiinteistöyhtiö teollisuustilat

Kehitys-Parkki Oy (75 %)

elinkeinoyhtiö

Ki Oy Parkanon Paloasema (100 %)

kiinteistöyhtiö paloaseman ja teknisen varikon tilat

Lupinet Oy (51 %)

valokuituverkon rakentaminen tietoliikenteelle

Ki Oy Väistön ryhmäkodit (100 %)

vanhusten palveluasuminen

Parkanon Teollisuustalo Oy (100%)

kiinteistöyhtiö

Parkanon Vesi Oy (100%)

vesihuoltoyhtiö

Osakkuusyhteisöt (omistus %)
Kiinteistö Oy Parkanon tavaratalo (31%)
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Lisäksi kaupunki on mukana seuraavissa kuntayhtymissä:

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (1,79 %)
Pirkanmaan liitto (1,58 %)
Sastamalan koulutuskuntayhtymä (7,27 %)
Konsernitaseeseen on jätetty yhdistelemättä Parkanon Rantakoto ry, jossa Parkanon kaupungilla ei ole
määräämisvaltaa; yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen nettovarallisuus siirtyy Parkanon kaupungille
(KILA:n kuntajaosto 37/1998).
Konsernin toiminnan ohjaus
Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja
kehitysjohtaja. Kaupungin konserniohje on uudistettu vuonna 2017 kuntalain mukaiseksi.
Talousarviossa tulee asettaa selkeät tavoitteet kaupungin toiminnan kannalta keskeisille konserniyhteisöille
Kehitys-Parkki Oy:lle, Lupinet Oy:lle, Parkanon Jäähalli Oy:lle ja Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy:lle
sekä Parkanon Vesi Oy:lle.

Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy
Toiminnan kuvaus: Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy:n tarkoituksena on asuntojen vuokraus. Kaupunki
omistaa yhtiön kaikki osakkeet. Isännöinnin hoitaa kaupungin toimihenkilö. Huolto-, kirjanpito- ja
korjauspalvelut hoidetaan osto-palveluina yksityisiltä yrityksiltä.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Yhtiö omistaa 9 vuokrataloa, joissa on yhteensä 128 asuntoa. Talot on
rakennettu 1979-1993. Vapaista asunnoista ilmoitetaan kaupungin nettisivustolla tarvittaessa. Asuntojen
kysyntä on ollut tasaista ja vuokrausaste keskimäärin 93%.
Yhtiöllä on velkaa n. 2,4 milj. € vuoden 2018 lopulla. Vuoden 2018 joulukuussa vanhoista ARA:n lainoista
konvertoidaan pankkilainaksi korkealla 4-5 %:n korolla olevat noin 930 000 euroa. Tämä säästää
korkokustannuksissa noin 30 000 euroa. Velkaa lyhennetään seuraavina 5 vuotena pois noin 170 000 euroa
vuosittain ja vanhat ARA –lainat tulevat yhtä lukuun ottamatta maksettua pois vuoteen 2024 mennessä.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:
Vuokrataloyhtiön hallitus on teettänyt kiinteistöistä ulkopuolisen tekemän kuntokartoituksen, jonka
toteuttaminen aloitetaan asteittain ja talouden sallimissa rajoissa. Välttämättömien korjaustarpeiden vuoksi
taloyhtiön on tarkasteltava myös tulopuolta kriittisesti ja vuokratasoon on tehtävä tasokorotus jo
talousarviovuoden alkupuolella.
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
•

Yhtiön keskeinen tavoite on tuottaa vuokra-asuntopalvelua sitä tarvitseville

•

Tavoite on pitää vuokrat kohtuullisina

•

Kiinteistöjen korjauskustannukset hallinnassa

•

Uudistaa ja korjata asuntoja vastaamaan nykyajan tarpeita

Asunnon tyhjentyessä, asunto tarkastetaan ja tarvittaessa asunnossa tehdään remonttia.

Seuranta: Raportointi yhtiön tilanteesta 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 yritys saa käyttöönsä myös erinomaisen
yhteistyöverkostomme, jonka toimijoilta löytyy monipuolista osaamista kaikkiin yrityksen kehitystarpeisiin.
Yhtiön tehtävänä on huolehtia elinkeinostrategian toteutuksesta. Strategiassa painotetaan toimialojen ja
strategisten klustereiden (mm. metalli, puu, muovi) kehittämistä ja osaamisen tason nostamista
yhteistyössä toimijaverkoston kanssa erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. Kaupallisen liiketoiminnan
ja matkailun kehittämiseen panostetaan edellisvuosia enemmän. Työllisyysasioiden ja ammattitaitoisen
työvoiman saamiseksi tehdään aktiivista yhteistyötä kuntien, yritysten, yrittäjäjärjestöjen,
koulutusorganisaatioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kehitysyhtiö vastaa yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen liittyvästä neuvonnasta yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä kaikkien yritystoimintaa tukevien kehittämistahojen kanssa tehdään
”Yritys-Suomi”-konseptin mukaisesti.
Kehitysyhtiö osallistuu tiiviisti elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämistoimenpiteisiin. Yhtiö toimii
kuntaorganisaatiossa rajapintana elinkeinoelämään mm. tontti- ja toimitila-asioissa sekä markkinoi
Parkanoa yrityksien sijoittumispaikkana ja luonnonläheisenä asuinpaikkana alueelle muuttoa
suunnitteleville.

27

Kuntatakonsernin tavoitteet

Volyymitiedot ja niiden kehitys:
Yhtiön palveluksessa työskentelee 3 työntekijää sekä mahdollisesti projektihenkilöitä.
Parkanossa perustetaan keskimäärin 35 - 45 yritystä vuodessa ja Kehitys-Parkki on mukana
perustamisprosessin läpiviennissä n. 2/3 perustetuista yrityksistä. Kehitys-Parkki on mukana yritysten
toimitilasuunnitteluissa ja etsii aktiivisesti vuokralaisia tyhjin toimitiloihin. Yrityksiä autetaan myös
liiketoiminnan suunnittelussa sen eri kehitysvaiheissa sekä rahoituksessa. Kehitys-Parkki toimii aktiivisesti
alueen markkinoinnissa, koulutustoiminnan kehittämisessä sekä yritysten työvoimatarpeeseen liittyvissä
asioissa. Elinkeinoyhtiö toimii aloitteellisesti myös laajempia yritysjoukkoja koskevissa kehittämishankkeissa
ja varautuu hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Hankeyhteistyötä tehdään niin naapurikuntien välillä kuin
maakunnallisestikin. Kehitysyhtiö on mukana myös seutukaupunkiverkostossa
Aktiivista yhteydenpitoa parkanolaisiin 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 15-30 yritystä.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
•
•
•
•

Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja pienyritysten perustamisedellytysten parantaminen
Yritysten tuloksellisuuden parantaminen auttamalla yritysten kehittämishankkeiden suunnittelussa
ja toteutuksessa sekä työvoimakysymyksissä
Yritystoimintaa tukevien koulutusmuotojen kehittäminen yhteistyössä yritysten ja
koulutusorganisaatioiden kanssa
Parkanon yleinen markkinointi ja elinvoiman kehittäminen

Seuranta: Raportointi tilanteesta tehdään kaupunginhallitukselle puolivuosittain tai tarpeen mukaan.
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Lupinet Oy
Lupinet Oy on Parkanon kaupungin (51 %) ja Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön (49 %) omistama
osakeyhtiö. Lupinet Oy tulee rakentamaan ja ylläpitämään valokuituverkkoa Parkanon kaupungissa taajamaalueen ulkopuolella.
Rakentaminen Pohjois-Parkano 2018
Kuituverkon rakentamista jatkettiin Pohjois-Parkanossa kesäkuussa 2018. Myös toinen Elyn
tukihakemuksista sai kielteisen päätöksen Pohjois-Parkanon osalta..
Kuortaneen Kaivimen suorittama urakka onnistui teknisesti erittäin hyvin. Loppukatselmus valvojan Reijo
Mäkilän ja Kuortaneen Kaivimen Eeli Mustapään toimesta tehtiin 14.9.2018.
Toteutuneen hankkeen kustannukset
Hankkeessa onnistuttiin toteuttamaan kestävän kehityksen periaatteita mm. siten, että yhtään ns. kylmää
liittymää ei rakennettu. Kaikki rakennetut 72 liittymää on otettu käyttöön.
Hankkeen rakennuskustannukset:
Pohjois-Parkanon kokonaisrakennuskustannukset
kustannusarvio

toteutuma

erotus

Rakennustyöt

485 016,62

348 232

-136 785

Tarvikkeet

184 776,74

188 912

4135,26

Yhteensä

669 793,66

537 144

-132 649

Hankkeen kustannusarvio alittui kokonaisuudessaan n. 100 000 €. Suunnittelukustannukset, ELY:n luvat ja
kirjanpitokustannukset ovat n. 30 000 €.
Rakentamisen kustannustehokkuus johtui lähinnä käyttöönotetuista liittymistä ja ylipitkien vetojen
rakentamattomuudesta. Kolme tehtyä sopimusta purettiin kohtuuttoman kalliiden rakentamiskustannusten
vuoksi. Urakasta jääneet tarvikkeet (mm. vajaat johtokelat) myytiin IPP:lle 18 000 eurolla.
Runkolinjassa on huomioitu varauksia myöhempää liittymistä varten.
Rahoitus vuonna 2018 Pohjois-Parkanon rakentamiseen koostui omistajien Parkanon Kaupungin 102 000 €
ja IPP:n 98 000 € sijoituksesta Lupinet Oy:n sijoitettuun vapaaseen pääomaan (SVOP) sekä Lupinetin
kassavirralla.
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Rakentaminen jatkossa
Markkinointia Länsi-Parkanon ja Itä-Parkanon alueilla aloitettiin kesällä 2018.
Viestintävirasto on tehnyt kesällä 2018 markkinakartoituksen Parkanon alueella ja Pirkanmaan liitto on
valinnut Lupinet Oy:n Viestintäviraston hankkeiden toteuttajaksi. Itä- ja Länsi-Parkanon alueet toteutettaisiin
kahtena eri hankkeena. Arvio tukikelpoisista kustannuksista rajataan 1,5 milj. €, josta Viestintävirasto
rahoittaisi 33%, kaupungin on sitouduttava rahoittamaan 33% ja Lupinet Oy:n osuudeksi jää 34%.
Viestintäviraston rahoitushakemus tulisi jättää 31.12.2018 mennessä.
Näillä alueilla kuitu halukkuutensa karttaan on merkinnyt marraskuun alkuun mennessä n. 160 taloutta.
Rakentamisen aloittaminen rahoituksen varmistuttua on mahdollista aloittaa keväällä 2019.
Riskit
Tukirahoituksen puuttuminen. Liittymäsopimuksien liian pieni määrä rakennettavaan alueeseen nähden.
Kuituverkon tasearvo vaikuttaa poistojen määrään. Poistot 35 vuoden tasapoistoina.

Parkanon Jäähalli Oy
Parkanon Jäähalli Oy:n osakkeista Parkanon kaupunki omistaa enemmistön (52%). Muut osakkeiden
omistajat ovat lähialueen kuntia, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä. Yhtiökokous pidettiin 27.6.2018,
paikalla 1694 osaketta.
Yhtiön ydintoimintaa on jääurheilun ja muun jäällä tapahtuvan liikunnan mahdollistaminen Parkanossa.
Jääkausi kestää normaalisti elokuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin (8 kk). Yhtiön toimintaa johtaa hallitus
ja toimitusjohtaja.
Hallituksen jäsenet: Juha Mustajärvi (pj), Janne Hakala, Esko Iso-Oja, Timo Seilo, Matti Rinneheimo, Tuomo
Lystilä, Kimmo Myllyniemi. Tj. Jarmo Kyösti.
Kirjanpidosta ja laskujen käsittelystä vastaa ulkopuolinen tilitoimisto. Parkanon Jäähalli Oy:n tulot kertyvät
Parkanon Kiekon maksamista vuokrista. Vuokrataso pyritään pitämään mahdollisimman alhaisella tasolla,
jotta harrastajamäärät saadaan pysymään mahdollisimman korkealla tasolla. Jääajan myynnistä vastaa
Parkanon Kiekko. Yhtiön liikevaihto pysyy vuosittain samalla tasolla (67800 €/vuosi). Tilikauden voitto 2017
oli 549,36 €.
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Volyymitiedot: Kävijämäärät hallilla
Kävijämäärät hallilla

2016

2017

Parkanon kaupungin koululaitos

4100 / 276 h

3220/230 h

Parkanon Kiekko

13290 / 725 h

13280/768 h

Ulkopuoliset käyttäjät

5300 / 466 h

5800/499 h

Katsojat (katsomo ja kahvio)

13900

15270

Toiminnan kehitystarpeet:
Parkanon Jäähalli Oy:llä on tulevaisuuden haasteena jääkoneen uusiminen, hallin kantavien rakenteiden
vahvistaminen ja valaistuksen uusiminen led-valaistukseksi toteutetaan 2018 loppuun mennessä. Valtiolta
saadaan avustusta 30%, lisäksi kaupunki on antanut 100 000 euron pääomalainan korjaustöitä varten.
Velkaa yhtiöllä oli 2017 lopussa 100 000 €.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:
Jäähallin energiakustannusten tehostaminen tarkalla kulutusten seurannalla ja onnistuneilla korjaustoimilla.
Vuokratason pitäminen kilpailukykyisellä tasolla harrastajamäärien turvaamiseksi.
Jäähallin markkinointi yhdessä Parkanon Kiekon kanssa

Parkanon Vesi Oy
Parkanon kaupunginvaltuusto on 25.6.2018 § 39 päättänyt, että Parkanon kaupungin vesihuoltolaitos
yhtiöitetään ja Parkanon kaupunki merkitsee yhtiön koko osakekannan.
Parkanon Vesi oy on perustettu 24.9.2018 ja vesihuoltolaitoksen toiminta siirtyy yhtiön vastuulle 1.1.2019
lukien.
Yhtiön hallitukseen on valittu perustamiskokouksessa: Ari Lamminmäki (pj.), Tuomo Lystilä, Reijo Ojennus ja
Saara Viitaharju sekä varajäseneksi Erkki Kallio. Yhtiön hallituksella on oikeus kutsua kokouksiinsa
asiantuntijajäseniä, joiksi on nimetty kehitysjohtaja Erkki Hirsimäki ja työpäällikkö Pekka Mikkola.
Yhtiön toimitusjohtajana on 3.12.2018 aloittanut insinööri (AMK) Pentti Kangas.
Parkanon Vesi Oy:n liikevaihdoksi arvioidaan 1,2 milj. euroa. Investointisuunnitelma sisältää noin 550 000
euron investoinnit vuodelle 2019. Budjettiin ei sisälly muutoksia taksoihin.
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Yhtiö sitoutuu tuottamaan vähintään vesihuoltoliiketoiminnan nykyisen palvelutason mukaisen palvelut
tehokkaasti ja kehittämään toimintaa edelleen.
Tavoitteet:
Osakeyhtiömuotoisen vesihuoltolaitoksen toiminnan aloittaminen ja käynnistäminen kaikilla vesihuollon osaalueilla sekä palvelujen toimittaminen toiminta-alueen asiakkaille häiriöttömästi nykyistä palvelutasoa
noudattaen.
Laadukkaiden vesihuoltopalvelujen toimittaminen asiakkaille häiriöttömästi ja kustannusvastaavasti hyvällä
palvelutasolla. Toiminnan ytimenä on häiriöttömyys, laatu ja jatkuvuus. Yhtiön kehittämisessä noudatetaan
maltillisuutta ja huolellista tarveharkintaa, jotta yhtiön tuottamat palvelut voidaan toimittaa asiakkaille
järkevällä hintatasolla huomioiden yhtiön tulevaisuuden toimintataso ja -varmuus.
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Käyttötalouden perusteluosa
Keskusvaalilautakunta
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kunnallisten ja valtiollisten vaalien järjestäminen.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Keskusvaalilautakunta ja sihteeri, vaalilautakunta, vaalitoimikunta.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset tapahtumat: Eduskuntavaalit 2019, ,
europarlamenttivaalit 2019, maakuntavaltuuston vaalit 2019 ja kuntavaalit 2021.

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 n. 9 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.
Määrärahoissa henkilöstömenojen kasvu johtuu kokouspalkkioiden korotuksesta.
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Kaupunginhallitus
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta
strategian ja tavoitteiden mukaisesti sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja
laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus myös valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen
puhevaltaa. Kaupunginhallitukselle kuuluu kuntien yhteistyön kehittäminen ja kuntarakenneuudistuksen
valmistelusta vastaaminen. Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernista ja konserniohjauksesta.
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 läpilyöminen. Sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen tuomat
muutokset, Elinvoimakuntaan valmistautuminen.

Kaupunginhallituksen vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet
Yleishallinto
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Yleishallintoon kuuluvat kaupunginhallituksen lisäksi myös
kuntayhteistyö, mahdolliset hankkeet, kansliapalvelut, osuus verotuskustannuksiin ja muut
yhteistoimintaosuudet, elinkeinojen kehittäminen, toimikunnat, nuorten kesätyön tukeminen,
työllistämistoimet, TE- yhteispalvelu, asukasmarkkinointi, sekä koko kaupungin yleiset hallintokustannukset.
Talousarvio sisältää määrärahan veteraanien ateriapalveluun haja-asutusalueella. Elinkeinojen edistämiseksi
tuetaan mm. seuraavia priorisoituja hankkeita yhdessä Kehitys-Parkin kanssa: metalli- ja puualojen
kehittämistoimet, Luonnonvara-keskuksen Parkanon toimipisteen yritysrajapinnan kehittäminen ja
Metsämuseon hyödyntäminen matkailun kehittämisessä.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Kansliayksikön henkilöstöön kuuluvat kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja
(50% palkasta) ja kaupunginsihteeri.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Kaupungin kehitysvoiman suurin tekijä on
elinkeinoelämä. Kaupunki on aktiivisesti edesauttamassa omalta osaltaan elinkeinoelämän ja sitä kautta
kaupungin koko elinvoiman kehittymistä. Kaupungin ja elinkeinoelämän yhteydenpito on aktiivista ja
kaupungin aloitteesta lähtevää. Tavoitteena on 20 yrityskäyntiä vuodessa.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Uuden kuntalain
velvoitteet viestinnästä ja tiedottamisesta otetaan huomioon kehittämällä ulkoista ja sisäistä viestintää.
Kaupungin verkkoviestintää aktivoidaan ja kaupungin nettisivut pidetään ajantasaisina. Markkinointityöryhmä
toimii aktiivisesti ja koordinoi kaupungin markkinointia kaupunginhallituksen hyväksymän
markkinointisuunnitelman mukaisesti.
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Työllistämispalveluja kehitetään osana hyvinvointi- ja kasvupalveluja. Nuorten kesätyöllistämistä jatketaan.
Työllistämisvelvoitteen täyttäminen on jokaisen toimialueen asiana.

Henkilöstöhallinto
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Henkilöstöjaosto on päättävä elin henkilöstöasioissa. Henkilöstöjaoston
tehtävänä on kehittää kaupungin henkilöstörakennetta.
Henkilöstöhallinnossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, työterveyshuollosta, työsuojelusta sekä yhteistoiminnasta työnantajan ja henkilöstön välillä (yhteistoimintaelin).
Kaupunki järjestää tyhy -toimintaa kuten sähly- ja lentopallovuoroja sekä tukee mm. kuntosalimaksuja. Myös
hallintokunnat järjestävät omaa tyhy -toimintaa. Henkilöstölehti Parkki julkaistaan muutaman kerran vuodessa. Työhyvinvointiin liittyvä aineisto on henkilöstön saatavilla sekä sähköisessä että kirjallisessa muodossa.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstösihteerin tehtävä perustettiin keväällä 2017 osana hallinnon
tehtäväjärjestelyjä. Tehtävän perustaminen on merkittävä panostus henkilöstöasioiden hoitoon.
Työsuojelupäällikön tehtävä hoidetaan oman työn ohella.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Henkilöstöhallintoa hoidetaan kaikilla
kaupungin osa-alueilla, joilla toteutetaan kaupungin yhteisiä strategia-tavoitteita: Työympäristön turvallisuus
ja viihtyisyys, henkilöstön tavoitteiden selkeys ja aktiivinen sisäinen viestintä, säännölliset henkilöstöpalaverit
ja kehityskeskustelut, henkilöstön osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen,
kannustaminen henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen, vetovoiman parantaminen työnantajana.
Talousarviovuoden aikana tullaan suorittamaan loppuun syksyn aikana aloitettu henkilökohtaisten lisien
jakaminen osana sopimusten mukaista järjestelyvaraerän jakamista. TVA –tehdään OVTES:n sopimukseen
kuuluvien osalta.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset tavoitteet:
- työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen
- varhaisen välittämisen mallin jalkauttaminen läpi koko organisaation
- viestinnän kehittäminen organisaatiossa
- intranetin henkilöstöpakin sisällön luonti ja kehittäminen
- TOS (Toiminnan ohjaussuunnitelma) työhön osallistuminen ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen
ja ohjelmallisesti toteutettuun prosessien hallintaan ja arkistointiin valmistautuminen
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Merkittävin menoerä on henkilöstön työterveyshuolto 80 000 euroa. Tulopuolella henkilöstön
koulutuskorvaus 40 000 euroa. Henkilöstösihteerin palkkaus ja noin 5% työsuojelupäällikön palkasta
kohdentuu tähän toimintaan.

Tukipalvelut
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Hallinnon tukipalveluita ovat talouspalvelut, toimistopalvelut, postitus,
monistamo ja puhelinvaihde/palvelupiste. Talouspalveluissa hoidetaan keskitetysti kaupungin ja Parkanon
Vesi Oy:n sekä Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n taloushallintotehtävät sekä KI Oy Väistön ja Parkanon
Rantakoto ry:n isännöintipalvelut.
Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat mm. talouden kehityksen seuranta ja analysointi, talousarvion ja
toimintakertomuksen valmistelu, kirjanpito ja tilinpäätös, ostoreskontra, maksuliikenne, vesi-, päivähoito- ja
yleislaskutus, perintätoimet, palkat ja eläkeasiat, maksuvalmius ja rahoitus.
Toimistopalveluissa hoidetaan kaupungin asiakirjojen tietopalvelua, diariointia ja arkistointia.
Toimistotarvikkeiden hankinta on keskitetty. Myös postitus ja palveluneuvonta/puhelinvaihde hoidetaan koko
organisaation tukipalveluna.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Tukipalveluita hoidetaan yhteensä 10 vakinaisen henkilön työpanoksella:
Kehitysjohtaja (50% palkasta), laskentapäällikkö, palkkasihteeri, toimistosihteeri (palkanlaskenta 80%
työajalla), toimistosihteeri (ostoreskontra, vesilaskutus), toimistosihteeri (myyntireskontra),
tiedonhallintasihteeri, palvelusihteeri ja isännöitsijä/kirjanpitäjä.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:
Talouspalveluiden tavoitteena on tulevalla kaudella jatkaa prosessien tarkastelua ja uudistaa toimintatapoja
tarvittaessa. Turhan työn karsinta. Sähköisen sopimushallinnan käyttöönotto, GDPR –tietosuoja-asetuksen
vaatimukset täytettävä.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset tavoitteet.:
Parkanon Vesi Oy:n ja Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n vaatimukset täyttävien palveluiden
käynnistäminen ja vakiinnuttaminen.

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.
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Volyymitiedot ja niiden kehitys: Tietohallintojohtaja ja järjestelmäasiantuntija.
Parkanon kaupungin tietotekniikan ehkä kuvaavimpana volyymitietona voidaan pitää työasemien määrän
kehitystä. Se on pysynyt yksittäisiä piikkejä lukuun ottamatta noin 20 työaseman/kannettavan lisääntymisenä
vuodessa. Tällä hetkellä työasemia on noin 450 kappaletta.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:
Kehitetään tietohallinnon toiminnan huoltovarmuutta ja selvitetään esimerkiksi kuntayhteistyöhön ja ostopalveluun liittyviä toimintamalleja.

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 maaseutu-toimen tehtävien hoitaminen Parkanon
maaseutuyrittäjille.
Volyymitiedot ja niiden kehitys:
Parkanossa toimivat tilat ja hakemusten määrä:
v. 2011

191 tilaa

1 208 hakemusta

v. 2012

188 tilaa

1 176 hakemusta

v. 2013

186 tilaa

1 140 hakemusta

v. 2014

179 tilaa

1 171 hakemusta

v. 2015

168 tilaa

1051 hakemusta

v. 2016

167 tilaa

919 hakemusta

v. 2017

163 tilaa

916 hakemusta

v. 2018 157 tilaa ja 900 hakemusta (arvio)
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Muu perusturva
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Muuhun perusturvaan kuuluvat ympäristöterveydenhuolto, perusturvan
tilahallinto eli Väistön ja Rantakodon tilakustannukset sekä Pihlajalintu ja Linja-autoaseman vuokratilat.
Tekninen toimialue laskuttaa nämä sisäisinä vuokrina. Lisäksi muun perusturvan alle kuuluvat
eläkeperusteiset Keva-maksut ja muut sote-sopimuksen ulkopuoliset toiminnot mm. kotisiivous.
Ympäristöterveydenhuolto turvaa kuntalaisille terveellisen elinympäristön sekä hyvän ympäristön tilan ja
ekologisesti kestävän kehityksen. Ympäristöterveydenhuollon osaprosessissa tuotetaan terveysvalvonnan,
ympäristönsuojelun sekä eläinlääkintähuollon palvelut. Ympäristöterveydenhuolto toteutetaan vuoden 2014
alusta yhteistoiminta-alueen toimesta, jossa vastuukuntana on Sastamalan kaupunki.

Perusturvalautakunta YTA
Perusturvapalveluiden toiminta-ajatus: Perusturvapalveluiden toiminta-ajatuksena on turvata yhteistyössä
yksityisen palveluntuottajan kanssa kuntalaisille kaupungin voimavaroja vastaavat laadukkaat sosiaali- ja
terveyspalvelut niitä itse järjestämällä tai palveluja hankkimalla.
Lautakunnan toiminnan kuvaus: Yhteistoiminta-alueen Parkano-Kihniö sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisen valmistelun ja toimeenpanovastuu on yhteisellä perusturvalautakunnalla. Parkanon kaupunki
vastuukuntana hoitaa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen kunnille kuuluvat
viranomaistehtävät.
Perusturvalautakunta vastaa palveluista, jotka edistävät kuntalaisten terveyttä, sosiaalista turvallisuutta ja
toimintakykyä lain edellyttämällä tavalla. Palveluilla tuetaan erityisesti kuntalaisten omatoimisuuden
säilymistä. Perusturvalautakunta vastaa hallinnonalansa palvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä,
taloudesta sekä toiminnan ja talouden seurannasta.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan yhteinen toimielin on 8-jäseninen
Parkanon kaupungin organisaatiossa toimiva perusturvalautakunta, jossa Parkanon kaupungilla on 5
jäsentä ja Kihniön kunnalla 3 jäsentä. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan
toimikausi on valtuuston toimikausi. Sopijakuntien kunnanjohtajilla ja hallitusten puheenjohtajilla on
lautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Lautakunnan puheenjohtaja valitaan Parkanon kaupungin jäsenistä. Kihniön kunta nimeää jäseniksi 3,
varajäseniksi 3 ja varapuheenjohtajaksi valittavat henkilöt. Esittelijänä toimii perusturvajohtaja.
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.
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Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Tämän hetkinen näkemys
maakunta- ja sote-uudistuksen aikatauluksi on vuoden 2021 alku. 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 useita lainsäädäntöhankkeita kuten sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksulakiuudistus ja vammaispalvelulakiuudistus.
Asiakasmaksulakiuudistuksen tavoitteena on ajantasaistaa asiakasmaksulainsäädäntö. Esityksessä otetaan
huomioon palvelujärjestelmässä ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja maakuntia koskeva uudistus. Ehdotetussa laissa säädettäisiin maakunnan
järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuista, maksujen määräämisestä ja niiden
perimisestä sekä asiakkaalle maksuttomista palveluista. Lisäksi säädettäisiin maksujen perimistä
rajoittavasta maksukatosta sekä maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä.
Esityksen mukaan asiakasmaksuista säädettäisiin kokonaisuudessaan lain tasolla. Maksun voisi periä vain
niistä palveluista, joiden maksuista säädetään ehdotetussa laissa. Esityksen tavoitteena on, että maksut
olisivat kohtuullisia eivätkä estäisi tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä.
Vammaispalvelulakiuudistuksessa on tarkoitus yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi
vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluja koskevaksi laiksi. Uusi laki turvaisi riittävät ja
sopivat palvelut yhdenvertaisesti kaikille vammaisille henkilöille sekä vahvistaisi vammaisten henkilöiden
itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta. Lainsäädäntöhankkeilla on aina myös kustannusvaikutuksia, jotka
konkretisoituvat myös kunta- ja yksilötasolla.
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on vuosina 2017–2018 toteutettava hallituksen
kärkihanke, jonka avulla tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja
tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Muutosohjelman tavoitteena on oikea-aikaisemmat,
tasalaatuisemmat, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.
Muutoksella pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja, elämänhallintaa sekä
osallisuuden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia.
Suunnitelma muutoksen toteuttamiseen on seuraava;
Yhdistetään sote-palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi
Vahvistetaan peruspalveluita ja siirretään painopistettä ehkäiseviin palveluihin ja varhaiseen tukeen
Otetaan huomioon digitaalisuus kehitystyössä
Vahvistetaan yhteistyön tekemistä järjestöjen ja seurakuntien kanssa
Osallistetaan lapset, nuoret ja vanhemmat mukaan kehittämistyöhön
Tarjotaan lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville ammattihenkilöille koulutusta ja
työvälineitä muutoksen tueksi
Luodaan työskentelytapoja, jotka perustuvat tutkimustietoon ja hyvin suunniteltuihin integroituihin
toimintamalleihin
Uudistetaan palveluiden ohjausta ja johtamista
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Kehitetään kuntien, maakuntien ja valtion viranomaisille välineet tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvaan
päätöksentekoon ja toimintakulttuurin edistämiseen
LAPE-työskentely valtakunnallisella, maakunnallisella ja kunnallisella tasolla
Sote-uudistuksen toteutuessa maakunnassa tulee toimimaan erityisiä perhekeskuksia, joista käsin yllä
olevia toimintoja toteutetaan ja hallinnoidaan. Luoteisalueella, johon Parkano kuuluu esitetty 1-2
keskuksen perustamista, sijainnit vielä avoinna. Paikkakunnallisen työskentelyn tavoitteena on ollut luoda
toimiva malli paikkakunnalle ja vahvistaa asemaa mm. tässä suhteessa.
Maakunnan tavoitteena on ollut vuoden 2018 loppuun mennessä käynnistää jokaisella
paikkakunnalla/yhteistoiminta-alueella toimivat perheiden kohtaamispaikat. Kohtaamispaikka on matalan
kynnyksen fyysinen tila, jossa tuotetaan paikkakunnan tarpeesta käsin olevaa toimintaa. Tavoitteena on,
että toimijat yhdistävät osaamista julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken.
Parkanossa perheiden talon (Kosken talo) käyttöönotto toteutui syksyn 2018 aikana, on tärkeä saavutus
em. viitaten. Keskittämällä palveluita, toimijoita sekä tarjoamalla ennalta ehkäiseviä palveluita olemme
monessa kohdin edelläkävijöitä suhteessa mm. naapurikuntiimme. Huomionarvoista on yksityisen osuus,
jolla myös mainittava merkitys tarkasteltaessa hallituksen ohjelman tavoitteita monialaisista toimijoista.
Kolmas sektori ja seurakunta ovat myös aktiivisessa roolissa.
Perheiden talossa tulee olemaan paitsi perheille suunnattuja palveluita, toimintaa, tietoa, vertaistukea
myös ammattilaisten yhteistyötä tukevia työmuotoja; toimivat rakenteet, osaamisen jakaminen,
monialainen tietämys jne. Tavoitteena on paikallisesti Kosken talon myötä hankkia kokemusta laajemman
perhekeskuksen perustamisesta alueelle. Tällöin Kosken talo voisi keskittyä perheiden kohtaamispaikkana
toimimiseen.
Lapehankkeen rahoitus on päättymässä 2018 vuoden lopussa, mutta työskentelyn jalkauttamiselle ja
juurruttamiselle haetaan parhaillaan rahoitusta, josta päätös loppuvuodesta. Työryhmätyöskentely jatkaa
toimintaansa.
Maakunnallinen lasten ja perheiden palveluverkko tulee toteutumaan tämän hetkisen tiedon mukaisesti:
1. Ennalta ehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut mm. perheiden kohtaamispaikat, jotka
toteutuvat paikkakunnilla
2. Alueelliset palvelut mm. perhekeskukset, joita on maakunnissa lukumääräisesti/alue 1-2
Tavoitteeksi on asetettu saada toinen perhekeskus Parkanoon
3. Erityistason palvelut esim. lastensuojelu, vammaispalvelut, nämä toteutuvat todennäköisesti
keskitetysti ja jalkautuvat tarvittaessa
4. Erityisen vaativat palvelut, joissa tarve monialaiselle osaamiselle; perustetaan yksikkö, jossa
toteutuu tutkimuksellisen ja erityisosaamisen yhdistäminen; esim. nuorisopsykiatria ja
lastensuojelun osaamisen yhteispanos erityisen vaativissa asiakastilanteissa. Tämän yksikön
työpariudet muodostuvat jatkuvasti uudelleen, tarpeen mukaan, yksikössä ei työskentele jatkuvaa
henkilöstöä vaan sinne sijoittuu ainoastaan tutkimuksellinen osaaminen, kohdasta 3 hankitaan
tarpeen mukaan ”vierailevia” osaajia.
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Selvitettävänä on vielä, miten nämä palvelut integroituvat muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa,
esimerkiksi vammaisten lasten palveluiden kanssa. Maakunnallinen työryhmätyöskentely jatkuu valtion
rahoituksen reunaehtojen mukaisesti.
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 myös Kihniön sote
-toimintaan. Kihniötä koskevasta sote -viranomaistoiminnasta vastaa Parkanon kaupunki, ja kustannukset
sisältyvät Kihniön sote -hintaan.
Parkanon kaupunki ja Pihlajalinna Terveys Oy ovat perustaneet Kolmostien Terveys Oy:n, joka on
Pihlajalinna Terveys Oy:n tytäryhtiö. Kolmostien Terveys Oy tuottaa vuodesta 2016 lähtien Pihlajalinnan
Terveys Oy:lle alihankintana Parkano-Kihniö sote-yhteistoiminta-alueen kunnalliset sosiaali- ja
terveyspalvelut.
Parkanon kaupunginhallitus hyväksyi vastuukuntana syyskuussa 2018 Pihlajalinna Terveys Oy:n ja Parkanon
kaupungin välisen hankintasopimuksen mukaisesti palveluntuottajan esityksen 9Lives Pirkanmaa Oy:n
toimimisesta alihankkijayrityksenä. 9Lives Pirkanmaa selvittää syksyn 2018 aikana, onko varsinaiseen
sopimukseen mahdollisuutta pääsiassa kotihoidon palveluiden osalta. Hankintasopimuksen mukaan
palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan ja alihankkijaa koskevat samat
vaatimukset kuin palveluntuottajaa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Vammalan aluesairaalan ylläpitämän Parkanon mielenterveystoimiston
toiminta siirtyi Parkanon kaupungille 1.1.2016 alkaen. Vuodesta 2016 lukien mielenterveystoimiston
toimintojen järjestämisvastuu on Parkanon kaupungilla ja palvelut tuottaa Kolmostien Terveys Oy ParkanoKihniö alueella. Mielenterveystoimiston toiminnot siirtyivät Parkanon terveyskeskukseen syksyllä 2017.
Perustoimeentulotuen Kela-siirron mahdollistavat lakimuutokset vahvistettiin kesällä 2015.
Hyväksyttyjen lakimuutosten perusteella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät
Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 lukien. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyvät kuntien
järjestämisvastuulla.
Kihniössä Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot on rakentanut n. 1540 km2:n suuruisen 30 paikkaisen
ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikön Suutarin Pihlajan. Suutarin Pihlaja otettiin käyttöön
toukokuussa 2017. Kihniön kunta on tehnyt kohteesta Artun Hoiva-asuntojen kanssa määräaikaisen vuokrasopimuksen, joka päättyy 31.12.2046. Uuteen palveluasuntokohteeseen siirtyi entisen Iltakodin asukkaita
sekä terveyskeskuksen vuodeosaston potilaita. Siirtyvien asukkaiden ja potilaiden asiakasmaksut
vähentävät nykyistä asiakasmaksukertymää, koska palveluntuottaja ja Kihniön kunta ovat sopineet 3.5.2016
uuden asumispalveluyksikön osalta, että kunta perii asuinhuoneistojen vuokralaisilta vuokraa enintään
määrän, joka tarvitaan vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon
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mukaisiin menoihin ja että ko. vuokratulot eivät kulje sote-palvelusopimuksen kautta. Uuden yksikön
käyttöönotosta aiheutuvat kustannusvaikutukset Kihniön sopimushintaan asukasvuokrien osalta ovat
palveluntuottajan ja Kihniön kunnan välinen asia, koska menettely eroaa palvelusopimuksessa sovitusta
asiakasmaksukäytännöstä.
Ikäihmisten yksikön Suutarin Pihlajan valmistuttua entinen Iltakoti Kihniössä muuttui tehostetun
palveluasumisen yksiköksi Kotipihlajaksi, jossa palveluntuottaja tuottaa kehitysvammaisille ja
vaikeavammaisille ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Kotipihlajassa on 11 asukaspaikkaa.
Kotipihlaja aloitti toimintansa kesäkuussa 2017.
Parkanossa palveluntuottaja on kehittänyt kehitysvammaisten palveluita avaamalla uuden
kehitysvammaisten ympärivuorokautisen autetun ja vaativan autetun asumisen yksikön Pihlajalinnun
kehitysvammaisille henkilöille. Pihlajalintu yksikössä on 13 asukashuonetta. Yksikkö sijaitsee Tehtaantie
4:ssä Parkanossa. Asukkaat yksikköön siirtyivät pääosin nykyisestä Uunilinnusta. Yksikkö aloitti toimintansa
syksyllä 2017.
Palveluntuottaja sai toimiluvan syksyllä 2017 Uudelle Uunilinnulle, joka sijaitsee Veholankatu 1:ssä
Parkanossa. Uudessa Uunilinnussa on seitsemän asukaspaikkaa ja se on tarkoitettu kehitysvammaisten
erityisen vaativan asumisen ympärivuorokautiseksi yksiköksi. Parkanon kaupunki omistaa Uunilintu-yksikön.
Yksikköön kotiutettiin yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle sijoitettuja asiakkaita sekä osin myös
ulkokuntalaisia.
Toimintakulut yhteensä 39,4 milj., josta suurin erä palvelujen ostot 35,2 milj. Tulot 14,2 milj.

Sote-palvelut
Sote – palvelut sisältävät kaupungin viranomaistoiminnan ja Pihlajalinna – ryhmittymän tuottamat sosiaalija terveyspalvelut. 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
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6. Hyvillä palveluilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta

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

Perusturvan hallinto
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Perusturvapalveluiden hallinnon tehtävänä on ohjata ja seurata
perusturvan toimintoja, ml. sote – ulkoistuksen toteuttamista.
Palvelutuotanto perustuu hyväksyttyihin säädöksiin, toimintaohjeisiin ja palvelutarvekartoituksiin
kuntalaisten tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus huomioiden.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Perusturvan hallinnon henkilöstöresurssina on perusturvajohtaja sekä 1,5
henkilön toimisto- ja taloushallintoresurssi.

Sosiaalitoimi, viranomaistoiminta
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: 1.1.2015 alkaen Parkanon kaupungin sekä 1.5.2015 alkaen Kihniön
kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuotti Pihlajalinnan Terveys Oy ja 1.1.2016 alkaen Pihlajalinna Terveys
Oy:n tytäryhtiö Kolmostien Terveys Oy lukuun ottamatta terveyden- sosiaalihuollon viranomaistoimintaa,
päivähoitoa ja ympäristöterveydenhuoltoa.
Kunnan tuottamia ja virkavastuulla suoritettavia tehtäviä ovat lastensuojelu, aikuissosiaalityö,
lastenvalvonta sekä ennaltaehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki sekä työelämän palvelukeskuksen
palvelut. Näiden kokonaisuuksien lisäksi viranhaltijapäätös tehdään kunnassa vammaispalvelun palveluista,
kehitysvammahuollon erityishuollosta, päihdehuollon laitoshoidosta, omaishoidontuesta, pitkäaikaisesta
laitoshoidosta (vanhainkoti), kotihoidon palvelusta ja maksusta, asumispalvelusta ja maksusta (ikäihmiset,
päihdehuolto, kehitysvammahuolto, vammaispalvelu, psykiatrinen asumispalvelu). Näiden
viranomaistehtävien lisäksi kaupungin vastuulla on tulojen laskutus ja perintä.
Sosiaalitoimi työskentelee yksilön, perheen ja yhteisön hyväksi päämääränä vaikuttava ja kustannustehokas
työ, jota toteuttavat työstään innostuneet sosiaalihuollon asiantuntijat. Kuntalaiset pääsevät
sosiaalihuollon palvelujen piiriin sekä saavat päätökset hakemuksiinsa lain antamissa määräajoissa.
Talousarviovuonna kiinnitetään huomiota yhteistoiminnan jatkamiseen ja kehittämiseen Pihlajalinnaryhmittymän kanssa. Tämän uuden toimintamallin käynnistämisen lisäksi tehtäväalueen osalta haaste on
kuntalaisten sosiaalipalvelujen kasvava palvelutarve.
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Talousarviovuonna jatketaan Pirkanmaan maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun osallistumista.
Valtakunnallisen linjauksen ja suunnitelman mukaan kaikki sote-toiminnot siirtyvät maakunnan vastuulle
vuodesta 2021 alkaen.
Volyymitiedot 2019: Hyvinvointipäällikkö, sosiaalityön päällikkö, sosiaalityöntekijä 3, sosiaaliohjaaja 3,
sosiaalipalvelusihteeri 1, kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaaja ja työvalmentaja sekä
työllisyyskoordinaattori ja vanhustyön asiantuntija.
Kokoaikaisten viran- ja toimenhaltijoiden lisäksi kaupungilla ovat seuraavat prosenttiosuuksilla toimivat
viran- ja toimenhaltijat: Vastaava lääkäri, hallintoylilääkäri 60 % (Parkano, Kihniö), koulutuksesta vastaava
lääkäri 50 %, vastaava sairaanhoitaja lääkkeenmääräämisoikeus. 10 %, sairaanhoitaja
lääkkeenmääräämisoikeus. 10 %.

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

Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika 7 arkipäivän kuluessa
Lastensuojelutarpeen selvitys 3 kuukauden kuluessa asian vireille tulosta
Vammaispalveluhakemuksen käsittelyaika 3 kuukautta hakemuksesta
Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys/arviointi 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta
Vammaisten henkilöiden palvelupäätös 3 kk:n kuluessa hakemuksesta
Keskustelu sosiaaliviranomaisen kanssa täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea koskevassa
asiassa viimeistään 7. arkipäivänä pyynnöstä
Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 päivän kuluessa yhteydenotosta
Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saamisen odotusaika viimeistään 3 kk:n kuluttua päätöksestä

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Parkano

liite 1.

Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Parkano

liite 2.

Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Parkano

liite 3.

Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Parkano

liite 4.

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö

liite 5.

Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö

liite 6.

Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Kihniö

liite 7.

Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Kihniö

liite 8.
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2 Koulutettu, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö yhteistoiminta-alueella
Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä vastaa sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö, jolla
on kelpoisuuslain (272/2005) mukainen pätevyys tehtäviin. Virat ja työsuhteet täytetään pätevillä
toistaiseksi voimassa olevilla palvelussuhteilla. Lisäksi huomioidaan riittävä toimistotyön asiantuntemus
mm. kaupungin tulojen laskuttamiseksi ja perimiseksi.
Henkilöstön koulutustarve kartoitetaan kehityskeskustelujen yhteydessä ja henkilöstön ammattitaitoa
ylläpidetään sekä yksilö- että yhteiskoulutuksella. Työyksikössä pidetään säännölliset asiakastyön tiimit ja
työpaikkakokoukset tukien henkilöstöä vahvaan vuorovaikutteiseen viestintään ja keskinäiseen
vuoropuheluun. Henkilöstön jaksamista ja motivaatiota tuetaan kaupungin yleisellä tyky-toiminnalla sekä
työyksikön omalla tyky- ja virkistystoiminnalla.
Mittarina henkilöstön osalta käytetään: Osallistumisaktiivisuus koulutuksiin, kehittämishankkeisiin ja
muihin työn kehittämistoimintoihin, esimerkiksi kehityskeskustelut, työnohjaus ja työpaikkakokoukset.

3 Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajan kanssa
Parkanon kaupungin viranomaistoiminta tekee tiivistä yhteistyötä Parkano-Kihniö sote-yhteistoimintaalueen muut sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavan Pihlajalinna-ryhmittymän kanssa. Tavoitteena on
kustannustehokas palvelujärjestelmä, joka tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti. Palvelujärjestelmä
mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja kehittymisen omassa työssään alan asiantuntijaksi. Kaupunki ja
Pihlajalinna tekevät saumatonta yhteistyötä palvelujen järjestämiseksi kuntalaisille. Työntekijöiden
vuoropuhelua ja työskentelyä rajapinnassa 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. Ohjausryhmien työskentelyä yhtenäistetään talousarviovuonna.
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 luoda joustavia ja
kannustavia oppimisen polkuja sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia laadukkaita sivistyspalveluita
tuottamalla osaavan ja motivoituneen henkilökunnan toimesta sekä ostopalveluina.
Lautakunnan toiminnan kuvaus: Sivistyslautakunta vastaa sivistyspalvelujen osalta varhaiskasvatuksesta,
perusopetuksesta sisältäen erityisopetuksen, lukiokoulutuksesta, kirjastotoimesta, vapaa-aikapalveluista
sisältäen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, sekä aikuiskoulutus- ja musiikkiopistotoiminnasta
ostopalveluina.

Lautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet
1. Järjestää laadukasta varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta.
2. Tukea jokaista nuorta toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.
3. Luoda toimintaedellytykset vapaa-aikatoimelle ja kirjastolle kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
4. Kehittää erilaisia verkostoja ja yhteistyömuotoja oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sivistyslautakunnan vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet
Sivistyslautakunnan hallinto
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida
koko toimialan toimintaa sekä vastuualueiden yhteistyötä palveluiden joustavan tuottamisen
mahdollistamiseksi.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: sivistysjohtaja, 1,5 toimistosihteeri.

Peruskoulutus
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Parkanolainen esi- ja peruskoululainen saa kulkea turvallista oppimisen
polkua kohti peruskoulun jälkeisiä jatko-opintoja. Työtä tehdään yhteisvastuullisesti koulun, kodin ja
lähiympäristön kanssa positiivisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Koululaisten iltapäivätoimintaa
järjestetään Keskustan koulun yhteydessä. Koululaisten aamuhoito järjestetään päivähoitona
varhaiskasvatuksen palvelutuotannossa.
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Volyymitiedot ja niiden kehitys:
1. Keskustan koulu;
407 oppilasta
rehtori, luokanopettajia 20, erityisopettajia 2, erityisluokanopettajia 2, kielten opettajia 2, resurssiopettajia 3
(joista 1 yht. yhteiskoulun kanssa), erityisohjaajia 2, koulunkäynninohjaajia 6, koulunkäynninohjaaja/lähihoitaja 1, määräaikaisia koulunkäynninohjaajia (50-78,4%) 7, lähihoitaja 1, ruokapalveluesimies 1, kokki 1,
ruokapalvelutyöntekijöitä 3, koulusihteeri 1 (yhteinen yhteiskoulun kanssa).
2. Yhteiskoulu;
218 oppilasta
rehtori (50%), aineenopettajia 11, yhteinen opinto-ohjaaja lukion kanssa 1, yhteisiä aineenopettajia lukion
kanssa 6, tuntiopettaja 1, erityisopettaja 1, erityisluokanopettaja 1, JOPO opettaja 1,resurssiopettaja 1 (yht,
Keskustan koulun kanssa), koulunkäynninohjaajia 2, koulukuraattori (yhteinen koko koululaitoksen kanssa),
koulusihteeri (yhteinen Keskustan koulun kanssa).
Tiedot 20.9.2018 tilanteen mukaan, lukuvuosi/oppilasmäärä:
2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018

200

232

229

235

199

203

208

218

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Uuden koulukampuksen
käyttöönotto ja sen vaativan toimintakulttuurin kehittäminen
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Toimintakulttuurin kehittäminen Koulukampuksella
Tavoite toteutetaan jatkamalla kampuksella kehittämisprosessia koko henkilökunnan kanssa, jotta uuden
yhtenäiskoulun toimintakulttuuri saadaan toimimaan. Lisäksi tavoite toteutetaan jatkamalla erilaisten
yhteistyömuotojen kehittelyä koulumuotojen kesken.
Tavoitetta mitataan uusilla, syntyneillä yhtenäisillä käytännöillä sekä yhteistyömuodoilla sekä yhteisten
tilaisuuksien ja koulutusten määrällä.
2. Opetussuunnitelman jalkauttaminen
Tavoite toteutetaan mahdollistamalla vertaisoppiminen kollegoilta sekä järjestämällä tarvittaessa koulutusta.
Kampuksen oma kehittämistoiminta painottuu talousarviovuoden ajan uuden opetussuunnitelman
jalkauttamiseen uusissa tiloissa.
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Tavoitetta mitataan keskittämällä opetuksen lakisääteinen arviointi opetussuunnitelman toteutumisen
arviointiin. Arviointia toteutetaan mm. itsearviointina sekä oppilaiden ja vanhempien suorittamana arviointina.
3. Digiloikan eteenpäin vieminen
Tavoite toteutetaan päivittämällä sivistystoimen tvt-strategia, jatkamalla digitutorointia siten, että siihen
osallistuvat kaikki opettajat, laajentamalla meneillään olevat digihankkeet koskemaan koko perusopetusta
sekä opettelemalla uusien laitteiden käyttö. Kehitetään ja jatketaan oppilasagenttien toimintaa.
4. Hyvinvointi
Koko koululaitoksen yhteinen tavoite on hyvinvointi. Tällä tarkoitetaan sekä oppilaiden että henkilöstön sekä
fyysistä että henkistä hyvinvointia, erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön jaksamiseen muutosvaiheessa.
Tavoite toteutetaan lisäämällä yhteisöllisyyttä erilaisilla ryhmäytymistapahtumilla, luokanvalvojan tuokioilla,
oppilaita osallistamalla jne.
Tavoitetta mitataan hyvinvointikyselyllä.

Lukiokoulutus
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Lukio on yleissivistävä oppilaitos, joka jatkaa peruskoulun
kasvatustehtävää. Lukiokoulutus antaa oppilaille riittävän laajat tiedot ja taidot jatko-opintoihin sijoittumista
varten.
Volyymitiedot ja niiden kehitys
Henkilöstön määrä:
Rehtori (50%), apulaisrehtori / aineenopettaja 1, aineenopettajia 5, yhteinen opinto-ohjaaja yhteiskoulun
kanssa 1, yhteisiä aineenopettajia yhteiskoulun kanssa 6, toimistosihteeri 1
Parkanon lukiossa on 89 oppilasta.
Tiedot 20.9.2018 tilanteen mukaan.

Parkanon lukion oppilasmäärän kehitys viime vuosina, lukuvuosi/oppilasmäärä/aloittaneet:
2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

147

122

95

95

84

90

89

30

38

26

32

30

31

32

48

Käyttötalouden perusteluosa

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

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Yhteistyön kehittäminen
Tavoite toteutetaan kehittämällä yhteistyötä perusopetuksen kanssa yhteisessä uudessa
toimintaympäristössä sekä laajentamalla yhteistyötä aidosti muihin 2. asteen oppilaitoksiin, yrityksiin ja 3.
sektorin toimijoiden suuntaan. Yhteistyötä kehitellään myös korkeakoulujen suuntaan.
Tavoitteen toteutumista mitataan syntyneillä yhteistyömuodoilla koulumuotojen kesken sekä uusilla,
aikaansaaduilla yhteistyöverkostoilla oppilaitoksen ulkopuolelle.
2. Sähköinen uusi oppimisympäristö
Tavoite toteutetaan kannustamalla ja kouluttamalla opettajia hyödyntämään uutta sähköistä
oppimisympäristöä pedagogiseen käyttöön.
Tavoitetta mitataan käyttöönotettujen materiaalien määrällä sekä opettajien ja oppilaiden palautteilla.
3. Lukion markkinointi
Tavoite toteutetaan jatkamalla lukion näkyvyyden tehostamista lähialueella. Lukion markkinointityöryhmä
toimii yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Markkinoinnin kehittämiseksi tehdään yhteistyötä
elinkeinoelämän eri sidosryhmien kanssa sekä muiden uusien yhteistyötahojen kanssa.
Lukiossa alkaa uusi liikuntapainotteisuus, jota toteutetaan yhteistyöllä paikallisten urheiluseurojen kanssa.
Lukiossa aloitetaan myös e-sport-ryhmä.
Tavoitetta mitataan lukiossa aloittaneiden uusien opiskelijoiden määrällä sekä tehdyillä, konkreettisilla
toimenpiteillä markkinoinnin edistämiseksi.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatus
Lapsiperheille tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta turvallisessa ympäristössä. Varhaiskasvatuksen
ensisijaisena tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Varhaiskasvatusta pyritään
tarjoamaan perheen toivomassa muodossa joko perhepäivähoidossa tai päiväkodissa.
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Esiopetus
Esiopetus on osa varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Esiopetuksen tavoitteena on lapsen kasvun,
kehityksen ja oppimisedellytysten vahvistaminen. Esiopetuksen tarkoitus on luoda lapselle tasavertaiset
mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Esiopetusta annetaan Kallion päiväkodissa ja
Kuttikallion päiväkodin alaisuudessa toimivissa esiopetusryhmissä.
Volyymitiedot ja niiden kehitys
Lapsia varhaiskasvatuksen piirissä sekä esiopetuksessa yhteensä noin 210.
- Esiopetuksessa ikäryhmästä 100 %.
- 0-6-vuotiaiden ikäryhmästä varhaiskasvatuksen piirissä 60 %.
Henkilöstön määrä ja yksiköt 1.8.2018 alkaen:
- Päiväkodinjohtaja 1, kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja/ perhepäivähoidonohjaaja/palveluohjaus 1,
lastentarhanopettajia 8, lastenhoitajia 18, perhepäivähoitajia 8, ruokapalvelutyöntekijöitä 3.
- 6 perhepäivähoitokotia, 2 päiväkotia.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:
1. Laadukkaiden ja monipuolisten varhaiskasvatuspalveluiden tarjoaminen
Tavoite toteutetaan kouluttamalla henkilökuntaa monipuolisesti eri varhaiskasvatuksen osa-alueilla.
Koulutukset järjestetään pääosin seudullisesti. Kehitetään lapsiperhepalveluita yhdessä kaupungin muiden
toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa.
Tavoitetta mitataan koulutusten osallistujamäärillä sekä uusien, tehokkaampien toimintatapojen syntymisellä
varhaiseen puuttumiseen.
2. Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen
Päivitetään Parkanon varhaiskasvatussuunnitelma kevään 2019 aikana.
Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019.
3. Liikunnan lisääminen varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa
Hippaa ja humppaa vauvasta vaariin- hanke tukee liikunnan lisäämistä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden
suositusten mukaiseksi. Henkilöstön ja lasten tukena liikunnallisuuden lisäämiseen arjessa toimii
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hanketyöntekijä. Koko henkilökuntaa koulutetaan. Vanhempia kannustetaan osallistumaan liikunnallisen
toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin kanssa.
Tavoitetta mitataan arvioimalla ryhmien toimintatapoja säännöllisesti sekä lasten liikkumisen määrää
seurataan Reima Go- aktiivisuusrannekkeiden avulla. Palautetta hankkeen vaikutuksista kerätään lapsilta,
vanhemmilta sekä henkilökunnalta.
4. Varhaiskasvatuksen ruokasuositukset osaksi terveellistä arkea
Tavoitteena on, että ruoka tuottaa ruokailoa ja terveyttä. Ruokailuhetki on osa pedagogista toimintaa.
Ravitsemus edistää lasten tervettä kasvua ja kehitystä. Henkilöstöä perehdytetään varhaiskasvatuksen
ruokasuosituksiin ja sovitaan yhteiset ruokailukäytännöt.
Toimintakauden aikana henkilöstö perehtyy ruokasuosituksiin ja luo yhdessä koko Parkanon
varhaiskasvatuksen käytänteet, jotka kirjataan Parkanon varhaiskasvatussuunnitelmaan.

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

Aikuiskoulutus
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Aikuiskoulutuksen toiminta-ajatuksena on luoda mahdollisuuksia
elinikäiseen oppimiseen mm. tarjoamalla tutkintotavoitteellista lukio-opetusta aikuisille.
Musiikkiopisto- ja aikuiskoulutuspalvelut ostetaan Sastamalan koulutuskuntayhtymältä. Kyseiset
koulutusorganisaatiot asettavat tavoitteensa ja niiden seurannan oman mallinnuksensa mukaisesti.
Tavoiteseuranta perustuu ylläpitäjäkuntien kanssa käytyihin vuosittaisiin talousarvioneuvotteluihin.

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

Volyymitiedot ja niiden kehitys:
vuosi

2006

2007

2008

2009

2010

2013

2014

2015

2016

2017
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2011

2012
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matkat

2718

2996

5027

4453

5800

3691

3400

3200

5500

5408

5800

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetus rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista (palvelusopimusasetus) tuli
voimaan 3.12.2009. Uusi joukkoliikennelaki tuli voimaan samaan aikaan. Liikenne- ja viestintäministeriö on
kirjeellään syksyllä 2010 ohjeistanut joukkoliikenteen lippujen hintavelvoitteen korvaamisesta vuoden 2011
alusta lukien. Tavoitteena on säilyttää muun muassa seutulipputuotteet. Jatkossa seutulippujärjestelmän
liikennöintisopimukset tekee ELY kuntien puolesta.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
Kuntalaiset voivat hyödyntää kaupungin kautta aktiivisesti kulkevaa joukkoliikennettä seudullisessa
liikennöinnissä.
Talousarvioon varataan määräraha seutulipun kuntaosuuteen. Kaikki Parkanossa kirjoilla olevat voivat ostaa
seutulipun.
Tavoitetta seurataan seutulipun käyttäjien määrällä.

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

Kulttuuripalvelut
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kulttuuripalvelun tavoitteena on aktiivisesti ylläpitää ja kehittää kaikkien
kuntalaisten kulttuuripalveluja sekä osallistaa kuntalaisia mukaan kulttuurin tuottamiseen. Monipuolisten ja
laadukkaiden kulttuuripalvelujen tuottamisessa syvennetään hyvää yhteistyötä paikallisten sekä alueellisten
kulttuurituottajien ja yhdistysten kanssa. Toiminnan kehittämiskohteita ovat ITE-kesäkaupungin kehittäminen
yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kanssa, metsämuseoalueen sekä ulkoilureittien kunnostaminen
sekä kulttuuriyhteistyön lisääminen paikallisten toimijoiden kesken uusien tilojen myötä.
Volyymitiedot ja niiden kehitys
-

vapaa-aikatoimen ohjaaja (60 %)

-

paikalliset yhdistykset ja järjestöt

-

paikalliset ja alueelliset taiteilijat
52

Käyttötalouden perusteluosa

-

metsämuseotoimikunta

-

alueelliset ja valtakunnalliset kulttuuritoimijat ja yhteistyöverkostot

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Koulukampuksen
valmistuminen tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia myös kulttuuripalveluille. Lisäksi Keskustan koulun tiloja
tullaan hyödyntämään harrastus- ja yhdistyskäytössä.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. ITE-kesäkaupungin kehittäminen yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton (MSL) kanssa
Parkanon brändäytyi ITE-kesäkaupungiksi kesällä 2018 Maaseudun Sivistysliiton suostumuksella.
Tuloksellista yhteistyötä MSL:n kanssa tullaan jatkamaan ja Parkanon ITE-brändiä pyritään edelleen
sitouttamaan kunnan pysyväksi toimintamalliksi. Lisätään yhteistyötä ja kuratointia K.H. Renlundin museo –
Keski-Pohjanmaan maakuntamuseon kanssa, jossa toimii ITE – Nykykansantaiteen museo. Kesällä 2019 on
tulossa jälleen hieman erilainen ITE-näyttely, jonka on tarkoitus houkutella niin kuntalaisia kuin matkailijoita
ITE-taiteen pariin. Leijonapuistossa olevaa Koskisen taloa pyritään kunnostamaan ITE-toiminnan käyttöön.
Lisäksi tullaan linjaamaan, haetaanko ITE-kesäkaupungille myös ulkopuolista hankerahoitusta yhteistyössä
MSL:n kanssa.
Tavoitetta seurataan osallistujamäärien ja asiakaspalautteiden avulla sekä toteutuneen näyttelyn ja
tuloksellisen yhteistyön perusteella.
2. Metsämuseoalueen sekä ulkoilureittien kunnostaminen
Metsämuseon yleisilmettä edelleen kohennetaan korjaamalla olemassa olevia tiloja sekä uusimalla opasteita
ja kunnostamalla reittejä, mm. Käpykintukka yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Toimintaa
suunnitellaan yhdessä metsämuseotoimikunnan kanssa ja tehdään tiivistä yhteistyötä Geopark –hankkeen
kanssa. Lisäksi toiminnassa huomioidaan Parkanon 4H-yhdistyksen NUORTEN # LUOVA LUONTO –hanke.
Metsämuseolle haetaan paikallismuseoille tarkoitettua avustusta, jolla halutaan kehittää näyttelytoimintaa
sekä lisäämään yhteistyötä niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.
Tavoitetta seurataan osallistuja-/kävijämäärillä ja asiakaspalautteilla sekä yhteistyökumppaneilta saadun
palautteen avulla.
3. Kulttuuriyhteistyön lisääminen paikallisten toimijoiden kesken uusien tilojen myötä
Uusi koulukampus aloittaa toimintansa elokuun alusta, mikä mahdollistaa uusien tilojen ja varsinkin
auditorion käytön myös kulttuuripalveluiden ja Taideraide – kulttuurikasvatusohjelman tarjonnalle. Keskustan
koululle pyritään saamaan harrastus- ja yhdistyskäyttöön omat tilat, millä halutaan lisätä myös kolmannen
sektorin kulttuuritoimijoiden yhteistyötä sekä tarjontaa. Tavoitteena on, että lisätilat mahdollistaisivat uusia
kulttuuritoimintoja, lisäisivät yhteistyötä sekä samalla vähentäisivät toimintojen päällekkäisyyksiä. Yhteistyö
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kulttuuripalvelujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken on ensiarvoisen tärkeää tämän tavoitteen
saavuttamiseksi.
Tavoitetta seurataan kolmannelta sektorilta sekä asiakkailta saaduilla palautteilla. Lisäksi seurantaa tehdään
uusien kulttuuritilojen käytön, kulttuuritoimintojen sekä harrastajien määrillä.

Nuorisopalvelut
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorten osallisuuden ja osallistumisen
lisääminen sekä sosiaalinen vahvistaminen yksilö- ja ryhmätoiminnan myötä. Tavoitteena on kehittää
nuorten toimintamahdollisuuksia, kannustaa heitä päihteettömään toimintaan sekä tukea nuorten
kokonaisvaltaista kasvua kohti aikuisikää. Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta, nuorisovaltuusto,
kouluyhteistyö, etsivä nuorisotyö, leirit, matkat ja kurssit, ja toimintapaikkoina mm. nuorisotila Puolen Kuution
Koppi, koulukeskus sekä nuorten työpaja.
Volyymitiedot ja niiden kehitys
-

nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja (60 %), etsivä nuorisotyöntekijä (100 %), vapaa-aikatoimen
ohjaaja (30 %)

-

Parkanon Nuorisovaltuusto, 10 jäsentä

-

paikallisina yhteistyökumppaneina mm. seurakunta, 4H, MLL, koululaitos (oppilaskunnat,
tukioppilastoiminta, koulukuraattori) sekä sosiaalihuolto, nuorten työpaja ja kuntouttava
työtoiminta

-

alueelliset ja valtakunnalliset yhteistyöverkostot

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Nuorisovaltuuston
kanssa järjestetään nuorisovaltuustovaalit keväällä 2019, jossa valitaan uusi nuorisovaltuusto ja lisätään
parkanolaisten nuorten tietämystä nuorisovaltuuston toiminnasta sekä nuorten osallisuudesta ja
vaikuttamisesta. Vaalit järjestetään vastaisuudessa aina keväisin. Koulukampuksen valmistuttua nuorisotyö
näkyy kampuksen arjessa, kun nuorisopalveluiden työntekijät pitävät päivystystä sekä järjestävät erilaisia
ryhmäytyksiä kampuksella eri-ikäisille koululaisille. Lisäksi järjestetään ja ylläpidetään erilaisia sosiaalisen
vahvistamisen toimintoja, jossa tuetaan yksittäisen nuoren kasvua sekä nuorten toimintaa erilaisissa
ryhmissä.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Nuorisovaltuustotoiminnan näkyväksi tekeminen sekä nuorisovaltuustovaalien järjestäminen
Nuorisovaltuusto edustaa kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Parkanon Nuorisovaltuusto aloitti
toimintansa tammikuussa 2018 ja tämä valtuusto jatkaa heinäkuun loppuun 2019. Nuorisovaltuustovaalit
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tullaan järjestämään keväällä 2019 yhteistyössä nuorisovaltuuston ja eri koulujen kanssa. Nuorisokyselyssä
ilmeni, että nuoret eivät tiedä, mitä nuorisovaltuusto tekee, joten vaalien myötä halutaan tuoda erilaisilla
tempauksilla myös esille nuorisovaltuuston toimintaa, vaikuttamista sekä osallisuutta kunnan
päätöksenteossa.
Tavoitetta seurataan nuorisovaltuuston jäsenten, päättäjien ja yhteistyökumppaneiden palautteiden avulla,
erilaisten tapahtumien ja osallistumisten määrillä sekä nuorisovaltuustovaalien toteutumisen myötä.
2. Nuorisotyön näkyvyys uudella koulukampuksella
Koulutyö uudella koulukampuksella alkaa elokuussa 2019. Uudet tilat kampuksella sekä vanhat tilat
Keskustan koululla mahdollistavat nuorisotyölle lisää toimintoja ja tilaa. Keskustan koululle pyritään
järjestämään harrastus- ja yhdistystilat, joka näkyy myös nuorille suunnatuissa toiminnoissa.
Koulukampuksella pidetään nuorisopalveluiden koulupäivystys, joka voidaan toteuttaa yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa. Lisäksi voidaan olla apuna erilaisissa ryhmäytyksissä ja opetustilanteissa eri-ikäisten
oppilaiden kanssa.
3. Nuoren kasvun tukeminen yksin ja ryhmässä
Nuorisotila Puolen Kuution Koppi toimii nuorten kohtaamispaikkana turvallisen aikuisen kanssa. Nuoren
tasavertainen kohtaaminen yksin ja ryhmässä on ensiarvoisen tärkeää nuoren kasvun kannalta.
Nuorisopalvelut järjestävät erilaisia matalan kynnyksen toimintoja, joihin kaikilla nuorilla on mahdollisuus
osallistua. Tällaisia ovat mm. nuorisolle suunnatut tapahtumat, retket, leirit, kurssit ja kerhot. Pyritään
osallistamaan nuoria myös itse järjestämään toimintaa tukemalla heidän suunnitelmia ja toteutusta. Kiitetään
onnistumisista ja kannustetaan kehittämiskohteissa.
Nuorisotilalla toimii myös etsivän nuorisotyöntekijän toimisto. Etsivä nuorisotyöntekijä tekee edelleen
hankerahoituksin turvin kohdennettua ja sosiaalisen vahvistamisen toimintaa, joka auttaa tukea tarvitsevan
nuoren arjenhallinnan ja elämäntaitojen kehittymistä. Tärkeinä yhteistyökumppaneina tavoitteen
toteutumisen kannalta ovat yhteiskoulu, toisen asteen oppilaitokset, sosiaalihuolto, nuorten työpaja sekä
muut moniammatilliset yhteistyötahot.
Tavoitetta seurataan nuorilta, vanhemmilta, opettajilta ja sidosryhmiltä saatujen palautteiden avulla.

Liikuntapalvelut
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Liikuntapalvelujen tehtävänä on tuottaa ja koordinoida monipuolisia ja
laadukkaita liikunta- ja vapaa-ajan palveluja. Liikuntapalvelut toteuttaa tehtäviään laajan yhteistyöverkoston
kanssa. Liikuntapalvelut vastaavat liikuntatoiminnan kehittämisestä organisoimalla toimivan liikuntaverkoston, tiedottamalla erilaisista liikuntatoiminnoista sekä luomalla toimivat puitteet yhteistyössä teknisten
tilapalvelujen kanssa liikunnan harrastamiselle.
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Tilapalvelut vastaa toimivista liikuntapaikoista (urheilutalo, kentät, huoltorakennukset, kuntoradat,
vaellusreitit, uimapaikat, jäähalli, valvonta ja kalusto).
Volyymitiedot ja niiden kehitys
-

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

-

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

-

talvisaikaan tilapäisiä hiihtolatujen tekijöitä 3-4 hlöä

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

-

kuntouttavasta työtoiminnasta tilapäisiä henkilöitä 2-3 hlöä

-

paikalliset urheiluseurat ja järjestöt, joista koostuu myös urheiluseuraverkosto, joka toimii urheilu- ja

-

talkootyön osuus liikuntapaikkojen kunnossapidossa, peruskorjauksissa ja uusien toimintamuotojen
rakentamisessa on taloudellisesti merkittävä
liikuntajärjestöjen yhteisenä äänenä

Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:
Uudessa koulukampuksessa on täysimittainen salibandykenttä sekä liikuntahalli, joka vaikuttaa olennaisesti
kaikkien tilojen saatavuuteen ja monipuolisen liikuntatoiminnan toteutumiseen toimintaan. Liikuntapalvelut
ovat aktiivisesti kehittämässä uutta toimintamallia uusiin tiloihin yhteistyössä tilapalveluiden ja
urheiluseuraverkoston kanssa. Liikuntakyselyn vastausten perusteella on otettu kolme keskeisintä
kehittämiskohdetta, johon pyritään vastaamaan: matalan kynnyksen liikuntatarjonta, luonto-, ulkoilu- ja
liikuntareittien kunnostaminen sekä liikuntatoimintojen tiedotuksen lisääminen ja monipuolistaminen. Lisäksi
tullaan rakentamaan valtuustoaloitteesta lähtenyt ulkokuntosali yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Matalan kynnyksen liikuntatoiminnan ja omaehtoisen liikunnan edistäminen
Organisoidaan ja järjestetään yhteistyössä seurojen ja paikallisten kuntosaliyrittäjien kanssa mahdollisimman
matalan kynnyksen liikuntatoimintaa kaikenikäisille kuntalaisille, varsinkin vähän tai täysin liikkumattomille
henkilöille. Hyödynnetään olemassa olevia liikuntapaikkoja ja suunnitellaan toimintoja yhdessä osallistujien
kanssa. Annetaan liikuntaneuvontaa erilaisten toimintojen yhteydessä. Lisäksi voidaan tehdä yhteistyötä
Kolmostien Terveyden kanssa erilaisten potilaiden hoitoketjun lenkkinä liikunnan osalta. Kehitetään liikunnan
– ja vapaa-ajan harrastuspaikkoja tekemällä ja suunnittelemalla niistä viihtyviä, houkuttelevia ja toimivia
kokonaisuuksia. Kartoitetaan mahdollisuuksia luoda uusia nykytrendien mukaisia liikuntapaikkoja. Lisäksi
kehitetään uusille ja olemassa oleville liikuntapaikoille tarpeiden mukaan liikuntatoimintoja mm.
harrasteryhmiä ja tapahtumia.
Tavoitetta seurataan asiakkailta ja osallistujilta saadun palautteen avulla sekä osallistujamäärillä.
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2. Luonto-, ulkoilu- ja liikuntareittien kunnostaminen
Parkanossa on hienoja luonto- ja liikuntareittejä aivan keskustassa sekä taajaman ulkopuolella, joita
liikuntakyselyn mukaan käytetään paljon. Niissä olevat reittimerkinnät, pitkospuut ym. vaativat kunnostusta,
joka tullaan tekemään tulevan vuoden aikana. Reittien kunnostaminen edesauttaa omaehtoisen liikunnan
lisääntymistä, kun puitteet ovat asianmukaisessa kunnossa. Lisäksi reitit on koottu liikuntatarjottimelle, jotta
kuntalaiset ovat tietoisia kaikista mahdollisista liikuntapaikoista ja – reiteistä. Uusien luontoliikuntareittien
suunnittelu ja toteuttaminen kuuluu myös toimintakauden tavoitteisiin.
Tavoitetta seurataan kunnostettujen reittien määrällä, reittien käyttöasteella ja asiakaspalautteilla.
3. Liikuntatoimintojen tiedotuksen lisääminen ja monipuolistaminen
Liikuntakyselyssä ilmeni, että kuntalaiset toivoivat enemmän tiedotusta erilaisista liikuntatoiminnoista. Tähän
kehittämisehdotukseen tullaan vastaamaan erilaisilla jo tutuilla ja täysin uusilla tiedotusmuodoilla: esitteet,
ajantasaiset www-sivut, sosiaalisen median hyödyntäminen, You Tube-kanavan aktiivinen ylläpitäminen
sekä mahdollisesti ulkoa ostettu digimarkkinointi.
Tavoitetta seurataan erilaisten tiedotuskanavien määrällä, saavutettavuudella sekä asiakaspalautteella.

Kirjastopalvelut
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus
Kirjastopalvelujen tehtävänä on tarjota kirjastopalveluita ja toimia avoimena ja kehittyvänä, ajantasaiset
kokoelmat omaavana kohtaamis-, kulttuuri- ja tietokeskuksena sekä toiminta- ja oppimisympäristönä
asukkaiden eri elämänvaiheissa.
Volyymitiedot ja niiden kehitys
henkilökunta: 4,25 htv, yhteensä 5 henkilöä: kirjastotoimenjohtaja (0,75), kirjastonhoitaja, informaatikko ja 1,5
kirjastovirkailijaa
tilat: 2017 uudistetut toimitilat, 750 m ², kaupungin oma huoneisto
kokoelma: 59000 kpl, joista 52000 kirjaa
avoinna n. 1800 h/v, n. 44 000 käyntiä/2017
verkkokäyntejä n. 31 000
90000 lainaa v. 2017
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Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset
Uusien tilojen tehokas käyttö
Uuden kirjastolain tuomien tehtäväkokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus käytännössä: mm.
yhteiskunnallinen vuoropuhelu, kansalaisaktiivisuus, demokratia
Muutos henkilökuntatilanteeseen: vähintään nykyään määräaikaisen 0,5 kirjastovirkailijatyövuoden
vakinaistaminen
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Hyvinvoinnin edistäminen, tasa-arvon turvaaminen
- Aineiston maksuton lainausmahdollisuus ja käyttö kirjastossa
- Monipuolinen ja uudistuva kokoelma
- Vuorovaikutteisten verkkopalveluiden ja asiakkaalle profiloitujen palveluiden kehittäminen sekä niiden
aktiivinen markkinointi ja käytönopastus
Seuranta: uutuusaineiston määrä ja hankintaan käytetyt määrärahat
Tavoite:
-300-400 hankintaa/1000 as., 1 kpl/alle 15-vuotias
-15-20 lehtivuosikertaa/1000 as
- aineistonhankintaan 10 €/asukas, tästä kirjojen osuus 7 €/as
Seuranta: lainausten määrä
tavoite: 20 lainaa/as
Seuranta: ammattitaitoisen henkilökunnan määrä
Tavoite: 0,8-1,0 hlötyövuotta/1000 as
Seuranta: asiakaskäytössä olevien internet-päätteiden määrä
Tavoite: 1 pääte/1000 as.
Seuranta: opastetut kirjastokäynnit, mediakasvatus- ja tiedonhallintataitojen opetus, mukaan lukien
kirjastopalvelut ja niiden esittelyt muualla kuin kirjastossa
lapset ja nuoret, tavoite 500 hlöä/v
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aikuiset, tavoite 100 hlöä/v
Seuranta: verkkokirjastoasiointien määrä
Tavoite: 10 käyntiä/asukas/v
2. Kansalaisten osallistaminen
Riittävät aukioloajat, maksuttomat palvelut, ilmaiset yleisötapahtumat yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa. Yhteiskunnalliseen vuoropuheluun tähtäävät tapahtumat
Seuranta: aukiolotuntien määrä, kävijämäärä, tapahtumien määrä
Tavoite:
-kirjasto avoinna 2100 h/vuosi
- 33 käyntiä/aukiolotunti
-10 käyntiä/asukas/vuosi
- maksuttomat yleisötapahtumat, väh. 1/kk

3. Henkilökunnan osaamisen turvaaminen
Henkilökunnan osaaminen turvataan mahdollistamalla osallistuminen työajalla tapahtuviin oman alan
täydennyskoulutuksiin.
Tavoite: 6 koulutuspäivää/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.
Teknisen lautakunnan alaisena toiminut vesihuoltolaitos aloittaa toimintansa kunnallisena yhtiönä 1.1.2019.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Teknisen lautakunnan talousarvion nettosumman kasvuun on vaikuttanut
uuden koulukampuksen käyttöönotto elokuussa 2019.
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Tekninen hallinto
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Huolehtii lautakunnan ydintehtävien ja peruspalvelujen järjestämisestä
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: tekninen johtaja, työpäällikkö, ja 1,7 toimistosihteeriä.
Teknisen hallinnon henkilöstömäärä on pysynyt vuosia saman suuruisena ja tulevaisuudessa määrällistä
muutosta ei tapahdu.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Vesihuoltolaitoksen
yhtiöittäminen 1.1.2019 ja uuden koulukampuksen käyttöönotto elokuulla 2019.

Liikenneväylät
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Liikenneväylät käsittävät katujen, kevyen liikenteen väylien ja
puistoteiden kesä- ja talvikunnossapidon asemakaava-alueella. Lisäksi kaupunki on urakoinut tärkeimpien
yksityisteiden aurauksia. Edelleen kaupunki avustaa tiekuntia valtuuston hyväksymällä periaatteella
kunnossapidossa. Pääasiallisena perusteena kaupungin maksamalle yksityisteiden auraukselle ja
avustuksille on pysyvän asutuksen määrä tien vaikutusalueella.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: 0,5 työnjohtaja ja päätoimisesti yksi työntekijä. Muut
kuukausipalkkaiset työntekijät ovat työskennelleet osittain myös vesihuoltolaitoksen puolella. Jatkossa
Parkanon Vesi Oy ostaa kaupungilta heidän työpanostaan.
Asemakaava alueella kaupungin kunnossapidossa on katuja noin 50 km ja kevyen liikenteen väyliä noin 18
km. Kaupungin aurauksessa olevia yksityisteitä on noin 236 km. Uusia katuja ja väyliä rakennetaan
vuosittain muutamia satoja metrejä.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Ei mainittavia muutoksia.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Tavoitteena on suorittaa väylien kunnossapito
laatustandardien mukaisesti mahdollisimman edullisesti.

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 4 kpl keskusta-alueella ja 11 kpl haja-asutusalueella. Keskusta-alueen 3
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hyötyjätepisteen ylläpidosta vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja yhden pisteen osalta Suomen
Pakkauskierrätys rinki. Näidenkin pisteiden toiminnasta ja ylläpidosta vastaa Pirkanmaan jätehuolto Oy.
Paperinkeräyksestä kunnan alueella vastaa Paperinkeräys Oy. Hylätyt ja romuajoneuvot siirretään lain
mukaisesti kaupungin ylläpitämään varastoon joko kaupungin, Tiehallinnon urakoitsijan tai poliisin toimesta.
Suljetun Kangaslammin kaatopaikan velvoitetarkkailu jatkuu Ympäristökeskuksen hyväksymän
valvontatutkimusohjelman mukaisesti.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Vastaanotetuista jätemääristä pitää tilastoa Pirkanmaan ympäristökeskus.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset: Pirkanmaan Jätehuolto
Oy:n omistajakunnat sopivat sopijakunnille kuuluvasta 1.5.2012 voimaan tullen uuden jätelain (646/2011)
mukaisesta jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä jätelain 23 §:n mukaisesti siten, että
yhteistoiminta-alueen jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen kaupungin jätehuoltolautakunta.
Jätehuoltolautakunnan tehtävänä on päättää jätelaissa säädetyistä viranomaistehtävistä, joita ovat mm.
päätökset jätehuoltomääräyksistä, jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jätetaksan hyväksymisestä,
jätemaksujen maksuunpanosta, jätetaksasta tehdyistä muistutuksista ja jätemaksujen kohtuullistamisesta.
Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus yhdellä jokaisen osakaskunnan edustajalla. Parkanon
osalta edustajaksi on määrätty ympäristötarkastaja.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Talousarviovuoden ja suunnittelukauden
tavoitteina ovat jätemaksujen kohtuullistamis- ja vapauttamispäätösten yhtenäistäminen. Kunnan vastuulla
olevien sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistökohtainen kuljetus siirtyi kunnan järjestämäksi 1.1.2017 alkaen.

Tilapalvelut
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Tilapalveluun kuuluvat yleisten alueiden lisäksi kiinteistöt,
liikuntapalvelut ja siivous.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: työpäällikkö, 1 tuntipalkkainen työntekijä,
3,5 ammattimiestä (talonmiehet), puistotyönjohtaja, 2 tuntipalkkaista työntekijää, liikuntapaikkojen
hoitaja/vastaava, 2 liikuntapaikkojen hoitajaa, elokuun alusta 2019 siivouspalveluissa siivouspalveluesimies
ja 7 kokoaikaista siivoojaa.
Kiinteistöjä on 25 kpl, joilla rakennuksia huomattavasti enemmän. Kiinteistöjen kerrosala on 33729 m2,
tilavuus 120665 m3.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset:
Eläinlääkäri/Veitikka ja Uusipappila puretaan 2019 sekä mahdollisesti myös lukio.
Kiinteistöjen käytön/purkamisen arviointi 2019.
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Uusi koulukampus valmistuu 2019.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen:
1. Kiinteistöjen arvon säilyttäminen
Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella kiinteistöjen peruskorjausten toteuttamisella sekä ylläpidon
laadukkaalla hoitamisella taloudellisten resurssien mukaan.
Kaikkien kiinteistöjen tuleva käyttö on selvityksen alla.
2. Kiinteistöjen energiankulutuksen kiinteistökohtainen tehokas seuranta
Tavoite toteutetaan energiankulutuksen ja kiinteistövalvontalaitteiden jatkuvalla seurannalla sekä vikojen ja
epäkohtien tehokkaalla korjauksella.

Yleiset alueet
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Tehtäväalueeseen kuuluvat puistot, leikkikentät, maa- ja metsätilat,
sora-alueet ja liikuntapaikat.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Hoidettavien puistojen määrä kasvaa vuosittain. Isona haasteena on 3tien/Niementien liikennealueiden vihertöiden hoito. Liikuntapaikkojen määrä kasvaa uuden kampuksen
myötä uudella liikuntasalilla, joka lisää myös hoitotarvetta liikuntapaikkapuolella.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
1. Metsätilojen tuoton parantaminen
Tavoite toteutetaan metsänhoitotöidensuunnitelmallisella toteuttamisella mm. harvennushakkuiden, ojitusten
ym. muodossa.
2. Puistojen ja keskeisten alueiden kunnon ylläpitäminen viihtyisässä ja siistissä kunnossa
Tavoite toteutetaan suunnitelmallisella siistimisellä ja rakentamalla alueet siten, että ne ovat helposti
hoidettavissa.

Koneet ja kuljetusvälineet
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Koneet ja kuljetusvälineet kohta käsittää 5 umpipakettiautoa, 3 avolavaautoa, traktorin ja aluehoitokoneen. Autojen ja koneiden menot kirjataan tähän kohtaan ja vastaavasti
laskutetaan sisäisesti niiltä kohteilta, joilla kalustoa käytetään.
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Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Tavoitteena on pitää kalusto teknisesti hyvässä
käyttökunnossa uusimalla sitä riittävän ajoissa. Osa ajoneuvoista siirtyy Parkanon vesi Oy:n käyttöön.

Kaavoitustoimi
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus: Kaavoituslautakunnan tehtävät ovat siirtyneet tekniselle lautakunnalle.
Kaavoitustoimi tuottaa kaupungille yleis- ja asemakaavoja. Maankäytön suunnittelulla ohjataan ja edistetään
rakentamista sekä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Tärkeänä tehtävänä on luoda laadukkaita ja
kilpailukykyisiä, kaupungin asukashankintaa tukevia asuntoalueita sekä turvata riittävät tonttivarannot
teollisuuden tarpeisiin.
Mittaustoimi vastaa numeerisen kartaston jatkuvasta ajantasaisuudesta, tonttijakojen laadinnasta sekä
tonttien ja yleistenalueiden lohkomisesta. Mittaustoimen tehtävänä on ohjata ja valvoa mittaustehtävien
suorittamista kaupungissa, huolehtia pohjakarttojen laatimisesta, kaavojen ja rakennuspaikkojen maastoon
merkitsemisestä sekä korkeusaseman antamisesta.
Volyymitiedot ja niiden kehitys: Henkilöstön määrä: toimitusvalmistelija, tekninen avustaja, kartoittaja ja
maankäyttöpäällikkö. Uusia kaavoja ja kaavamuutoksia valmistuu vuosittain ja suunta on kasvava. Uusien
tonttien rekisteröimisiä pyritään tekemään 20-30 tonttia toimintavuotta kohti.
Asemakaavoitettuja alueita on yhteensä n. 1042 hehtaaria ja määrä tulee tasaisesti kasvamaan. Kaupunki
tekee aktiivisesti kiinteistökauppoja uusien raakamaiden hankkimiseksi, jotta kaavoituksen kehittyminen
voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa.
Ranta-asemakaavoitettuja alueita on yhteensä n. 1610 hehtaaria ja myös niiden määrä on kasvussa.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen: Kaavoitustoimi aikoo tulevaisuudessa keskittyä
erityisesti kaupungin omistamien määräalojen lohkomisten suorittamiseen. Tavoitteena on, että kaikki
kaupungin omistamat määräalat saataisiin lohkottua seuraavan 4 vuoden aikana, jolloin kiinteistörekisteri
saataisiin määräalojen osalta ajan tasalle. Myös pohjakartan uudistaminen aloitetaan 2019.
Myös yleisten alueiden lohkomisiin tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään enemmän huomiota.
Lohkomattomat yleiset alueet aiheuttavat lisätyötä useille tahoille sekä hankaloittavat muun muassa
kiinteistökauppojen tekoa. Myös kuntalaisilta on tullut viestiä, että lohkomattomat yleiset alueet aiheuttavat
epäselvyyttä heidän maanomistukseensa. Mittaus- ja kaavoitusosasto asettaa tavoitteekseen saada kaikki
kaupungin omistamat yleiset alueet lohkottua seuraavan 9 vuoden aikana. Tämä tulee tulevaisuudessa
aiheuttamaan painetta talousarvioon lisääntyvien menojen muodossa.
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Rakennus- ja ympäristölautakunta
Lautakunnan toiminnan kuvaus
Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja
muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja
rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään, sekä huolehtia kunnassa tarvittavasta
rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on
huolehtia sille hallintosääntöön asetetuista tehtävistä.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisena viranomaisina toimii rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja,
jotka huolehtivat laissa viranomaiselle säädetyistä tehtävistä sekä määräaikaisena viranhaltijana
tarkastusinsinööri, joka toimii teknisen lautakunnan alaisena koulukampuksen valvojana 80 % ja
rakennustarkastajan sijaisena 20 %.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on toimia myös kunnan maa-aineslupaviranomaisena siten
kuin maa-aineslaissa on säädetty.
Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa valtion asuntopolitiikkaan kuuluvien asioiden valmistelua ja
täytäntöönpanoa. Näitä ovat mm. asuntolainat, asuntolainojen korkotuet, vanhojen aravalainojen hoito sekä
valtion lainoittamien vuokratalojen talouden toiminnan seuraaminen. 1.1.2017 alkaen valtion varoista
myönnettävät asuntojen korjaus- ja hissiavustukset on käsitellyt ja myöntänyt ARA.
Rakennus- ja ympäristölautakunta valvoo aluepelastuslaitoksen perimän kunnan maksuosuuden käyttöä.

Volyymitiedot ja niiden kehitys
-

henkilökuntaan kuuluu rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja, lupasihteeri ja määräaikainen
tarkastusinsinööri 20%.
Parkanon kaupunki on tehnyt yhteistyösopimukset Kihniön kunnan kanssa, sopimuksilla Parkanon
rakennustarkastajan työpanosta on myyty yksi päivä viikosta Kihniön kunnalle, samoin kuin
Parkanon ympäristötarkastajan työpanosta on myyty yksi päivä viikosta Kihniön kunnalle.

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.
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan vastuualueiden kuvaukset ja tavoitteet

Asumisen edistäminen
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus
Tehtävät ovat lakisääteisiä. Ne muuttuvat jossain määrin vuosittain. 1.1.2017 energia- avustukset poistuivat
kokonaan ja hissi- ja korjausavustukset siirtyivät ARA:n käsiteltäviksi. Kohteiden tarkastukset jäivät kuntien
tehtäviin. Valtion lainoittamien vuokratalojen valvonta kohdistuu Parkanon kaupungin vuokrataloihin,
Parkanon Rantakotoon ja Kiinteistö Oy Väistön ryhmäkoteihin.
Volyymitiedot ja niiden kehitys
Asuntotoimen lakisääteiset tehtävät ovat kunnassa vähentyneet ja ne on siirretty tehtävien uudelleen
järjestelyn myötä rakennustarkastajan tehtäviin ja asuntosihteerin virka on lakkautettu. Lakimuutosten myötä
hissi- ja korjausavustuksia ei käsitellä enää kunnissa, ainoastaan kohteiden tarkastukset jäävät kunnan
viranhaltijan tehtäväksi. Energia-avustukset poistuivat kokonaan v. 2017 alusta. Sopimusten mukaisia
Isännöintitehtäviä on hoidettu väliaikaisjärjestelyin.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset
Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n, Kiinteistö Oy Väistön ryhmäkotien sekä Parkanon Rantakoto ry:n
kanssa olleet isännöintisopimukset on irtisanottu päättymään 31.12.2018 ja väliaikaisjärjestelyin tehtävää
hoitanut työntekijä palaa omaan työtehtäväänsä v. 2019 alusta.

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 sekä uutena määräaikaisena viranhaltijana
tarkastusinsinööri, joka toimii teknisen lautakunnan alaisena koulukampuksen valvojana sekä
rakennustarkastajan sijaisena 20% viikossa. Rakennustarkastajan palvelua myydään Kihniön kuntaan,
yhtenä päivänä viikossa.
Rakentamisen lupamäärät oletetaan pysyvän nykyisellä tasolla.
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Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset
CE- merkinnät rakennustuotteissa ja kiristynyt E- luku tuovat muutoksia rakentamiseen.
Rakennusvalvonta jatkaa rakennusrekisterin laadunparannusta vuoden 2019 aikana, jolloin luvattomien
rakennusten saanti kiinteistöverotuksen piiriin aiheuttaa lisätöitä ja tarkastuskäyntejä kiinteistöillä.
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 mm. vesiensuojelu, luonnonsuojelu, kemikaali- ja jätevalvonta,
meluntorjunta, sekä näihin liittyvät lausuntopyynnöt. Maa-aineslain mukaisella luvituksella ja valvonnalla on
iso osa ympäristönsuojelun tehtäväkentästä Parkanossa.
Volyymitiedot ja niiden kehitys
Ympäristösuojelussa työskentelee ympäristötarkastaja, jonka palveluja myydään Kihniön kunnalle yksi päivä
viikossa. Vireille tulevien ympäristölupien lukumäärää on vaikea arvioida lupamääräysten
määräaikaistarkistusten loputtua. Vastaavasti valitukset, kantelut, tutkintapyynnöt sekä rikosilmoitukset
muovaavat ympäristönsuojelun tehtäväkentän painoalueita uudelleen.
Talousarviovuoden ja suunnittelukauden keskeiset toiminnalliset muutokset
Vuoden 2018 heinäkuussa tulivat jätteenkuljetusrekisteriin kuuluvat kohteet osaksi suunnitelmallista
valvontaa, joka tulee huomioida 2019 tarkastuksia määriteltäessä.
Maa-aineslupahakemusten lukumäärän voidaan ennakoida vähenevän, sillä valtaosa voimassa olleista on
uusittu viime vuosien aikana ja käsittelyyn tulevat ainoastaan lupahakemukset mahdollisille uusille
ottoalueille.
Uusi valtakunnallinen ympäristöasioiden valvontaohjelma Ylva tulee sitomaan vielä talousarviovuoden
resursseja alkaakseen palvella valvontaa tukevana toimintana.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
Vireille tulevien lupahakemusten lukumäärään ei voi vaikuttaa. Prosessien läpimenoajat pyritään pitämään
miniminä kokousaikatauista riippuen. Toiminnan tavoitteiden kvantitatiivisena mittarina toimii
valvontaohjelman toteutumaprosentti sekä budjetin tulojen toteutuminen.

Palo- ja pelastustoimi
Tehtäväalueen toiminnan kuvaus
Parkano kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitoksen eteläiseen pelastusalueeseen operatiivisesti ja hallinnollisesti.
Aluepelastuslaitoksen hallinnosta vastaa Tampereen kaupunki. Alueen palomestarin päivystyspaikka on
Nokia. Sopijakuntien yhteistyöelimenä on neuvottelukunta, joka osallistuu esitysten tekemiseen talousarviota
ja palvelutasoa koskevissa asioissa. Palo- ja pelastustoimen tehtävänä on ihmisten ja omaisuuden
suojaaminen tulipaloilta ja muilta yllättäviltä onnettomuuksilta ja vaaroilta sekä pelastaminen niiden
vaikutuksilta. Aluepelastuslaitos antaa lausuntoja rakennussuunnitelmista ja tekee tarvittavat
palotarkastukset rakennuskohteissa.
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Volyymitiedot ja niiden kehitys
Pelastustoimen palvelutason tulee vastata kuntien alueella esiintyviä riskejä. Aluepelastuslaitoksen kuntien
palvelutaso perustuu koko toiminta-alueen kattavaan riskikartoitukseen ja palvelutason määrittelyyn
sisäasianministeriön ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
Parkanon kaupunginhallitus on antanut aluepelastuslaitokselle lausunnon Parkanoa koskevasta
palvelutasopäätöksestä vuosille 2014 – 2017 ja lausunnon nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaolon
jatkamisesta, siihen saakka, kunnes maakunnan pelastustoimen palvelutasopäätös tulee voimaan.
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Käyttötalouden määrärahat

Käyttötalouden määrärahat sisältävät ulkoiset ja sisäiset erät.

Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Perusturvalautakunta YTA
Sivistyslautakunta
Tekninen lautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunta
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Suunnitteluvuodet 2020-2022 esitetään vain koko kaupungin yhteenvetotaulukossa.
Sitovuustaso valtuustoon nähden on nettomeno lautakunnittain eli ”Toimintakate yhteensä”.
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Tuloslaskelmat ja tunnusluvut
Tuloslaskelma ja vertailut tilinpäätökseen 2017 sekä talousarvioon 2018. Suunnitelmavuodet 2020-2022
sisältävät merkittäviä epävarmuuksia maakuntahallinnon ja sote -uudistuksen johdosta.

Tuloslaskelman tunnusluvut

TA 2018
TA 2019
TS 2020
TS 2021
TS 2022
Tuloslaskelman tunnusluvut
TP 2017
Toimintatuotot% toimintakuluista
33 %
31 %
28 %
28 %
30 %
32 %
Vuosikate% poistoista
204 %
114 %
39 %
110 %
105 %
115 %
Kertynyt ylijäämä
1573
1383
1387
1400
1400
1400
Asukasmäärä
6562
6562
6562
6562
6562
6562

Tuloslaskelma 1 sisältää sisäiset ja ulkoiset erät.
Tuloslaskelma 2 sisältää vain ulkoiset erät.
Tuloslaskelmien osalta on huomioitava, että vesihuoltolaitos ei sisälly Parkanon kaupungin tuloslaskelmaan
vuoden 2019 osalta. Vertailun mahdollistamiseksi, vesihuoltolaitos ei siis ole mukana myöskään
vertailuvuosien 2017 tilinpäätösluvuissa eikä talousarvioluvuissa 2018, kahdessa ensimmäisessä
taulukossa. Näin ollen vuodet ovat vertailukelpoisia keskenään. Tästä aiheutuu kuitenkin se, että ulkoisen
tuloslaskelman ja sisäiset erätkin sisältävän tuloslaskelman tilikauden tulos eivät mene tasan vuosien 2017
ja 2018 osalta näissä taulukoissa.
Selvyyden vuoksi talousarviossa on teknisluontoisena lisäyksenä esitetty tuloslaskelmat myös siten, että ne
vuoden 2017 ja 2018 osalta sisältävät vesihuoltolaitoksen. Näissä taulukoissa vertailukelpoisuus vuoteen
2019 on kuitenkin huono, koska talousarvio 2019 ei sisällä enää vesihuoltolaitosta, mutta tilikauden tulokset
puolestaan menevät tasan, myös vuosien 2017 ja 2018 osalta.
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Investoinnit
Investoinnit talousarvio 2019
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.
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

TA 2018
-100 000
100 000
0

TA2019
-100 000
100 000
0

TS 2020
-100 000
100 000
0

TS 2021
-100 000
100 000
0

TP 2017
0
1 241 714
1 241 714

TA 2018
0
941 000
941 000

TA 2019
0
141 000
141 000

TS 2020
0
141 000
141 000

TS 2021
0
141 000
141 000

TP 2016
-133 166

TP 2017
-50 106

TA 2018
-82 000

TA 2019
-180 000

TS 2020
-50 000

TS 2021
-50 000

-133 166

-50 106

-82 000

-180 000

-50 000

-50 000

TP 2016
-332 042
269 255
-62 787

TP 2016
-2 154 600
1 127 000
-1 027 600

Kirjastossa valtionavustusta
Talonrakennus

Tekninen lautakunta

PIENET RAKENNUSHANKKEET Kust.arvio
Menot
Tulot
Netto, sitova

Vuosi 2019:
Uimarannat 10 000, rauhalan palvelukeskus 20 000, torin kattaminen 100 000, keskustan koulun muutostyöt 50 000.
Musiikkiopiston ikkunoiden uusiminen ?
Huoltorakennus Käenkoskelle suunnittelukaudelle.
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URHEILUTALO
PERUSKORJAUS
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

TS 2020
-180 000
50 400
-129 600

TS 2021
0

0

TA 2019
0
0
0

TP 2017
0

TA 2018
-50 000

TA 2019
-140 000

TS 2020
-200 000

TS 2021
-200 000

0

-50 000

-140 000

-200 000

-200 000

TP 2016
0

TP 2017
0

TA 2018
0

0

0

TP 2016
-25 928
-25 928

0

2020 salin lattiarakenteiden uusiminen, haetaan valtionavustusta
KAUPUNGINTALO
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

Kaupungintalon peruskorjaus, vesikatto, ilmanvaihtokoneet, ikkunat ym. Sis. osan valtuustosalin remontista.
TERVEYSKESKUKSEN
PERUSKORJAUS
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

TP 2016
-371 663
0
-371 663

TP 2017
-422 842

TA 2018
-150 000

TA 2019
-100 000

TS 2020
-100 000

TS 20121
-100 000

-422 842

-150 000

-100 000

-100 000

-100 000

2019 potilashuoneiden jäähdytys, hammashoitolasiiven käytävän katon uusiminen ym.
KOULUKAMPUS
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

TP 2016
-206 881
0
-206 881

TP 2017
-225 328
8 000
-217 328

TA 2018
-150 000
0
-150 000

TA 2019
-100 000
0
-100 000

TS 2020
0

TS 2021
0

0

0

TP 2016
0

TP 2017
-48 297
0
-48 297

TA 2018
0

TA 2019
0

TS 2020
0

TS 2021
0

0

0

0

0

TP 2017
0
0
0

TA 2018
0

TA 2019

TS 2020

TS 2021

0

0

0

0

0
0
0

-1 083 333
400 000
-683 333

-2 166 667
800 000
-1 366 667

0

0

0
0
0

TP 2016
-822 483
0
-822 483

TP 2017
-746 573
8 000
-738 573

TA 2018
-432 000
0
-432 000

TA 2019
-1 603 333
400 000
-1 203 333

TS 2020
-2 696 667
850 400
-1 846 267

TS 2021
-350 000
0
-350 000

Rakennuttaminen ym.
UUNILINTU
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

RANTAKOTO
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

0

-84 845

PAPPILANPOLUN TUKIASUNTOKOHDE
Menot
Tulot
Netto, sitova
TALONRAKENNUS yht.
Menot
Tulot
Netto

TP 2016
-84 845

Kust.arvio

0
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Kiinteät rakenteet ja laitteet
PIENET KIINTEÄT RAKENTEET Kust.arvio
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP2016
-24 681
0
-24 681

TP 2017
-28 754
0
-28 754

TA 2018
-50 000
0
-50 000

TA 2019
-300 000
90 000
-210 000

TS 2020
0
0
0

TS 2021
0
0
0

Lähiliikuntapaikkahanke.
URHEILUKENTTÄ
Menot
Tulot
Netto, sitova

TA 2016
0
0
0

TP 2017
0
0
0

TA 2018
0

TA 2019
-30 000

TS 2020
0

TS 2021
0

0

-30 000

0

0

Puntin ja urheilukentän välisen pihan asfaltointi
PIENET YMP.TYÖT
TP 2016
Menot
-13 474
Tulot
0
Netto, sitova
-13 474

TP 2017
-34 962
0
-34 962

TA 2018
-30 000

TA 2019
-30 000

TS 2020
-30 000

TS 2021
-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

Puistot ja yleiset alueet keskustan alueella.
PIENET KADUNRAK.TYÖT
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP 2017
-47 976
0
-47 976

TA 2018
-204 000

TA 2019
-305 000

TS 2020
-645 000

TS 2021
-585 000

-204 000

-305 000

-645 000

-585 000

TA 2018
-148 000

TA 2019
-85 000

TS 2020
-127 000

TS 2021
-182 000

-148 000

-85 000

-127 000

-182 000

Kust.arvio

TP 2016
-336 225
0
-336 225

Eri kohteissa 155 000 ja Käenmäen kevyenliikenteen väylä 150 000
PIENET VAL.KOHTEET
Kust.arvio
TP 2016
TP 2017
Menot
-24 973
-48 833
Tulot
0
0
Netto, sitova
-24 973
-48 833
eri kohteissa
PIENET PÄÄLL.KOHT.
Menot
Tulot
Netto, sitova
Eri kohteissa
KATUVALAISTUKSEN
UUSIMINEN
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

Kust.arvio

TP 2016
-164 430
0
-164 430

TP 2017
-128 401
0
-128 401

TA 2018
-395 000

TA 2019
-309 000

TS 2020
-327 000

TS 2021
-129 000

-395 000

-309 000

-327 000

-129 000

TP 2016
0

TP 2017
0
0
0

TA 2018
-10 000

TA 2019
0

TS 2020
0

TS 2021
0

-10 000

0

0

0

0

Vuosittain varaus energiasäästölamppujen vaihtoon.
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TEHTAANTIE
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP 2016
0
0
0

TP 2017
-9 350
0
-9 350

TA 2018
0

TA 2019
0

TS 2020
0

TS 2021
0

0

0

0

0

VT3/23
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP 2016
-139 991

TP 2017
0
0
0

TA 2018
0

TA 2019
0

TS 2020
0

TS 2021
0

0

0

0

0

VT3/NIEMENTIE
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP 2016
-326 774

TP 2017
-150 661
0
-150 661

TA 2018
-20 000

TA 2019
0

TS 2020
0

TS 2021
0

-20 000

0

0

0

TP 2017
-23 393
0
-23 393

TA 2018
-300 000
0
-300 000

TA 2019
-385 000
0
-385 000

TS 2020
0
0
0

TS 2021
0
0
0

TP 2017
0
0
0

TA 2018
0
0
0

TA 2019
0
0
0

TS 2020
-275 000
0
-275 000

TS 2021
0
0
0

Tuomikatu-Tuomenhaara, kevyen liikenteen väylä 275 000 v. 2020
TEHTAANTIE + KLV
TA 2016
TA 2017
Menot
0
0
Tulot
0
Netto, sitova
0
0

TA 2018
0
0
0

TS 2019
0
0
0

TS 2020
0
0
0

TS 2021
-600 000
0
-600 000

TA 2019
0
0
0

TS 2020
0
0
0

TS 2021
-200 000

-139 991

-326 774

VIINIKAN SILTA
AUREENTIE
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP 2016
0
0

TUOMIK.-TUOMENHAAR KLV
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP 2016
0
0

Tehtaantie + kevyen liikenteen väylä välille Tuomikatu-Vatusentie 600 000 v. 2021
NIEMENPERÄNTIE PERUSKOR
TP 2016
TP 2017
TA 2018
Menot
0
0
0
Tulot
0
0
0
Netto, sitova
0
0
0

-200 000

Niemenperäntien peruskorjaus 200 000 v. 2021 jälkeen.
VAASANKATU 2
TP 2016
Menot
0
Tulot
0
Netto
0

TP 2017
0
0
0

TA 2018
-150 000
0
-150 000

TA 2019
-100 000
0
-100 000

TS 2020
0
0
0

TS 2021
0
0
0

KIINTEÄT RAKENTEET JA
LAITTEET yht.
Menot
Tulot
Netto

TP 2017
TA 2018
-472 330 -1 307 000
0
0
-472 330 -1 307 000

TA 2019
-1 544 000
90 000
-1 454 000

TS 2020
-1 404 000
0
-1 404 000

TS 2021
-1 726 000
0
-1 726 000

Kust.arvio

TP 2016
-1 030 548
0
-1 030 548
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Irtain omaisuus
Kaupunginhallitus
TA 2018
TA 2019
HALLINNON IRTAIMISTO
TA 2016
TP 2017
Kust.arvio
Menot
0
-77 038 -100 000
-100 000
Tulot
Netto, sitova
0
-77 038 -100 000
-100 000
ICT-hankinnat; vikasietoinen runkokytkinpari optiikoineen.
Valtuustosalin tekniikan uusiminen sekä tietotekniikan laite- ja ohjelmistohankintoja
Perusturvalautakunta

TS 2020
-20 000

TS 2021
-20 000

-20 000

-20 000

TA 2018
0

TS 2019
0

TS 2019
0

TS 2021
0

0

0

0

0

HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄ Kust.arvio
Menot
Tulot
Netto, sitova

TP 2016
-61 570
0
-61 570

TP 2017
-411
0
-411

Uusiminen saatettu loppuun terveyskeskuksessa, Rauhalan palvelukeskuksessa ja Rantakodossa.
E-ARKISTO
Menot
Tulot
Netto, sitova
Sivistyslautakunta
SIVISTYKSEN IRTAIMISTO
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

Kust.arvio

TP 2016
-29 540
0
-29 540

TP 2017
0

TA 2018
-30 000

TS 2019
0

TS 2020
0

TS 2021
0

0

-30 000

0

0

0

TP 2016
-55 359
0
-55 359

TP 2017
-28 941
0
-28 941

TA 2018
-30 000

TA 2019
-30 000

TS 2020
-30 000

TS 2021
-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

Uuden Kampuksen varusteet; opetustilojen ja keittiön välineistö. Av- , tvt- laitteistot ja irtokalusteet.
Tässä on vain muulla kuin rahoitusleasingillä hankittavat.
KIRJASTON IRTAIMISTO
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

TP 2016
-65 173
0
-65 173

TP 2017
-156 400
0
-156 400

TA 2018
0
0
0

TA 2019
0
0
0

TS 2020
0
0
0

TS 2021
0
0
0

Kust.arvio

TP 2016
-47 892
0
-47 892

TP 2017
-48 872
0
-48 872

TA 2018
-30 000

TA 2019
-30 000

TS 2020
-30 000

TS 2021
-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

-30 000

TA 2016
-259 534
0
-259 534

TP 2017
-311 662
0
-311 662

TA 2018
-190 000
0
-190 000

TA 2019
-160 000
0
-160 000

TS 2020
-80 000
0
-80 000

TS 2021
-80 000
0
-80 000

Tekninen lautakunta
TEKNISEN IRTAIMISTO
Menot
Tulot
Netto, sitova

Teknisen muu irtaimisto eri kohteissa 30.000.
IRTAIN OMAISUUS yht.
Menot
Tulot
Netto

Kust.arvio
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Vesihuolto 2016-2018
PIENET VESIHANKKEET
Menot
Tulot
Netto, sitova
ALASKYLÄN-YLISKYLÄN
ALASKYLÄN-YLISKYLÄN
Menot
Tulot
Netto, sitova
VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN
SANEERAUS
Menot
Tulot
Netto, sitova
PUHDISTAMO
Menot
Tulot
Netto, sitova

Kust.arvio

TP 2016
-146 392
0
-146 392

TP 2017
-56 073
0
-56 073

TA 2018
-206 000
0
-206 000

TA 2019
0
0
0

TS 2020
0
0
0

TS 2021
0
0
0

Kust.arvio

TA 2016
0
0
0

TA 2017
0
0
0

TA 2018
0
0
0

TS 2019
0
0
0

TS 2020
0
0
0

TS 2021
0
0
0

Kust.arvio

TP 2016
-216 768
0
-216 768

TP 2017
-227 003
0
-227 003

TA 2018
-200 000
0
-200 000

TA 2019
0
0
0

TS 2020
0
0
0

TS 2021
0
0
0

Kust.arvio

TP 2016
-253 038
0
-253 038

TP 2017
-305 955
0
-305 955

TA 2018
-100 000
0
-100 000

TA 2019
0
0
0

TS 2020
0
0
0

TS 2021
0
0
0

TP 2016
0
0
0

TP 2017
0
0
0

TA 2018
-50 000
0
-50 000

TA 2019
0
0
0

TS 2020
0
0
0

TS 2021
0
0
0

Kust.arvio

TP 2016
-616 198
0
-616 198

TP 2017
-589 031
0
-589 031

TA 2018
-556 000
0
-556 000

TA 2019
0
0
0

TS 2020
0
0
0

TS 2021
0
0
0

Kust.arvio

TP 2016
-5 215 405
1 396 255
-3 819 150

TP 2017
TA 2018
-2 331 481 -2 585 000
1 265 359 1 041 000
-1 066 122 -1 544 000

TA 2019
-3 407 333
731 000
-2 676 333

TS 2020
-4 280 667
1 091 400
-3 189 267

TS 2021
-2 256 000
241 000
-2 015 000

TP 2016
-4 599 207
1 396 255
-3 202 952

TP 2017
TA 2018
-1 742 450 -2 029 000
1 265 359 1 041 000
-477 091 -988 000

TA 2019
-3 407 333
731 000
-2 676 333

TS 2020
-4 280 667
1 091 400
-3 189 267

TS 2021
-2 256 000
241 000
-2 015 000

LATIKAN POHJAVESITUTKIMUS
JA VEDENOTTAMO
Kust.arvio
Menot
Tulot
Netto, sitova
VESIHUOLTO yht.
Menot
Tulot
Netto
Investoinnit yhteensä
INVESTOINNIT
Menot
Tulot
Netto

Investoinnit yhteensä ilman vesilaitosta
INVESTOINNIT
Menot
Tulot
Netto

Kust.arvio
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Rahoituslaskelma ja tunnusluvut
RAHOITUSLASKELMA
Sisältää
vesihuoltolaitoksen

TP 2016

TP 2017

TA 2018

TA 2019

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät

2 674 123

3 509 057

2 086 551

871 561

-1 275 653

-1 113 978

-1 100 000

-50 000

Investointien rahavirta
Investointimenot

-5 215 405

-2 323 483

-2 585 000

-3 407 333

Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta

141 714
1 396 255

1 115 645

1 041 000

731 000

-2 420 680

1 328 955

-557 449

-1 854 772

-40 800

-424 400
48 536

10 000

10 000

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

0
-382 743

6 000 000
-636 976
-6 200 000

2 000 000
-400 000
-1 075 779

2 232 132
-400 000
0

1 689 249

142 150

23 228

12 640

Rahoituksen rahavirta

1 265 706

-1 070 690

557 449

1 854 772

Rahavarojen muutos

-1 154 974

258 265

0

0

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

-1 154 974
1 602 507
2 757 481

258 265
3 015 746
2 757 481

0
1 602 507
1 602 507

0
1 602 507
1 602 507

Rahoituslaskemassa on huomioitava, että vuodet 2016-2018 sisältävät vesihuoltolaitoksen,
vuosi 2019 ei sisällä enää vesihuoltolaitosta.
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Rahoituslaskelman tunnusluvut

TP 2016

TA 2017

TA 2018

TA 2019

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, viideltä vuodelta
suunnittelukaudella 0 tai positiivinen
-10 459 413 -11 788 368

-8 917 964

-7 063 192

Lainakanta milj. €

18,8

22,3

20,6

22,1

Lainanhoitokate

5,5

3,3

2,4

0,3

14

17

3

1

(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

Lainojen kehitysennuste
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0

TP 2016

TP 2017

TA 2018

TA 2019

Lainamäärä

TS 2020

Konsernilainat
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TS 2021

TS 2022
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Henkilöstöosa
Henkilöstömuutokset talousarviossa
Suunnittelukaudella tavoitteena on kohdistaa henkilöstöresurssit tehokkaasti oikeisiin asioihin kaikilla
organisaatiotasoilla ja vähentää henkilökunnan kokonaismitoitusta lievästi. Avoimien tehtävien täyttämistä
harkitaan tarkoin. Tehtävien tullessa avoimiksi esim. eläköitymisten myötä tarkastellaan
tehtäväkokonaisuuksien kehittämistä mm. teknologiaa ja työparimallia hyödyntämällä. Samalla pyritään
entistä parempaan kustannustehokkuuteen. Samalla henkilöstölle tarjoutuu mahdollisuuksia työnkiertoon ja
kouluttautumiseen uusiin tehtäviin. Uusista viroista/toimista pääsääntöisesti pidättäydytään.
Henkilöstön rekrytoinneissa aina ensisijaisesti selvitetään sisäisten siirtojen mahdollisuus, eläköitymiset
tarkastellaan tapauskohtaisesti. Hallintosäännön mukaan toimien kelpoisuusehdoista päättää se, joka ottaa
palvelussuhteeseen, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Valtuusto päättää virkojen perustamisesta ja
lakkauttamisesta. Kuntalain 88 §:ssä todetaan, että kun virka, jossa ei käytetä julkista valtaa, tulee
avoimeksi, se lakkautetaan.
Alla oleva luettelo on suunnitelma, täyttöluvat on anottava erikseen.
Henkilöstömuutokset talousarviossa (eläköitymiset):
Hallinnon tukipalvelut
lähetti
toimistosihteeri
Sivistyspalvelut
sivistysjohtaja
sivistystoimen hallintopäällikkö
ruokapalvelutyöntekijä
ruokapalvelutyöntekijä
perhepäivähoitaja
lastenhoitaja
lastenhoitaja
lastentarhanopettaja
luokanopettaja
opettaja

´-1/+1

´-1/+1

´-1/+1

2018
-1

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

-1

´-1/+1
´-1/+1

-0,5
*
*

´-1/+1
´-1/+1

-1

-2

* jatkossa lastenhoitajan paikkoja ei täytetä,
vaan toimet muutetaan varhaiskasvatuksen opettajiksi/sosionomiksi
Tekniset palvelut
2018
mittaus- ja kairausetumies (ammattimies) ´-1/+1
liikuntapaikkojen hoitaja
siivooja
´-0,5/+0,5
kiinteistönhoitaja
´-1/+1
työpäällikkö
´-2/+2
kirvesmies
-1
vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja
´-1/+1

2019

2020
1
-5

Henkilöstölisäykset taloussuunnitelmavuosille
kirjanpitäjä/isännöitsijä

1

kampushenkilö

1
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PERUSTURVAOSASTO
Vuoden 2021 alusta lähtien sosiaali- ja terveystoimi siirtyy kokonaisuudessaan maakunnalle.
Perusturvapalveluiden osalta maakunnalle siirtyviä on 15 henkilöä.

Vakinaisen henkilöstön rakenne
Parkanon kaupungin palveluksessa oli syyskuun 2017 lopussa 185 vakituista, 64 määräaikaista työntekijää.
Seuraavassa on kuvattu vakinaisen henkilöstön lukumäärän kehitys vuosina 2006-2017:
Vuosi

Kaikki

Hallinto

Terveyst.

Sosiaalit.

Sivistyst.

Tekninent.

2005

369

16

76

125

109

43

2006

353

16

68

129

100

40

2007

350

15

68

135

93

39

2008

354

15

71

139

91

38

2009

359

15

69

92

126

57

2010

360

15

70

95

124

56

2011

349

14

68

95

119

53

2012

347

14

66

97

116

54

2013

382

15

63

127

124

53

2014

395

15

70

133

123

54

2015

206

15

1

12

128

50

2016

194

13

1

16

116

48

2017

185

15

2

13

112

43

2018

180

21

2

10

114

33
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Henkilölukumäärä suurimmissa ammattiryhmissä (sis. määräaikaiset)

luokanopettaja, lehtori, erityisopettaja

67

lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, perhepäivähoitaja

38

toimistotyö (toimistosihteeri, muu sihteeri, laskentapäällikkö,

20

kaupunginsihteeri)
laitoshuoltaja, siivooja, siivouspalveluesimies

17*

* sisältää myös osa-aikaiset

Virat ja toimet
Parkanon kaupungin vakinaisesta henkilöstöstä virkasuhteisia on noin 44,3 % ja työsuhteisia 55,7 %.
Virkoja, joihin ei kuulu kuntalain 88 §:ssä tarkoitettua julkisen vallan käyttämistä, lakkautetaan sitä mukaa,
kuin ko. tehtävän hoitajan kanssa on tehty työsopimus, tai virka on tullut avoimeksi.
Lakkautettavat virat:
Kartoittajan virka 1.1.2019 lukien.
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Liitteet

Liitteet
Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Parkano liite 1.
Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Parkano
Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.
Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneelle pääsyn
sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän taikka hänen laillinen
edustajansa tai omaisensa taikka muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan
kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen
arviointiin vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle.
Seurattava asia

Mittari

Palvelutuotantoyksikkö

Lastensuojelu palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvio on valmistunuyt 3 kk
määräajassa

Parkano

Lastensuojeluilmoitusten käsittely

Ilmoitusten määrä / käsittely

Parkano

7 vrk kuluessa ilmoituksesta
Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen
selvitys

Arvioinnin toteutuminen viimeistään 7 arkipäivän
kuluessa yhteydenotosta

Parkano

Vammaisten henkilöiden palvelupäätös

Päätös 3 kk kuluessa hakemuksen tekemisestä

Parkano

Toimeentulotukipäätös

Päätöksen tekeminen viimeistään 7. arkipäivänä
hakemuksen saapumisesta

Parkano

Keskustelu sosiaali-viranomaisen kanssa
toimeentulotukiasiassa

Toteutuminen

Parkano

viimeistään

7. arkipäivänä pyynnöstä
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Liitteet

Odotusajan iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Parkano liite 2.
Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Parkano
Seurattava asia

Mittari

Palvelutuotantoyksikkö

Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi

Toteutuminen viimeistään
7 vrk kuluttua yhteydenotosta

Parkano

Ikäihmisten sosiaalipalveluiden saamisen
odotusaika

Toteutuminen viimeistään 3 kk
kuluttua päätöksestä

Parkano

Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Parkano liite 3.
Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin
sosiaalipalveluihin Parkano

1.1.-30.6.2019

Palvelu

Keskimääräinen odotusaika
hakemuksesta palvelun
saamiseen

Palvelutarpeen arviointi
Omaishoidontuki
Turvapuhelin
Tukipalvelut / ateriat
Kauppa-asiointipalvelu
Kotihoito
Ympärivuorokautinen hoito (Tehostettu
palveluasuminen, Parkanossa ei
laitoshoitoa)

1-3 kk, kiireellinen sijoitus
välittömästi
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1.7.-31.12.2019
Keskimääräinen odotusaika
hakemuksesta palvelun
saamiseen

Liitteet

Avosairaanhoito; lääkärinvastaanotto Parkano liite 4.
Avosairaanhoito: lääkärivastaanotto Parkano
Tiedot hoitotakuun toteutumisesta päivitetään kolme kertaa vuodessa, huhtikuussa, elokuussa ja joulukuussa.
Viimeisimmät tiedot:
Seurattava asia
Yhteydensaanti
terveyskeskukseen puhelimitse
(8-16 välillä) omahoitajalle

Mittari

Yksikkö

Tavoite 80 %

Parkanon
terveyskeskus

Vastausprosentti
Välittömästi

Kiireellinen yhteydensaanti
arkisin, virka-aikana
Hoidon tarpeen arviointi

Arvioinnin toteutuminen 3 vrk sisällä
yhteydenototsta

Parkanon
terveyskeskus

Odotusaika lääkärin
vastaanotolle

Ajansaaminen viimeistään 3 kk sisällä
yhteydenotosta lähetteen
saapumisesta

Parkanon
terveyskeskus

Hoidon järjestyminen

Kolmas vapaa aika lääkärin
vastaanotolle (T3)

Parkanon
terveyskeskus

Kolmas vapaa aika sairaanhoitajan
vastaanotolle (T3)

Parkanon
terveyskeskus

Kolmas vapaa aika hammaslääkärin
vastaanotolle (T3)

Parkanon
terveyskeskus
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Huhtikuu
2019

Elokuu
2019

Joulukuu
2019

Liitteet

Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö liite 5.
Sosiaalipalvelujen toteutumisen seuranta Kihniö
Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä.
Muissa kuin kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneelle pääsyn
sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän taikka hänen
laillinen edustajansa tai omaisensa taikka muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä
sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Vastaavasti kunnan on
järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n 3
momentin 3 kohdan mukaista eläkettä saavan hoitotukea saavalle.
Seurattava asia

Mittari

Palvelutu
otantoyksikkö

Lastensuojelu palvelutarpeen
arviointi

Palvelutarpeen arvio on
valmistunuyt 3 kk määräajassa

Kihniö

Lastensuojeluilmoitusten
käsittely

Ilmoitusten määrä / käsittely

Kihniö

7 vrk kuluessa ilmoituksesta
Vammaisten henkilöiden
palvelutarpeen selvitys

Arvioinnin toteutuminen viimeistään 7 Kihniö
arkipäivän kuluessa yhteydenotosta

Vammaisten henkilöiden
palvelupäätös

Päätös 3 kk kuluessa hakemuksen
tekemisestä

Kihniö

Toimeentulotukipäätös

Päätöksen tekeminen viimeistään 7.
arkipäivänä hakemuksen
saapumisesta

Kihniö

Keskustelu sosiaaliviranomaisen kanssa
toimeentulotukiasiassa

Toteutuminen

viimeistään

7. arkipäivänä pyynnöstä
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Huhtikuu
2019

Heinäkuu
2019

Lokakuu
2019

Liitteet

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö liite 6.
Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin Kihniö
Seurattava asia

Mittari

Ikäihmisten palvelutarpeen
arviointi

Toteutuminen viimeistään
7 vrk kuluttua yhteydenotosta

Ikäihmisten

Toteutuminen viimeistään

sosiaalipalveluiden saamisen
odotusaika

3 kk kuluttua päätöksestä

Palvelutu
otantoyksikkö
Kihniö

1.1.30.6.2019

1.7.31.12.2019

Kihniö

Odotusajat iäkkään henkilön hakeminen sosiaalipalveluihin Kihniö liite 7.
Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin
sosiaalipalveluihin Kihniö

1.1.-30.6.2019

Palvelu

Keskimääräinen odotusaika
hakemuksesta palvelun
saamiseen

Palvelutarpeen arviointi
Omaishoidontuki
Turvapuhelin
Tukipalvelut / ateriat
Kauppa-asiointipalvelu
Kotihoito
Ympärivuorokautinen hoito (laitoshoito ja
tehostettu palveluasuminen)
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1.7.-31.12.2019
Keskimääräinen odotusaika
hakemuksesta palvelun
saamiseen

Liitteet

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

Mittari

Yksikkö

Tavoite 80 %

Kihniön
terveyskeskus

Hoidon tarpeen arviointi

Arvioinnin toteutuminen 3 vrk sisällä
yhteydenotosta

Kihniön
terveyskeskus

Odotusaika lääkärin
vastaanotolle

Ajansaaminen viimeistään 3 kk sisällä
yhteydenotosta lähetteen
saapumisesta

Kihniön
terveyskeskus

Yhteydensaanti
terveyskeskukseen puhelimitse
(8-16 välillä) omahoitajalle

Vastausprosentti
Kiireellinen yhteydensaanti
arkisin, virka-aikana

Hoidon järjestyminen
Kolmas vapaa aika lääkärin
vastaanotolle (T3)

Kihniön
terveyskeskus

Kolmas vapaa aika
sairaanhoitajan vastaanotolle
(T3)

Kihniön
terveyskeskus

Kolmas vapaa aika
hammaslääkärin vastaanotolle
(T3)

Kihniön
terveyskeskus
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Huhtikuu
2019

Elokuu
2019

Joulukuu
2019

