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Kaupunginjohtajan katsaus 
 

Vuoden 2019 talousarviota tehdään tilanteessa, jossa kaupungilla on vähän kertynyttä ylijäämää 

mutta yleiset taloudelliset näkymät ovat haastavia. Tulopohjan heikkeneminen vaatii kaupungilta 

kehittämistä ja rakenteellisia muutoksia. Ikaalinen on strategiassaan lähtenyt siitä, että kehittäminen 

on välttämätöntä, koska toimintaympäristömme muuttuu nopeasti. Muutoksia emme voi välttää, 

joten muutokset on nähtävä mahdollisuuksina. Strategiaa seuraten Ikaalisten kaupunki aloitti uuden 

kehittämishankkeen marraskuussa. Sen tavoitteena on strategian jalkauttaminen ja talouden pitämi-

nen tasapainossa. Hankkeeseen sisältyy myös henkilöstön koulutusta, koska henkilöstön on ehdot-

tomasti oltava mukana kehitystyössä. 

 

Vuoden 2019 talousarvion ja suunnitelmakauden 2020-2021 ydinhaasteena ovat tulopohjan heikke-

neminen ja velkamäärän lisääntyminen. Ikaalisten valtionosuudet ovat laskeneet vuodesta 2016 

vuoteen 2019 peräti 1,4 miljoonaa ja samanaikaisesti verotulot ovat laskeneet. Tähän ovat vaikutta-

neet valtion tekemät leikkaukset ja asukasmäärän vähentyminen. Tulojen pienenemiseen pyritään 

vastaamaan tekemällä rakenteellisia uudistuksia, korottomalla tuloveroa 21,75 %:iin ja panostamal-

la entistä määrätietoisemmin asukasmarkkinointiin. Vuoden 2019 talousarvion toimintakate on 1,6 

% alempi kuin tilinpäätöksessä 2017. Sen sijaan henkilöstökulut nousevat 3,4 % tilinpäätökseen 

2017 verrattuna.  

 

Väestön kehitys on ollut alenemaan päin ja suurin syy tähän kehitykseen on se, että kaupungissa 

syntyvyys on huomattavasti kuolleisuutta alhaisempi. Ikaalinen tarvitsee siis uusia asukkaita. Vuo-

delle 2019 Ikaalinen on kehittänyt perhepakkauksen, jolla halutaan tukea vuonna 2019 lapsen saa-

via perheitä. Päätös uuden liikuntahallin rakentamisesta on myös osoitus kaupungin halusta satsata 

tulevaisuuteen ja tehdä Ikaalisista entistä houkuttelevampi kaupunki uusille asukkaille. 

 

Investointeihin Ikaalinen satsaa vähän vuonna 2019 eli vain 1 795 000 euroa (netto), koska vuodelle 

2019 alun perin kaavailtu uuden liikuntahallin rakentamisen aloittaminen siirtyy vuodelle 2020. 

Investoinneista valtaosa on suunnattu katujen kunnostukseen. Uusi liikuntahalli rakennetaan vuo-

sien 2020 ja 2021 aikana. Tavoitteena on, että Ikaalinen saa modernin monitoimihallin käyttöönsä 

syksyllä 2021. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 5 miljoonaa euroa, ja se jaetaan vuosille 

2020 ja 2021. 

 

Kaupungin kehittämisessä tärkeimpiä asioita ovat asukas- ja tonttimarkkinoinnin tehostaminen, 

yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja kaupungin oman toiminnan kehittäminen. Kaupunki 

tarvitsee uusia asukkaita ja yrityksiä sekä tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti toimivat palvelut. Haluan 

innostaa koko kaupungin organisaatiota kehittämään strategiamme mukaisesti omaa toimintaamme 

mm. erilaisten kokeilujen kautta. 

 

22.11.2018 

 

Kari Tolonen 

kaupunginjohtaja  
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2. Toimintaympäristö 

 
Tilastotietojen lähteinä osioissa 2.1-2.3 on käytetty Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilas-
toja sekä Tilastokeskuksen tietokantoja. 

2.1. Väestö ja ikärakenne 

Väestömäärä on laskenut 1990-luvun alusta alkaen tuhannella henkilöllä, mutta 2010-luvun puoli-

väliin tultaessa laskuvauhti on hidastunut. Väestömäärän laskun pysäyttämisen ja kasvupolulle 

kääntämisen lisäksi haasteena on edelleen heikentyvä väestöllisen huoltosuhde. Kuntien välinen 

muuttoliike oli vuonna 2017 ennakkotiedon mukaan positiivinen, mutta 2018 jäänee muuton suh-

teen tappiolliseksi kolmen kvartaalin ennakkotiedon perusteella. Paikkakunnan houkuttelevuutta 

lisätään hyvien peruspalveluiden, opiskelumahdollisuuksien sekä monipuolisen tontti- ja asuntotar-

jonnan markkinoinnilla ja turvaamisella. 

 

Väestömäärän kehitys on kuvattu taulukossa vuosilta 1980-2017 toteutuneen kehityksen mukaan. 

Vuonna 2018 Ikaalisten väkiluvun voi kolmen kvartaalin ennakkolukujen perusteella ennakoida 

laskevan. Syntyvyys on alentunut kolmena peräkkäisenä kvartaalina jääden joka neljänneksellä 

merkittävästi 2010-luvun keskiarvoa pienemmäksi. Samaan aikaan kuolleiden määrä on ollut 2010-

luvun keskiarvoa hieman suurempi. Myös nettomuutto jäänee kolmen ensimmäisen kvartaalin en-

nakkotiedon perusteella negatiiviseksi. Vuoden 2018-2021 asukasluku on talousarviossa arvioidun 

mukainen. Vuosille 2020 – 2021 on tavoitteeksi asetettu vähäinen asukasluvun kasvu.  

 

 

Ikärakenteen muutosta kuvaava kaavio osoittaa edelleen väestön ikääntymistä ja työikäisen väestön 

vähenemistä. Alle 15-vuotiaiden määrässä tapahtui vuonna 2017 pieni käänne ylöspäin. 

 

 

  1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 2021E 

Yht. 8 184 8 219 8 074 7 744 7 547 7 428 7 207 7 128 7 119  7 130 7 125 7 150 7 150 
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Ikäluokassa 20-24 -vuotiaat nettomuutto on voimakkaimmin negatiivinen, mutta myös muuttoliike 

on selvästi suurin molempiin suuntiin. Alle 15-vuotiaiden ja yli 35-vuotiaiden ikäryhmissä netto-

muutto on 2010-luvulla ollut pääsääntöisesti positiivinen. 

 

Seuraava väestön rakennetta käsittelevä kaavio kuvaa väestöllisen ja taloudellisen huoltosuhteen 

muutoksena. Ikärakenteen muutoksia kuvaa väestöllinen huoltosuhde (kaaviossa pylväs), joka on 

noussut voimakkaasti koko 2010-luvun ajan. Väestöllinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65-

vuotta täyttäneiden yhteismäärä 100 työikäistä (15-64v.) kohden. Huoltosuhteen kasvu on tapahtu-

nut lähes kokonaan 65 vuotta täyttäneiden ryhmässä ja lasten määrä suhteessa työikäisiin on säily-

nyt lähes samana. 

 

Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien suhdetta 100 työl-

listä kohden. Työllisten määrä aleni voimakkaasti 2012-2013. Työttömien määrä on kääntynyt las-

kuun 2016. Tämä muutos ennakoi työllisten määrän kääntyvän nousuun 2017. Suurimpana muuttu-

jana taloudellisessa huoltosuhteessa on ollut työttömyystilanne. Työvoiman ulkopuolella olevista 

opiskelijoiden ja koululaisten lukumäärä on laskenut ja eläkeläisten määrä noussut.  

 

 

2.2. Elinvoima, elinkeinoelämän kehitys ja työssäkäynti 

 
Ikaalisten elinkeinorakenteessa näkyvä jalostuksen osuuden pienentyminen on aiheuttanut viime 

vuosina suurta haastetta työpaikkojen määrän vähenemisenä, rakennemuutoksena ja työllisyystilan-

teen heikentymisenä. Alkutuotannon osuus on säilynyt suhteellisen vakaana ja palvelujen osuus on 

kasvanut. Viimeisimmät tilastot yltävät vuoteen 2016. Työttömyyden lasku on vuoden 2016 jälkeen 

ollut merkittävää ja sillä positiivinen vaikutus työllisten määrään. Viimeaikainen työpaikkakehitys 

ennakoi työpaikkojen vähenemisen taittuvan, vaikka muualla työssäkäyvien määrä näyttääkin ole-

van edelleen kasvussa. 
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Suunnittelukauden tavoitteina on jalostuksen osuuden laskun pysäyttäminen ja korvaavien työpaik-

kojen luominen olemassa oleville sekä uusille aloille. Toisen ja korkea-asteen koulutuksen säilyt-

tämisessä ja vahvistamisessa tärkeänä tavoitteena on myös työpaikkojen ja yrittäjyyden synnyttä-

minen näille, uusillekin aloille. Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen työ yritysmarkkinoinnissa on 

nähtävä mahdollisuutena ja investointina tuleviin vuosiin. 

 

Aluekehityksen kannalta valtatie 3:n kunnostaminen on entistä tärkeämpää. Työpaikkaomavarai-

suuden turvaaminen ja kasvu ovat työllisyyden kasvun kanssa elinvoiman perusta.  3-tien kunnos-

taminen Tampereelta pohjoiseen lisää pendelöintiä, mutta luo silti pidemmällä aikavälillä uusia 

mahdollisuuksia asukasmäärän ja työpaikkojen määrän kasvulle. Suunnittelukauden on tavoite, että 

työpaikkojen määrä jatkaa kasvua. Toimintaa ohjaa uusi kuntastrategia ja elinkeinopoliittinen oh-

jelma. Työllisyys ja työpaikkakehitys on positiivisen kierteen laukaisevia tekijöitä, joiden numeraa-

lisia mittareita ovat 1) työllisyysaste, 2) työttömyysaste, 3) työpaikkakehitys ja 4) työpaikkaomava-

raisuusaste. 

 

Ikaalisten elinkeinorakennetta kuvaavassa tilastossa näkyy selkeästi elinkeinojakaumassa tapahtu-

nut rakennemuutos teollisten työpaikkojen vähennyttyä voimakkaasti. Vaikka muutos ei ole merkit-

tävä, niin vuonna 2016 jalostuksen työpaikkojen osuus nousi suhteessa palvelujen työpaikkojen 

määrään ensimmäisen kerran 10 edellisen vuoden aikana.  

 

 
 

Toimipaikkojen kokonaismäärä ja -liikevaihto on Ikaalisissa vuosina 2013-2016 pysynyt keskimää-

rin melko vakaana. Samaan aikaan kuitenkin henkilöstön määrä on laskenut reilut 15 %. 

Työllisten, työpaikkojen ja työpaikkaomavaraisuuden muutokset 1990-2016.  
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Aikaisempi ennakointi työpaikkojen ja työllisten määrän laskun taittumisesta 2016-2017 näyttää 

toteutuvan työttömyyden edelleen vähentyessä 2017-2018. Työllisten määrän noustessa muidenkin 

tekijöiden voi olettaa parantuvan, mutta suorat vaikutukset ovat vähäisemmät. Tilanne näkyy laske-

vassa työpaikkaomavaraisuudessa. Omassa asuinkunnassaan työssäkäyvien suhteellinen määrä on 

selvästi pienentynyt Ikaalisissa. Suunnan kääntymistä voi ennakoida vuosien 2017-2018 yleisen 

talouskehityksen myötä. 

 

Ikaalisten alueen työssäkäynnin muutoksia 1990-2016. 

 
 

Työttömyyden kasvaessa ja työpaikkojen määrän laskiessa on työssäkäyntialue laajentunut. Liiken-

neyhteyksien, erityisesti valtatie 3:n, edelleen parantuessa voidaan olettaa, että muualla työssä-

käyvien osuus kasvaa tulevaisuudessa myös mahdollisten muualla työskentelevien, uusien asukkai-

den paikkakunnalle muuton myötä. Muualta Ikaalisissa työssäkäyvien määrä oli korkeimmillaan 

2010-luvun alussa, jonka jälkeen se on hieman laskenut, mutta muutos ei ole merkittävä, vaikka 

työpaikkojen määrä on selkeästi laskenut.  
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2.3. Työttömyys ja työllisyyden edistäminen 

 
Vuosien 2012-2015 aikana syventynyt lama ja sen mukanaan tuoma työttömyyden kasvu koetteli 

niin Ikaalista, Pirkanmaata kuin koko Suomea pitkään. Vaikka tilanne on vuodesta 2016 kohentunut 

merkittävästi, joillain mittareilla jopa odotettua paremmin, synkimmät vuodet näkyvät edelleen ra-

kennetyöttömyydessä sekä työttömyyden pitkittymisen aiheuttamien ulkopuolistumisten haasteina. 

Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut 2016-2018 merkittävästi, mutta toisaalta työllistymi-

sen kannalta haasteellisimmassa asemassa oleviin positiivinen muutos ei ole yltänyt samalla tavalla. 

Ikaalisten työllisyysaste vuonna 2016 oli 65,3%. Vaikka työttömyysasteen lasku ei käy yksi yhteen 

työllisyysasteen nousun kanssa, työllisyysasteen voidaan vuonna 2018 ennakoida nousevan vuoden 

2011 (69,4%) tasoon.  

 

Ikaalisissa työttömyysaste kääntyi laskuun vuonna 2016, jolloin se oli 14,3. Tilanne kohentui edel-

leen vuonna 2017 ja keskimääräinen työttömyysaste oli 11,9%, mikä oli alle Pirkanmaan työttö-

myysasteen (12,3%) ja muutamina kuukausina Ikaalisissa päästiin jo alle koko Suomen työttö-

myysaste. Työttömien määrä on alentunut edelleen ja työttömyysaste oli 1-9/2018 Ikaalisissa kes-

kimäärin 8,9% ja se on pysynyt alle Pirkanmaan (9,8%) ja koko Suomen (9,9%) työttömyysasteen. 

Ikaalisista on 10 vuoden aikana kadonnut suuri määrä erityisesti teollisia työpaikkoja. Vaikka työ-

paikat ovat vähentyneet kaikilla toimialoilla, uudet työpaikat ovat syntyneet pääasiassa palvelualoil-

le ja tämä rakennemuutos on aiheuttanut pitkäaikais- ja rakennetyöttömiksi luettavien määrän kas-

vun. Vaikka kasvu taittui 2017, on rakennetyöttömien osuus edelleen työttömistä työnhakijoista 

60% vuonna 2018. Pitkäaikaistyöttömien osuus sen sijaan on 1-9/2018 kaikista työttömistä työnha-

kijoista 27%, kun se vuosina 2016-17 oli 34%. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoi-

den määrä oli vuonna 2016 kuukausittain keskimäärin 55 henkilöä, vuonna 2017 keskimäärin 37 

henkilöä. Hyvä kehitys jatkui edelleen vuodelle 2018, jolloin tammi-syyskuussa työttömänä oli 

keskimäärin 26 henkilöä. Nuorten työttömien työnhakijoiden osuus oman ikäluokkansa työvoimasta 

syyskuussa 2018 oli 8,9% ( 09/2017; 11,0% ja 09/2016; 18,8%). 

 

Työvoiman määrä on Ikaalisissa laskenut vuodesta 2010 vuoteen 2016 noin 8%. Työvoiman mää-

rän laskuun vaikuttavina tekijöinä on eläkeläisten osuuden kasvu sekä muuttoliike. Muuttotappio on 

kuitenkin ollut suurinta 20-24 -vuotiaiden ryhmässä, jossa muuttamisen kynnys on matalampi myös 

työn perässä, mutta ko. ikäryhmä on enimmäkseen työvoiman ulkopuolella olevia opiskelijoita. 

Ikäluokissa 25-39 nettomuutto on ollut lähes tasapainossa ja vanhemmissa lievästi positiivinen. 

Työvoiman määrä ei kasva työllisten määrän tavoin työllisyyden kohentuessa. Työvoiman määrän 

kasvuun tarvitaan uusia työikäisiä asukkaita, mahdollisuuksia opiskelunsa päättäville asettua paik-

kakunnalle sekä uusia työpaikkoja. Työvoiman vaikutukset kaupungin talouteen ovat merkittävät ja 

siihen voidaan vaikuttaa uuden kuntastrategian ja elinkeinopoliittisen ohjelman toimenpitein. 

 

  



 

   Talousarvio 2019 

________________________________________________________________________________ 
 

 

9 
 

Työttömyysasteen muutokset vuosina 2010-2018. 

 

 
 

Työttömät työnhakijat ja palveluissa olevat, työttömyysaste ja laaja työttömyysaste tammikuusta 

2015 alkaen. 
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Työttömät työnhakijat vuosina 2010-2018 

 

 
 

Vuodelle 2018 tavoite oli työttömyysasteen pysyvä asettuminen alle valtakunnan keskiarvon, mikä 

näyttää ainakin kolmen kvartaalin jälkeen toteutuneen. Tämä on selkeä tavoite edelleen vuodelle 

2019. Työttömyysasteen lisäksi tulee seurata myös laajaa työttömyyttä, johon lasketaan työttömät 

työnhakijat sekä työllistymistä edistävissä palveluissa olevat henkilöt. Työttömyysastetta voidaan 

alentaa aktivoimalla työttömiä työnhakijoita palveluihin, mutta aktivoinnin tavoitteena pitää olla 

sen vaikuttavuus niin yksilön kuin yhteisönkin kannalta. 

 

Työllisyydenhoidon tavoitteina ovat ensisijaisesti kaupungin velvoitteiden täyttäminen nuorten ja 

pitkäaikaistyöttömyyden osalta. Nuorten tilannetta tarkastellaan nuorisotakuun toteutumisen kautta. 

Toiminnan kehittämisessä paino ennakoivassa toiminnassa etsivässä nuorisotyössä ja matalan kyn-

nyksen palveluissa. Pitkäaikais- ja erityisesti rakennetyöttömyyden tuomiin haasteisiin vastataan 

parantamalla asiakkaiden moniammatillista palveluohjausta ja uusia toimintamuotoja tai palveluja 

kokeilemalla kuntouttavan toiminnan ohessa ja tarvittaessa sen sijaan. Tukityöllistämisessä on 

huomioitava toimenpiteen vaikuttavuus yksilön kannalta, samoin kuin vaikuttavuus suhteessa tuki-

työllistämisen kustannuksiin. Toimenpiteiden ja palveluja tuottavien toimijoiden vaikuttavuutta 

tarkastellaan tilastollisesti rakenne- ja pitkäaikaistyöttömien määrän sekä työmarkkinatuen kunta-

osuuden kehitystä seuraamalla, mutta myös toimenpidejaksojen keston ja jakson päättymisen jälkei-

sen toiminnan kannalta.  
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3. Visio ja keskeiset kaupungin kehittämistavoitteet 

 

Ikaalisten missio 

 

Ikaalisten kaupunki on olemassa edistääkseen alueen elinvoimaa ja hyvinvointia. Kaikki suunnitel-

mamme, päätöksemme ja arkipäivän toimintamme tähtää siihen, että Ikaalinen on elinvoimainen ja 

hyvinvoiva kotikunta. 

 

Ikaalisten arvot 

 

Missiomme kannalta olennaisia arvojamme ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus ja yritysmyönteisyys.  
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Asiakaslähtöisyys tarkoittaa meille sitä, että tuotamme palveluja osallistamalla niiden käyttäjiä. 

Teemme työtä paitsi palvelujen tuottamiseksi, myös sen selvittämiseksi mitä kuntalaiset haluavat. 

Teemme asioita oikein, mutta ennen kaikkea oikeita asioita. 

 

Avoimuus on olennainen osa kehittämistä. Toiminta kehittyy palautteen kautta ja sitä osaavat antaa 

vain sellaiset kuntalaiset, jotka tietävät mitä tehdään ja miksi. Avoimuus tuo mukanaan myös tietoi-

suuden resurssien rajallisuudesta ja kyvyn asettaa kritiikki oikeisiin mittasuhteisiinsa. 

 

Yritysmyönteisyys on yksi elinvoiman reunaehdoista. Aineellisen merkityksensä lisäksi yrittäjyys 

on hyve myös elämänasenteena. Kysyntää vastaavia tuotteita tuottava yrittäjä palvelee muiden tar-

peita. Hän ansaitsee yritystulojensa lisäksi myös kanssaeläjiensä arvostuksen työstään yhteisen hy-

vän eteen. 

 

Strategiset valinnat 

 

Tasapainoinen talous on perusedellytys niin elinvoiman kuin hyvinvoinninkin kehittymiselle. 

Strategia hyväksytään tilanteessa, jossa talous on pitkään kestäneiden tasapainottamistoimien jäl-

keen viimein tasapainossa. Jatkossa tästä tasapainosta aiotaan pitää kiinni, vaikka se vaatisi vaikei-

takin toimenpiteitä.   Lyhyellä aikavälillä Ikaalisten kaupunki saattaa joutua tinkimään kuntalaisten 

tarpeista, jotta pitkän aikavälin kehitys voidaan turvata. 

 

Elinvoima ei ole pelkkää elinkeinotoimintaa. Elinvoimaa syntyy kaikesta mielekkäästä tekemisestä. 

Ikaalisissa huolehditaan vanhoista, opetetaan nuoria ja lapsia sekä valmistetaan erilaisia tuotteita ja 

palveluita myytäväksi. Ikaalisissa asutaan kauniissa ympäristössä viettäen turvallista ja terveellistä 

elämää. Ikaalinen tarjoaa hyvät mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon kulttuurin ja liikunnan parissa. 

Ikaalisissa tehdään myös yhteisöstä kumpuavaa vapaaehtoistyötä.  

 

Kokomme asettaa rajat sisäsyntyiselle kasvulle, mutta onnekseen Ikaalinen sijaitsee valtakunnalli-

sen kasvukäytävän varrella. Lisääntyvä liikenne tuo mukanaan kysyntää palveluille ja yritystonteil-

le. Ikaalisten kaunis elinympäristö ja kehittyneet koulutus- sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut 

antavat hyvän lähtökohdan niin lapsiperheiden kuin seniorikansalaistenkin tulomuutolle. Vahvasta 

yhteisöllisyydestä ja yrittäjäperinteestä on hyvä ponnistaa. Tavoittelemamme elinvoiman kasvu on 

kuitenkin mahdollista vain hyödyntämällä Ikaalisten erinomaista asemaa Vaasa-Tampere-Helsinki 

kasvukäytävällä. Elinvoimaamme vahvistaaksemme toivotamme myös muualta tulevat yritykset ja 

ihmiset tervetulleiksi. 

 

Hyvinvoinnin tuottajana Ikaalinen on menestynyt jo aiemminkin. Tämä on meidän olemassa oleva 

vahvuutemme, jonka aiomme pitää. Me osaamme jo nyt tuottaa hyviä palveluita eri ikäisille kunta-

laisille. Ikaalisissa on jo nyt hyvätasoinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuspalveluiden kes-

kittymä, jolla on hyvät kehittymismahdollisuudet jatkossakin. Viihtyisää ympäristöä tulee kehittää 

asukaslähtöisellä suunnittelulla. Kuuntelemme tarkkaan asiakkaidemme tarpeita ja kehitämme toi-

mintaamme. Silti aiomme pitää mielessä, että kaiken voi aina tehdä paremmin. 
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Kehittäminen on välttämätöntä, koska maailma muuttuu nopeasti ja myös Ikaalisten kaupungin on 

muututtava sen mukana. Sote- ja maakuntauudistus muuttavat toimintaympäristöämme ja omaa 

toimintaamme paljon. Vastaamme näihin muutoksiin muuttumalla itsekin.  

 

Ketteryys ei ole aiemmin ollut vahvuutemme, mutta jatkossa kehitämme toimintaamme rohkeasti 

erilaisten kokeiluiden kautta. Ymmärrämme hyvin sen, että kaikki uudistukset eivät tule onnistu-

maan, joten jos jokin kokeilu ei onnistu, yritämme jotain muuta. Emme pelkää epäonnistumisia, 

koska tiedämme, että paras tapa toimia Ikaalisissa löytyy juuri yrityksen ja erehdyksen kautta. Hy-

vinvoinnin tuottajina olemme veteraaneja, mutta kokeilijoina noviiseja. Ulospäin uusi strategiamme 

tulee näkymään juuri näiden kokeilujen ja kehittämisen kautta. 

 

Sidosryhmäyhteistyön merkitys tulee jatkossa kasvamaan ja yhteistyökumppaneidemme merkitys 

lisääntymään. Yhteyksien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä yhteisten intressien hakemiseen eri 

kumppanien kanssa panostetaan jatkossa nykyistä enemmän. 

 

Tasapainoinen talous antaa pohjan niin elinvoimalle, hyvinvoinnille kuin kehittämisellekin. Se 

vaatii oman toiminnan jatkuvaa uudelleenarviointia ja kykyä muutokseen. Hyväksymme sen, että 

elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvattaminen vaatii myös meitä kokeilemaan uutta. Muuttuvat palve-

lutarpeet muuttavat myös toimintatapojamme ja rakenteitamme. Ikaalinen ei jatkossa enää tuota 

kaikkia samoja palveluita kuin nyt ja tehtävien vähentyessä myös tekijöiden määrä vähenee. Muu-

tos tehdään yhdessä henkilöstön kanssa ja sen johtamisessa tarvitaan ratkaisukeskeistä otetta ja toi-

meenpanokykyä. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan osallistamalla työntekijät muutoksen suunnitte-

luun ja toimeenpanoon. 

 

Ikaalisten visio 

Visiomme on, että tämän valtuustokauden aikana uskaltava Ikaalinen kasvaa valtatien varrella.  

 

STRATEGIAN TIIVISTELMÄ JA TOIMEENPANO 

 

Ikaalisten kaupunki perustaa toimintansa tasapainoiseen talouteen ja tavoittelee elinvoiman ja hy-

vinvoinnin kasvua. Keskeisenä keinona ovat kokeilut ja kehittäminen. 

 

Strategia on laadittu tilanteessa, jossa hallitus valmistelee sote- ja maakuntauudistusta, jonka myötä 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät maakunnalliseksi toiminnaksi. Muutos koskee suo-

raan paitsi Ikaalisten sosiaali- ja terveystoimen niin myös erilaisten tukipalveluiden tuotantoa. Si-

vistyspalveluiden suhteellinen merkitys kasvaa. Odotettavissa on suuria muutoksia toiminnan sisäl-

töihin, volyymiin ja organisointiin. Strategia on valmisteltu yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen ja 

yrittäjien kanssa ja se myös jalkautetaan yhdessä. 

 

Strategiaan liittyvä toimenpideohjelma sisällytetään osaksi taloussuunnittelua ja sen toteumaa seu-

rataan talouskatsausten, osavuosikatsauksien ja tilinpäätösten yhteydessä. Strategia aikajänne sisäl-

tää vuodet 2017-2021. Strategian puolivälitarkastelu toteutetaan v. 2019. 
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Kehittämisen pohjana tutkittua tietoa ja muiden kuntien esimerkkejä 

Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää strategian jalkauttamishankkeen, joka huomioi yhtä ai-

kaa kaikki tehdyt valinnat. Työn pohjana käytetään kaupungin palveluista teetettyä Kuntamaisema -

raporttia. Raportissa on arvioitu kaupungin toimintaa paitsi kustannusten, niin myös tuotettujen pal-

velujen kannalta. Vertailu on tehty käyttäen verrokkiryhmänä muita saman tyyppisiä kuntia. Kun-

tamaisema -analyysin kautta on saatu hyviä esimerkkejä muiden kuntien onnistuneista toimintatapa 

–ratkaisuista ja niiden vaikutuksista kustannuksiin. Muiden esimerkkiä hyödyntämällä halutaan 

pitää Ikaalisten palvelutuotanto edelleen sisällöllisesti ja taloudellisesti kilpailukykyisenä tavalla, 

joka huomioi kaikki strategiset valinnat. Tämä edellyttää muutoksia omassa toiminnassa. 

Käytännön toteutus työyksiköissä 

Strategian jalkauttamishanke toimii suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa ja se jaetaan osioihin, 

joille nimetään vastuuhenkilö. Nämä vastuuhenkilöt kokoavat itselleen työryhmät kehittämiskoh-

teensa piiriin kuuluvista esimiehistä ja työntekijöistä ja he valmistelevat päätöksentekoon tarvittavat 

toimenpiteet. Toimintoja koordinoi johtoryhmä ja työskentelyn aloittamista valmistellaan jo v. 2018 

aikana. Varsinainen työ käynnistyy v. 2019 talousarvion täytäntöönpanon myötä. 

Kaupunginjohtajan avaintavoitteet 

1. Kaupungin strategian jalkauttaminen (hankkeen kautta) 

2. Kuntatalouden tasapainon turvaaminen 

3. Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan – uusi kunta 

 

Hallintokuntien yhteiset tavoitteet 

Suurtuotteiden viranhaltijoiden tulee ottaa talousarvion käyttösuunnitelmissa huomioon kaupungin 

uusi strategia vuonna 2019. 
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3.3. Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet 

 

3.3.1. Konsernin rakenne 

Ikaalisten kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat kuntayhtymät, tytäryhtiöt ja osakkuusyhteisöt: 

 

                     Tytäryhtiöt (19): Omistusosuus 

Asunto Oy Huopionrinne 71,61 % 

Asunto Oy Ikaalisten Niilonpiha  55,00 % 

Asunto Oy Ikaalisten Päiväniitty 76,80 % 

Asunto Oy Kovelahdenrivi 67,72 % 

Asunto Oy Rahkolankuja 20 54,55 % 

Ikaalisten Vesi Oy 88,50 % 

Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy 90,60 % 

Kiinteistö Oy Hakupiste 66,67 % 

Kiinteistö Oy Hakutorni 100,00 % 

Kiinteistö Oy Ikaalisten Opiskelija-asunnot 100,00 % 

Kiinteistö Oy Ikaalisten Peltokulma 100,00 % 

Kiinteistö Oy Ikaalisten Säästöahde 81,41 % 

Kiinteistö Oy Ikaalisten Vuokra-asunnot  100,00 % 

Kiinteistö Oy Kilvakkalan Puusepänkiinteistöt 100,00 % 

Kiinteistö Oy Pikku-Silkki 100,00 % 

Kiinteistö Oy Puolikivi 100,00 % 

Kiinteistö Oy Rahkolankuja 16 55,00 % 

Kiinteistö Oy Silkkirivi 67,00 % 

Kiinteistö Oy Tevaniemen Palvelutalo 100,00 % 

 

Kaupungin tytäryhteisöillä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, kiin-

teistöosakeyhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, yh-

distyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on tosiasiallinen määräämisvalta. Kaupungilla on tosiasial-

linen määräämisvalta muussa yhteisössä, kun sillä on 

• Enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien 

tuottamasta äänimäärästä; 

• tai Yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai niihin verrattavien sääntöjen nojalla oikeus nimit-

tää enemmistö (yli puolet) yhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen jäsenistä taikka 

enemmistö sellaisen toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituksen; 

• tai Sopimuksen perusteella edellä selostettua vastaava määräämisvalta. 

 

Osakkuusyhteisöt (3):                 Omistusosuus 

Ikaalisten Holding Oy                    36,13 % 

Ikaalisten Kylpylän Monitoimihalli Oy  40,00 % 

Kiinteistö Oy Ikaalisten Teollisuustalo  31,60 % 
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Kaupungin osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan niitä osakeyhtiöitä, osuuskuntia, asunto-osakeyhtiöitä, 

kiinteistöosake-yhtiöitä, asunto-osuuskuntia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä, kuntayhtymiä, 

yhdistyksiä ja säätiöitä, joissa kaupungilla on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuulu-

vien tytäryhteisöjen kanssa merkittävä omistus-osuus (yli 20 %) ja huomattava vaikutusvalta (yli 20 

% äänivallasta, KPL 22.4 §). 

 

 Kuntayhtymät (3): Omistusosuus 

Sasky koulutuskuntayhtymä 20,80 %  

Pirkanmaan Liitto 1,59 % 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2,18 % 

 

Kuntayhtymällä tarkoitetaan kuntien yhteistoiminnan muotoa, joka on järjestetty kuntalain 76 §:n 

mukaisesti antamalla määrätty tehtävä kuntien yhtäpitävin päätöksin perustamalle yhteisölle (= kun-

tayhtymä). Jäsenkunnan omistus- ja määräysvallasta säädetään erikseen kuntayhtymän perussopi-

muksella.  

3.3.2. Konsernin tavoitteet 

 
Valtuusto asettaa vuosittain konsernia koskevat keskeiset tavoitteet ja resurssit keskeisille konser-

niyhteisön toimialoille (elinkeinopolitiikka, asuntopolitiikka ja vesihuolto/muut yhteisöt). Konser-

niyhtiöiden toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle konser-

niohjeen mukaisesti kaupungin talouskatsauksien yhteydessä sekä muutoin tarvittaessa. Valtuusto 

hyväksyi marraskuussa 2018 uuden omistajapolitiikka -asiakirjan, jonka tavoitteena on turvata kun-

nan pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa kunnan pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoi-

toon liittyvän päätöksenteon suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys ja pääoman käytön tehokkuus. Omista-

japolitiikalla ohjataan käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten pääomasijoitusten hankintaa, hoitoa ja luovu-

tusta koskevaa päätöksentekoa kunnassa. 

 

ELINKEINOPOLITIIKKA (Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy) 

 

Resurssina talousarviossa on elinkeinoyhtiölle korvaus elinkeinopalvelujen tuottamisesta ja kau-

punki-markkinoinnista. Vuodelle 2019 on varattu 180 000 €:n määräraha. Kehittämisyhtiö voi 

myöntää takauksia elinkeinoelämää palveleviin hankkeisiin enintään 100 000 euron määrään saak-

ka. Kehittämisyhtiö voi olla osakkaana kiinteistöyhtiöissä. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti kon-

serniohjeella. 

 

Kaupunginvaltuusto asettaa Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:lle vuodelle 2019 seu-

raavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 

1. Avaintavoitteet: 

• Asukasmarkkinoinnin kehittäminen (uusia avauksia); 

• Liikenneasemahankkeen tai jonkun sitä vastaavan hankkeen toteutuksen käynnistäminen 

vt3:n varteen; 
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• Omakotitalo- ja yritystonttien markkinoinnin voimakas tehostaminen; 

• Yhteistyön kehittäminen ikaalilaisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. 

 

2. Muut tavoitteet: 

• Ikaalisten kehittämistä ja markkinointia palvelevien uusien kotisivujen tekeminen 

• Aktiivinen osallistuminen uuden kuntastrategian toteuttamiseen ja säännöllinen raportointi 

kaupungille: 

• Menestyminen Pirkanmaan Yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2019 –kilpailussa; 

• Työttömyyden alentaminen; 

• Teknologiakehityksen ja globalisaation hävittämien työpaikkojen korvaaminen uusilla aloil-

la; 

• Matkailutuotteiden kehittäminen yhteistyössä matkailuyrittäjien kanssa (erityisesti ryhmä-

matkat) hanketyönä; 

• Aktiivinen osallistuminen vuoropuheluun koulutusyhteisöjen kanssa (neuvottelukunnat); 

• Positiivinen taloudellinen tulos. 

 

 

ASUNTOPOLITIIKKA (asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöosakeyhtiöt) 

 

Asuntopolitiikkaa koskevat mahdolliset takausasiat käsitellään valtuustossa yksittäistapauksina. 

Asunto-osakeyhtiöt toimivat itsekannattavuusperiaatteella. Erityisissä tapauksissa kaupunki voi 

kuitenkin maksaa tyhjistä asunnoista vastiketta tai sijoittaa yhtiöön osakepääomaa tms. talousarvion 

sallimissa rajoissa.  

Kaupunginvaltuusto asettaa asuntopolitiikalle v. 2019 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset ta-

voitteet: 

• Asuntojen käyttöastetavoite vähintään 90 % yhtiöiden yhteenlaskettuna keskiarvona, kui-

tenkin niin, että vuokratasolla ja asuntojen saatavuudella edesautetaan kaupunkiin sisään 

muuttoa; 

• Vuokra-asuntojen kunto pidetään vetovoimaisena riittävin peruskorjaustoimin. 

• Vuokra-asuntojen vuosihuollot tehdään asianmukaisesti 

• Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden aravarajoitusten purkumahdollisuuksien selvittäminen ja 

tarvittaessa asiaa koskeva päätöksenteko kaupunginhallituksessa. 

• Isännöinnin kilpailuttaminen. Päätöksenteko kaupunginhallituksessa 

• Yhtiörakenteen tarkoituksenmukaisuuden selvittäminen ja tarvittaessa fuusiota koskeva pää-

töksenteko kaupunginhallituksessa. 
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MUUT YHTEISÖT 

 

Ikaalisten Vesi Oy;   

• Positiivinen taloudellinen tulos ja yhtiölle vahvistetun investointiohjelman toteuttaminen; 

 

Kaupunkikonserniin kuuluvien (teollisuus) kiinteistöosakeyhtiöiden talous tulee pitää vakaana ja 

toimitilat asianmukaisina.  

 

Koulutus; 

Sastamalan koulutuskuntayhtymään kuuluvien oppilaitosten toimijat pyritään sitouttamaan paikka-

kunnan koulutusprofiilin kehittämiseen sekä yrittäjyyden edellytysten parantamiseen ja uusien työ-

paikkojen luomiseen Ikaalisiin ja seutukunnalle. Talousarvion tekemisen yhteydessä on käyty 

SASKY:n kanssa neuvotteluja lukiokoulutuksen siirtämisestä SASKY koulutuskuntayhtymälle ja 

uusien lukion toimitilojen rakentamisesta SASKY:n toimesta Ikatan kampusalueelle kauppaoppilai-

toksen yhteyteen. Asiasta päätetään valtuustossa 10.12.2018. On tärkeää, että SASKY kehittää yh-

dessä kaupungin kanssa toisen asteen koulutuksen markkinointia.   

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:ssä vaikuttaa kaupunki aktiivisesti kehittämistyöhön mm. 

Tampere3 –hankkeessa. Kaupunki osallistuu vuosina 2018 – 2019 kumppanuussopimuksen kautta 

yhdessä seudun muiden kuntien (Hämeenkyrö, Kihniö ja Parkano) kanssa TAMK:n järjestämään 

tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, jossa paikallisena yhdyshenkilönä Ikaalisissa toimii 

korkeakouluasiamies. Ikaalisissa järjestetään ammattikorkeakouluopetusta aikuiskoulutuksena. 

 

 

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Konsernin omavaraisuus, % 31,4 30,0 30,5 29,0 33,5 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 71,5 72,0 65,0 67,0 58,3 

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 € 3 114 3 000 3 000 3 500 4 000 

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as. 437 421 421 490 560 

Konsernin lainakanta 31.12., 1000€ 42 644 46 000 45 500 46 800 47 500 

Konsernin lainat, €/asukas 5 990 6 452 6 452 6 111 6 111 

Kunnan asukasmäärä 7119 7130 7125 7150 7150 
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4. Henkilöstö 

 

Henkilöstömäärä oli vuonna 2017 yhteensä 623. Lukumäärä sisältää kaikki työssä olevat tilanteessa 

31.12.2017 (uusi henkilöstötilinpäätös –malli). Vakituisessa työsuhteessa oli 406 työntekijää ja 

määrä-aikaisessa 217.  Lisäksi työllistettyjä oli 20 työntekijää. Alla oleva arviossa on henkilötyö-

vuodet osastoittain:   

 

Osasto/vuosi TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

hallinto-osasto 67,0 67,0 70,0 66,2 65,2 

sosiaali- ja terveysosasto 197,2 197,3 192,6 190,1 190,1 

sivistysosasto 155,4 159,9 159,2 158,0 158,0 

tekninen osasto 30,6 29,0 28,7 28,7 28,7 

YHTEENSÄ 450,2 453,2 450,5 443,0 442,0 

 

 

Vuonna 2019 tapahtuvat keskeisimmät muutokset koko organisaatiossa 

 

Henkilöstöpolitiikkaa käytetään yhtenä työvälineenä strategian ja toimeenpano-ohjelman jalkautta-

miseksi. 

Koko organisaation osalta määräaikaisen henkilöstön palkkauksessa pyritään huomioimaan työllis-

tämisvelvotteen perusteella palkattava työvoima.  

 

Hallinto-osasto 

Kaupunginkansliasta eläkkeelle ja osa-aikaeläkkeelle jääneiden tilalle ei ole palkattu uusia vakitui-

sia työntekijöitä, vaan palveluja on tuotettu aiempaa enemmän työllistämismäärärahoilla. Samaa 

käytäntöä pyritään jatkamaan. Asiointipisteen työntekijämäärä on edelleen kaksi.   

Tietohallinnon osalta vakituisen henkilöstön määrä säilyy samana (3). Sote-keskuksella on lisäksi 

oma sairaanhoitaja-pääkäyttäjän virka.  

Ravitsemispalveluissa on eläköitymisiä ja toiminnallisia muutoksia syksyllä ja tuolloin pyritään 

hyödyntämään luonnollista poistumaa. Tarkka vaikutusarvio voidaan esittää vasta myöhemmin.  

Elinvoimayksikön TE-koordinaattorin virka päättyy.   

Sosiaali- ja terveysosasto 

 

Sosiaali- ja terveystoimeen perustetaan uusi toimintaterapeutin vakanssi (0,6). Laitoshuoltajien viisi 

vakanssia siirtyvät Ravinto- ja siivouspalveluiden alaisuuteen 1.1.2019 alkaen. Tk sairaalan laitos-

paikkojen vähenemisen myötä työntekijöitä siirtyy muihin yksiköihin sosiaali- ja terveystoimen 

sisällä vuoden 2019 aikana.  
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Sivistysosasto 

 

Henkilöstömäärien suhteen pyritään säilyttämään nykytila olemassa olevia toimintoja uudelleen 

järjestelemällä. Mahdollisia muutoksia henkilöstömäärään tulee liikuntapalveluiden ja kulttuuripal-

veluiden osalta. Koulupsykologin vakanssi on perustettu vuoden 2018 aikana ja tehtävä on vaki-

naistettu. Kansalaisopistoon on rekrytoitu liikunnanohjaaja, jonka tehtäväkuva hajaantuu eri suur-

tuotteille. Hän on yhteinen työntekijä paikallisen urheiluseuran kanssa, joka vastaa myös osasta 

hänen palkkakulujaan.  Henkilöstön vaihtuvuutta tulee sivistysosastolla jonkin verran talousarvio-

vuonna ja taloussuunnitelmavuosina luonnollisen poistuman kautta. 

 

Tekninen osasto 

 

Vuoden 2018 aikana henkilömäärä väheni hieman eläköitymisen vuoksi. Vuoden 2019 eikä suunni-

telmakauden aikana ole odotettavissa muutosta henkilöstön kokonaismäärään 
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5. Talousarvion yleisperustelut 

5.1. Kansantalouden kehitys 

 
Kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Suomen talouden kasvu hi-

dastuu kuitenkin selvästi noin 1½ prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavä-

lillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin 

eli noin prosenttiin. 

 

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat 

julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymme-

nen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee. 

 

Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, 

rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myyntiodotukset 

ovat kohentuneet. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat 

ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta 

korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nou-

see 73 prosenttiin v. 2020 

 

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin 

yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten inves-

tointien kasvu jatkuu mittavien investointihankkeiden tukemana. Yksityisen kulutuksen kasvua tu-

kee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden koheneminen. Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät jo 

viennissä. Metsäteollisuuden suhteellisesti alhainen tuontipanosten osuus kohentaa nettoviennin 

kasvuvaikutusta. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten kysynnän lisäksi myös kotimainen investointi- 

ja kulutuskysyntä. 

 

Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkka-

summan kasvu jatkuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalitulojen 

kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 2020 vienti kasvaa vientikysynnän mukaan, mutta kasvu jää 

maailmankaupan kasvua hitaammaksi. Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin v. 2019 sopimusko-

rotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttää 

edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen. 

 

 (Lähde: Valtionvarainministeriön taloudellinen katsaus syksy 2018)  
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5.2. Rahoitus 

5.2.1. Verot 

 

Verotulojen tuotot (1 000 €) on arvioitu talousarviossa seuraavasti: 

 

Verotulot (1000€) TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Kunnallisvero 20 748 20 450 21 550 22 200 22 600 

Kiinteistövero 2 895 2 900 2 850 2 800 2 800 

Yhteisövero 1 732 1 700 1 800 1 800 1 800 

Yhteensä 25 376 25 050 26 200 26 800 27 200 

      
muutos  yhteensä, % 0,9 % -1,3 % 4,4 % 2,2 % 1,5 % 

€/asukas 3 565 3 513 3 677 3 748 3 804 

Kunnan asukasmäärä 7119 7130 7125 7150 7150 

 

 

Valtuusto on päättänyt tuloveronkorotuksesta, minkä johdosta kokonaisverotulojen arvioidaan kas-

vavan vuoden 2018 budjetoituun nähden 4,5 %:lla ollen yhteensä 26 200 000 € eli 3 677 € / asukas 

(vuonna 2018 talousarvion mukaan n. 3 500 € / asukas ja ennakoidun kertymän mukaan n. 3 450 € / 

asukas). 

 

Veroprosentit TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

tulovero 21,25 % 21,25 % 21,75 % 21,75 % 21,75 % 

yleinen kiinteistövero 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 

vakituisten asuinrakennusten kiin.vero 0,59 % 0,59 % 0,59 % 0,59 % 0,59 % 

muiden asuinrakennusten kiin.vero 1,19 % 1,19 % 1,19 % 1,19 % 1,19 % 

voimalaitosten kiin.vero  2,85 % 2,85 % 2,85 % 2,85 % 2,85 % 

rakentamattomien tonttien kiint.vero 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 

yleishyödylliset yhteisöt ei määrätty ei määrätty ei määrätty ei määrätty ei määrätty 

 

Kunnallisveron verotettavan tulon on ennakoitu kasvavan edellisvuoteen verrattuna. Myös yhteisö-

verotuloihin odotetaan kasvua, joka pääosin selittyy heikolla vertailuvuodella sekä toimintaylijää-

män vahvasta kasvuennusteesta.  

 

5.2.2. Valtionosuudet 

 

Kunnat saavat valtionosuutta seuraavasti: 

 

1. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta (1704/2009) myönnetään mm. seuraaviin kuntien 

tehtäviin: 

• terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito (ml. oppilas- ja opiskelijahuolto), 
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• vanhustenhoito, vammaistenhoito, lastensuojelu, mielenterveys- ja päihdehuolto ja 

muu sosiaalihuolto, 

• lasten päivähoito, 

• esi- ja perusopetus, 

• kirjastot, kuntien kulttuuritoiminta ja taiteen perusopetus. 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden laskennallinen peruste muodostuu 

• ikärakenteen, 

• sairastavuuden ja 

• muiden laskennallisten kustannusten määräytymistekijöiden perusteella. 

Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa kunnan peruspalvelujen valtion-

osuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät syrjäisyyden, työpaikka-

omavaraisuuden ja saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat ja valtionosuudessa huo-

mioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensaatiot.  

 

2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen valtionosuusrahoituksen (1705/2009) eu-

romääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus 

• lukiokoulutukseen ja 

• ammatilliseen koulutukseen. 

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoi-

tusta (pidennetty oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmista-

va opetus jne.) ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopistot, mu-

seot, teatterit, orkesterit, nuorisotyö jne.).  

 

Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain nk. automaattimuutosten perustella. Näi-

tä ovat määräytymistekijöiden, esimerkiksi asukasmäärien, oppilasmäärien ja muiden laskennan 

perusteena olevien määrien muutokset ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset 

(indeksikorotus).  

 

Valtionosuudet (1000€) TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

kuntien peruspalvelujen valtionosuus 13 315 13 170 12 800 
  

verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 4 776 4 640 4 660 
  

järjestelmämuutoksen tasaus 9 0 0 
  

muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -34 -50 -60     

Yhteensä 18 067 17 760 17 400 17 100 17 100 

      muutos  yhteensä, % -3,6 % -1,7 % -2,0 % -1,7 % 0,0 % 

€/asukas 2 538 2 491 2 442 2 392 2 392 

Kunnan asukasmäärä 7119 7130 7125 7150 7150 

 

Vuonna 2018 on talousarvion mukaan valtionosuuksia arvioitu kertyvän kaikkiaan noin 17 760 000 

€, joka näyttäisi toteutuvan budjetin mukaisesti. Vuodelle 2019 ennakoidaan valtionosuuksia yh-

teensä 17 400 000 € eli 2 442 € / asukas (v. 2018 2 491 €/asukas). Suunnitelmakausille on ennakoi-
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tu lievää laskua valtionosuuksissa, joskin niiden ennustaminen on haastavaa siitä syystä, että halli-

tuskausi on vaihtumassa, valtionosuuksiin vaikuttanut kilpailukykysopimus päättyy vuoteen 2019 

sekä sote- ja maakuntauudistus on vielä kesken.  

5.2.3. Lainat ja korot 

 

Vuonna 2019 tavoitteena on lyhentää kokonaislainamäärää liki 0,4 milj. eurolla. Kaupungin arvioi-

tu lainamäärä vuoden 2018 lopussa on n.  29 milj. € (= 4 077 € /asukas), joka on jonkin verran 

maan keskiarvoa korkeampi. Korkea lainamäärä kasvattaa myös korkoriskiä. Kaupungin kaikkien 

lainojen keskikorko marraskuussa 2018 on n. 0,3 %. Korkomenoihin vuonna 2019 on varattu 

240000 € (v. 2018 määräksi on budjetoitu 265 000 €, mutta summa alittuu merkittävästi). Talous-

suunnittelukaudella on varauduttu korkokulujen kasvuun.  

 

Korkotuloja kaupunki saa ns. välityslainoista, kassavaroista ja pääoman sijoituksista esim. Pirkan-

maan sairaanhoitopiiriin sekä osinkotuloina. Korko- ja muita rahoitustuloja ennakoidaan kertyvän 

vuonna 2019 yhteensä 135 600 € (vuonna 2018 rahoitustuloiksi on arvioitu 139 600 €). Rahoitusku-

lujen määräksi ennakoidaan 255 600 € (vuonna 2018 menoarvio oli 279 600 €, mikä jää merkittä-

västi pienemmäksi). Verovaroin katettaviksi nettokuluiksi jää 120 000 €  

 

Kuntien kirjanpitojärjestelmässä talousarviolainat käsitellään rahoituslaskelmassa. Laina ei ole ta-

lousarviovuoden tulokseen vaikuttava erä. 

 

Vanhoja talousarviolainoja lyhennetään vuoden 2019 aikana 2,360 milj. €. Lyhennysten tilalle on 

otettava uutta lainaa sen verran kuin tilikauden ylijäämän, lyhytaikaisten lainojen lyhennyserien ja 

vuotuisten poistojen vähennettynä investointien nettomenoilla jälkeen on tarpeen. Uuden lainan 

nostotarvetta vähentää myös vuonna 2019 tapahtuva kaupungin omaisuuden myynti (tontit ym.), 

mikäli kauppoja syntyy.  
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Taulukossa on kuvattu Ikaalisten kaupungin asukaskohtainen lainakanta suhteutettuna koko maan 

lainakantaan/asukas. Koko maan ennusteluvut pohjautuvat valtiovarainministeriön syksyllä 2018 

julkaisemaan kuntatalousohjelmaan. 

 

Kaupungin investoinnit vuonna 2019 on bruttomäärältään liki 2,0 milj. € (netto 1,825 milj. €). Ta-

lousarvio on tulokseltaan 0 €. Kaupungin lainamäärä vuoden 2019 lopussa on n. 28,5 milj. € eli 4 

000 € /asukas. Tästä n. 2,0 milj. € eli 280 € /asukas on välitetty edelleen elinkeinojen kehittämis-

hankkeisiin tai asuntorakentamiseen. Korot sekä lyhennyserät kaupungille näistä lainoista maksaa 

lainansaaja. Ikaalisten Vesi Oy maksaa lisäksi 0,5 %:n korkoprovision. Välityslainoissa ei tällä het-

kellä ole yhtään järjestelemätöntä luottoa. 

 

Maksuliikenteen hoitoon kaupunki käyttää edelleen aktiivisesti kuntatodistusohjelman pohjalta ly-

hytaikaista rahoitusta. Lainalimiitti on 24,0 milj. €, josta marraskuussa 2018 käytössä on 16 milj. 

euroa. Korkoriskin pienentämiseksi on tarkoitus vielä loppuvuonna muuttaa osa lyhytaikaisesta 

lainasta pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi. Rahoituslaskelman mukaisesti kaupunki varautuu kau-

punginjohtajan niin harkitessa muuttamaan kassalainaa enintään 10 milj. €:n määrän pitkäaikaiseksi 

talousarviolainaksi vuoden 2019 aikana. 

 

Mikäli talousarviovuoden aikana ilmenee ennakoimaton tarve antolainoille, asia ratkaistaan tapaus-

kohtaisesti eri päätöksellä. Talouspäällikkö voi lisäksi myöntää lyhytaikaisia lainoja kaupunkikon-

serniin kuuluville yhtiöille ja ns. Leader -rahoitteisille hankkeille kaupunginhallituksen määrittele-

mien ehtojen puitteissa. Vuonna 2019 saadaan vanhojen (anto)lainojen lyhennyksiä kaupungille n. 

180 000 €. Nämä erät käsitellään rahoituslaskelmassa. 
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5.3. Kokonaismenot 

 

Kokonaismenot vuoden 2019 talousarviossa poistot mukaan lukien (ilman anto- ja talousarviolaino-

ja) ovat 50 654 100 euroa (vuoden 2018 talousarvio 50 230 600 €). Toimintakulut vuonna 2019 

ovat 48 178 500 euroa (vuonna 2018 TA 47 891 000 €) ja toimintatuotot 6 918 500 euroa (vuotta 

aiemmin 7 081 000 €). Toimintakate vuonna 2019 on 41 260 000 € (vuonna 2018 se oli 40 810 000 

€). Toimintakulut nousevat vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 0,6 % (1,2%). Toimintakate kas-

vaa vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 450 000 € = 1,1 % (21 800 euroa = 0,1 %). Poistot kas-

vavat edellisvuodesta 160 000 eurolla (+210 000 €). 

 

Vuonna 2019 henkilöstömenot ovat 22 659 800 € (vuonna 2018 henkilöstömenot ovat 22 735 900 

€). Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista vuonna 2019 on 47,0 % (vuonna 2018 osuus oli 47,5 

%). Palvelujen ostot vuonna 2019 ovat 20 044 750 €, joka on 41,6 % kokonaiskuluista (edellis-

vuonna 19 530 900 € eli = 40,8 %).  

 

Vuoden 2019 vuosikate on 2 220 000 euroa eli 312 € /as (v. 2018 TA:ssa 1 860 000 € eli 261 € 

/asukas). Vuosikate on poistojen suuruinen ja siten vuonna 2019 tilikauden tulokseksi suunnitellaan 

0 €. Kertyneitä ylijäämiä edellisiltä vuosilta on n. 213 000 €, mutta ne kuluvat vuoden 2018 kerty-

vän alijäämän kattamiseen, mikä tulee olemaan ennakoitua suurempi. 

 

Vuoden 2018 lopussa kaupungin lainamäärä on ennusteen mukaan noin 29,0 milj. € =  n. 4 077 

euroa/as., mikä ylittää valtakunnallisen keskiarvon n. 16 prosentilla. Vuonna 2019 pienten inves-

tointien vuoksi lainamäärän tavoitellaan pienenevän  liki 0,4 milj. €.  

 

Talousarvioon sisältyy tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä erillinen rahoitussuunnitelma vuo-

teen 2021 ja investointisuunnitelma vuosille 2020 – 2021. Vuoden 2019 nettoinvestoinnit ovat 

1,825 milj. euroa ja suunnitelmakaudella v. 2020 noin 5,1 milj. € ja v. 2021 noin 5,1 milj. €. Vuosi-

na 2020 - 2021 yksi pääkohteista on uuden liikuntahallin rakentaminen.  

 

 



 

   Talousarvio 2019 

________________________________________________________________________________ 
 

 

27 
 

 

 

 TP 2016 TP 2017 TA 2018 TAE 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot 7 860 6 452 7 058 6 919 6 700 6 500 

Toimintakulut -48 748 -48 401 -47 868 -48 179 -47 800 -47 100 

 - henkilöstökulut  -22 669 -21 906 -22 736 -22 660 -22 600 -22 500 

Toimintakate -40 889 -41 949 -40 810 -41 260 -41 100 -40 600 

Verotulot 25 145 25 376 25 050 26 200 26 800 27 100 

 + kunnan tulovero 20 666 20 748 20 450 21 550 22 200 22 500 

 + kiinteistövero 2 981 2 895 2 900 2 850 2 800 2 800 

 + osuus yhteisöveron tuotosta 1 498 1 732 1 700 1 800 1 800 1 800 

Valtionosuudet 18 750 18 067 17 760 17 400 17 100 17 100 

Rahoitustuotot- ja kulut 77 429 -140 -120 -200 -300 

Vuosikate 3 084 1 923 1 860 2 220 2 600 3 300 

Poistot ja arvonalentumiset -1 799 -1 799 -2 060 -2 220 -2 280 -2 400 

Satunnaiset erät             

Tilikauden tulos 1 284 124 -200   520 900 

Poistoero + varaukset 2 2         

ALIJÄÄMÄ (-) / YLIJÄÄMÄ (+) 1 286 125 -200   520 700 

Kumulatiivinen ali-/ylijäämä 87 213 12 12 532 1 433 

              

Investointimenot, netto -6 626 -3 160 -3 742 -1 825 -5 140 -5 145 

Antolainat, netto 49 25 100 50 50 50 

              

Lainan maksu -857 -857 -2 360 -2 360 -2 360 -2 360 

Lainan nosto 5 900 1 800 4 200 2 000 4 500 3 300 

Lainat/vuosi 5 043 943 1 840 -360 1 840 940 

              

Kokonaislainamäärä 25 986 26 929 28 826 28 640 30 480 31 246 

 - lainaa €/asukas 3 645 3 783 4 043 4 020 4 262 4 390 

              

Asukasmäärä 7 130 7 119 7 130 7 125 7 150 7 150 

Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 21,75 21,75 21,75 

Kiinteistöveron korotus ei ei ei    ei ei ei 
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6. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 

 
Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan osalta kaupunginhallituksen ja lautakuntien tulee toimialu-

eillaan valvoa toimeenpanoa ja johtavien viranhaltijoiden toimeenpanna ja raportoida yhdessä suur-

tuotteista vastaavien viranhaltijoiden kanssa kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymän ’Riskien-

hallinnan sekä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen toimintaohje’ -asiakirjan mukaisesti. Kaupungin-

hallitus kokoaa talousarvion käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä koko kaupunkikonsernia 

koskevan riskianalyysin ja menettelytavat merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. 

 

Merkittävimpiä yleisiä riskejä ja valvontakohteita ovat seuraavat: 

 

1. kuntastrategian toimeenpanoon liittyvät riskit 

2. korkoriski 

3. tietoturvariskit 

4. henkilöriskit erityisesti varahenkilöjärjestelmän kattavuuden näkökulmasta 

5. viestintäriskit (haitallisen informaatiovaikuttamisen torjuminen) 
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6. Tulos- ja rahoituslaskelma 

TULOSLASKELMA (Ulkoinen)                 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot                

    Myyntituotot                2 590,5 2 711,9 2 641,5 

  Maksutuotot                 2 198,0 2 270,0 2 213,7 

  Tuet ja avustukset          760,5 911,8 826,3 

  Muut toimintatuotot         903,4 1 187,3 1 237,0     

Toimintatuotot 6 452,4 7 081,0 6 918,5 6 700,0 6 500,0 

      Toimintakulut                

    Henkilöstökulut             -21 905,7 -22 735,9 -22 659,8 

  Palvelujen ostot            -20 679,9 -19 530,9 -20 044,8 

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 931,8 -2 961,9 -2 919,4 

  Avustukset                  -1 715,2 -1 690,3 -1 474,3 

  Muut toimintakulut          -1 168,5 -972,0 -1 080,3     

Toimintakulut -48 401,0 -47 891,0 -48 178,5 -47 800,0 -47 100,0 

      TOIMINTAKATE           -41 948,6 -40 810,0 -41 260,0 -41 100,0 -40 600,0 

Verotulot                    25 375,8 25 050,0 26 200,0 26 800,0 27 100,0 

Valtionosuudet               18 067,0 17 760,0 17 400,0 17 100,0 17 100,0 

Rahoitustuotot ja -kulut     

     Korkotuotot                 31,1 30,1 22,1 

  Muut rahoitustuotot         448,4 109,5 113,5 

  Korkokulut                  -37,8 -265,8 -240,8 

  Muut rahoituskulut          -13,2 -13,8 -14,8 

  Rahoitustuotot ja -kulut    428,5 -140,0 -120,0 -200,0 -300,0 

VUOSIKATE                    1 922,8 1 860,0 2 220,0 2 600,0 3 300,0 

Poistot ja arvonalentumiset                 

    Suunnitelman mukaiset poistot -1 799,2 -2 060,0 -2 220,0 -2 280,0 -2 400,0 

Kertaluonteiset poistot     0,0 0,0 0,0 

  Poistot ja arvonalentumiset  -1 799,2 -2 060,0 -2 220,0 -2 280,0 -2 400,0 

TILIKAUDEN TULOS 123,6 -200,0 0,0 320,0 900,0 

Varausten ja rahastojen muut                

    Poistoeron muutos           1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Varausten ja rahastojen muut 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ     125,3 -200,0 0,0 320,0 900,0 

      
Tavoitteet ja tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toimintatuotot / toimintakulut, % 13,3 14,8 14,4 14,0 13,8 

Vuosikate / poistot, %  106,9 90,3 100,0 114,0 137,5 

Vuosikate, €/asukas 270,1 260,9 311,6 363,6 461,5 

Kertynyt yli-/alijäämä 212,6 12,6 12,6 332,6 1 232,6 

Asukasmäärä 7119 7130 7125 7150 7150 
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RAHOITUSLASKELMA TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

      Toiminnan rahavirta                

    Vuosikate 1 922,8 1 860,0 2 220,0 2 600,0 3 300,0 

Satunnaiset erät 

     Tulorahoituksen korjauserät -94,0 -390,0 -330,0 -200,0 -200,0 

Investointien rahavirta 

     Investointimenot -3 266,5 -3 912,0 -1 825,0 -5 180,0 -5 175,0 

Rahoitusosuudet investointeihin 26,4 140,0 30,0 40,0 30,0 

Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot 174,2 420,0 330,0 200,0 200,0 

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 237,2 -1 882,0 425,0 -2 540,0 -1 845,0 

      Rahoituksen rahavirta 

     Antolainauksen muutokset 

     Antolainasaamisten lisäykset -24,9 

    Antolainasaamisten vähennykset 0,0 

    Lainakannan muutokset 

     Pitkäaikaisten lainojen lisäys 12 000,0 

    Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -857,1 -2 360,0 -2 360,0 -2 360,0 -2 360,0 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -10 200,0 4 200,0 2 000,0 4 500,0 3 700,0 

Muut maksuvalmiuden muutokset 881,0 

    Rahoituksen rahavirta 1 799,0 1 840,0 -360,0 2 140,0 1 340,0 

      Rahavarojen muutos                

    Rahavarat 31.12. 1 765,4 

    Rahavarat 1.1. 1 203,6 

    Rahavarojen muutos 561,8 -42,0 65,0 -400,0 -505,0 

      
Rahoituslaskelman ja taseen tavoitteet ja  

tunnusluvut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Toiminnan ja investointien rahavirran kerty-

mä 

5 vuodelta (1000€) -7 354 -5 956 -3 523 -8 777 -7 079 

Investointien tulorahoitus, % 59,3 49,3 123,7 50,6 64,1 

Lainanhoitokate 2,2 0,8 0,9 1,1 1,4 

Kassan riittävyys, pv 12 3 3 3 3 

Omavaraisuusaste, % 39,4 38,1 38,5 37,0 36,5 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 66,1 73,0 72,0 75,0 77,0 

Kertynyt yli-/alijäämä (1000€) 213 13 13 533 1 433 

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 30 2 2 75 200 

Lainakanta 31.12. (1000€) 26 929 28 826 28 640 30 480 31 420 

Lainakanta, €/asukas 3 783 4 043 4 020 4 263 4 394 

Asukasmäärä 7119 7130 7125 7150 7150 
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8. Talousarvion rakenne 

8.1. Käyttötalousosa 

Toimielin   Suurtuote  

    00000102 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 103 Vaalit 

    00000122 TARKASTUSLAUTAKUNTA 123 Tarkastustoimi 

    00000124 KAUPUNGINHALLITUS 125 Hallintopalvelut 

    134 Henkilöstöhallintopalvelut 

    141 Talous- ja palkkahallintopalvelut 

    151 Erillispalvelut  

    161 Tietohallintopalvelut 

    172 Kehittäminen ja elinkeinotoimi 

    182 Ravintopalvelut 

    190 Siivouspalvelut 

    00000205 SOSIAALI- JA  206 Sote hallinto 

  TERVEYSLAUTAKUNTA 209 Vastaanottopalvelut 

    219 Kuntoutuspalvelut 

    231 Suun terveydenhuolto 

    241 Erikoissairaanhoito 

    251 Ympäristöterveydenhuolto 

    259 Hoito- ja hoivapalvelut 

    269 Aikuissosiaalityö 

    276 Aikuisten psykososiaaliset palvelut 

    279 Perhepalvelut 

    289 Vammaispalvelut 

    00000303 SIVISTYSLAUTAKUNTA 304 Sivistyksen hallinto 

    305 Varhaiskasvatus 

    321 Perusopetus 

    331 Toisen asteen opetus 

    407 Kulttuuripalvelut 

    411 Kirjastopalvelut 

    421 Nuoriso- ja liikuntapalvelut 

    431 Vapaa sivistystyö 

    00000502 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 503 Ympäristöpalvelut 

    00000606 TEKNINEN LAUTAKUNTA 607 Teknisten palveluiden hallinto 

    608 Yhdyskuntatekniikka 

    669 Kiinteistönhoito 
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8.2. Investointiosa 

 

Toimielin   Tulosalue 

    00009001 KAUPUNGINHALLITUS 910 Kiinteä omaisuus 

    912 Talonrakennus 

    913 Julkinen käyttöomaisuus 

    914 Irtaimisto 

    915 Sijoitukset 

  
  

00000902 SOSIAALI- JA  922 Talonrakennus 

  TERVEYSLAUTAKUNTA 924 Irtaimisto 

    925 Sijoitukset 

    
00000903 SIVISTYSLAUTAKUNTA 932 Talonrakennus 

    934 Irtaimisto 

    935 Sijoitukset 

    942 Talonrakennus 

    943 Julkinen käyttöomaisuus 

    944 Irtaimisto 

    
00000905 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 954 Irtaimisto 

    
00000906 TEKNINEN LAUTAKUNTA 962 Talonrakennus 

    963 Julkinen käyttöomaisuus 

    964 Irtaimisto 

    966 Liikelaitos 

 

Investointiosan kaikkien hankeryhmien ei tarvitse olla käytössä vuonna 2019. Investointien tarkem-

pi alaerittely tapahtuu hankekohtaisesti. Investointiosan määrärahat ovat valtuuston nähden sitovia 

toimielintasolla. Toimielin voi päätöksellään siirtää määrärahaa hankkeesta toiseen. Investoinneissa  

noudatetaan kaupunginhallituksen vahvistamaa aloituslupamenettelyä. 

8.3. Rahoitusosa 

Toimielin  Rahoituserä Nimi 

    

800 KAUPUNGINHALLITUS 8010 Verotulot 
  8020 Valtionosuudet 
  8030 Korot 

  8040 Muu rahoitus 

  8050 Tilinpäätöksen muutoserät/varaukset 
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9. Talousarvion sitovuus 

 

Talousarviossa osoitetut ulkoiset määrärahat ovat käyttötalous- (= toimintakate), investointi- ja ra-

hoitusosien kohdalla sitovia toimielinkohtaisesti (kaupunginhallitus ja lautakunnat). Kaupunginval-

tuusto voi osoittaa sitovuustason alemmaksikin (esim. yksittäinen investointi tai tietty toiminta).  

 

Tavoitekorteissa on esitetty toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset, vastuuhenkilöt 

(= tilivelvollinen) ja strategiset tavoitteet , jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. Lisäksi tavoitekor-

teissa on esitetty kullekin toimielimelle toimintatuotot, -kulut ja toimintakate. Toimielinkohtainen 

toimintakate on valtuustoon nähden sitova. Taustainformaationa on tavoitekorteissa esitetty valtuus-

tolle toimielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat ja toiminnalliset tavoit-

teet/kehittämiskohteet. 

 

Talousarvioon ei sisälly yksityiskohtaista henkilöstöliitettä, vaan ainoastaan kooste yhteismäärästä 

(= henkilötyövuodet) vastuualueittain. Uusien vakanssien perustamisessa ja nimike- tms. muutok-

sissa noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Muutoksia voidaan tehdä vain talousarviomäärära-

hojen puitteissa. Mikäli joku vakanssi/tehtävä vapautuu, tulee sen täyttö tapahtua ensisijaisesti sisäi-

sin järjestelyin. Jos tehdyn selvityksen jälkeen tämä ei ole mahdollista, voidaan ryhtyä ulkoiseen 

rekrytointiin. Noudatettava menettely vahvistetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.  

 

Toimielintasolla (= kaupunginhallitus ja lautakunnat) luvan toimintakate -määrärahan ylitykseen 

voi myöntää ainoastaan kaupunginvaltuusto. Suurtuotetasolla ylityksen tai yksikköjen välisen mää-

rärahasiirron voi myöntää ao. toimielin tai suurtuotteesta ja/tai tuotteesta vastaava viranhaltija. 

 

Investointimäärärahojen välinen muutos niin, että valtuuston myöntämä kokonaismääräraha ei muu-

tu, voidaan tehdä toimielimen päätöksellä.  

 

Toimintakatteen sitovuustaso Määrärahasta päättää 

 

Toimielin 

 

Kaupunginvaltuusto 

  

Suurtuote Kaupunginhallitus, lautakunta tai muu vastaava toimielin 

  

Palvelutuote 1 -taso Yksiköstä vastaava viranhaltija 

  

Palvelutuote 2 -taso Yksiköstä vastaava viranhaltija 

  

Mikäli valtuusto on yksilöinyt eri päätöksellä talousarvion perusteluosassa johonkin kohteeseen 

tarkan summan, on tämä euromäärä valtuustoon nähden sitova. 
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10. Käyttötalous 

10.1. Toimintakate suurtuotteittain 

Suurtuote  TP 2017 

TA 2018 + 

muutos TA 2019 

Muutos % 

2017-2019 

            

103 Vaalit -20,0 -7,0 -7,0 0,0 % 

123 Tarkastustoimi -17,2 -21,0 -19,0 -9,5 % 

125 Hallintopalvelut -667,0 -523,2 -435,5 -16,8 % 

134 Henkilöstöhallintopalvelut -121,4 -148,9 -179,8 20,8 % 

141 Talous- ja palkkahallintopalvelut -250,5 -268,0 -265,9 -0,8 % 

151 Erillispalvelut  -567,5 -581,6 -598,6 2,9 % 

161 Tietohallintopalvelut -282,5 -540,9 -579,4 7,1 % 

172 Kehittäminen ja elinkeinotoimi -832,5 -783,6 -724,1 -7,6 % 

182 Ravintopalvelut -1 032,2 -1 026,7 -985,5 -4,0 % 

190 Siivouspalvelut -961,6 -966,7 -1 106,8 14,5 % 

206 Sote hallinto -393,9 -388,7 -391,3 0,7 % 

209 Vastaanottopalvelut -4 014,0 -3 787,1 -3 497,1 -7,7 % 

219 Kuntoutuspalvelut -349,0 -375,9 -336,6 -10,5 % 

231 Suun terveydenhuolto -602,0 -607,4 -623,7 2,7 % 

241 Erikoissairaanhoito -9 608,3 -8 994,5 -8 875,8 -1,3 % 

251 Ympäristöterveydenhuolto -192,2 -206,3 -205,2 -0,5 % 

259 Hoito- ja hoivapalvelut -5 684,5 -5 307,0 -5 803,5 9,4 % 

269 Aikuissosiaalityö * -140,4 -134,8 -138,9 3,0 % 

276 Aikuisten psykososiaaliset palv. -924,2 -797,3 -710,0 -10,9 % 

279 Perhepalvelut -1 218,1 -1 138,2 -1 588,0 39,5 % 

289 Vammaispalvelut -1 561,1 -1 571,5 -1 680,3 6,9 % 

304 Sivistyksen hallinto -137,5 -148,1 -151,4 2,2 % 

305 Varhaiskasvatus -2 501,9 -2 658,2 -2 533,0 -4,7 % 

321 Perusopetus -4 673,1 -4 657,7 -4 568,2 -1,9 % 

331 Toisen asteen opetus -802,8 -777,7 -786,6 1,1 % 

407 Kulttuuripalvelut -205,4 -185,3 -177,0 -4,5 % 

411 Kirjastopalvelut -282,3 -290,3 -276,9 -4,6 % 

421 Nuoriso- ja liikuntapalvelut -196,4 -220,3 -233,0 5,8 % 

431 Vapaa sivistystyö -282,3 -270,4 -249,3 -7,8 % 

503 Ympäristöpalvelut -343,1 -429,5 -421,5 -1,9 % 

607 Teknisten palveluiuden hallinto -92,4 -82,1 -94,4 15,0 % 

608 Yhdyskuntatekniikka -1 136,5 -1 210,5 -1 193,6 -1,4 % 

669 Kiinteistönhoito -1 855,1 -1 703,6 -1 823,1 7,0 % 

            

Toimintakate yhteensä -41 948,6 -40 810,0 -41 260,0 1,1 % 

- lisäksi poistot -1 799,3 -2 060,0 -2 220,0 7,8 % 

Yhteensä -42 687,4 -42 870,0 -43 480,0 1,4 % 
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10.2. Keskusvaalilautakunta 

 

10.2.1. Toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset ja vastuuhenkilöt: 

 

Suurtuote Vastuuhenkilö 

Vaalit Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa vaalilain ja oikeusministeriön  

ohjeiden mukaisesti. 

 

Vuonna 2019: 

Eduskuntavaalit  

Europarlamenttivaalit  

Mahdolliset maakuntavaalit  

Vuonna 2020: ei vaaleja 

 

Vuonna 2021: Kuntavaalit  

10.2.2. Strategiset tavoitteet 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet  

• Ei ole vaalien toimittamiseen asetettuja strategisia kohteita. 

 

10.2.3. Talous 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

 

Yhteensä (ulkoinen) TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Tulos ( 1 000 €)           

  Tuotot 0,0 25,0 25,4 0,0 0,0 

  Kulut -20,0 -32,0 -32,4 0,0 -18,0 

Toimintakate -20,0 -7,0 -7,0 0,0 -18,0 

 

10.2.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

Toiminnallisia muutoksia ei ole tapahtunut, äänestysalueita on edelleen 6 kpl. 

 

Varaudutaan palkkaamaan ulkopuolista työvoimaa ennakkoäänestyksen hoitamiseen. 

Keskusvaalilautakunnansihteerin palkkakuluja kirjataan myös vaalimenoihin.  

Vaalilainluonnoksessa esitys, että maakunta korvaa kunnalle niistä aiheutuneet kustannukset.  
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10.2.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/kehittämiskohteet 

(taustainformaatio valtuustolle) 

 

• Vaaleihin liittyvien lakisääteisten tehtävien toteuttaminen asianmukaisesti. 

 

10.2.6. Toimielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat ja mittarit 

(taustainformaatio valtuustolle)  

 

Vaalit TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

äänestysaktiivisuus %  65,0 68,0  68,0 0,0  66,0 

Kulut/asukas 2,8 4,5 4,5 0,0 2,5 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 0,0 25,0 25,4 0,0 0,0 

  Kulut -20,0 -32,0 -32,4 0,0 -18,0 

  Netto -20,0 -7,0 -7,0 0,0 -18,0 
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10.3. Tarkastuslautakunta 

 

10.3.1. Toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset ja vastuuhenkilöt: 

 

Suurtuote Vastuuhenkilö 

Tarkastustoimi Laskentapäällikkö 

 
Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen asianmukaisesta toteuttamisesta. Lautakunta arvioi, 

ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu ja antaa valtuustolle 

arviointikertomuksen. Varsinaisen tarkastuksen suorittavat ostopalveluna BDO Audiator Oy:n 

JHTT-tilintarkastajat (Tuomas Mettomäki sekä Vesa Keso ja Pekka Lamminmäki), jotka vastaavat 

tarkastuksen laadusta ja antavat valtuustolle tilintarkastuskertomuksen. Kaupunki käytti tilintarkas-

tusyhteisöön sopimuksen mukaisen optiovuoden, joten tarkastusyhteisö on valittu tarkastamaan 

vuoden 2017-2018 tilit. 

 

10.3.2. Strategiset tavoitteet 

 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet  

• Strategian ja toimeenpano-ohjelman toteuttamisen arviointi. 

10.3.3. Talous 

 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

 

Yhteensä (ulkoinen) TP 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Kulut -15,3 -21,2 -19,0 -19,0 -19,0 

Toimintakate -15,3 -21,2 -19,0 -19,0 -19,0 

 

10.3.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

 

Tarkastuslautakunnan toiminnassa ei ole kuluvaan vuoteen verrattuna tapahtumassa merkittäviä 

muutoksia. Tarkastustoimen vastuulla on yhä mm. päivittää ja seurata luottamushenkilöistä koostu-

vaa sidonnaisuusrekisteriä. 
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10.3.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/kehittämiskohteet 

 (taustainformaatio valtuustolle) 

 

• Valtuuston tukeminen toiminnan arvioinnissa 

10.3.6. Toimielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat ja mittarit 

(taustainformaatio valtuustolle)  

 

Tarkastustoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 

Mittarit   
 

  
 

  

  Kokousten lukumäärä 7 6 6 6 6 

  Tarkastusten lukumäärä  12+7 10+7 10+7 10+7 10+7 

Keskikulu,  € / kokous -2 181,50 -3 533,30 -3 166,70 -3 166,70 -3 166,70 

Tulos ( 1 000 € )     
 

    

  Tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Kulut -15,3 -21,2 -19,0 -19,0 -19,0 

  Netto 15,3 21,2 19,0 19,0 19,0 
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10.4. Kaupunginhallitus 

10.4.1. Toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset ja vastuuhenkilöt 

Suurtuote Vastuuhenkilö 

Hallintopalvelut Kaupunginjohtaja 

Henkilöstöhallintopalvelut Kaupunginsihteeri 

Talous- ja palkkahallintopalvelut Laskentapäällikkö 

Erillispalvelut Kaupunginjohtaja 

Tietohallintopalvelut Tietojärjestelmäsuunnittelija 

Kehittäminen ja elinkeinotoimi Kaupunginjohtaja 

Ravintopalvelut Palvelupäällikkö 

Siivouspalvelut Siivoustyönohjaaja 

 

Hallintopalvelut: Kaupunginjohtaja 

Hallintopalvelut vastaavat keskitettyjen hallinnollisten palveluiden tuottamisesta sekä kaupungin 

suhdetoiminnasta, tiedotuksesta ja brändityöstä. 

 

Henkilöstöhallintopalvelut: Kaupunginsihteeri 

Henkilöstöhallintopalveluiden tavoitteena on tukea strategian täytäntöönpanoa hyvällä henkilöstö-

politiikalla, joka kannustaa henkilöstöä osallistumaan palvelujen kehittämiseen asiakaslähtöisesti. 

Henkilöstöhallintopalvelut pitävät sisällään myös työterveyshuollon, joka siirtyy vuoden alusta 

Terveystalolle. 

 

Talous- ja palkkahallintopalvelut: Laskentapäällikkö 

Talous- ja palkkahallintopalvelut vastaavat keskitettyjen taloushallintopalveluiden sekä palkanlas-

kennan tuottamisesta. 

 

Erillispalvelut: Kaupunginjohtaja 

Erillispalvelut vastaavat pelastustoimen ja maaseutupalveluiden lakisääteisistä tehtävistä. 

 

Tietohallintopalvelut: Tietojärjestelmäsuunnittelija 

Tietohallintopalvelut vastaavat puhelinvaihteesta sekä kaupungin ICT-palveluista. 

 

Kehittäminen ja elinkeinotoimi: Kaupunginjohtaja 

Kehittäminen ja elinkeinotoimi –suurtuote vastaa kaupungin elinkeinotoimesta (yhdessä Kehittä-

misyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n kanssa), seutuyhteistyöstä, kaikesta työllistämiseen liit-

tyvästä toiminnasta sekä hanketyöstä. 

 

Ravintopalvelut: Palvelupäällikkö 

Ravintopalvelut vastaavat kaupungin ravitsemuspalveluiden tuottamisesta. 

 

Siivouspalvelut: Siivoustyönohjaaja 

Siivouspalvelut vastaavat kaupungin siivouspalveluiden tuottamisesta. 
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10.4.2. Strategiset tavoitteet 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet  

 

Strategisina kehittämiskohteina ovat seuraavat asiat:  

 

1. Elinvoiman kehittäminen 

2. Hyvinvointia tukevien toimenpiteiden koordinointi 

3. Talouden tasapainon ylläpitäminen 

4. Kehittämisen ja kokeilun koordinointi 

Kehittäminen ja elinkeino -suurtuote johtaa valmistautumista sote- ja maakuntauudistuksen jälkei-

seen aikaan. Omat palvelut ja henkilöstön määrä pyritään suhteuttamaan sote- ja maakuntauudistuk-

sen jälkeiseen aikaan.   

10.4.3. Talous 

 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

 

Yhteensä (ulkoinen) TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 1 554,7 1 511,0 1 517,8 1 313,1 1 313,1 

  Kulut -6 320,0 -6 350,2 -6 393,4 -6 077,0 -6 077,0 

Toimintakate -4 765,2 -4 839,2 -4 875,6 -4 763,9 -4 763,9 

 

10.4.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

 

Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää strategian jalkauttamishankkeen, joka huomioi yhtä ai-

kaa kaikki tehdyt valinnat. Työn pohjana käytetään kaupungin palveluista teetettyä Kuntamaisema -

raporttia. Raportissa on arvioitu kaupungin toimintaa paitsi kustannusten, niin myös tuotettujen pal-

velujen kannalta. Vertailu on tehty käyttäen verrokkiryhmänä muita saman tyyppisiä kuntia. Kun-

tamaisema -analyysin kautta on saatu hyviä esimerkkejä muiden kuntien onnistuneista toimintatapa 

–ratkaisuista ja niiden vaikutuksista kustannuksiin. Muiden esimerkkiä hyödyntämällä halutaan 

pitää Ikaalisten palvelutuotanto edelleen sisällöllisesti ja taloudellisesti kilpailukykyisenä tavalla, 

joka huomioi kaikki strategiset valinnat. Tämä edellyttää muutoksia omassa toiminnassa. 

Talousarviovuoteen 2018 nähden toimintakulujen kasvu on maltillista. Osaltaan kustannuksia alen-

taa henkilöstön vähentyminen vuoden 2019 aikana. Hallintopalveluista vähenee 0,5 henkilötyövuot-

ta ja sen lisäksi kaupunginsihteerin sijaisuus hoidetaan toukokuun loppuun saakka sisäisin järjeste-

lyin. Lisäksi kustannuksia laskee se, että Kilvakkalan Puusepänkiinteistöjen vastikkeiden maksami-

nen on päättynyt. 

 

Ra-Si-palvelun toimintoja kehitetään ja keskitetään, sillä niiden avulla pyritään saamaan 4,6 % 

säästö (102 000 €). Muutos sisältää mm. TK:n sairaalan laitoshuoltotehtävät siirtyvät sotelta Ra-Si-
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palveluihin (määrärahasiirtoa 201 300 €), pesulapalveluiden tuotantotapoja uudelleen tarkastellaan, 

1.8. alkaen osa ateriapalvelutoiminnasta keskitetään ja kotiateriatoiminta uudelleen järjestellään. 

Uudelleen järjestelyissä hyödynnetään luonnollista poistumaa ja kehittäminen tehdään yhteistyössä 

asiakkaiden ja henkilöstön kanssa. 

 

10.4.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/kehittämiskohteet 

 (taustainformaatio valtuustolle) 

• Valtuuston tukeminen toiminnan arvioinnissa 

• Strategian jalkauttamishankkeen läpivienti 

• Ikaalinen –kaupunkibrändin tunnetuksi tekeminen 

• Tuotteistetun palvelujärjestelmän käyttöönottoon liittyvän laskentajärjestelmän kehittäminen 

mukaan lukien sisäisten kustannusten kohdentaminen 

• Uusien ICT –työmenetelmien sujuvan käyttöönoton vaatiman tuen tuottaminen 

• Office 365 -ohjelmistojen käytön tukeminen ja uusien ominaisuuksien hyödyntäminen 

• Uusien kotisivujen käyttöönotto ja kehittäminen 

• Tietosuojatietouden lisääminen ja raportointimallin luominen 

• yritysyhteistyön kehittäminen ja työllistämistoimien tehostaminen  

• Tuottavuuden lisääminen RaSi –palveluissa sekä asiakaspalvelun kehittäminen ja asiakas-

tyytyväisyyden seuraaminen  

 

Hallintopalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Hallituksen kokoukset 16 10 10 10 10 

Valtuuston kokoukset 8 6 6 6 6 

Kulut/asukas -118,0 -113,3 -106,1 -109,1 -109,1 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 173,1 284,3 320,8 250,0 250,0 

  Kulut -840,1 -807,5 -756,3 -780,0 -780,0 

  Netto -667,0 -523,2 -435,5 -530,0 -530,0 

      Henkilöstöhallintopalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

  Sairauspoissaolopäivät/työntek. * 13,7 12,0 12,0 12,0 12,0 

Kulut/asukas -30,2 -36,0 -43,8 -39,2 -39,2 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 93,4 108,0 132,0 108,0 108,0 

  Kulut -214,7 -256,9 -311,8 -280,0 -280,0 

  Netto -121,4 -148,9 -179,8 -172,0 -172,0 

* htv teoreettinen 
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Talous- ja palkkahallintopalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Palkkalaskelmien lkm/vuosi 9 603 9 520 9 600 9 550 9 550 

  € / palkkalaskelma -13,2 -14,1 -13,8 -14,0 -14,0 

Taloushallinto, kulut/asukas -17,8 -18,8 -18,7 -18,7 -18,7 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Kulut -253,0 -268,0 -265,9 -267,0 -267,0 

  Netto -250,5 -268,0 -265,9 -267,0 -267,0 

      Erillispalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Maaseutupalvelut (€/asukas) -9,1 -8,2 -9,6 -9,1 -9,1 

Kustannukset, maaseutupalv. -64,7 -58,6 -68,5 -65,0 -65,0 

Pelastustoimi (€/asukas) -71,6 -74,3 -75,4 -74,8 -74,8 

Kustannukset, pelastustoimi -509,7 -530,0 -537,1 -535,0 -535,0 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 

  Kulut -574,4 -588,6 -605,6 -600,0 -600,0 

  Netto -567,5 -581,6 -598,6 -593,0 -593,0 

      Tietohallintopalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Työasemien määrä 430 450 450 450 450 

Kulut/työasema -677,0 -1220,0 -1298,9 -1222,2 -1222,2 

Kulut/asukas -40,9 -77,0 -82,0 -76,9 -76,9 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 8,6 8,1 5,1 8,1 8,1 

  Kulut -291,1 -549,0 -584,5 -550,0 -550,0 

  Netto -282,5 -540,9 -579,4 -541,9 -541,9 

      Kehittäminen ja elinkeinotoimi TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Kulut/asukas -166,30 -147,21 -141,70 -145,45 -145,45 

Työvoiman määrä 3077 3160  3000  3000  3000 

Työttömyys% 11,9 10,5 9,0 8,5 8,3 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 351,4 266,0 285,5 260,0 260,0 

  Kulut -1 183,9 -1 049,6 -1 009,6 -1 040,0 -1 040,0 

  Netto -832,5 -783,6 -724,1 -780,0 -780,0 
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      Ravintopalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Lähiruokaprosentti 19,0 % 20,0 % 17,0 % 16,0 % 16,0 % 

suoritteiden määrä (kpl) 520 000 490 000 480 000 450 000 450 000 

kulut/suorite -3,56 -3,64 -3,47 -3,56 -3,56 

kulut/asukas -257,3 -250,4 -233,7 -223,8 -223,8 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 815,3 758,8 679,8 600,0 600,0 

  Kulut -1 852,3 -1 785,1 -1 665,3 -1 600,0 -1 600,0 

  Netto -1 037,0 -1 026,3 -985,5 -1 000,0 -1 000,0 

      Siivouspalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

  Siivousala, sm² 30 200 30 000 30 500 30 500 30 500 

  Siivous omana työnä €/sm²/kk -3,1 -2,9 -3,3 -2,6 -2,6 

kulut/asukas -154,2 -146,6 -167,6 -134,3 -134,3 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 103,5 78,8 87,6 80,0 80,0 

  Kulut -1 110,4 -1 045,5 -1 194,4 -960,0 -960,0 

  Netto -1 006,9 -966,7 -1 106,8 -880,0 -880,0 
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10.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta 

10.5.1. Toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset ja vastuuhenkilöt: 

 

Suurtuote Vastuuhenkilö 

Hallinto Perusturvajohtaja 

Vastaanottopalvelut Ylilääkäri 

Kuntoutuspalvelut Johtava hoitaja 

Suun terveydenhuolto Perusturvajohtaja 

Erikoissairaanhoito Ylilääkäri 

Ympäristöterveydenhuolto Perusturvajohtaja 

Hoito- ja hoivapalvelut Vanhuspalveluiden päällikkö 

Aikuissosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä 

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Päihde- ja mielenterveystyön esimies 

Perhepalvelut Johtava sosiaalityöntekijä 

Vammaispalvelut Vammaistyön esimies 

 

Hallinto: Perusturvajohtaja 

Soten hallinnon suurtuote käsittää sosiaali- ja terveystoimen hallinnon, lautakunnan, tietohallinnon 

ja keskusvaraston.  

 

Vastaanottopalvelut: Ylilääkäri 

Vastaanottopalvelut sisältää avoterveydenhuollon ja tk-sairaalan. Se on perusterveydenhuollon kes-

keisin suurtuote. Vastaanottopalvelut tuottaa terveysneuvontaa, terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapal-

veluita sekä tukee väestön terveyden edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä. 

 

Kuntoutuspalvelut: Johtava hoitaja 

Kuntoutuspalvelut tuottavat lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ja apuvälinepalveluita sekä avo- 

että laitoshoitona. Myös palveluohjaus sisältyy kuntoutuspalveluihin. 

 

Suun terveydenhuolto: Perusturvajohtaja 

Ikaalisten suun terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön suun terveyttä ja järjestää suun ter-

veydenhuollon palvelut. Hyvin yhteen sovitetut ja oikea-aikaiset palvelut ovat tehokas ennaltaeh-

käisevän työn muoto. Suun terveydenhuollon palveluiden tavoitteena on taata kuntalaisille hyvät 

palvelut laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Hoitoon pääsy määräytyy hoidon tarpeen ja sen edellyt-

tämän kiireellisyyden mukaan. 

 

Erikoissairaanhoito: Ylilääkäri 

Erikoissairaanhoidon tehtävänä on järjestää erityisosaamista vaativien sairauksien hoito. Ikaalislais-

ten erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa pääasiassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Erikoissairaan-

hoidon palveluja ostetaan myös muilta julkisilta palveluntuottajilta (asiakkaan valinnanvapaus) sekä 

kilpailutetuilta palveluiden tuottajilta. 
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Ympäristöterveydenhuolto: Perusturvajohtaja 

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Sastamalan kaupungilta. Ympäristöterveydenhuolto 

Ikaalisissa koostuu eläinlääkärin, päivystäjäeläinlääkärin, valvontaeläinlääkärin ja terveystarkasta-

jan palveluista. 

 

Hoito- ja hoivapalvelut: Vanhuspalveluiden päällikkö 

Hoito- ja hoivapalvelujen tarkoitus ja tehtävä on tukea hoitoa ja hoivaa tarvitsevien ihmisten itse-

näistä ja omavastuista elämänhallintaa sekä psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja terveydellistä hyvin-

vointia kodissa, päivätoiminnassa, asumispalveluissa yhteistyössä kolmannen sektorin, yritysten ja 

maakunnan sote-toimijoiden kanssa. 

 

Aikuissosiaalityö: Johtava sosiaalityöntekijä 

Aikuissosiaalityön avulla tuetaan asiakkaiden itsenäistä ja omavastuista elämänhallintaa sekä fyy-

sistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Asiakasta ohjataan, tuetaan ja neuvotaan erilaisissa 

elämäntilanteissa. 

 

Aikuisten psykososiaaliset palvelut: Päihde- ja mielenterveystyön esimies 

Aikuisten psykososiaaliset palvelut sisältävät aikuisille tarjottavat päihde- ja mielenterveys-

palvelut.  Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan asemaa, edistää 

mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ongelmien ehkäisyä avohoitopalveluja painottaen. 

 

Perhepalvelut: Johtava sosiaalityöntekijä 

Perhepalvelut sisältävät mm. sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut, lastenvalvonnan, perheneu-

vonnan ja lastensuojelun palvelut. Perhepalvelujen tavoitteena on tarjota apua ja tukea perheen elä-

män erilaisissa tilanteissa mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Perheneuvonta tuottaa psykolo-

gipalvelut Hämeenkyröön ja Ikaalisiin. Hämeenkyrö on esittänyt muutoksia psykologiresurssien 

jakoon sekä Ikaalisiin esitetään sivistystoimeen koulupsykologia. 

 

Vammaispalvelut: Vammaistyön esimies 

Vammaispalveluja järjestetään vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain perus-

teella. Vammaispalvelujen tavoitteena on tukea vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia 

yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja 

ja esteitä.  
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10.5.2. Strategiset tavoitteet 

 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet  

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset valinnat ovat elinvoima, kokeilut ja kehittäminen, 

hyvinvointi sekä tasapainoinen talous. Arvoina ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus ja yritysmyöntei-

syys. 

10.5.3. Talous 

 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

 

Yhteensä (ulkoinen) TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 3 038,6 3 274,5 3 280,5 3 296,9 3 296,9 

  Kulut -27 726,3 -26 733,2 -27 130,9 -27 266,6 -27 266,6 

Toimintakate -24 687,7 -23 458,7 -23 850,4 -23 969,7 -23 969,7 

 

10.5.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

• Sote hallinto tukee muita suurtuotteita asiakaslähtöisyyteen ja toimintojen kehittämiseen 

erittäin tiukan budjetin rajoissa. 

• Vastaanottopalveluissa vähennetään tk-sairaalaosaston potilaspaikkoja, ohjaamalla samalla 

henkilöstöresurssia sinne, missä tarve on. Asiakkaan palvelupolkua kehitetään sujuvammak-

si moniammatillisella yhteistyöllä muiden yksiköiden kanssa. Lääkärin vastaanotolla ja kii-

revastaanotolla panostetaan hoidon tarpeen arviointiin ja paljon palveluita käyttävien tähti-

asiakkaiden tunnistamiseen. Kuvantamisessa on odotettavissa kustannusten laskua palvelun-

tuottajan vaihtumisen myötä ja oman UÄ-laitteen ansiosta. Aikuisneuvolassa kehitetään 

työparimallia ja diabeetikoiden hoitoprosessia.  

• Kuntoutuspalveluissa toimintansa aloittaa maakunnallinen apuvälinepalvelu ja apuvälineet 

siirtyvät yhteisomistukseen. Kuntoutustiimissä aloittaa oma 60% työaikaa tekevä toimintate-

rapeutti. Toimintaterapeutin työ keskittyy lähinnä lapsiasiakkaisiin sekä aikuisiin neurologi-

siin. Tarkoituksena on valvoa myös ostopalveluja ja niiden tarvetta.  

• Suun terveydenhuollossa on tavoitteena nuorten omahoidon kehittäminen sekä vanhusten 

suun terveyden parantaminen.  

• Erikoissairaanhoidossa hoidetaan vaativimmat potilaat oikea-aikaisesti perusterveydenhuol-

lon toimiessa mahdollisimman tehokkaasti. Talousarviotavoite on haastava.  

• Ympäristöterveydenhuollossa palvelut jatkuvat hyvällä tasolla ja uusi valvontaeläinlääkäri 

ajetaan nopeasti sisälle 2. alueelle. 

• Hoito- ja hoivapalveluissa neuvontapuhelin palvelee asiakaslähtöisesti. Asiakasohjaus on 

asiakkaan rinnalla kuunnellen, ohjaten palvelutarpeessa tukien. Vastuullinen osaava henki-

löstö työskentelee päämääränä kuntalaisten hyvinvointi ja tasapainoinen talous.  Palvelutuo-

tanto tehdään avoimeksi tiedotuksella väylinä mm some, messut, yksiköiden tapahtumat. 

Palvelutuotannon monialaisuus kolmannen sektorin, yrittäjien, vanhusneuvoston, koulutta-
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jien, maakunnan kanssa yhdessä vahvistaa asiakkaiden valinnanvapautta ja Ikaalisten elin-

voimaa. Kehitymme joka päivä uudistumalla ratkaisukeskeisten kokeilujen kautta esimerk-

kinä kotisairaalatoiminta.  

• Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa nopea reagointi asiakkaan yhteydenottoihin ja ajan 

antaminen viikon sisällä. S-posti osoite asiakkaille joilla saa yhteyden työntekijöihin ja vas-

tauksen nopeasti. Ryhmätoimintaa lisätään.  

• Perhepalveluissa lastensuojelun menot ovat kasvaneet avohuollon ja sijaishuollon tarpeen li-

sääntyessä. Lastensuojelun työntekijäresurssin vahvistaminen vakituisella sosiaalityönteki-

jällä. Perheneuvonnassa työskentelee yksi psykologi. Perheneuvonnan lastenpsykiatrin pal-

velujen jatkuvuus on suuri haaste kesän 2019 jälkeen.  

• Vammaispalveluissa jatketaan edelleen palveluiden kehittämistä ja asiakkaiden osallisuuden 

lisäämistä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Kustannusten kasvun hillintään pyritään 

erityisesti palveluohjauksen ja jatkuvan arvioinnin keinoin. Panostetaan palveluista tiedot-

tamiseen monikanavaisesti. 

 

10.5.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/ kehittämiskohteet 

 (taustainformaatio valtuustolle) 

 

• Akuuttipotilaan hoitoprosessin kehittäminen. 

• Moniammatillisen kuntoutuksen tehostaminen. 

• Kotihoitopainotteisuuden lisääminen. 

• Aikuissosiaalityössä sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen jatkuu. 

• Perhepalveluissa sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen vahvistaminen. 

• Perhekeskustoimintamallin luominen yhdessä sivistystoimen ja 3. sektorin toimijoiden kans-

sa. 

• Vammaispalveluissa selvitetään mahdollisuuksia neuropsykiatrisen valmennuksen tarjoami-

seen poikkihallinnollisena yhteistyönä. 

• Kilpailukyvyn parantaminen palvelutuotannossa. 

• Tietohallinnossa jatketaan pakollista LifeCare potilastietojärjestelmän kehitystyötä ja aloite-

taan tietosuojadirektiivin vaatimusten mukaisuuden tavoittelu palvelimissa. 

 

10.5.6. Toimielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat  

(taustainformaatio valtuustolle)  

 

Sote hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 6,1 5,2 2,0 2,0 2,0 

  Kulut -400,1 -393,9 -393,3 -395,3 -395,3 

  Netto -393,9 -388,7 -391,3 -393,3 -393,3 
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     Vastaanottopalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Hoitotakuun toteutuminen toteutunut toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu 

Lääkäri- ja hoitajakäynnit ** 27 000 27 000 27 000 27 000 

Akuuttiosaston hoitojaksot (lkm) 770 790 800 800 800 

Akuuttiosaston käyttöaste 84,7 % 94 % 95 % 95 % 95 % 

Akuuttiosaston hoitoaika keskimäär. 11 pv 11 pv 9 pv 8 pv 7 pv 

Asiakastyytyväisyys hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 973,3 1 030,4 1 117,9 1 123,5 1 123,5 

  Kulut -4 987,3 -4 817,5 -4 615,0 -4 638,1 -4 638,1 

  Netto -4 014,0 -3 787,1 -3 497,1 -3 514,6 -3 514,6 

**) Ei sisällä kaikkia mittareita.  

       

     Kuntoutuspalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Kuntoutuksen asiakkaat (kpl) 639 700 700 750 750 

Palveluohjauksen asiakkaat (kpl) ** 240 240 240 240 

€/asukas -52,7 -54,1 -48,9 -48,9 -48,9 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 26,5 9,9 11,5 11,6 11,6 

  Kulut -375,5 -385,8 -348,1 -349,8 -349,8 

  Netto -349,0 -375,9 -336,6 -338,3 -338,3 

**) Ei sisällä kaikkia mittareita.  

       

     Suun terveydenhuolto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Hoidon kattavuus väestöstä 41 % 41 % 40 % 40 % 40 % 

Hoitoon pääsy (kiireetön) 1 kk 2 kk 1 kk 1 kk 1 kk 

Kariesindeksi 12-vuotiailla (DMF) 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 319,0 315,0 315,0 316,6 316,6 

  Kulut -921,0 -922,4 -938,7 -943,4 -943,4 

  Netto -602,0 -607,4 -623,7 -626,8 -626,8 

  
     Erikoissairaanhoito TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Palvelulaskutus (milj. €) 9 7,5 8,4 8,2 8,4 

€/asukas -1349,7 -1261,5 -1245,7 -1247,6 -1247,6 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Kulut -9 608,4 -8 994,5 -8 875,8 -8 920,2 -8 920,2 

  Netto -9 608,3 -8 994,5 -8 875,8 -8 920,2 -8 920,2 

  



 

   Talousarvio 2019 

________________________________________________________________________________ 
 

 

49 
 

  
     Ympäristöterveydenhuolto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

€/asukas -27,2 -29,1 -28,9 -29,0 -29,0 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

  Kulut -193,3 -207,3 -206,2 -207,2 -207,2 

  Netto -192,2 -206,3 -205,2 -206,2 -206,2 

  
     Hoito- ja hoivapalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Päivätoiminta-asiakkaat ** ** 35 40 45 

Yli 65 v. omaishoidon tuen  

hoidettavat/vuosi ** ** 75 75 75 

Yli 75 v. säännöllisen kotihoidon  

piirissä 30.11. 11,6 % 13-14 % 13-14 % 13-14 % 13-14 % 

Ikääntyneiden tehostettu  

palveluasuminen (oma tuotanto) 69 70 68 67 67 

Ikääntyneiden tehostettu palveluasu-

minen (ostot) 33 27 26 26 25 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 1 102,8 1 266,0 1 208,4 1 214,4 1 214,4 

  Kulut -6 787,3 -6 691,2 -7 011,9 -7 047,0 -7 047,0 

  Netto -5 684,5 -5 425,2 -5 803,5 -5 832,5 -5 832,5 

**) Ei sisällä kaikkia mittareita.  

     

      Aikuissosiaalityö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

€/asukas -22,2 -20,4 -21,4 -21,5 -21,5 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 18,0 10,7 13,8 13,9 13,9 

  Kulut -158,4 -145,5 -152,7 -153,5 -153,5 

  Netto -140,4 -134,8 -138,9 -139,6 -139,6 

            

Aikuisten psykososiaaliset palvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Mt-kuntoutujien 

asumispalveluasiakkaat 18 15 14 12 11 

€/asukas -141,5 -139,6 -110,2 -110,3 -110,3 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 83,4 102,3 75,0 75,4 75,4 

  Kulut -1 007,6 -995,0 -785,0 -788,9 -788,9 

  Netto -924,2 -892,7 -710,0 -713,6 -713,6 
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     Perhepalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Lastensuojelun avohuollon asiakkaat 63 58 55 55 55 

€/asukas -213,7 -205,3 -268,4 -268,8 -268,8 

Tulos           

  Tuotot 303,1 325,4 324,5 326,1 326,1 

  Kulut -1 521,2 -1 463,6 -1 912,5 -1 922,1 -1 922,1 

  Netto -1 218,1 -1 138,2 -1 588,0 -1 595,9 -1 595,9 

  

     Vammaispalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Alle 65 v. omaishoidon tuen 

hoidettavat/vuosi ** ** 25 25 25 

Erityisryhmien päivätoiminnan  

asiakkaat/vuosi ** ** 30+8 35+10 35+10 

Vaikeavamm. kuljetuspalvelu-

asiakkaat 31.12. 150 152 125 120 120 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 205,2 208,6 211,4 212,5 212,5 

  Kulut -1 766,3 -1 716,5 -1 891,7 -1 901,2 -1 901,2 

  Netto -1 561,1 -1 507,9 -1 680,3 -1 688,7 -1 688,7 

**) Ei sisällä kaikkia mittareita.  
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10.6. Sivistyslautakunta 

10.6.1. Toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset ja vastuuhenkilöt 

 

Suurtuote Vastuuhenkilö 

Hallinto Sivistysjohtaja 

Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen päällikkö 

Perusopetus Sivistysjohtaja 

Toisen asteen opetus Yhteiskoulun ja lukion rehtori 

Kulttuuripalvelut Sivistysjohtaja 

Kirjastopalvelut Kirjastotoimen johtaja 

Nuoriso- ja liikuntapalvelut Nuoriso- ja liikuntasihteeri 

Vapaa Sivistystyö Kansalaisopiston rehtori 

 

Hallinto: Sivistysjohtaja 

Hallintopalveluiden tehtävänä on johtaa koko sivistyspalveluiden tuottamista.  

 

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuksen päällikkö 

Varhaiskasvatus vastaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-

sen ennaltaehkäisevän perhetyön tuottamisesta. 

 

Perusopetus: Sivistysjohtaja 

Perusopetus vastaa perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tuottamisesta. 

 

Toisen asteen opetus: Yhteiskoulun ja lukion rehtori 

Toisen asteen opetus vastaa lukio- ja toisen asteen opintojen tuottamisesta. 

 

Kulttuuripalvelut: Sivistysjohtaja 

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on vastata kulttuuripalveluiden tuottamisesta. 

 

Kirjastopalvelut: Kirjastotoimen johtaja 

Kirjastopalveluiden tehtävänä on vastata kirjastopalveluiden tuottamisesta. 

 

Nuoriso- ja liikuntapalvelut: Nuoriso- ja liikuntasihteeri 

Nuoriso- ja liikuntapalveluiden tehtävänä on vastata nuoriso- ja liikuntapalveluiden tuottamisesta 

sekä hyvinvointikertomustyön koordinoinnista. 

 

Vapaa sivistystyö 

Kansalaisopiston rehtori vastaa kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä. Sivistysjohtaja hoitaa 

oman työnsä ohella kansalaisopiston rehtorin tehtäviä. 
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10.6.2. Strategiset tavoitteet 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet 

 

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on asettanut strategisiksi kehittämiskohteet: 

- elinvoima 

- kokeilut & kehittäminen 

- hyvinvointi  

- tasapainoinen talous 

Strategian painopisteenä tulee talousarviovuonna 2019 olemaan tasapainoisen talouden kehittämi-

nen. Taloudellisen tilanteen vuoksi talousarvioon tehtäviä muutoksia joudutaan arvioimaan palvelu-

rakenteen kautta. Vuoden aikana toteutetaan toimenpiteitä, joiden tavoitteena on madaltaa sivistys-

palveluiden tuottamisen kustannuksia. Jotta tavoitteeseen päästään, pitää toimenpiteitä tehdä pitkä-

jänteisesti elivoimaisuutta sekä hyvinvointia edistäen. 

 

Hyvinvoinnin edistämisen osalta valtuusto on hyväksynyt hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman 

(Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020, Valtuusto 23.4.2018 §10), jossa on asetettu tavoitteita ja 

mittareita tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä suunnitelmasta jokainen toimialueen suurtuote asettaa 

talousarviovuodelle 2019 tavoitteet ja mittarit, joiden perusteella tavoitteiden toteutumista seura-

taan. 

  

10.6.3. Talous 

 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

 

Yhteensä (ulkoinen) TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 1 118,6 1 106,3 1 053,1 1 052,1 1 042,1 

  Kulut -10 179,4 -10 314,4 -10 028,5 -9 936,7 -9 787,0 

  Netto -9 060,8 -9 208,1 -8 975,4 -8 884,6 -8 744,9 

 

10.6.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

- Sivistysosaston talousarvio vuodelle 2019 on selvästi aiempia vuosia pienempi ja tulee vai-

kuttamaan palveluiden tarjontaan sekä niiden kustannuksiin 

- Sivistyksen hallinnon, varhaiskasvatuksen ja kulttuuritoimen yhteinen määräaikainen työn-

tekijä vuodelle 2019 

- Sivistysjohtaja hoitaa kevään ajan oman toimensa ohella kaupunginsihteerin tehtäviä ja var-

haiskasvatuksen päällikkö toimii oman toimensa ohella kuntatyönantajan yhdyshenkilönä 

- Terveysliikuntakoordinaattorin ja perhetyöntekijän palkkaus yhteistyössä sosiaali- ja ter-

veystoimen kanssa selvitettävänä ja mahdollisesti toimeenpantava 

- Selvitetään palvelutuotannon rakenteiden tehostamismahdollisuus 

- Selvitetään erityisopetuksen järjestäminen 

- Selvitetään perhekeskustoimintamallin toteuttaminen 
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- Toteutetaan edelleen hanketoiminnan ja koulutuksen kautta tulevaisuuden kunnan toimin-

toihin valmistautumista 

- Yksityinen varhaiskasvatusyksikkö lopetti toimintansa 

10.6.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/kehittämiskohteet  

(taustainformaatio valtuustolle) 

 

Sivistyksen hallinto valmistelee, seuraa ja ylläpitää sivistysosaston toiminnallisten ja taloudellisten 

tavoitteiden saavuttamista. Toimintaa ohjaa kaupunkistrategia 

- Kaupunginstrategian toimeenpano 

- Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano 

- Osaston johtoryhmätyöskentely 

- Toimialan pedagoginen kehittäminen 

- Hanketoiminta: hankkeiden valmistelun koordinointi ja toteutumisen seuranta 

- Sidosryhmäyhteistyö muiden toimijoiden kanssa, yhteistoiminta 

- Viestinnän ja sähköisten toimintaympäristöjen kehittäminen 

- Koulutussuunnittelu, mm. Uusi Ikaalinen 2 -hanke:  

o Toimistotyöntekijöiden tiimimallin kehittäminen 

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta 

- Perusopetuksen ja toisen asteen kuraattoripalveluiden tuottaminen sekä perusopetuksen psy-

kologipalveluiden tuottaminen 

Varhaiskasvatus 

- Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin rakentaminen painopis-

teenä osallisuus 

- Toiminta lasten välisissä konflikteissa – toimintasuunnitelman käyttöönotto varhaiskasva-

tusyksiköissä 

- Liikkumista edistävän toimintakulttuurin kehittäminen yhteistyössä huoltajien kanssa 

- Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittäminen yhteistyössä perusopetuksen kanssa 

Perusopetus vastaa perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttamisesta 

- Kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman toimeenpano. mm. palveluverkko 

- Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja mittarit 

o kouluruokailun arvostuksen ja viihtyisyyden kehittäminen (kouluterveyskyselyn tu-

lokset) 

o perhekeskustoimintamallin käyttöönotto (käyttöönotettu, ohjautuminen palveluihin 

toimii) 

o oppilashuoltosuunnitelmien päivitys, ennaltaehkäisevä ja korjaava oppilashuolto 

(suunnitemat päivitetty, tehdyt toimenpiteet yksiköittäin) 

o oppilaiden osallisuuden edistäminen (tehdyt toimenpiteet yksiköittäin) 

- Hanketoiminnan koordinointi 

o digitutortoiminta 

o kieltenopettamisen varhentaminen alkavaksi ensimmäiseltä luokalta 

o tasa-arvoisen perusopetuksen kehittäminen 
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o kansainvälinen yhteistyön 

o kerhotoiminnan kehittäminen 

o liikkuva koulu 

- Erityisopetuksen järjestämisen selvittäminen 

- Joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttaminen 

- Yhteistyö eri toimijoiden kanssa koulutuksen ja kehittämisen tiimoilta 

- Opetushenkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen vastaamaan muuttuvaa toimin-

taympäristöä 

- Yrityskylä -yrittäjyyskasvatusohjelmaan osallistuminen: kaikki 6.lk ja 9.lk oppilaat 

Toisen asteen suurtuote vastaa lukio-opetuksen järjestämisestä 

- laadukkaan lukio-opetuksen tarjoaminen 

- sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestäminen 

- yhteistyö F.E.Sillanpään lukion kanssa, opinto-ohjaus 

- toisen lukiomusikaalin valmistaminen 

- urheiluakatemian toteutuminen 

- markkinoinnin avulla positiiviseen oppilasmäärän kehitykseen vaikuttaminen 

Kulttuuripalvelut vastaavat kulttuuritoiminnan tuottamisesta 

- Paikallisen kulttuuritoiminnan toimintaedellytysten kehittäminen yhteistyössä yhdistysten 

kanssa 

- Valtakunnallisen kulttuuritoiminnan kehittäminen yhteistyössä yhdistysten kanssa 

- Taiteen perusopetuksen tuottaminen yhteistyössä SASKY:n kanssa (musiikkiopisto) 

- Elokuvatoiminnan järjestämisen selvitys 

- Tapahtumien toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten kanssa eri ikäluokille, yhteisöllisyyttä 

edistäen 

Kirjastopalvelut 

- Kirjaston toiminta pidetään hyvällä kasvun tasolla. 

- Kirjasto on mukana kehittämässä asiakaspalvelua yhdessä Pirkanmaan ja Keski-Suomen kir-

jastojen kanssa; painopisteenä vuonna 2019 digitaaliset palvelut (Digi-PiKe 2019). 

o kirjasto mukana mm. chat-palvelun käyttöönotossa 

- Omatoimikirjaston kehittäminen lehtilukusalin osalta 

Nuoriso- ja liikuntapalvelut: 

- Lisätään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomi-

oon ottaen 

• Toimiva liikuntapolku eri-ikäisten liikkumisen tukemiseksi poikkihallinnollisen työn 

kautta 

• Terveysliikunnan lisääminen  

- Hyvinvointityön koordinointi: Hyvinvoinnin edistäminen poikkihallinnollisesti ja kolman-

nen sektorin toimijoiden kanssa 

- Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääminen sekä sosiaalinen vahvis-

taminen 

• Nuorten osallistaminen nuorisotyön sisällön kehittämiseen 
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• Terveelliset elämäntavat, minäkuvan vahvistaminen, liikunnallisen nuorisotyön lisäämi-

nen sekä liikenneturvallisuus 

• Nuorten kuulemisen kehittäminen nuorisovaltuustotoiminnan kautta 

Vapaa sivistystyö vastaa kansalaisopistopalveluiden tuottamisesta Ikaalisten ja Jämijärven alueella 

- Kansalaisopiston alueellisen kattavuuden ja saavutettavuuden vahvistaminen 

- Hankeyhteistö Petäjä-opiston kanssa – digitaalisten taitojen kehittäminen 

- Kansalaisopiston kurssitarjonnan kohdentaminen tarjoamalla hyvinvointia edistävää kurssi-

toimintaa 

- Kansalaisopiston toimipisteiden tarkoituksenmukaisuuden arviointi sekä kehittäminen 

 

10.6.6. Toimielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat ja mittarit 

(taustainformaatio valtuustolle)  

 

Sivistyksen hallinto TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

  Kulut -137,7 -148,3 -151,5 -138,7 -139,0 

  Netto -137,5 -148,1 -151,4 -138,6 -138,9 

      Varhaiskasvatus TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Päiväkotihoitoa saavien lasten lkm 148 154 167 167 160 

Perhepäivähoitoa saavien lasten lkm 70 75 62 50 50 

Esiopetusta saavien lasten lkm 81 75 73 68 65 

Yksityisen hoidon tukea saavien lasten lkm 30 29 5 5 5 

Päiväkotien hoitopäivät 10 091 18 000 19 000 19 000 18 900 

Päiväkotien osa-aikaiset hoitopäivät 7 944 6 000 6 000 5 000 5 000 

Perhepäivähoidon hoitopäivät 8 321 10 000 9 000 4 000 7 000 

Kulut/asukas -400 -417 -399 -392 -385 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 343,5 317,4 307,6 300,0 290,0 

  Kulut -2 845,3 -2 975,6 -2 840,6 -2 800,0 -2 750,0 

  Netto -2 501,9 -2 658,2 -2 533,0 -2 500,0 -2 460,0 
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      Perusopetus TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Perusopetuksen oppilasmäärä 648 664 675 676 681 

Joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 72 75 80 75 72 

Peruskoulunsa päättäneistä 100 %  

opiskelupaikassaan 31.12. 98,4 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Oppilaiden viihtyvyys ja hyvinvointi: 

Vast. ka. (asteikolla 1-4) 3,08 3,10 3,10 3,20 3,3 

Sähköinen opetusmateriaalin osuus, % 19 30 40 40 40 

Perusopetuksen kustannukset, €/opp. 7 211,57 -7 237,65 -6 992,00 -6 900,00 -6900 

Kulut/asukas -725,4 -727,0 -717,7 -713,3 -699,3 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 490,9 525,5 545,2 550,0 550,0 

  Kulut -5 163,9 -5 183,2 -5 113,4 -5 100,0 -5 000,0 

  Netto -4 673,0 -4 657,7 -4 568,2 -4 550,0 -4 450,0 

      Toisen asteen opetus TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Oppilasmäärä 86 87 86 88 90 

Opiskelijat/ikäluokan asukas, % 46 35(41) 46(43) 45 45 

Lukion kustannukset/oppilas 7 670,5 -7 335,6 -7 432,7 -7 400,0 -7 350,0 

Oppilaiden viihtyvyys ja hyvinvointi:  

Vast. ka. (ast. 1-4) 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 

kulut/asukas -122,85 -118,16 -114,3 -111,9 -111,9 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 71,8 64,8 27,5 30,0 30,0 

  Kulut -874,6 -842,5 -814,1 -800,0 -800,0 

  Netto -802,8 -777,7 -786,6 -770,0 -770,0 

      Kulttuuripalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Kulttuuriavustukset, 1 000€ -75,9 -75,9 -75,9 -75,9 -75,9 

Yläsatakunnan musiikkiopisto (1 000€) -72,3 -72,7 -70,5 -70,5 -70,5 

Musiikkiopiston osallistujamäärä 152 138 138 140 140 

Elokuvanäytösten määrä 169 160 130 130 130 

kulut/asukas  -36,2 -32,0 -31,1 -29,4 -29,4 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 52,2 43,0 44,7 45,0 45,0 

  Kulut -257,5 -228,4 -221,7 -210,0 -210,0 

  Netto -205,4 -185,4 -177,0 -165,0 -165,0 
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      Kirjastopalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Lainaajien %-osuus asukkaista 36,1 37,0 37,0 37,0 37,0 

Kirjaston lainojen määrä / asukas 14,3 14,0 14,0 14,0 14,0 

Kirjaston käynnit / asukas 7,6 8,0 8,0 8,0 8,0 

Kulut/asukas -41,6 -42,9 -40,5 -40,6 -40,6 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 14,1 15,5 12,0 12,0 12,0 

  Kulut -296,3 -305,8 -288,9 -290,0 -290,0 

  Netto -282,3 -290,3 -276,9 -278,0 -278,0 

      Nuoriso- ja liikuntapalvelut TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Nuorisotoimi, kulut/ asukas* -53,7 -58,4 -55,3 -57,0 -57,0 

Liikuntatoimi, kulut/asukas -18,7 -21,6 -20,5 -20,8 -20,8 

Kohdeavustukset, kpl 3 3 3 3 3 

Nuorisotilan kävijämäärä, krt   5 900 5 900 5 900 5 900 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 43,5 46,0 25,0 25,0 25,0 

  Kulut -239,9 -266,3 -258,0 -258,0 -258,0 

  Netto -196,4 -220,3 -233,0 -233,0 -233,0 

*alle 29-vuotias asukas 

     Vapaa sivistystyö TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Opetustuntien määrä/vuosi 5121 5200 5200 5200 5200 

Kulut/asukas -51,1 -51,1 -47,8 -47,6 -47,6 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 81,7 93,9 91,0 90,0 90,0 

  Kulut -364,1 -364,3 -340,3 -340,0 -340,0 

  Netto -282,3 -270,4 -249,3 -250,0 -250,0 
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10.7. Ympäristölautakunta 

10.7.1. Toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset ja vastuuhenkilöt 

 

Suurtuote Vastuuhenkilö 

Ympäristöpalvelut Tekninen johtaja 

 

Ympäristöpalvelut: Tekninen johtaja 

 

Ympäristöpalvelut vastaavat kaupungin maankäytön suunnittelusta ja se toteuttamismahdollisuudet 

turvaavasta maanhankinnasta kaupunginhallituksen apuna sekä ympäristön kehittämisestä, ympäris-

tönsuojelusta, rakennusvalvonnasta ja asuntotoimesta. 

 

10.7.2. Strategiset tavoitteet 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet  

• Mahdollistetaan elinkeinoelämän ja asumisen kehitystä aktiivisella kaavoituksella. 

• Kehitetään palveluita digitalisoinnin avulla (mm. palveluiden ja arkistoinnin sähköistämi-

nen). 

10.7.3. Talous 

 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

 

Yhteensä (ulkoinen) TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 93,8 95,0 90,0 95,0 95,0 

  Kulut -436,8 -524,5 -511,5 -550,0 -550,0 

Toimintakate -343,1 -429,5 -421,5 -455,0 -455,0 

 

10.7.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

 

Toimintakate on 421 500 euroa. Toimintatuottojen muutos on -5,3 % -yksikköä, toimintakulujen  

-2,5 % -yksikköä ja toimintakatteen -1,7 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: 

 

• Rakentamisen vähäisestä määrästä johtuva pienempi tulokertymä 

• Rakennusvalvonnan toimintatuotto-odotusta leikattiin 5 000 €:lla.    

• Kaavoitukseen liittyvän sähköisen tiedottamisen ja muun vuorovaikutuksen kehittäminen 

• Henkilömäärän väheneminen kartanpiirtäjän osaeläköitymisen myötä  
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10.7.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/kehittämiskohteet  

(taustainformaatio valtuustolle) 

• Asemakaavoituksessa jatketaan elinkeinoelämän kannalta tärkeiden asemakaavojen laati-

mista. Asuinrakentamisen, erityisesti omakotirakentamisen, tonttitarjonta on hyvä.  Pääpai-

no suunnataan uutta yritystoimintaa  mahdollistaviin hankkeisiin sekä keskustatoimintoja 

tukeviin hankkeisiin. 

• Keskeisiä yritystoimintaa tukevia asemakaavahankkeita ovat: 

o Teiharjun teollissusalueen laajennuksen asemakaavoitus 

o Patrakan työpaikka-alueen jatkosuunnittelu 

o Palinperäntiehen rajoittuvan työpaikka-alueen asemakaavoituksen käynnistäminen 

• Muita vireillä olevia kaavahankkeita ovat: 

o Kyrösjärven 3. vaiheen rantaosayleiskaava (Luhalahti, Iso-Röyhiö) 

o Uuden liikuntahallin mahdollistava asemakaavahanke 

• Jatketaan osallistumista Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry:n organisoimaan 

virtavesien kunnostus ja taimenkantojen vahvistaminen projektiin. 

• Koveskosken padon kalatien rakentamisen valmistelua jatketaan yhteistyössä Pirkanmaan ja 

Hämeen ELY-keskusten, Parkanon ja Kyrösjärven kalastusalueiden ja vesialueiden omista-

jien kesken. 

• Osallistutaan Pirkanmaan ELY-keskuksen hallinnoimaan Ikaalisten vesistöreitin vesienhoi-

don neuvottelukuntaan. 

• Jatketaan osallistumista Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan. 

 

10.7.6. Toimielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat ja mittarit 

(taustainformaatio valtuustolle)  

 

Ympäristöpalvelut TP 2017 TA 2018 TAE 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Hyväksytyt kaavat (lkm)   3 5 5 5 5 

Rekisteröidyt kiinteistöt (lkm) 38  15 15 15 15 

Operoidut kiinteistöt (lkm) 9 12 12 12 12 

Rakennusvalvonnan lupapäätökset 145 200 180 200 200 

Rakennusvalvonnan katselmukset  293 275 275 275 275 

Kokonaiskulut/asukas -61,4 -72,8 -71,79 -76,92 -76,92 

Tulos ( 1 000 € )      

  Tuotot 93,8 95,0 90,0 95,0 95,0 

  Kulut -436,8 -524,5 -511,5 -550,0 -550,0 

  Netto -343,1 -429,5 -421,5 -455,0 -455,0 
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10.8. Tekninen lautakunta 

10.8.1. Toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset ja vastuuhenkilöt 

 

Suurtuote Vastuuhenkilö 

Hallinto Tekninen johtaja 

Yhdyskuntatekniikka Tekninen johtaja 

Kiinteistönhoito Rakennuspäällikkö 

 

Hallinto: Tekninen johtaja 

Hallinnon suurtuote kattaa hallinnosta muodostuvat mm. lautakunnan kulut.  

 

Yhdyskuntatekniikka: Tekninen johtaja 

Yhdyskuntatekniikan suurtuote koostuu liikennepalveluista; katujen ja yksityisteiden kunnossapi-

dosta, rakentamisesta ja rakennuttamisesta sekä joukkoliikennepalveluista. Lisäksi viher-, ulkolii-

kunta- ja muiden yleisten alueiden kunnossapidosta, rakentamisesta ja rakennuttamisesta sekä met-

sien hoidosta. Kone- ja kuljetuskalusto, jätehuoltopalvelut ja vesihuoltopalvelut kuuluvat lisäksi 

yhdyskuntatekniikan suurtuotteeseen. 

 

Kiinteistönhoito: Rakennuspäällikkö 

Kiinteistönhoito vastaa kaupungin kiinteistöjen suunnittelu-, rakennuttamis- ja ylläpitopaveluista. 

10.8.2. Strategiset tavoitteet 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet  
 

• Uudisrakentaminen ja kiinteistöjen modernisoiminen vahvistaa vastuullisen ja kehittyvän 

kunnan imagoa samalla lisää kunnan houkuttelevuutta   

• Turvataan paikkakunnan houkuttelevuutta ja liikenneturvallisuutta toteuttamalla yleisen tie-

verkon ja katuverkoston kehittämistä.  

• Kehitetään palveluita muuttamalla verkostotietoja sähköiseen muotoon.  

10.8.3. Talous 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

 

Yhteensä (ulkoinen) TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 761,5 896,4 951,7 881,1 881,1 

  Kulut -3 845,4 -3 892,6 -4 062,8 -4 183,2 -4 114,5 

Toimintakate -3 084,0 -2 996,2 -3 111,1 -3 302,1 -3 233,4 
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10.8.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

 
Koko toimielimen toimintakate on 3 111 100 euroa. Toimintatuottojen muutos on 6,2 %-yksikköä, 

toimintakulujen 4,4 % -yksikköä ja toimintakatteen  3,8 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittä-

vät asiat ovat: 

• Energian hinnan nousu ja kilpailutettujen hoitourakoitsijoiden hintojen nousut 

• Uuden paloaseman menot ja tulot on huomioitu koko vuodelle 

• Myyntivoittotuloa odotetaan saavan 70 000 € 

 

10.8.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/kehittämiskohteet  

(taustainformaatio valtuustolle) 

 

• Uuden liikuntahallin suunnitelmien valmistuminen, niin että on mahdollista hakea valtion-

avustusta vuoden 2019 lopussa 

• Arkiston suunnittelun käynnistäminen ja saattaminen valmiiksi vuoden 2019 aikana 

• Jatketaan kuntoarvioiden laadintaa kaupungin kiinteistöistä 

• Läykkäläntien katusuunnitelman laadinta ja ensimmäisen vaiheen rakentaminen  

• Kylpylän alueen katujen parantaminen 

• Silkintien kevyen liikenteen alikulun suunnitelman laadinta 

• Teijärven yksityistien sillan rakentaminen 

• Vatulan Ulvaan ladun valaistuksen rakentaminen 

• Tevaniemen monitoimikentän rakentaminen  

 

10.8.6. Toimielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat ja mittarit 

(taustainformaatio valtuustolle)  

 

Teknisten palveluiden hallinto TP 2017 TA 2018 TAE 2019 TS 2020 TS 2021 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 

  Kulut -93,1 -82,6 -94,9 -84,5 -84,5 

  Netto -92,4 -82,1 -94,4 -84,0 -84,0 
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Yhdyskuntatekniikka TP 2017 TA 2018 TAE 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Kunnossapidetyt 

liikenneväylät (kadut), km 64 65 65 66 66 

Hoidetut yksityistiet, km 267 266 266 266 266 

Hoidetut viheralueet, ha 45 46 46 46 46 

Kulut /asukas -185,3 -190,5 -188,0 -195,8 -195,8 

Tulos ( 1 000 € )          

  Tuotot 182,4 161,1 145,6 145,0 145,0 

  Kulut -1318,9 -1 371,6 -1 339,2 -1 400,0 -1 400,0 

  Netto -1 136,5 -1 210,5 -1 193,6 -1 255,0 -1 255,0 

 
  

 

   

Kiinteistönhoito TP 2017 TA 2018 TAE 2019 TS 2020 TS 2021 

Mittarit           

Kunnossapidettävä  

huoneistoala  (htm²) 42 360 46 643 46 966 46 246 46 246 

Kiinteistönhoito (€ /htm²/kk)  -4,8 -4,4 -4,7 -4,9 -4,7 

Kulut /asukas -341,8 -338,0 -368,9 -377,4 -367,8 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 578,3 734,8 805,6 735,6 735,6 

  Kulut -2 433,4 -2 438,4 -2 628,7 -2 698,7 -2 630,0 

  Netto -1 855,1 -1 703,6 -1 823,1 -1 963,1 -1 894,4 
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11. Investoinnit 

Esitetyt määrärahat ovat ulkoisia. 

Yli 35 000 €:n investointihankkeelle on haettava kaupunginjohtajalta aloittamislupa. 

 

KAUPUNGINHALLITUS TA 2019 TS 2020 TS 2021 

        

KIINTEÄ OMAISUUS       

Tonttimaan myynti ja osto, netto  50 50 50 

(v. 2019: -30 /80; v. 2020: -30/80, v. 2021: -30/80)       

        

KIINTEÄ OMAISUUS YHT. 50 50 50 

        

IRTAIMISTO       

ICT-palvelut 65 60 70 

Ruokapalvelut 100 55 70 

        

IRTAIMISTO YHT. 165 115 140 

        

SIJOITUKSET       

osakkeiden myynti ja osto 0 0 0 

        

SIJOITUKSET YHT. 0 0 0 

        

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS       

tonttien kuntoonpanoon 20 20 20 

        

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT. 20 20 20 

        

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ 235 185 210 

    
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TA 2019 TS 2020 TS 2021 

 

TALONRAKENNUS       

Kotipihlaja, asuntojen muutos   150   

        

TALONRAKENNUS YHT. 0 150 0 

        

IRTAIMISTO       

ICT-investoinnit (sis. Ohjelmat, palvelin, suunnittelu, käyttöönotto ja 

koulutus) 125 100 200 

        

IRTAIMISTO YHT. 125 110 200 

        

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 125 260 200 
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SIVISTYSLAUTAKUNTA TA 2019 TS 2020 TS 2021 

        

TALONRAKENNUS       

 

      

Keskuskeittiön varavoima 75     

 

      

Kilvakkalan koulu   30  850  

- keittiön ja ruokasalin perusparannus       

- lvis peruskorjaus       

 

      

Tevaniemen koulu 10  650    

- keittiön ja ruokasalin perusparannus       

- lvis peruskorjaus       

 

      

Päiväkoti Kakkospesä    20  10  

- lämmitysjärjestelmän uusinta       

 

      

Kilvakkalan päiväkodin osto     160 

 

      

TALONRAKENNUS YHT. 85 700 1 020 

        

IRTAIMISTO       

Suunnistusvälineistö 10     

Aluekoulujen teknologialuokat 10     

Lukio   15   

Valkean ruusun koulu     15 

        

IRTAIMISTO YHT. 20 15 15 

        

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 105 715 1 035 
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TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2019 TS 2020 TS 2021 

        

TALONRAKENNUS       

Tekninen toimisto, varaston laajennus 80     

Arkisto 100 90   

Liikuntahalli 100 2 400 2 300 

        

TALONRAKENNUS YHT. 280 2 490 2 300 

        

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS       

        

MAANTIET       

Pauninojan siirto 15 15   

MT 2595 Liikenneympyrä   150   

Patrakan risteys, laskeutusallas     50 

        

MAANTIET YHT. 15 165 50 

        

KADUT       

        

Kokoojakadut       

Läykkäläntie 250 250 60  

Kylpylän alueen kadut 80 40   

KLV Silkintien alikulku  50 400   

Rahkolankuja 40 10   

KLV Pirkantie   150 30 

Luomukatu     110 

Kolmen airon katu, hulevedet ja KLV 25   40 

        

Vanhat asuntokadut       

Rukkikatu 15     

Kirkkokatu   20 80 

Myllymäenkatu   100 50 

Pilvilinnankatu   60 20 

Läykkälänlahti 20 20 20 

Kamraatintie     80 

        

Pulkkamäen rakentaminen 10     

Patrakan alueen pintamaan poisto 20     

        

Pienkohteet 20 20 20 

Asfaltointi 50 50 50 

Katuvalaistus/kaapelointi 50 50 50 
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KADUT YHT. 630 1 170 610 

        

YKSITYISTIET       

Siltojen- ja rumpujen uusimiseen 30 30 30 

Teijärven yksityistien silta   70     

        

YKSITYISTIET YHT. 100 30 30 

        

VIHERTOIMI       

Vatulan Ulvaan valaistus 15     

Leikkivälineiden turvallisuus parannuksia  15 15  15 

Katuvihreyttä  10 10 10 

Pienkohteet  15 15 15 

Pesispuiston jääkiekkokaukalon laitojen uusiminen  25     

Kylpylän kuntoradan ylikulkusilta Huvilatielle      70 

Tevaniemen monitoimikenttä  25     

Rantakäytävän valot 10     

Jalkapallokenttä tekonurmi     400 

Urheilukentän nurmikon uusiminen 15     

VRP pihan tekonurmi 15     

Leirintäalueen ranta 10     

Poppelinkatu 12 pysäköintialue 15   

Skeittirampit 20     

 

VIHERTOIMI YHT. 190 40 510 

        

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT. 935 1 405 1 200 

        

IRTAIMISTO       

Pienoiskuorma-auto ja nosturi   85   

Pressuhalli Patrakkaan 80     

Liikuntahallin irtaimisto     200 

Latuhöylä 10     

Sähköinen näyttötaulu pesäpallokentälle 15     

Urheilukentän välineistö 10     

        

IRTAIMISTO YHT. 115 85 200 

        

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 1 330 3 980 3 700 

        

KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ, NETTO 1 795 5 140 5 145 

 - tuotot -30 -40 -30 

 - kulut 1 825 5 180 5 175 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikaalisten kaupunki    

 

Valtakatu 5-7  

PL 33, 39501 IKAALINEN 

 

(03) 450 11 

faksi (03) 4501 206 

 

Sähköposti: kanslia@ikaalinen.fi 
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