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1. Kaupunginjohtajan katsaus 
 

Ikaalinen sai kesällä 2019 hyvän uutisen, kun vuosikymmeniä suunnitteilla ollut Hämeenkyrön ohitustie 

sai rahoituksen. Uusi ohitustie nopeuttaa Ikaalisten ja Tampereen välistä ajomatkaa ja lisää Ikaalisten 

houkuttelevuutta niin asumisen kuin yrittämisenkin näkökulmasta. Hämeenkyrön ohitustietä aletaan ra-

kentamaan vuonna 2020, ja se valmistuu kolmen vuoden kuluessa. 

 

Talousarvion tekoa vuodelle 2020 on värittänyt tulorekisteriuudistuksen ja verokorttiuudistuksen tuomat 

suuret haasteet. Niiden seurauksena kuntien kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kas-

vaneet odotetulla tavalla vuonna 2019. Kuntaliiton arvion mukaan koko vuoden kertymävajeeksi arvioi-

daan 600-700 milj. euroa. Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kunnille tilitettyjen 

ennakoiden kertymävajeesta johtuu erityisesti verokorttiuudistuksesta (yli 80 %). Verokorttiuudistuk-

sessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulora-

joista ja sivutulokorteista, jolloin ennakonpidätyksiä on toimitettu vuonna 2019 huomattavasti aiempaa 

käytäntöä alhaisempina. Ikaalisten osalta verotuloennuste jää noin 1,7 milj. € ennakoitua pienemmäksi 

vuonna 2019.  

 

Pääasiassa verojen kertymävaje ja erikoissairaanhoidon kustannukset painavat yhdessä vuoden 2019 ta-

louden noin 2,6 milj. € alijäämäiseksi. Talouden tasapainottamiseksi laadittiin talouden tasapainotusoh-

jelma. Tavoitteena on saada talous tasapainoon vuoden 2023 loppuun mennessä. Vuodelle 2020 on ase-

tettu talouden tasapainotusohjelma, joka tulee vaikuttamaan koko taloussuunnitelmakauden ajan. 

 

Hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti talousarvio vuodelle 2020 on laadittu 0,4 milj. euroa ylijää-

mäiseksi. Talousarvion 2020 toimintakate on -41,42 milj. euroa. Tilinpäätökseen 2018 verrattuna vähen-

nystä on n. 840 000 euroa eli 2,0 prosenttia. Verotuloarvio on 26,2 milj. euroa. Se on n. 1,37 milj., euroa 

ja 5,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Valtionosuudet ovat 18,0 milj. euroa. 

Niiden arvioidaan kasvavan tilinpäätöksestä 2018 n. 0,23 milj. euroa eli 1,3 %.  

 

Investointeihin Ikaalinen satsaa 5,021 milj. euroa (netto) vuonna 2020. Investoinneista suurin on liikun-

tahalli. Sen rakentaminen aloitetaan kesällä 2020, mikäli Ikaalisille myönnetään hankkeeseen valtion-

avustus. Lainamäärän odotetaan kasvavan talousarviovuonna 2020 n. 1,7 milj. eurolla. 

 

Työttömien määrän vähentyminen on jatkunut Ikaalisissa vuoden 2019 aikana. Syyskuussa 2018 Ikaali-

sissa oli 238 työtöntä ja syyskuussa 2019 työttömien määrä oli 208. Määrä oli siis vähentynyt 13 % 

vuoden aikana. Jotta työttömien määrän vähentyminen jatkuisi, Ikaalinen liittyi yhdessä Pirkanmaan 

muiden kuntien kanssa keväällä 2020 alkavaan työllisyyden kuntakokeiluun. Se on pääministeri Rinteen 

hallitusohjelmaan liittyvä suunnitelma työllisyyden kuntakokeiluiden jatkamisesta ja laajentamisesta. 

 

Vuodelle 2020 on tehty kaksi merkittävää muutosta, joilla pyritään kehittämään omaa toimintaa. Ensim-

mäinen muutoksista on työllisyyspalveluiden siirtäminen sote-palveluiden yhteyteen. Muutoksella 
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haetaan työllisyyspalveluiden tehostamista ja sitä kautta kulujen hillitsemistä sote-palveluiden puolella. 

Toinen muutoksista on ravinto- ja siivouspalveluiden siirtäminen teknisen lautakunnan alaisuuteen.  

 

Ikaalisten yhtenä strategisena tavoitteena on kokeilut ja kehittäminen. Tavoitteenamme on toimia rohke-

asti ja ketterästi erilaisten innovaatioiden ja kokeilujen kautta ja näemme mahdollisissa ongelmissakin 

mahdollisuuden kehittyä entistä paremmiksi osaajiksi. Tämä tavoite on näkynyt oman toiminnan menes-

tyksekkäänä kehittämisenä. Ikaalinen sai tänä vuonna jo kolmannen kerran peräkkäin tunnustusta oman 

toiminnan kehittämisestä, kun KunTeko palkitsi Ikaalisten kotihoidon. Oman toiminnan kehittäminen 

on näkynyt myös palveluiden kustannuksissa, jotka ovat Kuntamaiseman vertailuiden mukaan pysyneet 

maltillisina. Kannustan kaikkia kaupungin työntekijöitä kehittämään omaa toimintaa ja näkemään haas-

teissakin uusia mahdollisuuksia. 

 

 

19.11.2019 

 

Kari Tolonen 

kaupunginjohtaja  
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2. Toimintaympäristö 

 

Tilastotietojen lähteinä osioissa 2.1-2.3 on käytetty Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastoja 

sekä Tilastokeskuksen tietokantoja. 

2.1. Väestö ja ikärakenne 

 

Väestömäärän kehitys ikäryhmittäin on kuvattu taulukossa 1 toteutuneen mukaan vuosilta 1990-2018. 

Vuosille 2019-2022 on tilastokeskusken ennusteisiin peilaten arvioitu väestömäärän laskua.  

Valtakunnallisesti eläkeläisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan, kun työikäinen vä-

estö vähenee. Myös lasten ja nuorten osuus väestöstä vähenee syntyvyyden laskun myötä. Tämä muu-

tos on selkeästi nähtävillä myös Ikaalisten väestössä. 

 

Vuosi 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Väesto yht. 8 219 8 074 7 744 7 547 7 428 7 207 7 130 7 119 7 005 7 125 6 950 6 925 6 900 

 

 
Taulukko 1 

 

Väestön rakennetta käsittelevä taulukko 2 kuvaa väestöllisen ja taloudellisen huoltosuhteen muutosta. 

Ikärakenteen muutoksia kuvaa väestöllinen huoltosuhde (kaaviossa pylväs), joka on noussut voimak-

kaasti koko 2010-luvun ajan. Väestöllinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65-vuotta täyttäneiden 

yhteismäärä 100 työikäistä (15-64v.) kohden. Huoltosuhteen kasvu on seurausta yli 65-vuottaineiden 

osuuden lisääntymisestä ja alle 15-vuotiaiden väestön osuuden laskuna suhteessa työikäisiin. 

 

Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien suhdetta 100 työllistä 

kohden. Työllisten määrä aleni voimakkaasti 2012-2013. Työttömien määrä on kääntynyt laskuun 2016, 

mikä on vaikuttanut taloudellisen huoltosuhteen kääntymisen laskuun. Huoltosuhde on jatkanut laskuaan 

myös vuonna 2017 työttömyyden edelleen vähentyessä.  
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Taulukko 2 

 

2.2. Elinvoima, elinkeinoelämän kehitys ja työssäkäynti 

 

Ikaalisten elinkeinorakenteessa näkyvä jalostuksen osuuden pienentyminen on aiheuttanut viime vuosina 

suurta haastetta työpaikkojen määrän vähenemisenä, rakennemuutoksena ja työllisyystilanteen heiken-

tymisenä. Alkutuotannon osuus on säilynyt suhteellisen vakaana ja palvelujen osuus on kasvanut. Vii-

meisimmät 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 olevan edelleen kasvussa. 

 

Suunnittelukauden tavoitteina on jalostuksen osuuden laskun pysäyttäminen ja korvaavien työpaikkojen 

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

vahvistamisessa tärkeänä tavoitteena on myös työpaikkojen ja yrittäjyyden synnyttäminen näille, uusil-

lekin aloille. Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen työ yritysmarkkinoinnissa on nähtävä mahdollisuutena 

ja investointina tuleviin vuosiin. 

 

Aluekehityksen kannalta päätös valtatie 3:n kunnostamisesta on erityisen tärkeää. Työpaikkaomavarai-

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

taminen Tampereelta pohjoiseen (Hämeenkyrön väylä) lisää pendelöintiä, mutta luo silti pidemmällä 

aikavälillä uusia mahdollisuuksia asukasmäärän ja työpaikkojen määrän kasvulle. Suunnittelukauden ta-

voitteena on työpaikkojen määrän kasvu. Toimintaa ohjaa uusi kuntastrategia ja elinkeinopoliittinen oh-

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

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

aste. 
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Ikaalisten elinkeinorakennetta kuvaavassa taulukossa 3 näkyy selkeästi elinkeinojakaumassa tapahtunut 

rakennemuutos teollisten työpaikkojen vähennyttyä voimakkaasti. Vaikka muutos ei ole merkittävä, niin 

vuonna 2016 jalostuksen työpaikkojen osuus nousi suhteessa palvelujen työpaikkojen määrään ensim-

mäisen kerran 10 edellisen vuoden aikana. Vuonna 2017 jalostuksen työpaikkojen osuus jatkui kasvuaan, 

tosin hyvin maltillisesti. Samaan aikaan myös alkutuotannon %-osuus nousi ensimmäisen kerran viimei-

seen 10 vuoteen verrattuna ja palveluiden työpaikkojen osuus aavistuksen pieneni. 

  

 

 
Taulukko 3 

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 merkit-

tävästi, joillain mittareilla jopa odotettua paremmin, synkimmät vuodet näkyvät edelleen rakennetyöttö-

myydessä sekä työttömyyden pitkittymisen aiheuttamien ulkopuolistumisten haasteina. Työttömien 

työnhakijoiden määrä on laskenut 2016-2019 merkittävästi, mutta toisaalta työllistymisen kannalta haas-

teellisimmassa asemassa oleviin positiivinen muutos ei ole yltänyt samalla tavalla. 

 

Ikaalisissa työttömien määrä on vähentynyt kuluneen vuoden aikana. Samaan aikaan on toki vähenenty-

nyt myös työvoiman määrä, mutta työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on kuitenkin supistunut. 

Sote-puolelta talousarvion teon yhteydessä tulleen esityksen mukaan valtuusto päätti siirtää työllisyys-

palvelut sote-lautakunnan alaisuuteen vuoden 2020 alusta lähtien. Muutoksella haetaan työllisyyspalve-

luiden tehostamista ja sitä kautta säästöjä mm. sote-palveluihin. 

 

2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alkutuotanto 11,7 9,8 10,5 10,4 10,0 9,7 9,9 9,5 9,1 9,9

Jalostus 26,9 27,2 23,7 23,4 23,6 19,2 16,7 16,4 17,3 17,6

Palvelut 59,1 61,8 64,6 64,8 65,2 69,8 71,3 72,0 71,6 70,1

Tuntematon 2,2 1,2 1,1 1,4 1,2 1,3 2,1 2,1 2,0 2,4
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Pääministeri Rinteen hallitusohjelmaan liittyen käynnistetään keväällä 2020 työllisyyden kuntakokeilut, 

joissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toi-

mintamallia. Ikaalinen päätti osallistua tähän työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä muiden Pirkanmaan 

kuntien kanssa. 

 

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden 

työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. 

Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmark-

kina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllis-

tymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja rat-

kaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. 

 

Kokeiluihin ohjataan kokeilualueilla ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät 

ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja 

kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hanke-alueiden TE-toimis-

toissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palve-

luiden) tarjoamisesta. Ohjaaminen kunnan asiakkaaksi tarkoittaa sitä, että TE-toimisto ilmoittaa työnha-

kijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta hänelle.  

 

Kokeiluja seurataan jatkuvan tilastoseurannan ja erillisen tutkimusperusteisen vaikuttavuusarvioinnin 

avulla. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa ko-

keilujen valtakunnalliset seurantamittarit ja kokeilualueille tuotetaan seurantatietoa kokeilun edistymi-

sestä kuukausittain. Kokeiluille laaditaan yhteinen arviointisuunnitelma. 

 

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

ovat vähentyneet kaikilla toimialoilla, uudet työpaikat ovat syntyneet pääasiassa palvelualoille ja tämä 

rakennemuutos on aiheuttanut pitkäaikais- ja rakennetyöttömiksi luettavien määrän kasvun. Vaikka 

kasvu taittui 2017, on rakennetyöttömien osuus edelleen työttömistä työnhakijoista 60% vuonna 2018. 

Pitkäaikaistyöttömien osuus sen sijaan on 1-9/2019 kaikista työttömistä työnhakijoista 19 %, kun se 

vuosina 2016-17 oli 34%. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli vuonna 2016 

kuukausittain keskimäärin 55 henkilöä, vuonna 2017 keskimäärin 37 henkilöä. Hyvä kehitys jatkui edel-

leen vuodelle 2018, jolloin tammi-syyskuussa työttömänä oli keskimäärin 26 henkilöä. Vuonna 2019 

nuorten työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut. Lokakuussa 2018 Ikaalisissa oli 24 nuorta työttö-

mänä ja syyskuussa 2019 nuoria työttömiä oli 20.  

 

Työvoiman määrä on Ikaalisissa laskenut. Työvoiman määrän laskuun vaikuttavina tekijöinä on eläke-

läisten osuuden kasvu sekä muuttoliike. Muuttotappio on kuitenkin ollut suurinta 20-24 -vuotiaiden ryh-

mässä, 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 
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opiskelunsa päättäville asettua paikkakunnalle sekä uusia työpaikkoja. Työvoiman vaikutukset kaupun-

gin talouteen ovat merkittävät ja siihen pyritään vaikuttamaan uuden kuntastrategian ja elinkeinopoliit-

tisen ohjelman toimenpitein. 

 

 
* keskimääräinen toteuma ajalta tammi-syyskuu 2019. 

 

 

 
* Keskimääräinen toteuma ajalta tammi-syyskuu 2019 

 

Vuodelle 2019 tavoite oli työttömyysasteen pysyvä asettuminen alle valtakunnan keskiarvon, mikä on 

toteutunut. Tämä on selkeä tavoite edelleen vuodelle 2020. Työttömyysasteen lisäksi tulee seurata myös 

laajaa työttömyyttä, johon lasketaan työttömät työnhakijat sekä työllistymistä edistävissä palveluissa 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Ikaalinen 8,6 6,7 7,8 10,6 13,1 14,6 14,3 11,9 8,6 8,26

Pirkanmaa 11,8 10,7 10,8 13,1 14,3 15,2 15,4 12,3 9,5 9,26

Koko maa 10,1 9,4 9,8 11,3 12,4 13,4 13,2 11,5 9,7 9,21
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Alle 25-v. 35 21 31 39 45 45 55 37 25 25

yli 50-v. 112 99 108 142 174 207 203 162 115 103
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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 pitkä-

aikaistyöttömyyden osalta. Nuorten tilannetta tarkastellaan nuorisotakuun toteutumisen kautta. Toimin-

nan kehittämisessä paino ennakoivassa toiminnassa etsivässä nuorisotyössä ja matalan kynnyksen pal-

veluissa. Pitkäaikais- ja erityisesti rakennetyöttömyyden tuomiin haasteisiin vastataan parantamalla asi-

akkaiden moniammatillista palveluohjausta ja uusia toimintamuotoja tai palveluja kokeilemalla kuntout-

tavan toiminnan ohessa ja tarvittaessa sen sijaan. Tukityöllistämisessä on huomioitava toimenpiteen vai-

kuttavuus yksilön kannalta, samoin kuin vaikuttavuus suhteessa tukityöllistämisen kustannuksiin. Toi-

menpiteiden ja palveluja tuottavien toimijoiden vaikuttavuutta tarkastellaan tilastollisesti rakenne- ja pit-

käaikaistyöttömien määrän sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitystä seuraamalla, mutta myös toi-

menpidejaksojen keston ja jakson päättymisen jälkeisen 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 hy-

vinvoiva kotikunta. 
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Ikaalisten arvot 

 

Missiomme kannalta olennaisia arvojamme ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus ja yritysmyönteisyys.  

 

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 tietoisuuden 

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 tarpeita. Hän 

ansaitsee yritystulojensa lisäksi myös kanssaeläjiensä arvostuksen työstään yhteisen hyvän eteen. 

 

Strategiset valinnat  

Tasapainoinen talous on perusedellytys niin elinvoiman kuin hyvinvoinninkin kehittymiselle. Strategia 

päivitetään haastavassa taloustilanteessa. Talous on saatava tasapainoon seuraavien neljän vuoden aikana. 

Talouden tasapainottamisohjelma on keskeinen osa tätä tavoitetta.  

Elinvoima on muutakin kuin elinkeinotoimintaa. Elinvoimaa syntyy kaikesta mielekkäästä tekemisestä. 

Ikaalisissa huolehditaan ikäihmisistä, kasvatetaan ja opetetaan lapsia ja nuoria sekä valmistetaan 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. 

Ikaalisten kaupunki sijaitsee voimakkaasti kehittyvän Tampereen kasvuvyöhykkeellä, ja valtakunnallisen 

kasvukäytävän Helsinki-Tampere - Vaasa 3 -tien varrella. 

Hämeenkyrön ohitustie ja parantuva saavutettavuus mahdollistavat palveluiden ja yritystonttien kysynnän 

kasvun. Luonnostaan kaunis kylpylä- ja kulttuurikaupunki luo turvallisen kasvu- ja elinympäristön asuk-

kailleen. Kehittyneet sivistys- ja sotepalvelut antavat hyvän lähtökohdan niin lapsiperheiden kuin seniori-

kansalaistenkin tulomuutolle. Vahvasta yhteisöllisyydestä ja yrittäjäperinteestä on hyvä ponnistaa. Toivo-

tamme myös muualta tulevat yritykset ja ihmiset tervetulleiksi vahvistamaan elinvoimaamme!
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Hyvinvoinnin tuottajana Ikaalinen on menestynyt jo aiemminkin. Tämä on meidän olemassa oleva 

vahvuutemme, jonka aiomme pitää. Osaamme tuottaa hyviä palveluita eri ikäisille kuntalaisille. Ikaali-

sissa on hyvätasoinen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuspalveluiden keskittymä, jolla on hyvät 

kehittymismahdollisuudet jatkossakin. Viihtyisää ympäristöä kehitämme asukaslähtöisellä suunnitte-

lulla. Kuuntelemme tarkkaan asiakkaidemme ja asukkaidemme tarpeita kehittämisen tukena. 

 

Kehittäminen on välttämätöntä, koska toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja myös Ikaalisten kau-

punki muuttuu sen mukana. Kaavailtu Sote- ja maakuntauudistus kaatui keväällä 2019. Näin ollen 

tämän valtuustokauden aikana sosiaali- ja terveyspalveluita ei siirretä maakunnalle, vaan niitä kehi-

tetään yhdessä Pirkanmaan kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. 

Toimimme rohkeasti ja ketterästi erilaisten innovaatioiden ja kokeilujen kautta ja näemme mahdol-

lisissa ongelmissakin mahdollisuuden kehittyä entistä paremmiksi osaajiksi. Uusi strategiamme tu-

lee näkymään myös näiden kokeilujen ja kehittämisen kautta.   

Sidosryhmäyhteistyön merkitys tulee jatkossa kasvamaan ja yhteistyökumppaneidemme merkitys 

lisääntymään. Yhteyksien ylläpitoon ja kehittämiseen, sekä yhteisten intressien hakemiseen eri 

kumppaneiden kanssa panostetaan nykyistä enemmän.   

Tasapainoinen talous luo pohjan niin elinvoimalle, hyvinvoinnille kuin kehittämisellekin. Se vaatii 

oman toiminnan jatkuvaa uudelleenarviointia ja kykyä muutokseen.    

Tulevaisuuden palvelu- ja henkilöstörakenteiden muutokset tehdään yhdessä henkilöstön kanssa. 

Johtamisessa tarvitaan ratkaisukeskeistä, avointa ja tuloksellista otetta oikeudenmukaisuutta ja tasa-

arvoa loukkaamatta. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan osallistamalla työntekijät muutoksen suunnit-

teluun ja toimeenpanoon.   

Ikaalisten visio   

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

 

STRATEGIAN TIIVISTELMÄ JA TOIMEENPANO   

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

vinvoinnin kasvua.    

Strategia päivitettiin tilanteessa, jossa sote- ja maakuntauudistus on kaatunut ja uusi sote-uudistus 

pyritään saamaan valmiiksi vuoteen 2023 mennessä.   

Strategia on valmisteltu yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen ja yrittäjien kanssa ja se myös jalkaute-

taan yhdessä.   

Strategiaan liittyvä toimenpideohjelma sisällytetään osaksi taloussuunnittelua ja sen toteumaa seu-

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

tyksen jälkeen sisältää vuodet 2020-2021.   
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Käytännön toteutus työyksiköissä 

Päivitetty strategia jalkautetaan kaupunginjohtaja ja suurtuotteiden vastuuhenkilöiden johdolla.  

Kaupunginjohtajan avaintavoitteet 

1. Kaupungin päivitetyn strategian jalkauttaminen  

2. Kuntatalouden tasapaino ja alijäämän kattaminen suunnitelman mukaisesti 

3. Kaupungin vetovoiman kasvattaminen 

4. Kuntayhteistyön edistäminen (esim. hankkeet) 

 

Hallintokuntien yhteiset tavoitteet 

Suurtuotteiden viranhaltijoiden tulee ottaa talousarvion käyttösuunnitelmissa huomioon kaupungin 

päivitetty strategia vuonna 2020. 
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3.1. Konsernijohdolle ja kunnan edustajille asetetut tavoitteet 

3.1.1. Konsernin rakenne 

Ikaalisten kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat kuntayhtymät, tytäryhtiöt ja osakkuusyhteisöt: 

 

                     Tytäryhtiöt (20): 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 92,45 % 

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 % 

Ikaalisten Kylpylän Monitoimihalli Oy 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 tosiasialli-

nen määräämisvalta muussa yhteisössä, kun sillä on 

• Enemmän kuin puolet yhteisön kaikkien osakkeiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuot-

tamasta 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 (2):                 Omistusosuus 

Ikaalisten Holding Oy                    36,13 % 

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 kuuluvien 

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

äänivallasta, KPL 22.4 §). 

 

 Kuntayhtymät (3): Omistusosuus 

Sasky koulutuskuntayhtymä 21,60 %  

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.  

3.1.2. Konsernin tavoitteet 

 

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

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

yhtiöiden toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle ja -hallitukselle konsernioh-

jeen mukaisesti kaupungin talouskatsauksien yhteydessä sekä muutoin tarvittaessa. Valtuusto hyväk-

syi marraskuussa 2018 uuden omistajapolitiikka -asiakirjan, jonka tavoitteena on turvata kunnan pit-

käjänteinen toiminta ja varmistaa kunnan pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liit-

tyvän päätöksenteon suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys ja pääoman käytön tehokkuus. Omistajapolitii-

kalla ohjataan käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten pääomasijoitusten hankintaa, hoitoa ja luovutusta kos-

kevaa päätöksentekoa kunnassa. 

 

ELINKEINOPOLITIIKKA (Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy) 

 

Resurssina talousarviossa on elinkeinoyhtiölle korvaus elinkeinopalvelujen tuottamisesta ja kau-

punki-markkinoinnista. Vuodelle 2020 on varattu 180 000 €:n määräraha. Kehittämisyhtiö voi myön-

tää takauksia elinkeinoelämää palveleviin hankkeisiin enintään 100 000 euron määrään saakka. Ke-

hittämisyhtiö voi olla osakkaana kiinteistöyhtiöissä. Asia ratkaistaan tapauskohtaisesti konsernioh-

jeella. 

 

Kaupunginvaltuusto asettaa Kehittämisyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:lle vuodelle 2020 seu-

raavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 

1. Avaintavoitteet: 

• Asukasmarkkinoinnin kehittäminen; 

• Liikenneasemahankkeen tai jonkun sitä vastaavan hankkeen toteutuksen käynnistäminen 

vt3:n varteen; 
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• Omakotitalo- ja yritystonttien markkinointi; 

• Yhteistyön kehittäminen ikaalilaisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. 

 

2. Muut tavoitteet: 

• Aktiivinen osallistuminen uuden kuntastrategian toteuttamiseen ja säännöllinen raportointi 

kaupungille: 

• Työttömyyden alentaminen; 

• Teknologiakehityksen ja globalisaation hävittämien työpaikkojen korvaaminen uusilla aloilla; 

• 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 kui-

tenkin maksaa tyhjistä asunnoista vastiketta tai sijoittaa yhtiöön osakepääomaa tms. talousarvion sal-

limissa rajoissa.  

 

Kaupunginvaltuusto asettaa asuntopolitiikalle v. 2020 seuraavat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-

teet: 

• Asuntojen käyttöastetavoite mahdollisimman korkea;  

• Vuokratasolla ja asuntojen saatavuudella edesautetaan kaupunkiin sisään muuttoa; 

• Vuokra-asuntojen kunto pidetään vetovoimaisena tarkoituksenmukaisin peruskorjaustoimin. 

• Vuokra-asuntojen vuosihuollot tehdään asianmukaisesti 

• Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden aravarajoitusten purkumahdollisuuksien selvittäminen ja 

tarvittaessa asiaa koskeva päätöksenteko kaupunginhallituksessa. 

• Uusien isännöintisopimusten voimaan saattaminen 
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MUUT YHTEISÖT 

 

Ikaalisten Vesi Oy;   

• Positiivinen taloudellinen tulos ja yhtiölle vahvistetun investointiohjelman toteuttaminen; 

• Talousvesiverkoston vuotoja tulee pienentää verkostoa uusimalla ja vesimittareita lisäämällä 

 

Kaupunkikonserniin kuuluvien (teollisuus) kiinteistöosakeyhtiöiden talous tulee pitää vakaana ja toi-

mitilat 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. SASKY koulutuskuntayhtymän rakennuttamat uu-

det lukion, kauppaoppilaitoksen ja lähihoitajakoulutuksen toimitilat otetaan käyttöön vuoden 2020 

alussa. Samalla muodostuu iso toisen asteen koulukampus, joka on nimetty IDEA-Kampukseksi. On 

tärkeää, että SASKY kehittää yhdessä kaupungin kanssa toisen asteen koulutuksen markkinointia.   

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja Luoteis-Pirkanmaa kunnat Ikaalinen, Hämeenkyrö, 

Kihniö ja Parkano ovat sopineet keskinäisestä yhteistyöstä. Tavoitteena on vahvistaa ammattikorkea-

koulun, yliopiston ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta ja välittää Tampereen ammattikor-

keakoulun ja koko Tampereen korkeakouluyhteisön osaamista alueen yritysten ja yhteisöjen käyt-

töön. TAMKin maakunnallisen toiminnan koordinaattoreina toimivat vuoden alusta lähtien korkea-

kouluasiamiehet. Korkeakouluasiamiehet muodostavat yhdessä monialaisen asiantuntijatiimin, joka 

on kaikkien kumppanuusosapuolten hyödynnettävissä. Kunnille nimetään myös vastuullinen asia-

mies, joka koordinoi toimintaa osapuolten välillä. Vuonna 2020 käynnistyvän Tradenomi-monimuo-

tokoulutuksen järjestämispaikkana on Ikaalinen. 

 

 TP 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 

Konsernin omavaraisuus, % 29,0 30,5 28,5 27,5 28,0 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 74,3 65,0 75,0 77,0 76,5 

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 € 2 678,2 3 000,0 2 500,0 2 550,0 2 600,0 

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as. 382 421 360 368 377 

Konsernin lainakanta 31.12., 1000€ 45 750,4 45 500,0 49 000,0 50 000,0 49 000,0 

Konsernin lainat, €/asukas 6 531 6 386 7 050 7 220 7 101 

Kunnan asukasmäärä 7005 7125 6950 6925 6900 

 

 

 

  



 

  Talousarvio 2020 

________________________________________________________________________________ 
 

 

19 
 

 

4. Henkilöstö 

 

Henkilöstömäärä oli vuonna 2018 yhteensä 600. Lukumäärä sisältää kaikki työssä olevat tilanteessa 

31.12.2018 (uusi henkilöstötilinpäätös –malli). Vakituisessa työsuhteessa oli 406 työntekijää ja 

määrä-aikaisessa 194.  Lisäksi työllistettyjä oli 32 työntekijää. Alla olevassa taulukossa on arviot 

henkilötyövuosista osastoittain:   

 

Osasto/vuosi TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

hallinto-osasto 67,0 70,0 15,5 15,0 14,5 

sosiaali- ja terveysosasto 198,0 193,1 202,4 200,4 198,4 

sivistysosasto 157,8 159,7 148,9 147,6 147,6 

tekninen osasto 29,0 28,7 79,4 77,4 75,5 

YHTEENSÄ 451,8 451,5 446,2 440,4 436,0 

 

Vuonna 2020 tapahtuvat keskeisimmät muutokset koko organisaatiossa 

 

Henkilöstöpolitiikkaa käytetään yhtenä työvälineenä strategian ja toimeenpano-ohjelman jalkautta-

miseksi. Koko organisaation osalta määräaikaisen henkilöstön palkkauksessa pyritään huomioimaan 

työllistämisvelvotteen perusteella palkattava työvoima.  

 

Hallinto-osasto 

 

Ravitsemus- ja siivouspalveluiden siirto teknisen toimen alle pienentää henkilöstömäärää 51,7 hen-

kilötyövuotta. Lisäksi työllisyyspalveluiden siirto sosiaali- ja terveyspalveluiden alaisuuteen pienen-

tää osaston henkilöstömäärää 13 henkilötyövuodella (osa työllistettyjä). Hallintopalveluista on vuo-

den 2019 aikana poistunut kolme henkilöä eläköitymisen ja irtisanoutumisen vuoksi. Tavoitteena on 

järjestellä palvelut niin, että paikalle rekrytoidaan vain kaksi henkilöä. Lisäksi osastolla pyritään työ-

tehtävien järjestelyiden ja tehostamisen avulla saavuttamaan yhden henkilötyövuoden lisäsäästö. 

 

Sosiaali- ja terveysosasto 

 

Fysioterapeutin vakanssia ei täytetä vuonna 2020. Perhepalveluihin perustetaan uusi perhetyöntekijän 

vakanssi 1.1.2020 alkaen. Toimi on aiemmin ollut yhteinen Sivistystoimen kanssa. Työllisyyspalve-

luista siirtyy 13 henkilötyövuotta Soten alaisuuteen.  
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Sivistysosasto 

 

Sivistysosaston henkilöstömäärä vähenee n. 8,5 henkilötyövuotta lukiokoulutuksen siirtyessä vuoden 

2020 alusta SASKY koulutuskuntayhtymälle. Kansalaisopiston kaksi päätoimista tuntiopettajaa on 

toistaiseksi täyttämättä. Syntyvyyden pienenemisestä johtuva varhaiskasvatuksen lapsimäärän vähe-

neminen on epävarmaa, sillä hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen pois-

tosta sekä ryhmämitoituksen muuttaminen vaikuttavat jo nykyisellään henkilöstömäärän säilymiseen 

toimintavuoden 2020 ajan ennallaan. Varautuminen lapsimäärän vähenemisen vuoksi pienenevään 

henkilöstömäärään aloitetaan tekemällä toimintavuoden aikana sivistysvuoden henkilöstösuunni-

telma 2020-2030. Näin eläköitymisten vuoksi tehtävät täytöt voidaan tehdä mahdollisimman tarkoi-

tuksenmukaisesti. Koulupsykologin vakituinen resurssi pienenee vuoden 2020 ajaksi 0,4 henkilötyö-

vuoden verran.  

 

Tekninen osasto 
 

Ravinto- ja siivouspalvelu siirtyy vuoden 2020 alusta teknisen osaston alaisuuteen. Kaavoituspäälli-

kön virka täytetään vuoden 2020 aikana. Eläköitymiset aiheuttavat muutoksia kiinteistö- ja mittaus-

toimeen, jossa on varauduttu maanmittausinsinöörin viran täyttämiseen sekä suunnitelmakaudella 

kartanpiirtäjän tai vastaavan toimen täyttämiseen.  

 

Suunnitelmakaudella yhdyskuntatekniikan henkilöstömuutokset kohdistuvat kausityöntekijöiden 

palkkaukseen ja kiinteistönhoidon muutokset eläköitymiseen.  
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5. Talousarvion yleisperustelut 

5.1. Kansantalouden kehitys 

 

Talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uu-

tisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja ku-

lutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja ku-

luttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin 

ensi vuonna. 

 

Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa 

taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta 

heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusoh-

jelman mukaiset menonlisäykset. 

 

Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,5 %. Viennin kasvu on vaisua Euroopan talousnäkymien säily-

essä epävarmoina. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien 

kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu 

ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana. 

 

BKT kasvaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien 

säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kaup-

pajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat välillisesti Suomen vientiin. 

 

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kas-

vua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vä-

hentyessä. Työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021. 

 

 (Lähde: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus syksy 2019)  
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5.2. Rahoitus 

5.2.1. Verot 

 

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

 

Verotulot (1000€) TP 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 

Kunnallisvero 20 450 21 550 21 500 21 800 22 000 

Kiinteistövero 2 900 2 850 2 900 2 900 2 900 

Yhteisövero 1 700 1 800 1 800 1 900 1 950 

Yhteensä 25 050 26 200 26 200 26 600 26 850 
      

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

€/asukas 3 513 3 677 3 770 3 841 3 891 

Kunnan asukasmäärä 7130 7125 6950 6925 6900 

 

Valtuusto on päättänyt tuloveronkorotuksesta, minkä johdosta kokonaisverotulojen arvioidaan pysy-

vät vuoden 2019 budjetoidulla tasolla ollen yhteensä 26 200 000 €, mutta asiakaskohtaisesti kuitenkin 

kasvavan ollen 3748 € / asukas (vuonna 2019 talousarvion mukaan n. 3680 € / asukas ja ennakoidun 

kertymän mukaan n. 3 530 € / asukas). 

 

Veroprosentit TP 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 

tulovero 21,25 % 21,75 % 22,00 % 22,00 % 22,00 % 

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 kiint.vero 1,19 % 1,19 % 1,19 % 1,19 % 1,19 % 

voimalaitosten kiint.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 pääosin veron-

korotuksesta johtuen. Myös yhteisöverotuloihin odotetaan kasvua, mikä pohjautuu valtionvarainmi-

nisteriön ennusteeseen yhteisöjen verotettavasta tulosta.  

 

5.2.2. Valtionosuudet 

 

Kunnat saavat valtionosuutta seuraavasti: 

 

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

täviin: 

• 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 huomi-

oon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten kompensaatiot.  

 

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

määräisesti 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 valmistava 

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

teatterit, orkesterit, nuorisotyö jne.).  

 

Valtionosuuden laskennallinen peruste muuttuu vuosittain nk. automaattimuutosten perustella. Näitä 

ovat määräytymistekijöiden, esimerkiksi asukasmäärien, oppilasmäärien ja muiden laskennan perus-

teena olevien määrien muutokset ja kustannustason muutoksesta johtuvat hintojen muutokset (indek-

sikorotus).  

 

Valtionosuudet (1000€) TP 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 

kuntien peruspalvelujen valtionosuus 13 172 12 800 13 450 13 490 13 540 

verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 4 649 4 660 5 200 5 210 5 270 

muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -54 -60 -650 -660 -670 

Yhteensä 17 767 17 400 18 000 18 040 18 140 
      

muutos  yhteensä, % -1,7 % -2,1 % 3,4 % 0,2 % 0,6 % 

€/asukas 2 492 2 442 2 590 2 605 2 629 

Kunnan asukasmäärä 7130 7125 6950 6925 6900 

 

Vuonna 2019 on talousarvion mukaan valtionosuuksia arvioitu kertyvän kaikkiaan noin 17 400 000 

€. Talousarvio näyttää ylittyvän n. 300 000 eurolla johtuen kertaluonteisesta valtionosuuskompen-

saatiosta, joka maksetaan jo vuoden 2019 puolella. Vuodelle 2020 ennakoidaan valtionosuuksia 



 

  Talousarvio 2020 

________________________________________________________________________________ 
 

 

24 
 

 

yhteensä 18 000 000 € eli 2 590 € / asukas (v. 2019 2 442 €/asukas). Suunnitelmakausille valtion-

osuuksiin on ennakoitu lievää nousua perustuen kuntatalousohjelman tietoihin.  

5.2.3. Lainat ja korot 

 

Vuonna 2020 kaupungin on otettava uutta lainaa n. 1,9 miljoonaa euroa. Kaupungin arvioitu laina-

määrä vuoden 2019 lopussa on n.  28 milj. € (= 4 017 € /asukas), joka on reilu 20 %  maan keskiarvoa 

korkeampi. Korkea lainamäärä kasvattaa myös korkoriskiä. Kaupungin kaikkien lainojen keskikorko 

marraskuussa 2019 on n. 0,6 %. Korkomenoihin vuonna 2020 on varattu 250 000 € (v. 2019 määräksi 

on budjetoitu 240 000 €, mutta summa alittuu merkittävästi). Taloussuunnittelukaudella on varau-

duttu korkokulujen kasvuun.  

 

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

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

vuonna 2020 yhtä paljon kuin vuonna 2019 eli yhteensä 135 600 €. Rahoituskulujen määräksi enna-

koidaan 265 600 € (vuonna 2019 menoarvio oli 255 600 €, mikä jää merkittävästi pienemmäksi). 

Verovaroin katettaviksi nettokuluiksi jää 130 000 €. 

 

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 nos-

totarvetta vähentää myös vuonna 2020 tapahtuva kaupungin omaisuuden myynti (tontit ym.), mikäli 

kauppoja syntyy. Alla olevassa taulukossa on kuvattu Ikaalisten kaupungin asukaskohtainen laina-

kanta suhteutettuna koko maan lainakantaan/asukas. 
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Kaupungin investoinnit vuonna 2020 on bruttomäärältään n. 5,6 milj. € (netto 5,021 milj. €). Talous-

arvio on tulokseltaan 400 000 € ylijäämäinen. Kaupungin lainamäärä vuoden 2020 lopussa on n. 30,6 

milj. € eli 4 400 € /asukas. Tästä n. 2,0 milj. € eli 280 € /asukas on välitetty edelleen elinkeinojen 

kehittämishankkeisiin tai asuntorakentamiseen. Korot sekä lyhennyserät kaupungille näistä lainoista 

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

tällä hetkellä ole yhtään järjestelemätöntä luottoa. 

 

Maksuliikenteen hoitoon kaupunki käyttää edelleen aktiivisesti kuntatodistusohjelman pohjalta ly-

hytaikaista rahoitusta. Lainalimiitti on 24,0 milj. €, josta marraskuussa 2019 käytössä on 7,8 milj. 

euroa. Rahoituslaskelman mukaisesti kaupunki varautuu kaupunginjohtajan niin harkitessa muutta-

maan kassalainaa enintään 8 milj. €:n määrän pitkäaikaiseksi talousarviolainaksi vuoden 2020 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 2020 saadaan vanhojen (anto)lainojen lyhennyksiä kaupungille n. 

150 000 €. Nämä erät käsitellään rahoituslaskelmassa. 
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5.3. Kokonaismenot 

 

Kokonaismenot vuoden 2020 talousarviossa poistot mukaan lukien (ilman anto- ja talousarviolainoja) 

ovat 51 006 900 euroa (vuoden 2019 talousarvio 50 704 100 €). Toimintakulut vuonna 2020 ovat 

48 486 300 euroa (vuonna 2019 TA 48 228 500 €) ja toimintatuotot 7 071 300 euroa (vuotta aiemmin 

6 968 500 €). Toimintakate vuonna 2020 on 41 415 000 € (vuonna 2019 se oli 41 260 000 €). Toi-

mintakulut nousevat vuoden 2019 talousarvioon verrattuna 0,5 % (0,7 %). Toimintakate kasvaa vuo-

den 2019 talousarvioon verrattuna 155 000 € = 0,4 % (450 000 euroa = 1,1 %). Poistot kasvavat 

edellisvuodesta 35 000 eurolla (+ 160 000 €). 

 

Vuonna 2020 henkilöstömenot ovat 22 401 900 € (vuonna 2019 henkilöstömenot ovat 22 709 800 €). 

Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista vuonna 2020 on 46,2 % (vuonna 2019 osuus oli 47,1 %). 

Palvelujen ostot vuonna 2020 ovat 20 748 100 €, joka on 42,8 % kokonaiskuluista (edellisvuonna 

20 044 750 € eli = 41,6 %).  

 

Vuoden 2020 vuosikate on 2 655 000 euroa eli 382 € /as (v. 2019 TA:ssa 2 220 000 € eli 312 € 

/asukas). Vuosikate on 400 000 euroa poistoja suurempi ja näin ollen vuonna 2020 suunnitellaan 

400 000 euron ylijäämää, mikä käytetään kertyneiden alijäämien kattamiseen. 

 

Vuoden 2019 lopussa kaupungin lainamäärä on ennusteen mukaan noin 28,6 milj. € =  n. 4 077 eu-

roa/as. Tilinpäätös 2018 tilanteessa Ikaalisten asukaskohtainen lainamäärä ylitti valtakunnallisen kes-

kiarvon n. 35 prosentilla. Vuonna 2020 suurten investointien vuoksi lainamäärän arvioidaan kasvavan 

n. 1,7 milj. €.  

 

Talousarvioon sisältyy tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä erillinen rahoitussuunnitelma vuoteen 

2022 ja investointisuunnitelma vuosille 2021 – 2022. Vuoden 2020 nettoinvestoinnit ovat 5,021 milj. 

euroa ja suunnitelmakaudella v. 2021 noin 5,3 milj. € ja v. 2022 noin 2,5 milj. €. Vuosina 2020 - 2021 

yksi pääkohteista on uuden liikuntahallin rakentaminen.  
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Tuloslaskelma  ( 1000 €) TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Toimintatuotot 6 912 6 969 7 071 6 900 6 900 

Toimintakulut -49 168 -48 229 -48 486 -48 400 -48 300 

Toimintakate -42 256 -41 260 -41 415 -41 500 -41 400 

Verotulot 24 827 26 200 26 200 26 600 26 850 

 + kunnan tulovero 20 257 21 550 21 500 21 800 22 000 

 + kiinteistövero 2 907 2 850 2 900 2 900 2 900 

 + osuus yhteisöveron tuotosta 1 663 1 800 1 800 1 900 1 950 

Valtionosuudet 17 767 17 400 18 000 18 040 18 140 

Rahoitustuotot- ja kulut 397 -120 -130 -300 -300 

Vuosikate 735 2 220 2 655 2 840 3 290 

Poistot ja arvonalentumiset -2 325 -2 220 -2 255 -2 500 -2 700 

Satunnaiset erät 2         

Tilikauden tulos -1 589   400 340 590 

Poistoero + varaukset           

Alijäämä (-) / Ylijäämä (+) -1 589   400 340 590 

Kumulatiivinen ali-/ylijäämä -1 377 -1 377 -977 -637 -47 

Investoinnit netto  -3 568 -1 825 -5 021 -5 330 -2 540 

Antolainat, netto 303 50 50 50 50 

Lainan maksu -8 157 -2 360 -2 360 -2 360 -1 500 

Lainan nosto 10 000 2 000 4 100 4 500 1 200 

Lainat/vuosi 1 843 -360 1 740 2 140 -300 

           

Kokonaislainamäärä 28 772 28 640 30 380 32 520 32 220 

 - lainaa €/asukas 4 107 4 020 4 371 4 696 4 670 

           

Asukasmäärä 7 005 7 125 6 950 6 925 6 900 

Tuloveroprosentti 21,25 21,75 22,00 22,00 22,00 

Kiinteistöveron korotus ei ei ei ei ei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  Talousarvio 2020 

________________________________________________________________________________ 
 

 

28 
 

 

6. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta 

 
Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan osalta kaupunginhallituksen ja lautakuntien tulee toimialueil-

laan valvoa toimeenpanoa ja johtavien viranhaltijoiden toimeenpanna ja raportoida yhdessä suurtuot-

teista vastaavien viranhaltijoiden kanssa kaupunginvaltuuston 18.6.2018 hyväksymän ’Riskienhal-

linnan sekä sisäisen valvonnan ja tarkastuksen toimintaohje’ -asiakirjan mukaisesti. Kaupunginhalli-

tus kokoaa talousarvion käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä koko kaupunkikonsernia kos-

kevan 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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7. Toimenpideohjelma 

 

Voimassa olevassa kuntalain 110 §:ssä sanotaan talousarviosta ja -suunnitelmasta seuraavaa: 

 

110 § (410/2015) 

Talousarvio ja -suunnitelma 

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi ta-

lousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymi-

sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo-

deksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

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

kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja 

kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä 

tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta 

lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai-

nittuna ajanjaksona katetaan. 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot 

sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- 

tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä 

investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

Syyskuussa 2019 ilmestyneen valtionvarainministeriön tiedotteen mukaan arviointimenettelyä ei kui-

tenkaan tarvitse aloittaa, mikäli tiedossa on selkeästi erotettavissa oleva yksittäinen, euromäärältään 

merkittävä ja kunnasta riippumaton tapahtuma, kuten esimerkiksi poikkeukselliset verotulojen tili-

tykset 

 

Tilinpäätöksessä 2018 Ikaalisten kaupungilla on taseessa 1,376 miljoonaa euroa eli 196 €/asukas ku-

mulatiivista alijäämää. Tämä alijäämä tulee kattaa vuosina 2020-2023. 

 

Talouden tasapainotussuunnitelma 2020-2023 

   
  2020 2021 2022 2023 

Keskushallintopalvelut 18 000 23 000 23 000 35 000 

Tekniset palvelut 15 000 120 000 190 000 240 000 

Sivistyspalvelut 120 000 216 500 197 500 197 500 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 524 000 655 000 765 000 858 000 

Kaikki yhteensä 677 000 1 014 500 1 175 500 1 330 500 
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Talouden tasapainotussuunnitelman toimenpiteitä tarkennetaan vuosittain. Vuoden 2020 toimenpi-

teet tarkentuvat kevään 2020 aikana. 

 

Osana tasapainottamissuunnitelmaa tuloveroprosenttia päätettiin korottaa 0,25 %:lla ollen vuoden 

2020 alusta alkaen 22,0%. Sopeuttamiskauden aikana vaikutus on arviolta n. 800 000 euroa. Talou-

den tasapainon saavuttamiseksi voidaan tarvittaessa käyttää myös omaisuuden myyntiä.  

 

Talouden tasapainottamissuunnitelmaa on aloitettu valmistelemaan vuoden 2019 aikana yhdessä val-

tuutettujen, pääluottamusmiesten ja suurtuotteista vastaavien viranhaltijoiden kanssa.  
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8. Tulos- ja rahoituslaskelma 

TULOSLASKELMA (Ulkoinen)                 TP 2018 TA 2019  TA 2020 TA 2021 TS 2022 

Toimintatuotot      

Myyntituotot                2 892,6 2 641,5 2 938,9 2 850,0 2 850,0 

Maksutuotot                 2 155,6 2 213,7 2 317,4 2 300,0 2 300,0 

Tuet ja avustukset          1 056,4 826,3 722,6 700,0 700,0 

Muut toimintatuotot         807,9 1 287,0 1 092,4 1 050,0 1 050,0 

Toimintatuotot 6 912,6 6 968,5 7 071,3 6 900,0 6 900,0 
      

Toimintakulut      

Henkilöstökulut             -22 783,0 -22 709,8 -22 401,9 -22 250,0 -22 200,0 

Palvelujen ostot            -20 893,1 -20 044,8 -20 748,1 -20 800,0 -20 750,0 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 922,1 -2 919,4 -2 861,9 -2 900,0 -2 900,0 

Avustukset                  -1 605,5 -1 474,3 -1 456,8 -1 450,0 -1 450,0 

Muut toimintakulut          -964,4 -1 080,3 -1 017,6 -1 000,0 -1 000,0 

Toimintakulut -49 167,9 -48 228,5 -48 486,3 -48 400,0 -48 300,0 
      

TOIMINTAKATE           -42 255,3 -41 260,0 -41 415,0 -41 500,0 -41 400,0 

Verotulot                    24 826,6 26 200,0 26 200,0 26 600,0 26 850,0 

Valtionosuudet               17 766,7 17 400,0 18 000,0 18 040,0 18 140,0 

Rahoitustuotot ja -kulut          

Korkotuotot                 27,8 22,1 22,1 20,0 20,0 

Muut rahoitustuotot         499,6 113,5 113,5 100,0 100,0 

Korkokulut                  -115,5 -240,8 -250,8 -400,0 -400,0 

Muut rahoituskulut          -15,0 -14,8 -14,8 -20,0 -20,0 

Rahoitustuotot ja -kulut    396,9 -120,0 -130,0 -300,0 -300,0 

VUOSIKATE                    735,0 2 220,0 2 655,0 2 840,0 3 290,0 

Poistot ja arvonalentumiset       

Suunnitelman mukaiset poistot -2 325,4 -2 220,0 -2 255,0 -2 500,0 -2 700,0 

Kertaluonteiset poistot     0,0 0,0 0,0   

Poistot ja arvonalentumiset  -2 325,4 -2 220,0 -2 255,0 -2 500,0 -2 700,0 

TILIKAUDEN TULOS -1 590,4 0,0 400,0 340,0 590,0 

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     -1 588,8 0,0 400,0 340,0 590,0 
      

Tavoitteet ja tunnusluvut TP 2018 

TA 2019 

+muutos TA 2020 TA 2021 TS 2022 

Toimintatuotot / toimintakulut, % 14,1 14,4 14,6 14,3 14,3 

Vuosikate / poistot, %  31,6 100,0 117,7 113,6 121,9 

Vuosikate, €/asukas 103,1 311,6 382,0 410,1 476,8 

Kertynyt yli-/alijäämä -1 376,2 -1 376,2 -976,2 -636,2 -46,2 

Asukasmäärä 7130 7125 6950 6925 6900 
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RAHOITUSLASKELMA TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 
      

Toiminnan rahavirta      

Vuosikate 735,0 2 220,0 2 655,0 2 840,0 3 290,0 

Satunnaiset erät      

Tulorahoituksen korjauserät -69,1 -330,0 -230,0 -200,0 -200,0 

Investointien rahavirta      

Investointimenot -3 678,6 -1 825,0 -5 577,0 -5 940,0 -2 830,0 

Rahoitusosuudet investointeihin 89,8 30,0 526,0 610,0 290,0 

Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot 89,6 330,0 260,0 200,0 200,0 

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 833,3 425,0 -2 366,0 -2 490,0 750,0 
      

Rahoituksen rahavirta      

Antolainauksen muutokset      

Antolainasaamisten lisäykset 0,0     

Antolainasaamisten vähennykset 303,2     

Lainakannan muutokset      

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000,0     

Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -2 357,1 -2 360,0 -2 360,0 -2 360,0 -1 500,0 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 800,0 2 000,0 4 100,0 4 500,0 1 200,0 

Muut maksuvalmiuden muutokset 756,4     

Rahoituksen rahavirta 2 902,5 -360,0 1 740,0 2 140,0 -300,0 
      

Rahavarojen muutos      

Rahavarat 31.12. 1 834,5     

Rahavarat 1.1. 1 765,4     

Rahavarojen muutos 69,1 65,0 -626,0 -350,0 450,0 

      

Rahoituslaskelman ja taseen tavoitteet ja  

tunnusluvut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Toiminnan ja investointien rahavirran 

kertymä 5 vuodelta (1000€) -6 335 -3 523 -9 554 -8 502 -6 514 

Investointien tulorahoitus, % 20,5 123,7 52,6 53,3 129,5 

Lainanhoitokate 0,3 0,9 1,1 1,2 1,9 

Kassan riittävyys, pv 12 3 3 3 3 

Omavaraisuusaste, % 35,9 38,5 36,0 35,0 35,5 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 71,7 72,0 76,0 78,0 77,0 

Kertynyt yli-/alijäämä (1000€) -1 376 13 -977 -637 -47 

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas -196 2 -141 -92 -7 

Lainakanta 31.12. (1000€) 28 772 28 640 30 380 32 520 31 360 

Lainakanta, €/asukas 4 107 4 020 4 371 4 696 4 545 

Asukasmäärä 7005 7125 6950 6925 6900 

  



 

  Talousarvio 2020 

________________________________________________________________________________ 
 

 

33 
 

 

9. Talousarvion rakenne 

9.1. Käyttötalousosa 

 

Toimielin   Suurtuote  
    

00000102 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 103 Vaalit 
    

00000122 TARKASTUSLAUTAKUNTA 123 Tarkastustoimi 
    

00000124 KAUPUNGINHALLITUS 125 Hallintopalvelut 

    134 Henkilöstöhallintopalvelut 

    141 Taloushallintopalvelut 

    151 Erillispalvelut  

    161 Tietohallintopalvelut 

    172 Kehittäminen ja elinkeinotoimi 
    

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 

    278 Työllisyyspalvelut 

    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 

    713 Ravintopalvelut 

    723 Siivouspalvelut 
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9.2. 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 2020. Investointien tarkempi 

alaerittely tapahtuu hankekohtaisesti. Investointiosan määrärahat ovat valtuuston nähden sitovia toi-

mielintasolla. Toimielin voi päätöksellään siirtää määrärahaa hankkeesta toiseen. Investoinneissa  

noudatetaan kaupunginhallituksen vahvistamaa aloituslupamenettelyä. 

9.3. Rahoitusosa 

Toimielin Rahoituserä Nimi 

    

800 KAUPUNGINHALLITUS 8010 Verotulot 
  8020 Valtionosuudet 
  8030 Korot 

  8040 Muu rahoitus 

  8050 Tilinpäätöksen muutoserät/varaukset 
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10. 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 tavoitekorteissa 

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

takate on valtuustoon nähden sitova. Taustainformaationa on tavoitekorteissa esitetty valtuustolle toi-

mielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat ja toiminnalliset tavoitteet/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 talousarviomääräraho-

jen puitteissa. Mikäli joku vakanssi/tehtävä vapautuu, tulee sen täyttö tapahtua ensisijaisesti sisäisin 

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

tointiin. Noudatettava menettely vahvistetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.  

 

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

myöntää ainoastaan kaupunginvaltuusto. Suurtuotetasolla ylityksen tai yksikköjen välisen määrära-

hasiirron voi myöntää ao. toimielin ja/tai suurtuotteesta vastaava viranhaltija. 

 

Investointimäärärahojen välinen muutos voidaan tehdä toimielimen päätöksellä sillä edellytyksellä 

että valtuuston myöntämä kokonaismääräraha ei muutu. 

 

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 tar-

kan summan, on tämä euromäärä valtuustoon nähden sitova. 
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11. Käyttötalous 

11.1. Toimintakate suurtuotteittain 

Suurtuote  TP 2018 TA 2019 TA 2020 

Muutos % 

2019-2020 

            

103 Vaalit -3,7 -7,0 0,0 -100,0 % 

123 Tarkastustoimi -17,9 -19,0 -20,0 5,3 % 

125 Hallintopalvelut -681,6 -385,5 -525,7 36,4 % 

134 Henkilöstöhallintopalvelut -291,3 -297,9 -353,3 18,6 % 

141 Taloushallintopalvelut -159,5 -147,8 -193,3 30,8 % 

151 Erillispalvelut  -571,2 -598,6 -615,6 2,8 % 

161 Tietohallintopalvelut -625,9 -579,4 -599,4 3,5 % 

172 Kehittäminen ja elinkeinotoimi -367,5 -343,0 -263,8 -23,1 % 

206 Sote hallinto -357,7 -391,3 -386,1 -1,3 % 

209 Vastaanottopalvelut -3 894,9 -3 497,1 -3 517,2 -0,1 % 

219 Kuntoutuspalvelut -376,5 -336,6 356,1 5,8 % 

231 Suun terveydenhuolto -618,8 -623,7 -599,8 -3,8 % 

241 Erikoissairaanhoito -9 445,9 -8 875,8 -9 400,2 -4,3 % 

251 Ympäristöterveydenhuolto -170,6 -205,2 -169,9 -17,2 % 

259 Hoito- ja hoivapalvelut -5 852,3 -5 803,5 -5 964,3 -2,8 % 

269 Aikuissosiaalityö  -126,3 -138,9 -129,8 -6,6 % 

276 Aikuisten psykososiaaliset palv. -884,5 -710,0 -673,8 -5,1 % 

278 Työllisyyspalvelut* -581,6 -381,1 -421,4 10,6 % 

279 Perhepalvelut -1 622,3 -1 613,0 -1 521,7 -5,7 % 

289 Vammaispalvelut -1 488,1 -1 680,3 -1 645,4 -2,1 % 

304 Sivistyksen hallinto -144,4 -151,4 -157,0 3,7 % 

305 Varhaiskasvatus -2 566,7 -2 533,0 -2 491,5 -1,6 % 

321 Perusopetus -4 507,7 -4 593,2 -4 573,8 -0,4 % 

331 Toisen asteen opetus -772,8 -786,6 -403,2 -48,7 % 

407 Kulttuuripalvelut -210,2 -177,0 -176,9 -0,1 % 

411 Kirjastopalvelut -264,8 -276,9 -264,2 -4,6 % 

421 Nuoriso- ja liikuntapalvelut -194,7 -233,0 -230,2 -1,2 % 

431 Vapaa sivistystyö -240,5 -249,3 -237,1 -4,9 % 

503 Ympäristöpalvelut -386,7 -421,5 -447,5 6,2 % 

607 Teknisten palveluiden hallinto -90,3 -94,4 -87,8 -7,0 % 

608 Yhdyskuntatekniikka -1 140,9 -1 193,6 -1 135,0 -4,9 % 

669 Kiinteistönhoito -1 694,7 -1 823,1 -1 789,3 -1,9 % 

713 Ravintopalvelut** -1 034,3 -985,5 -1 008,9 2,4 % 

723 Siivouspalvelut** -868,5 -1 106,8 -1 055,8 -4,6 % 

            

Toimintakate yhteensä -42 255,3 -41 260,0 -41 415,0 0,4 % 

- lisäksi poistot -2 263,3 -2 220,0 -2 255,0 1,6 % 

Yhteensä -44 518,6 -43 480,0 -43 760,0 0,6 % 
*) Työllisyyspalvelut siirtyy 1.1.2020 alkaen Kaupunginhallituksen alaisuudesta Sosiaali- ja terveystoimeen 

**) Ravinto- ja siivouspalvelut siirtyvät 1.1.2020 alkaen kaupunginhallituksen alaisuudesta Tekniseen toimeen 
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11.2. Keskusvaalilautakunta 

 

11.2.1. Toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset ja vastuuhenkilöt: 

 

Suurtuote Vastuuhenkilö 

Vaalit Keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 

Keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa vaalilain ja oikeusministeriön  

ohjeiden mukaisesti. 

 

Vuonna 2020: ei vaaleja 

 

Vuonna 2021: Kuntavaalit  

 

Vuonna 2022: ei vaaleja 

11.2.2. Strategiset tavoitteet 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet  

• Ei ole vaalien toimittamiseen asetettuja strategisia kohteita. 

11.2.3. Talous 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

 

Yhteensä (ulkoinen) TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Tulos (1 000 € )           

  Tuotot 12,7 25,4 0,0 0,0 0,0 

  Kulut -16,4 -32,4 0,0 -18,0 0,0 

Toimintakate -3,7 -7,0 0,0 -18,0 0,0 

 

11.2.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

Toiminnallisia muutoksia ei ole tapahtunut, äänestysalueita on edelleen 6 kpl. 
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11.2.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/kehittämiskohteet 

(taustainformaatio valtuustolle) 

 

• Vaaleihin liittyvien lakisääteisten tehtävien toteuttaminen asianmukaisesti. 

 

11.2.6. Toimielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat ja mittarit 

(taustainformaatio valtuustolle)  

 

Vaalit TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

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

Kulut/asukas -2,3 -4,5 0,0 -2,6 0,0 

Tulos           

  Tuotot 12,7 25,4 0,0 0,0 0,0 

  Kulut -16,4 -32,4 0,0 -18,0 0,0 

  Netto -3,7 -7,0 0,0 -18,0 0,0 
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11.3. Tarkastuslautakunta 

11.3.1. Toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset ja vastuuhenkilöt: 

 

Suurtuote Vastuuhenkilö 

Tarkastustoimi Talouspäällikkö 

 

Tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen asianmukaisesta toteuttamisesta. Lautakunta arvioi, 

ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu ja antaa valtuustolle 

arviointikertomuksen. Varsinaisen tarkastuksen suorittaa ostopalveluna BDO Audiator Oy. Kuntalain 

122 §:n mukaisena vastuunaikaisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Tuomas Mettomäki, joka vastaa 

tarkastuksen laadusta ja antavat valtuustolle tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastusyhteisö on va-

littu tarkastamaan vuoden 2019 tilit. 

11.3.2. Strategiset tavoitteet 

 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet  

• Strategian ja toimeenpano-ohjelman toteuttamisen arviointi. 

11.3.3. Talous 

 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

 

Yhteensä (ulkoinen) TP 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 

Tulos ( 1 000 € )           

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

  Kulut -17,9 -19,0 -20,0 -20,0 -20,0 

Toimintakate -17,9 -19,0 -20,0 -20,0 -20,0 

 

11.3.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

 

Tilintarkastusyhteisö kilpailutetaan vuosille 2020-2021 (+optio 2022-2023) loppuvuoden 2019 ja al-

kuvuoden 2020 aikana. Merkittäviä eroja muuten ei ole toiminnassa edellisvuoteen verrattuna. Tar-

kastuslautakunnan vastuulla on yhä mm. päivittää ja seurata luottamushenkilöistä koostuvaa sidon-

naisuusrekisteriä. 
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11.3.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/kehittämiskohteet 

 (taustainformaatio valtuustolle) 

 

• Valtuuston tukeminen toiminnan arvioinnissa 

 

11.3.6. Toimielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat ja mittarit 

(taustainformaatio valtuustolle)  

 

Tarkastustoimi TP 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2020 TS 2021 

Mittarit         

  Kokousten lukumäärä 7 6 6 6 6 

  Tarkastusten lukumäärä 7,6+5,4 10+7 9+7 9+7 9+7 

  € / kokousten lkm -2 565,37 -3 166,70 -3 333,33 -3 333,33 -3 333,33 

Tulos ( 1 000 € )         

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

  Kulut -17,9 -19,0 -20,0 -20,0 -20,0 

  Netto -17,9 -19,0 -20,0 -20,0 -20,0 
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11.4. Kaupunginhallitus 

11.4.1. Toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset ja vastuuhenkilöt 

 

Suurtuote Vastuuhenkilö 

Hallintopalvelut Kaupunginjohtaja 

Henkilöstöhallintopalvelut Varhaiskasvatuksen päällikkö 

Taloushallintopalvelut Talouspäällikkö 

Erillispalvelut Kaupunginjohtaja 

Tietohallintopalvelut Tietojärjestelmäsuunnittelija 

Kehittäminen ja elinkeinotoimi Kaupunginjohtaja 

 

Hallintopalvelut: Kaupunginjohtaja 

Hallintopalvelut vastaavat keskitettyjen hallinnollisten palveluiden tuottamisesta sekä kaupungin 

suhdetoiminnasta, tiedotuksesta ja brändityöstä. 

 

Henkilöstöhallintopalvelut: Varhaiskasvatuksen päällikkö 

Henkilöstöhallintopalveluiden tavoitteena on tukea strategian täytäntöönpanoa hyvällä henkilöstö-

politiikalla, joka kannustaa henkilöstöä osallistumaan palvelujen kehittämiseen asiakaslähtöisesti. 

Henkilöstöhallintopalvelut pitävät sisällään myös työterveyshuollon sekä palkkahallintopalvelut.  

 

Taloushallintopalvelut: Talouspäällikkö 

Taloushallintopalvelut vastaavat keskitettyjen taloushallintopalveluiden tuottamisesta. 

 

Erillispalvelut: Kaupunginjohtaja 

Erillispalvelut vastaavat pelastustoimen ja maaseutupalveluiden lakisääteisten tehtävien hoitami-

sesta. 

 

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 sekä hanketyöstä. 

  



 

  Talousarvio 2020 

________________________________________________________________________________ 
 

 

42 
 

 

11.4.2. Strategiset tavoitteet 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet  

 

Strategisina kehittämiskohteina ovat seuraavat asiat:  

 

1. Elinvoiman kehittäminen 

2. Hyvinvointia tukevien toimenpiteiden koordinointi 

3. Talouden tasapainottaminen 

4. Kehittämisen ja kokeilun koordinointi 

Osallitutaan Pirkanmaan kuntien yhteiseen sote-valmistelutyöhön. 

 

11.4.3. Talous 

 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

 

Yhteensä (ulkoinen) TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 252,4 514,9 366,9 365,1 365,1 

  Kulut -2 949,5 -2 867,1 -2 918,0 -2 890,0 -2 890,0 

Toimintakate -2 697,1 -2 352,2 -2 551,1 -2 524,9 -2 524,9 

 

11.4.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

 

Työllisyyspalvelut siirtyvät kehittäminen ja elinkeinotoimi -suurtuotteesta sote-palveluiden yhtey-

teen vuoden 2020 alusta lähtien. Samalla Ikaalinen osallituu työllisyyspalveluiden kaksivuotiseen 

kuntakokeiluun. Lisäksi ravinto- ja siivouspalvelut siirtyvät teknisen lautakunnan alaisuuteen. 

Kaupunginsihteeri on jäänyt pois loppuvuodesta 2019. Viran uudelleenjärjestely on vielä kesken ja 

toteutetaan vuoden 2020 alkupuolella. Lisäksi vuoden 2019 alkupuolella vähentyi 1,5 henkilötyö-

vuotta keskushallinnosta, jotka on paikattu tehtävien uudelleenjärjestelyllä. Pitkäaikainen arkiston-

hoitaja jää joulukuussa 2019 pois ja uusi henkilö aloittaa vuoden 2020 alussa arkistonhoitajan virassa. 

Palkkahallintopalvelut siirtyvät vuoden 2020 alusta ent. talous- ja palkkahallintopalvelut -suurtuot-

teesta henkilöstöhallintopalvelut-suurtuotteeseen. Lisäksi varhaiskasvatuksen päällikön palkkame-

noista 50% siirretään varhaiskasvatuksen suurtuotteesta henkilöstöhallintopalveluiden suurtuottee-

seen.  

 

Kuntamaiseman kanssa tehty yhteistyösopimus irtisanottiin päättyväksi vuoden 2020 alusta alkaen. 

Jatkossakin on kuitenkin tärkeää kaupungin kustannusten vertailua toisiin vastaavan kokoisiin kuntiin 

ulkopuolisen yrityksen/konsultin tekemänä, mutta sen ei tarvitse olla jokavuotista. 



 

  Talousarvio 2020 

________________________________________________________________________________ 
 

 

43 
 

 

 

11.4.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/kehittämiskohteet 

 (taustainformaatio valtuustolle) 

• Valtuuston tukeminen toiminnan arvioinnissa 

• Ikaalinen –kaupunkibrändin tunnetuksi tekeminen 

• Tietosuojatietouden lisääminen ja raportointimallin kehittäminen 

• Verkkolaitteiden, levyjärjestelmien ja varmuuskopiolaitteiden toimintavarmuuden kehittä-

minen 

• Olla mukana tiedonhallinmallin jalkauttamisessa tekniikan ja tietoturvan osalta 

• Tietosuojatietouden lisääminen ja raportointimallin luominen 

• Yritysyhteistyön kehittäminen 

• Tuotteistetun palvelujärjestelmän käyttöönottoon liittyvän laskentajärjestelmän kehittäminen 

mukaan lukien sisäisten kustannusten kohdentaminen 

• Digihankkeen koordinointi (mikäli saamme hankerahaa) 

• Palkanlaskennan prosessien selkiyttäminen 

• Esimiesten tes-osaamisen vahvistaminen 

• Strategisen työkykyjohtamisen ja työterveysyhteistyön kehittäminen 

 

Hallintopalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Hallituksen kokoukset 15 10 10 10 10 

Valtuuston kokoukset 9 6 6 6 6 

Kulut/asukas -115,5 -106,1 -106,1 -112,6 -113,0 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 127,4 370,8 253,8 250,0 250,0 

  Kulut -809,0 -756,3 -779,5 -780,0 -780,0 

  Netto -681,6 -385,5 -525,7 -530,0 -530,0 

      

Henkilöstöhallintopalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

  Sairauspoissaolopäivät/työntekijä * 12,4 12,0 12,0 12,0 12,0 

Palkkalaskelmien lkm/vuosi 10 183 9 600 10 000 10 000 10 000 

€/palkkalaskelma -11,7 -13,8 -13,4 -13,4 -13,4 

Kulut/asukas -56,2 -60,3 -65,2 -65,0 -65,2 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 102,0 132,0 100,0 100,0 100,0 

  Kulut -393,4 -429,9 -453,3 -450,0 -450,0 

  Netto -291,3 -297,9 -353,3 -350,0 -350,0 

* htv teoreettinen      
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Taloushallintopalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Kulut/asukas -11,8 -10,4 -13,9 -13,7 -13,8 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Kulut -165,6 -147,8 -193,3 -190,0 -190,0 

  Netto -159,5 -147,8 -193,3 -190,0 -190,0 

      

Erillispalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Maaseutupalvelut (€/asukas) -9,5 -9,6 -10,0 -10,8 -10,9 

Kustannukset, maaseutupalv. -66,8 -68,5 -69,6 -75,0 -75,0 

Pelastustoimi (€/asukas) -73,0 -75,4 -79,8 -80,1 -80,4 

Kustannukset, pelastustoimi -511,4 -537,1 -554,4 -555,0 -555,0 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 6,9 7,0 8,4 7,0 7,0 

  Kulut -578,1 -605,6 -624,0 -630,0 -630,0 

  Netto -571,2 -598,6 -615,6 -623,0 -623,0 

      

Tietohallintopalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Työasemien määrä* 410 450 415 415 415 

Kulut/työasema -1550,9 -1298,9 -1455,7 -1421,7 -1421,7 

Kulut/asukas -90,8 -82,0 -86,9 -85,2 -85,5 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 9,9 5,1 4,7 8,1 8,1 

  Kulut -635,9 -584,5 -604,1 -590,0 -590,0 

  Netto -625,9 -579,4 -599,4 -581,9 -581,9 

* luku ei sisällä chromebookeja ja tabletteja     

Kehittäminen ja elinkeinotoimi TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 
    

Mittarit           
    

Kulut/asukas -52,47 -48,14 -36,91 -36,10 -36,23 
    

Tulos ( 1 000 € )           
    

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

  Kulut -367,5 -343,0 -263,8 -250,0 -250,0 
    

  Netto -367,5 -343,0 -263,8 -250,0 -250,0 
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11.5. Sosiaali- ja terveyslautakunta 

11.5.1. Toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset ja vastuuhenkilöt: 

 

Suurtuote Vastuuhenkilö 

Sote 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 mielenterveyspalveluiden päällikkö  

Työllisyyspalvelut Päihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikkö 

Perhepalvelut Johtava sosiaalityöntekijä 

Vammaispalvelut Vammaispalveluiden päällikkö 

 

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, apuvälinepalveluita sekä avo- 

että laitoshoitona. Myös palveluohjaus sisältyy kuntoutuspalveluihin. 

 

Suun terveydenhuolto: Perusturvajohtaja 

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

denhuollon palvelut. Hyvin yhteen sovitetut ja oikea-aikaiset palvelut ovat tehokas ennaltaehkäisevän 

työn muoto. Suun terveydenhuollon palveluiden tavoitteena on taata kuntalaisille hyvät palvelut laa-

dukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Hoitoon pääsy määräytyy hoidon tarpeen ja sen edellyttämän kiireel-

lisyyden mukaan. 

 

Erikoissairaanhoito: Ylilääkäri 

Erikoissairaanhoidon tehtävänä on järjestää erityisosaamista vaativien sairauksien hoito. Ikaalislais-

ten erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa pääasiassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. 
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Erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan myös muilta julkisilta palveluntuottajilta (asiakkaan valin-

nanvapaus) sekä kilpailutetuilta palveluiden tuottajilta. 

 

Ympäristöterveydenhuolto: Perusturvajohtaja 

Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Sastamalan kaupungilta. Ympäristöterveydenhuolto 

Ikaalisissa koostuu eläinlääkärin, päivystäjäeläinlääkärin, valvontaeläinlääkärin ja terveystarkastajan 

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 elä-

mäntilanteissa. 

 

Aikuisten psykososiaaliset palvelut: Päihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikkö 

Aikuisten psykososiaaliset palvelut sisältävät aikuisille tarjottavat päihde- ja mielenterveys-palve-

lut.  Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan asemaa, edistää mie-

lenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ongelmien ehkäisyä avohoitopalveluja painottaen. 

 

Työllisyyspalvelut: Päihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikkö 

Työllisyyspalveluiden tavoitteena on osallisuuden ja työelämävalmiuksien lisääminen moninaisin 

asiakas- ja verkostotyön keinoin.   

 

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 sekä ostaa lastenpsykiatrin palveluita.  

 

Vammaispalvelut: Vammaispalveluiden päällikkö 

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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11.5.2. Strategiset tavoitteet 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet  

 

Kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset valinnat ovat elinvoima, kokeilut ja kehittäminen, hy-

vinvointi sekä tasapainoinen talous. Arvoina ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus ja yritysmyönteisyys.  

11.5.3. Talous 

 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

 

Yhteensä (ulkoinen) TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 3 662,8 3 566,0 3 631,4 3 649,6 3 667,7 

  Kulut -29 082,2 -27 822,5 -28 417,1 -28 559,2 -28 701,3 

Toimintakate -25 419,4 -24 256,5 -24 785,7 -24 909,6 -25 033,6 

11.5.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

 

• Sosiaali- ja terveystoimen päätavoitteet ovat palveluiden saatavuuden parantaminen, ennalta-

ehkäisy, laadun parantaminen, yhteentoimivuuden parantaminen sekä kustannusten kasvun 

hillintä. Tavoitteena on osallistua maakunnan mukana valtakunnalliseen tulevaisuuden sosi-

aali- ja terveyskeskus -ohjelmaan v. 2020-21 (tuki 100%).   

• Sote tietohallinto tukee suurtuotteiden muutosprosesseja ja digitaalisten ratkaisujen eteen-

päinviemistä sekä lakisääteisten toiminnallisuuksien käyttöönottoa. Se myös seuraa aktiivi-

sesti maakuntavalmistelua digihankkeiden osalta ja tukee soten maakunnallisiin digihankkei-

siin osallistumista talousarvion puitteissa sekä seuraa aktiivisesti sosiaalihuollon Kanta-asi-

oita ja käy keskustelua oman kunnan sisällä liittymisvalmisteluista.  

• Terveysneuvonnassa terveydenedistämistyötä kohdennetaan ennaltaehkäisyyn terveystarkas-

tusten, elämäntapaohjauksen ja vastuuttamisen avulla. Luodaan toimivia hoitopolkuja. Ote-

taan käyttöön sähköinen ipana –alusta. Hoitotarvikejakelua raamitetaan vastaamaan seudul-

lista ohjeistusta. 

• Vastaanottopalveluissa muutetaan toimintaa asiakaslähtöisempään suuntaan muuttamalla kii-

reellinen vastaanottopalvelu ajanvaraukselle. Kehitetään hoitajien vastaanottotoimintoja. Ote-

taan erikoissairaanhoidosta tehtävän siirtoja perusterveydenhuollon puolelle. Lääkäreiden 

saatavuuden vakiinnuttaminen. 

• Osaston potilaspaikkojen käyttöastetta tarkastellaan ja se pyritään pitämään yli 95 %. Kehite-

tään kotiutushoitajatoimintaa, yksilövastuista hoitotyötä. Remontoidaan tiloja ja parannetaan 

estetiikkaa. Luodaan yhteisiä tiloja vastaanoton kanssa ja tuodaan pieniä toimintoja yhteisiksi. 

• Fyysisiä tiloja koskevat rakenteelliset uudistukset talossa aloitetaan suunnittelutyön kautta 

2020 ja tavoitteellinen toteutus vuonna 2021. Uudistusta röntgeniin ajatellen suoradigilaittei-

den hankkimista talousvuonna 2021.  Vastaanoton tilojen uudistamisen tavoitteena vahvista-

vaa toimintojen sujuvuutta, työturvallisuutta ja tietosuojaa.  

• Kuntoutuksessa kohennetaan työpanosta asiakasvastaanottojen lisäämiseen. Toimintatera-

peutin saatavuuden parantaminen. Kuntoutustyöryhmien osallistujat pyritään 
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vakiinnuttamaan ja saamaan mukaan lääketieteellinen ohjaus. Kuntoutuspäätösten tekemistä 

tarkastellaan vastaamaan yhteiskunnallista lainsäädäntöä.  

• Suun terveydenhuollossa tavoitteena on nuorten omahoidon kehittäminen, etenkin poikien 

osalta. Tavoitteena on myös, että ensimmäisen lapsen saavat äidit käyvät suun terveydenhuol-

lossa suuhygienistin vastaanotolla.  

• Erikoissairaanhoidon kuluja pyritään hallitsemaan tehokkaalla ja oikea-aikaisella omalla toi-

minnalla.  

• Hoito- ja hoivapalveluissa asiakkaiden toimintakyvyn tukeminen perustuu avoimeen asiakas-

lähtöiseen palvelutarpeen arviointiin mikä tehdään maakunnallisen toimintakykyarvioinnin, 

RAI:n, ohjaamana vuodesta 2020. Asiakkaan tukeminen painottuu kotona asumisen tukemi-

seen, kotikuntoutusta ja elämäntapaohjausta terävöitetään moniammatillisena yhteistyönä. 

Ikaalinen jatkaa panostusta omaishoidon tukeen nyt maakunnallisesti sovituilla työtavoilla. 

Asiakkaiden oman elämän osallisuus huomioidaan kaikessa palvelutuotannossa.  Elinympä-

ristön esteettömyys, ikäasuminen nostetaan keskusteluun, tekoihin yrittäjien, kolmannen sek-

torin kanssa. Suurtuote jatkaa kehitys- ja kokeilutoimintaa. Ikaalilaisten tukeminen omaan 

kotiin on taloudellinen, mutta myös inhimillinen työmalli.  

• Aikuissosiaalityössä kehitetään edelleen sosiaalista kuntoutusta sosiaalityön ja sosiaalioh-

jauksen yhteistyönä mm. ryhmätoiminnan muodossa.  Lisäksi osallistutaan Toivonportti ry:n 

ESR-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on päihde- ja rikostaustaisten henkilöiden elämänhal-

linnan tukeminen.  

• Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa luodaan käytännöt Sote-organisaation sisällä, joilla 

voidaan tarjota tuetun asumisen palvelua sitä tarvitseville asiakkaille. Tehostetaan toimintaa 

ryhmätoimintoja lisäämällä. Edelleen pyritään vähentämään palveluiden ostoja siirtämällä 

asiakkaita kevyemmän tuen piiriin.  

• Työllisyyspalvelut siirtyy kaupunginhallituksen alaisuudesta sosiaali- ja terveystoimeen muo-

dostaen siellä oman suurtuotteen. Ikaalinen hakee muiden Pirkanmaan kuntien kanssa mukaan 

työllisyyden kuntakokeiluun, jonka suunniteltu aloitus on vuonna 2020.  

• Perhepalveluissa lastensuojelun työntekijät koulutetaan systeemisen tiimimallin mukaiseen 

työskentelytapaan ja otetaan työskentelymalli käyttöön vähitellen. Koulutus tapahtuu yhteis-

työssä Hämeenkyrön ja Parkanon kanssa. Keskitytään vahvistamaan sosiaalihuollon ja las-

tensuojelun omaa perhetyötä ja tukiperhe/tukihenkilötoimintaa, jonka vuoksi esitetään mää-

räaikaisen sivistys- ja sosiaalitoimen perhetyöntekijän toimen vakinaistamista sosiaalitoimen 

perhetyöntekijäksi.  

• Vammaispalveluissa Ikaalisten kaupunki osallistuu maakunnallisen henkilökohtaisen avun, 

omaishoidon tuen ja perhehoidon keskuksen toimintaan vuoden 2020 alusta lähtien. Työnan-

tajamallin mukaan järjestetyn henkilökohtaisen avun palkanmaksu, ohjaus ja neuvonta siirty-

vät keskukseen 1.1.2020 lähtien. Lisäksi jatketaan edelleen omaishoidon tuen yhteisten maa-

kunnallisten toimintamallien käyttöönoton valmistelua. Valmistaudutaan myös maakunnalli-

sen toimintakyvyn arvioinnin välineen (RAI) käyttöönottoon. 
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11.5.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/ kehittämiskohteet 

 (taustainformaatio valtuustolle) 

• Terveydenedistäminen, sairauksia ennaltaehkäisevän työn lisääminen. 

• Lääkärien saatavuuden parantaminen. 

• Toimintojen kehittäminen huomioiden asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. 

• Kuntouttamisen kehittäminen kaikissa ikäryhmissä. Kotikuntoutus osana yhteiskunnallista ta-

voitetta ikäihmisten kotona asumisen tukeminen. 

• Moniammatillisen kuntoutuksen tehostaminen. 

• Kotihoitopainotteisuuden lisääminen. 

• Maakunnallisen toimintakykymittarin käyttöönotto palvelutarvearviossa. 

• Hallitusohjelman mukainen työskentely ikäihmisten palveluissa. 

• Pirkanmaan kuntien työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaam-

min työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia 

ratkaisuja työvoiman saatavuuteen.  

• Perhekeskustoimintamallin luominen hallintokuntien ja 3. sektorin toimijoiden yhteistyönä. 

• Vammaispalveluissa kehitetään edelleen erityisryhmien päiväaikaista toimintaa ja siihen oh-

jautumista yhteistyössä aikuisten psykososiaalisten palveluiden ja muiden toimijoiden kanssa. 

Hyvin alkanutta poikkihallinnollisen Nepsy-verkoston työskentelyä jatketaan sekä tarjotaan 

edelleen uutena palveluna Nepsy-valmennusta vammaispalvelulain mukaisena sopeutumis-

valmennuksena. Yhteistyössä liikuntatoimen kanssa pyritään parantamaan ja kehittämään eri-

tyisryhmien liikuntamahdollisuuksia. Kehitetään myös edelleen palveluista tiedottamista. 

11.5.6. Toimielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat  

(taustainformaatio valtuustolle)  

 

Sote hallinto TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Tulos ( 1 000 € )           

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

  Kulut -363,8 -393,3 -391,6 -393,6 -395,5 

  Netto -357,7 -391,3 -386,1 -388,0 -390,0 

       

Vastaanottopalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Hoitotakuun toteutuminen toteutunut toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu 

Lääkäri- ja hoitajakäynnit 24 993 27 000 27 000 27 000 27 000 

Tk sairaalan hoitojaksot (lkm) 901 800 700 700 700 

Tk sairaalan käyttöaste 82 % 95 % 97 % 97 % 97 % 

Tk sairaalan hoitoaika keskimäärin 9,7 pv 9 pv 8,5 pv 8,5 pv 8,5 pv 

Asiakastyytyväisyys hyvä hyvä hyvä hyvä hyvä 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 1 069,7 1 117,9 1 047,3 1 052,5 1 057,8 

  Kulut -4 964,6 -4 615,0 -4 564,5 -4 587,3 -4 610,1 

  Netto -3 894,9 -3 497,1 -3 517,2 -3 534,8 -3 552,4 
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Kuntoutuspalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Kuntoutuksen asiakkaat (kpl) 584 700 550 550 550 

Palveluohjauksen asiakkaat (kpl) 153 240 200 200 200 

€/asukas -58,0 -48,9 -52,3 -52,8 -53,2 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 30,1 11,5 7,5 7,5 7,6 

  Kulut -406,5 -348,1 -363,6 -365,4 -367,2 

  Netto -376,5 -336,6 -356,1 -357,9 -359,7 

**) Ei sisällä kaikkia mittareita.       

       

Suun terveydenhuolto TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Hoidon kattavuus väestöstä 42 % 40 % 41 % 41 % 41 % 

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

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

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 304,1 315,0 325,0 326,6 328,3 

  Kulut -922,9 -938,7 -924,8 -929,4 -934,0 

  Netto -618,8 -623,7 -599,8 -602,8 -605,8 

       

Erikoissairaanhoito TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

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

€/asukas -1349,6 -1245,7 -1352,5 -1364,2 -1376,0 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Kulut -9 453,9 -8 825,8 -9 400,2 -9 447,2 -9 494,2 

  Netto -9 445,9 -8 825,8 -9 400,2 -9 447,2 -9 494,2 

       

Ympäristöterveydenhuolto TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

€/asukas -24,5 -28,9 -24,6 -24,8 -25,0 

Tulos  ( 1 000 € )           

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

  Kulut -171,9 -206,2 -170,9 -171,8 -172,6 

  Netto -170,6 -205,2 -169,9 -170,7 -171,6 
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Hoito- ja hoivapalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Päivätoiminta-asiakkaat ** 35 75 75 75 

Yli 65 v. omaishoidon tuen hoidetta-
vat/vuosi ** 75 65 65 65 

Yli 75 v. säännöllisen kotihoidon piirissä 
30.11. 12 % 13-14 % 13-14% 13-14% 13-14% 

Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 
(oma tuotanto) 70 68 69 69 69 

Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen  
(ostot) 27 26 30 28 26 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 1 321,3 1 208,4 1 375,1 1 382,0 1 388,9 

  Kulut -7 173,6 -7 011,9 -7 339,4 -7 376,1 -7 412,8 

  Netto -5 852,3 -5 836,8 -5 964,3 -5 994,1 -6 023,9 

**) Ei sisällä kaikkia mittareita.       

      

Aikuissosiaalityö TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

€/asukas -20,1 -21,4 -19,6 -19,8 -20,0 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 14,6 13,8 6,5 6,5 6,6 

  Kulut -140,9 -152,7 -136,3 -137,0 -137,7 

  Netto -126,3 -138,9 -129,8 -130,4 -131,1 

            

Aikuisten psykososiaaliset palvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Asumispalveluasiakkaat 19 ** 15 15 15 

€/asukas -134,9 -110,2 -103,1 -104,0 -104,9 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 60,2 75,0 43,0 43,2 43,4 

  Kulut -944,7 -785,0 -716,8 -720,4 -724,0 

  Netto -884,5 -710,0 -673,8 -677,2 -680,5 

**) Ei sisällä kaikkia mittareita.       
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Työllisyyspalvelut *) TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

  Työvoiman määrä 3 005 3 000 2 990 2 970 2950 

  Työttömyysprosentti 8,2 % 9,0 % 8,5 % 8,3 % 8,3 % 

€/asukas -131,4 -93,6 -103,4 -104,3 -105,2 

Tulos  ( 1 000 € )           

  Tuotot 338,9 285,5 297,5 299,0 300,5 

  Kulut -920,5 -666,6 -718,9 -722,5 -726,1 

  Netto -581,6 -381,1 -421,4 -423,5 -425,6 

*) Työllisyyspalvelut siirtyy 1.1.2020 alkaen Kaupunginhallituksen alaisuudesta Sosiaali- ja terveystoimeen    

       
      

Perhepalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022       

Mittarit                 

  Lastensuojelun avohuollon asiakkaat 65 55 52 50 50       

€/asukas -275,3 -271,9 -266,5 -268,8 -271,1       

Tulos                 

  Tuotot 306,4 324,5 330,5 332,2 333,8       

  Kulut -1 928,7 -1 937,5 -1 852,2 -1 861,5 -1 870,7       

  Netto -1 622,3 -1 613,0 -1 521,7 -1 529,3 -1 536,9       

       
      

Vammaispalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022       

Mittarit                 

Alle 65 v. omaishoidon tuen hoidettavat/vuosi ** 25 25 25 25       

Erityisryhmien päivätoiminnan asiakkaat/vuosi ** 30+8 30+8 35+8 35+8       

Vaikeavamm. kuljetuspalveluasiakkaat 31.12. 136 125 120 120 120       

Tulos  ( 1 000 € )                 

  Tuotot 202,1 211,4 192,5 193,5 194,4       

  Kulut -1 690,1 -1 891,7 -1 837,9 -1 847,1 -1 856,3       

  Netto -1 488,1 -1 680,3 -1 645,4 -1 653,6 -1 661,9       
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11.6. Sivistyslautakunta 

11.6.1. Toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset ja vastuuhenkilöt 

 

Suurtuote Vastuuhenkilö 

Hallinto Sivistysjohtaja 

Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen päällikkö 

Perusopetus Sivistysjohtaja 

Toisen asteen opetus Sivistysjohtaja 

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: Sivistysjohtaja  

Toisen asteen opetus tuotetaan SASKY koulutuskuntayhtymän kautta. Oppilashuoltopalvelut kau-

pungin tuottamana. 

 

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 

Kansalaisopiston rehtori vastaa kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä. Sivistysjohtaja hoitaa 

oman työnsä ohella kansalaisopiston rehtorin tehtäviä. 
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11.6.2. Strategiset tavoitteet 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet 

 

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on asettanut strategisiksi kehittämiskohteet: 

- elinvoima 

- kokeilut & kehittäminen 

- hyvinvointi  

- tasapainoinen talous 

 

Kaupunginstrategian puolivälitarkastelun toteuttaminen loppuvuodesta 2019 vaikuttaa strategian toi-

meenpanoon vuosina 2020 ja 2021. Sivistysosastolla tehdyt talouden tasapainottamistoimien vaiku-

tus sisältää säästötoimia jokaisella toimialalla. Ennaltaehkäisevää panostusta on tehty erilaisten hank-

keiden ja kehittämistoimenpiteiden kautta. Toisen asteen opetuksen järjestäminen kokonaan SAS-

KYn alaisuuteen vaatii aktiivista kehittämistä kuntayhtymän kanssa alueen elinvoimaisuuden vahvis-

tamiseksi. 

 

Hyvinvoinnin edistämistyötä jatketaan hyödyntämällä strategian puolivälitarkastelun yhteydessä 

esille nousevia ilmiöitä, joihin toimenpiteet suunnataan. Keskeisiä ilmiöistä nousevia mittareita tuot-

tavat omat sisäiset ja ulkoiset kyselyt henkilöstölle sekä oppilaille ja muille asiakkaille. Lisäksi hyö-

dynnetään mm. kouluterveyskyselystä sekä terveyden edistämistä seuraavaa mittaristoa (TEA-vii-

sari). Strategian toteuttamisen eteneminen vahvistetaan käyttösuunnitelmassa vuodelle 2020.   

11.6.3. Talous 

 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

 

Yhteensä (ulkoinen) TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 1 249,1 1 098,1 1 251,6 1 134,9 1 124,9 

  Kulut -10 150,9 -10 098,5 -9 785,5 -9 647,7 -9 498,0 

Toimintakate -8 901,8 -9 000,4 -8 533,9 -8 512,8 -8 373,1 

 

11.6.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset 

Sivistysosaston isoin muutos toiminnallisesti ja taloudellisesti vuodelle 2020 on lukiokoulu-

tuksen järjestämisen muutos SASKY koulutuskuntayhtymässä. Tuottamistavan muutos vai-

kuttaa siten, että lukiokoulutuksen valtionosuudet maksetaan suoraan yhtymälle. Kustannus-

ten ylimenevästä osuudesta neuvotellaan erikseen ja se vahvistuu TP 2020 valmistuessa. 

 

Varhaiskasvatuksen osalta yksikköresursointiin vaikuttaa kesällä 2019 tehty päätös Manso-

niemen ryhmäperhepäivähoidon toiminnan päättymisestä elokuussa 2020. Aiemmin on la-

kannut yksityinen varhaiskasvatusyksikkö sekä perhepäivähoidosta resursointia on siirretty 
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päiväkoteihin. Mahdollinen subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen sekä ryhmäko-

komitoituksen pienentäminen vaikuttavat syksyn 2020 toiminnan järjestämiseen kustannuk-

sia nostaen.  

 

Yläkoulun osalta pienryhmä- ja ohjaajaresursoinnin tarkastelu mahdollisen koulun kasvatus-

ohjaajan rekrytoimiseksi toteutetaan kevään 2020 aikana.  

 

Oppilashuollon osalta yhteistyön koordinointi toisen asteen kampuksella, sekä oppilashuol-

lollisten palveluiden saavutettavuus perusasteella, ovat toimintavuoden kehittämiskohteena. 

 

Liikuntatoimessa terveysliikuntakoordinaattorin työpanoksen resursointi jatkuminen vahvis-

taa ennaltaehkäisevän työn panostusta. Lisäksi nuoriso- ja liikuntasihteerin tehtävänä on poik-

kihallinnollisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi. 

 

Kirjastossa toiminnalliset muutokset sisältyvät omatoimilehtilukusalin käyttöönoton kehittä-

miseen. Muutoksiin sisältyy varaus investointisuunnitelmassa. 

 

Vapaan sivistystyön toiminnalliset muutokset liittyvät selvitykseen palveluiden järjestämi-

sestä.  

 

Kulttuuripalveluissa selvitetään ja mahdollisesti toteutetaan yhteistyö Sata-Häme Soi -yhdis-

tyksen kanssa kulttuuripalveluiden järjestämisestä.  

 

Sivistyksen hallinnossa työntekijöiden vaihtuvuus vaikuttaa toimistopalveluiden järjestämi-

seen. Näillä näkymin sivistysjohtaja tekee talous- ja hallintopäällikön (ent. kaupunginsihteeri) 

viransijaisuutta vielä tammikuun. 

 

11.6.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/kehittämiskohteet  

(taustainformaatio valtuustolle) 

 

Sivistyksen hallinto valmistelee, seuraa ja ylläpitää sivistysosaston toiminnallisten ja taloudel-

listen tavoitteiden saavuttamista. Toimintaa ohjaa kaupunkistrategia 

- Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano 

- Toimialan pedagoginen kehittäminen 

- Sivistyksen hallinnossa koordinoidaan ja toteutetaan hankehallinto sekä kehittäminen ja hy-

vinvointityö. 

- Sidosryhmäyhteistyö muiden toimijoiden kanssa, yhteistoiminta 

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta 

- Perusopetuksen ja toisen asteen kuraattoripalveluiden tuottaminen sekä perusopetuksen psy-

kologipalveluiden tuottaminen 
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Varhaiskasvatus 

- Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin rakentaminen painopis-

teenä positiivinen pedagogiikka ja arviointi 

- Toiminta lasten välisissä ristiriidoissa – toimintasuunnitelman jalkauttaminen varhaiskasva-

tusyksiköissä 

- Liikkumista edistävän toimintakulttuurin kehittäminen yhteistyössä huoltajien kanssa 

- Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen yhdessä perusopetuksen kanssa 

 

Perusopetus vastaa perusopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan toteuttamisesta 

- Kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman toimeenpano 

- Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja mittarit 

o kouluterveyskyselyn tulokset mm. kouluruokailun arvostuksen ja viihtyisyyden kehit-

täminen  

o TEA-viisarin hyödyntäminen 

o yksikkökohtaisten hyvinvointikyselyiden hyödyntäminen 

- Hanketoiminnan koordinointi ja hankkeiden toteuttaminen 

- 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 

- Oppilashuollon ja erityisen tuen koordinoinnin kehitystyön jatkaminen 

 

Toisen asteen suurtuote  

- lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestetää SASKY koulutuskuntayhtymä 

- yhteistyö IDEA kampuksen kanssa 

- liikkuva opiskelu -hankeyhteistyö SASKYn kanssa 

- toisen asteen opiskeluhuollon kehittäminen  

- hankkeet musikaaliin, liikkumiseen ja laitehankintatukeen liittyen 

- oppilasmarkkinointi yhteistyössä SASKYn kanssa 

 

Kulttuuripalvelut vastaavat kulttuuritoiminnan tuottamisesta 

- Altin salin elokuvateatterin markkinointi ja elokuvien sekä teemaesitysten tuottaminen, yh-

teisöllisyys 

- Musiikkiopiston tuottaminen yhteistyössä SASKY:n kanssa, taiteen perusopetus ja harrasta-

minen 

- Kulttuurisihteerin resurssi 2pv viikossa, yhteisöllisten tapahtumien koordinointi yhteisesti 

SHS:n kanssa  

- Kulttuuripääkaupunki 2026 hakuun osallistuminen yhteistyössä Tampereen kanssa 

- Avustukset yhteisöille (SHS, Harmonikkainstituutti, Puistofilosofia) 

- Kulttuuripalveluiden järjestämisen selvitys 2020 
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Kirjastopalvelut 

- Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy tukemalla monipuolisten lukutaitojen hankkimista 

- Yhteisöllisyyden edistäminen järjestämällä lukemiskulttuuria edistäviä tapahtumia  

- Kirjaston asiakaspalvelun kehittäminen yhteistyössä Pirkanmaan ja Keski-Suomen -kirjasto-

jen kanssa, mm. digitaaliset palvelut 

- Omatoimiajan kehittäminen lehtilukusalin osalta 

 

Nuoriso- ja liikuntapalvelut: 

- Yhteistyö ympäristökuntien kanssa, esim. koulutuksia ja tapahtumajärjestelyjä yhteistyössä  

- Lisätään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon 

ottaen 

• Toimiva liikuntapolku eri-ikäisten liikkumisen tukemiseksi poikkihallinnollisen työn 

kautta; 

• Terveys- ja arkiliikunnan lisääminen; 

- Hyvinvointityön koordinointi: Hyvinvoinnin edistäminen poikkihallinnollisesti ja kolmannen 

sektorin toimijoiden kanssa; 

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

minen; 

• Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen  

• Poikkihallinnollisena kokeiluna Kouluchillaus jatkuu 

• Ravitsemus, liikunta, uni, some, päihteettömyys ym. teemoina nuorisotilalla ja tapahtu-

missa. 

• Avin nuorten harrastustoiminta-hanke jatkuu 5/2020 asti, uusi hankekausi haetaan. 

• Nuorten kuulemisen kehittäminen nuorisovaltuustotoiminnan kautta 

 

Vapaa sivistystyö vastaa kansalaisopistopalveluiden tuottamisesta Ikaalisten ja Jämijärven 

alueella 

- Kansalaisopiston järjestämisen selvittäminen vuoden 2020 aikana 

- Kansalaisopiston alueellisen kattavuuden ja saavutettavuuden ylläpito 

- Kansalaisopiston kurssitarjonnan kohdentaminen tarjoamalla hyvinvointia edistävää, moni-

puolista kurssitoimintaa eri ikäryhmille 

- Kansalaisopistotoiminnan tuottaminen pääosin omissa tiloissa 

 

11.6.6. Toimielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat ja mittarit 

(taustainformaatio valtuustolle)  

 

Sivistyksen hallinto TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Tulos ( 1 000 € )           

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

  Kulut -144,4 -151,5 -157,1 -138,7 -139,0 

  Netto -144,4 -151,4 -157,0 -138,6 -138,9 
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Varhaiskasvatus TP 2018 TA 2019  TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Päiväkotihoitoa saavien lasten lkm 177 167 167 167 160 

Perhepäivähoitoa saavien lasten lkm 63 62 62 50 50 

Esiopetusta saavien lasten lkm 75 73 72 65 64 

Yksityiden hoidon tukea saavien lasten lkm 15 5 5 5 5 

Päiväkotien hoitopäivät 17 348 19 000 19 000 19 000 18 900 

Päiväkotien osa-aikaiset hoitopäivät 6 135 6 000 6 000 5 000 5 000 

Perhepäivähoidon hoitopäivät 10 440 9 000 9 000 4 000 7 000 

Kulut/asukas -417 -399 -408 -404 -399 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 355,7 307,6 343,5 300,0 290,0 

  Kulut -2 922,4 -2 840,6 -2 835,0 -2 800,0 -2 750,0 

  Netto -2 566,7 -2 533,0 -2 491,5 -2 500,0 -2 460,0 

      

Perusopetus TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Perusopetuksen oppilasmäärä 664 675 689 676 681 

Joista erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 77 80 91 75 72 

Peruskoulunsa päättäneistä 100 %  

opiskelupaikassaan 31.12. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Oppilaiden viihtyvyys ja hyvinvointi: 

Vast. ka. (asteikolla 1-4) 3,30 3,10 3,10 3,20 3,3 

Sähköinen opetusmateriaalin osuus, % 40 40 40 40 40 

Perusopetuksen kustannukset, €/opp. -6 999,9 -6 992,0 6 866,2 -6 900,0 -6 900,0 

Kulut/asukas -734,1 -717,7 -747,3 -736,5 -724,6 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 634,4 545,2 619,7 550,0 550,0 

  Kulut -5 142,1 -5 138,4 -5 193,5 -5 100,0 -5 000,0 

  Netto -4 507,7 -4 593,2 -4 573,8 -4 550,0 -4 450,0 

      

Toisen asteen opetus TP 2018 TA 2019  TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Oppilasmäärä 87 86       

Opiskelijat/ikäluokan asukas, % 41 46(43)       

Lukion kustannukset/oppilas -7 272,5 -7 432,7       

Oppilaiden viihtyvyys ja hyvinvointi:  
Vast. ka. (ast. 1-4)   3,1       

kulut/asukas -117,13 -114,26 -73,5 -73,8 -74,1 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 47,7 27,5 107,8 107,8 107,8 

  Kulut -820,5 -814,1 -511,0 -511,0 -511,0 

  Netto -772,8 -786,6 -403,2 -403,2 -403,2 
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Kulttuuripalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Kulttuuriavustukset, 1 000€ -104,9 -75,9 -84,9 -84,9 -84,9 

Yläsatakunnan musiikkiopisto (1 000€) -67,2 -70,5 -67,0 -70,5 -70,5 

Musiikkiopiston osallistujamäärä 138 138 138 140 140 

Elokuvanäytösten määrä 168 130 130 130 130 

kulut/asukas  -36,1 -31,1 -31,1 -30,3 -30,4 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 42,5 44,7 39,2 40,0 40,0 

  Kulut -252,7 -221,7 -216,1 -210,0 -210,0 

  Netto -210,2 -177,0 -176,9 -170,0 -170,0 

      

Kirjastopalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Lainaajien %-osuus asukkaista 36,6 37,0 37,0 37,0 37,0 

Kirjaston lainojen määrä / asukas 13,1 14,0 14,0 14,0 14,0 

Kirjaston käynnit / asukas 7,4 8,0 8,0 8,0 8,0 

Tapahtumien määrä 50   50 50 50 

Osallistujamäärä tapahtumissa 1493   1500 1500 1500 

Kulut/asukas -39,7 -40,5 -39,7 -41,9 -42,0 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 13,5 12,0 12,0 12,0 12,0 

  Kulut -278,3 -288,9 -276,2 -290,0 -290,0 

  Netto -264,8 -276,9 -264,2 -278,0 -278,0 

      

Nuoriso- ja liikuntapalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Nuorisotoimi, kulut/ asukas* -59,4 -55,3 -55,3 -60,9 -61,8 

Liikuntatoimi, kulut/asukas -22,0 -20,5 -20,5 -21,5 -21,5 

Kohdeavustukset, kpl 3 3 3 3 3 

Nuorisotilan kävijämäärä, krt 5 007 5 900 4 700 4 600 4 600 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 44,6 25,0 24,0 25,0 25,0 

  Kulut -239,3 -258,0 -254,2 -258,0 -258,0 

  Netto -194,7 -233,0 -230,2 -233,0 -233,0 
*alle 29-vuotias asukas 
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Vapaa sivistystyö TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Opiskelijamäärä, brutto 2 258,00   2 300,00 2 300,00 2 300,00 

Opiskelijamäärä, netto 1 144,00   1 200,00 1 200,00 1 200,00 

Keskim. opiskelijamäärä/kurssi 10,00   11,00 11,00 11,00 

Opetustuntien määrä/opiskelija 2,25   2,24 2,24 2,24 

Opetustuntien määrä/vuosi 5088 5200 5050 5050 5050 

Kulut/opiskelija -107   -103 -104 -104 

Kulut/opetustunti -47   -47 -48 -48 

Kulut/asukas -50,1 -47,8 -49,3 -49,1 -49,3 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 110,7 91,0 105,3 100,0 100,0 

  Kulut -351,2 -340,3 -342,4 -340,0 -340,0 

  Netto -240,5 -249,3 -237,1 -240,0 -240,0 
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11.7. Ympäristölautakunta 

11.7.1. 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. 

11.7.2. Strategiset tavoitteet 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet  

• Mahdollistetaan elinkeinoelämän ja asumisen kehitystä aktiivisella kaavoituksella. 

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

nen). 

11.7.3. Talous 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

 

Yhteensä (ulkoinen)   TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Tulos (1 000 € )             

  Tuotot  88,2 90,0 108,9 95,0 95,0 

  Kulut  -474,8 -511,5 -556,4 -550,0 -550,0 

Toimintakate  -386,7 -421,5 -447,5 -455,0 -455,0 

 

11.7.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

 

Toimintakate on 447 500 euroa. Toimintatuottojen muutos on 21,0 % -yksikköä, toimintakulujen  

8,8 % -yksikköä ja toimintakatteen 6,2 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta selittävät asiat ovat: 

• Jätevesiasetuksen siirtymäajan päättyminen vaikuttaa toimenpidelupien määrään  

• Tarkistetut maksutaksat astuvat voimaan vuoden 2020 alussa, mikä vaikuttaa tulokertymään 

• Toimintakuluissa otettu huomioon henkilöstön eläköityminen ja rekrytoinnista aiheutuvat 

kulut 
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11.7.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/kehittämiskohteet  

(taustainformaatio valtuustolle) 

• Asemakaavoituksessa jatketaan elinkeinoelämän kannalta tärkeiden asemakaavojen laati-

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

paino suunnataan uutta yritystoimintaa  mahdollistaviin hankkeisiin sekä keskustatoimintoja 

tukeviin hankkeisiin. 

• Keskeisiä yritystoimintaa tukevia asemakaavahankkeita ovat: 

o Palinperäntien työpaikka-alueen asemakaava 

o Läykkälänlahden kaupunginosan (8) asemakaavan laajennus 

o Teikankaan teollisuusalueen asemakaavan laajennus 

• Muita vireillä olevia kaavahankkeita ovat: 

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

• Jatketaan osallistumista Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry:n organisoimaan 

virtavesien kunnostus ja taimenkantojen vahvistaminen projektiin. 

• Koveskosken padon kalatien rakentaminen yhteistyössä Pirkanmaan ja Hämeen ELY-kes-

kusten, Parkanon ja Kyrösjärven kalastusalueiden ja vesialueiden omistajien kesken. 

• Jatketaan osallistumista Pirkanmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan. 

• Selvitetään mahdollisuutta liittyä Hinku-hankkeeseen 

• Aloitetaan kiinteistöjen rakennusrekisteritietojen ajantasaisuuden kartoittaminen 

 

11.7.6. Toimielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat ja mittarit 

(taustainformaatio valtuustolle)  

 

Ympäristöpalvelut   TP 2018 TA 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit             

Hyväksytyt kaavat (lkm)    4  5 5 5 5 

Rekisteröidyt kiinteistöt (lkm)   13  15 15 15 15 

Operoidut kiinteistöt (lkm)   15  12 12 12 12 

Rakennusvalvonnan lupapäätökset   104  180 180 180 190 

Rakennusvalvonnan katselmukset   298  275 275 275 300 

Kokonaiskulut/asukas  -67,8 -71,89 -80,06 -79,42 -79,71 

Tulos ( 1 000 € )        

  Tuotot  88,2 90,0 108,9 95,0 95,0 

  Kulut  -474,8 -511,5 -556,4 -550,0 -550,0 

  Netto  -386,7 -421,5 -447,5 -455,0 -455,0 
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11.8. Tekninen lautakunta 

11.8.1. Toimielimen alla olevat suurtuotteet, palvelukuvaukset ja vastuuhenkilöt 

Suurtuote Vastuuhenkilö 

Hallinto Tekninen johtaja 

Yhdyskuntatekniikka Tekninen johtaja 

Kiinteistönhoito Rakennuspäällikkö 

Ravintopalvelut Palvelupäällikkö 

Siivouspalvelut Palvelupäällikkö 
 

Hallinto: Tekninen johtaja 

Hallinnon suurtuote kattaa hallinnosta muodostuvat kulut.  
 

Yhdyskuntatekniikka: Tekninen johtaja 

Yhdyskuntatekniikan suurtuote koostuu liikennepalveluista; katujen ja yksityisteiden ylläpito-  

suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista sekä joukkoliikennepalveluista. Lisäksi viher-, ulkolii-

kunta- ja muiden yleisten alueiden ylläpito-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluista sekä metsien 

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

kuntatekniikan suurtuotteeseen. 
 

Kiinteistönhoito: Rakennuspäällikkö 

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

Ravintopalvelut: Palvelupäällikkö 

Ravintopalvelut vastaavat kaupungin ruokapalveluiden tuottamisesta.  
 

Siivouspalvelut: Palvelupäällikkö 

Siivouspalvelut vastaavat kaupungin siivouspalveluiden tuottamisesta.  

11.8.2. Strategiset tavoitteet 

Valtuuston asettamat strategiset kehittämiskohteet  

• Uudisrakentaminen ja kiinteistöjen modernisoiminen vahvistaa vastuullisen ja 

kehittyvän kunnan imagoa samalla lisää kunnan houkuttelevuutta   

• Yleisen tieverkon ja katuverkon kehittäminen lisää paikkakunnan houkuttele-

vuutta, parantaa liikenneturvallisuutta ja elinympäristön viihtyisyyttä.  

• Kehitetään palveluita muuttamalla verkostotietoja sähköiseen muotoon.  

11.8.3. Talous 

Valtuuston asettama määräraha toimielimelle 

Yhteensä (ulkoinen)   TP 2018 TA 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Tulos (1 000 € )             

  Tuotot  1 647,3 1 719,1 1 712,5 1 650,5 1 650,5 

  Kulut  -6 476,0 -6 922,5 -6 789,3 -6 022,6 -6 939,5 

Toimintakate  -4 828,7 -5 203,4 -5 076,8 -5 372,1 -5 289,0 
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11.8.4. Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

Koko toimielimen toimintakate on 5 076 800 euroa. Toimintatuottojen muutos on  - 0,4 %-yksik-

köä, toimintakulujen – 1,9 % -yksikköä ja toimintakatteen –2,4 % -yksikköä. Tärkeimmät muutosta 

selittävät asiat ovat: 

• Ravinto- ja siivouspalvelut teknisen lautakunnan alaisuuteen 1.1.2020 

• Myyntivoittotulo-odotuksia mm. Hanuritalon ja metsän myynneistä 

 

11.8.5. Toimielimen hyväksymät toiminnalliset tavoitteet/kehittämiskohteet  

(taustainformaatio valtuustolle) 

• Läykkäläntien perusparannus I vaihe  

• Pirkantien kevyenliikenteenväylän perusparannus 

• Teijärven yksityistien sillan perusparannus (valtionapupäätös saatu) 

• Uuden liikuntahallin rakentamisen aloittaminen (edellyttää myönteistä valtion-

avustuspäätöstä) 

• Jatketaan kuntoarvioiden laadintaa kaupungin kiinteistöistä 

• Jatketaan leikkipaikkojen ja -välineiden turvallisuusparannuksia 

• Lisätään venepaikkoja Pohjoisrannan laiturille, erityisesti leveämmille veneille  

• Puistokäytävien perusparannukset 

• Ruokapalveluiden kehittäminen yhteistyössä lasten ja nuorten makuraadin, sekä 

ikäihmisten asiakasraadin kanssa 

• Laadun arvioinnin lisääminen siivottavissa kohteissa. 

 

11.8.6. Toimielimen hyväksymät suurtuotekohtaiset määrärahat ja mittarit 

(taustainformaatio valtuustolle)  

 

Teknisten palveluiden hallinto   TP 2018 TA 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Tulos ( 1 000 € )             

  Tuotot  0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

  Kulut  -90,9 -94,9 -88,3 -84,5 -84,5 

  Netto  -90,3 -94,4 -87,8 -84,0 -84,0 

 
 

 

  



 

  Talousarvio 2020 

________________________________________________________________________________ 
 

 

65 
 

 

 

Yhdyskuntatekniikka   TP 2018 TA 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit             

Kunnossapidetyt 

liikenneväylät (kadut), km 
  

65 
 

65 
 

65 
 

66 
 

66 

Hoidetut yksityistiet, km    267 266 266 266 266 

Hoidetut viheralueet, ha    45 46 46 46 46 
Kulut /asukas  196,8 -191,2 -191,0 -202,2 -202,9 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot  238,0 145,6 192,6 145,0 145,0 

  Kulut  -1 378,9 -1 339,2 -1 327,6 -1 400,0 -1 400,0 

  Netto  -1 140,9 -1 193,6 -1 135,0 -1 255,0 -1 255,0 

        

Kiinteistönhoito   TP 2018 TA 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit             

Kunnossapidettävä  

huoneistoala htm²  43 917 46 966 46 600 45 880 48 680 

Kiinteistönhoito € htm²/kk   -4,3 -4,7 -4,6 -4,8 -4,5 

Kulut /asukas  320,5 -375,4 367,3 379,2 381,2 

Tulos (1 000 € )            

  Tuotot  550,3 805,6 763,3 750,0 750,0 

  Kulut  -2 245,0 -2 628,7 -2 552,6 -2 625,7 -2 630,0 

  Netto  -1 694,7 -1 823,1 -1 789,3 -1 963,1 -1 894,4 

      

Ravintopalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

Lähiruokaprosentti 18,3 % 20,0 % 19,0 % 19,0 % 19,0 % 

suoritteiden määrä (kpl) 479 017 490 000 480 000 480 000 480 000 

kulut/suorite -3,75 -3,64 -3,45 -3,33 -3,33 

kulut/asukas -256,4 -254,9 -244,1 -244,0 -244,9 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 761,7 679,8 675,7 675,0 675,0 

  Kulut -1 796,0 -1 665,3                    -1 684,6 -1 690,0 -1 690,0 

  Netto -1 034,3 -985,5 -1 008,9 -1 015,0 -1 015,0 

      

Siivouspalvelut TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 

Mittarit           

  Siivousala, sm² 30 200 30 000 30 500 33 300 31 300 

  Siivous omana työnä €/sm²/kk -2,7 -2,9 -3,3 -2,4 -2,6 

  kulut/asukas -137,8 -149,3 -163,5 -163,9 -164,5 

Tulos ( 1 000 € )           

  Tuotot 96,7 87,6 80,4 80,0 80,0 

  Kulut -965,2 -1 194,4 -1 136,2 -1 135,0 -1 135,0 

  Netto -868,5 -1 106,8 -1 055,8 -1 055,0 -1 055,0 
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12. Investoinnit 

 

Esitetyt määrärahat ovat ulkoisia. 

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

 

KAUPUNGINHALLITUS (1 000 €) TA 2020 TS 2021 TS 2022 

        

KIINTEÄ OMAISUUS       

Tonttimaan myynti ja osto, netto  50 50 50 

(v. 2020: -30 /80; v. 2021: -30/80, v. 2022: -30/80)       

KIINTEÄ OMAISUUS YHT. 50 50 50 

        

IRTAIMISTO       

ICT-palvelut 70 55 75 

IRTAIMISTO YHT. 70 55 75 

        

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS       

tonttien kuntoonpanoon 20 20 20 

teollisuustonttien kuntoonpano (edellyttää esisopimusta) 150   

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT. 170 20 20 

        

KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ 290 125 145 

    

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (1 000€) TA 2020 TS 2021 TS 2022 

        

TALONRAKENNUS       

Sote keskus       

vastaanoton ja röntgenin parannus 10 100   

Kotipihlaja       

laajennus (2 solua, n. 200 m2) 20 400   

Toivolansaarikoti       

lvis järjestelmän uusiminen (suunn. +  toteutus) 40 250 250 

        

TALONRAKENNUS YHT. 70 750 250 

        

IRTAIMISTO       

ICT-investoinnit       

siirrot vuodelta 2019, käyttöönotto ja koulutus 156 50 20 

Omaolo 25     

        

IRTAIMISTO YHT. 181 50 20 

        

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 251 800 270 
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SIVISTYSLAUTAKUNTA (1 000 €) TA 2020 TS 2021 TS 2022 

        

TALONRAKENNUS       

Keskuskeittiön varavoima   90   

        

Yhteiskoulu 100     

        

Kilvakkalan koulu       

- lvis peruskorjaus ja suunnittelu   10  310  

        

Tevaniemen koulu       

- keittiön ja ruokasalin perusparannus       

- lvis peruskorjaus 10  250    

        

Päiväkoti Kakkospesä        

- lämmitysjärjestelmän uusinta   10 50 

        

Kilvakkalan päiväkodin osto   160   

        

TALONRAKENNUS YHT. 110 520 360 

        

IRTAIMISTO       

Omatoimikirjasto, lehtienlukusali 10     

        

IRTAIMISTO YHT. 10 0 0 

        

SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 120 520 360 

    

TEKNINEN LAUTAKUNTA (1 000 €) TA 2020 TS 2021 TS 2022 

        

TALONRAKENNUS       

Tekninen toimisto, varaston laajennus 120     

Arkisto   100 100 

Liikuntahalli (edellyttää myönteistä valtionosuuspäätöstä, 750 000 €) 2 800 2 150   

Leirintäalue 15     

TALONRAKENNUS YHT. 2 935 2 250 100 

        

IRTAIMISTO       

Nostimet ruokakuljetuksiin 2 kpl 30     

Liikuntahallin kalusto   250   

IRTAIMISTO YHTEENSÄ 30 250 0 

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS       
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PATRAKAN KALLIOALUE       

Louhinta ja murskaus 350   200 

Luomun alue, laskeutusaltaan suunnitelma 20     

Luomun alue, laskeutusallas     50 

PATRAKAN KALLIOALUE YHT. 370 0 250 

        

MAANTIET       

MT 2595 Liikenneympyrä (taideteos/maamerkki)   150   

MAANTIET YHT. 0 150 0 

        

KADUT       

        

Kokoojakadut       

Läykkäläntie 300 250 20 

Kylpylän alueen kadut 40     

KLV Silkintien alikulku 
(edellyttää myönteistä avustuspäätöstä n. 210 000€ )   270   

KLV Pirkantie 130 20   

KLV Silkintie    50 15 

Luomukatu   20 150 

KLV Kolmen airon katu     40 

        

Vanhat asuntokadut       

Kirkkokatu 20 80 15 

Läykkälänlahti 20 20 20 

Myllymäenkatu    100 50 

Pilvilinnankatu (edellyttää mt 2595:n parantamista)   60 20 

Kamraatintie   80 20 

        

Pienkohteet 20 20 20 

Asfaltointi 50 50 50 

Katu- ja tievalaistus/kaapelointi 50 50 50 

        

KADUT YHT. 630 1 070 470 

        

YKSITYISTIET       

Siltojen- ja rumpujen uusimiseen 30 100 100 

Teijärven yksityistien silta  (valtionavustus, n. 146 000 €) 70     

YKSITYISTIET YHT. 100 100 100 
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VIHERTOIMI       

Leikkivälineiden turvallisuusparannukset     15 10 10 

Katuvihreys                 10 10 10 

Pienkohteet          15 15 15 

Läykkälänlahden asuntoalueen vesienjohtaminen 10     

Pohjoisrannan laiturin jatke (yli 2,5 m leveät veneet)  15     

Puistokäytävien perusparannukset             10     

Lippuaukion suihkukaivo           15     

Kylien kaukaloiden peruskunnostukset         10     

Pohjoisrannan kakkoslaituri     30   

Kylpylän kuntoradan ylikulkusilta     80 

Jalkapallokenttä tekonurmikenttä  

(edellyttää myönteistä avustuspäätöstä)     600 

Puistokäytävä välille Teljonkatu-keskusurheilukenttä              20 

VIHERTOIMI YHT. 100 65 735 

        

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT. 1 050 1 465 1 555 

        

IRTAIMISTO       

Pienoiskuorma-auto ja nosturi 90     

Pressuhalli Patrakkaan 80     

Vatulan mönkijä (latutyöt)  15     

Urheilukentän välineistö     10     

Vihertoimen lava-auto          40 

Suurtehoruohonleikkuri     70 

IRTAIMISTO YHT. 195 0 110 

        

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ 4 360  3 885 1 765 

        

KOKO KAUPUNKI YHTEENSÄ, NETTO 5 021 5 330 2 540 

 - tuotot -556 -610 -290 

 - kulut 5 577 5 940 2 830 

 

 

 
  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikaalisten kaupunki    

 

Valtakatu 5-7  

PL 33, 39501 IKAALINEN 

 

vaihde: (03) 450 11 

Sähköposti: kanslia@ikaalinen.fi 
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