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1 Talousarvion yleisperustelut 

1.1 Suunnitelmien yleiset perusteet ja kehitysnäkymät 

Kuluvana vuonna Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 prosenttia. Vuoden 2019 

kasvuennuste on 1,7 prosenttia, minkä jälkeen kasvuvauhti hiipuu 1,5 prosenttiin. Työllisyyden 

kasvu jatkuu nopeana lähivuosina nousten 73 prosenttiin vuonna 2020. Erityisesti 

rakennusinvestointien supistuminen vaikuttaa kuitenkin tulevan vuoden talouskasvuun 

hidastavasti.  

Talousarviovuonna 2019 kuntatalouden tulojen arvellaan koko maan tasolla kasvavan menoja 

nopeammin verotulojen kasvun kiihtyessä. Vaikka valtionosuudet laskevat kuluvasta vuodesta 

muun muassa valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuksesta johtuen, ennustetaan 

vuosikatteille positiivista kehitystä tulevina vuosina. Menoja kasvattavat sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelutarpeen kasvu sekä kunta-alan palkankorotukset ja 

kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen.  

Maakunta- ja sote-uudistus on edennyt verkkaiseen tahtiin. Tällä hetkellä uudistus on 

perustuslakivaliokunnassa lausuntokierroksella. Uudistusta koskevat lait tullevat näillä näkymin 

eduskunnan hyväksyttäväksi kevättalvella 2019. Astuessaan voimaan uudistus vaikuttaa kuntien 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuisiin samoin kuin valtionosuuksien ja 

verotulojen määräytymisperusteisiin. Vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmissa ei Kuntaliiton 

suosituksesta ole huomioitu uudistuksen vaikutuksia. 

Karstulan kuntatalouteen vaikuttavat tulevina vuosina merkittävät investoinnit suurimpina 

yhtenäiskoulu ja terveyskeskus. Kouluhankkeen valmistelutyöt ovat jatkuneet ja tavoitteena on 

saada hanke suunnitelmista toteutusvaiheeseen tulevan vuoden aikana. Investointien vaikutus ei 

vielä ole merkittävä vuoden 2019 toimintakuluihin. Rahoitusmalli, kustannusten täsmentyminen ja 

toteutustavat vaikuttavat siihen mitkä tulevat olemaan investointien todelliset talousvaikutukset. 

Investointivarauksilla pyritään myös huolehtimaan nykyisen kiinteistökannan kunnon ja arvon 

säilyttämisestä.  

Karstulastrategia 2018 ohjaa kunnan toimintaa ja talouden suunnittelua. Palvelukeskusten ja 

vastuualueiden määrittelemät toiminnalliset tavoitteet mukailevat strategian linjauksia ja luovat 

perustan tulo- ja menoarvioille. Kesäkuussa käyttöönotetun uuden strategian jalkauttamistyö 

jatkuu edelleen. Tavoitteena on tehdä strategia eläväksi ja jatkuvaksi prosessiksi, joka on 

osallisena kaikessa kunnan päätöksenteossa ja toiminnassa. Strategian avulla pyritään myös 

vastaamaan väestönkehitysennusteen mukanaan tuomaan haasteeseen tekemällä kunnasta 

vetovoimaisen asuin- ja toimintapaikan niin nykyisille kuin uusillekin asukkaille ja yrityksille. 

Pääteemoina strategiassa ovat elinvoimaisuus sekä palvelut ja hyvinvointi. 
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Vuoden 2019 talousarvio on 49 100 euroa ylijäämäinen. Seuraavien vuosien taloussuunnitelmat 

ovat vuoden 2019 tasolla tarkentuen myöhemmin. Tulevina vuosina tullaan Karstulan 

kuntataloudessa tarvitsemaan tiukkaa kurinalaisuutta.  Pitkällä tähtäimellä se onnistuu parhaiten 

kehittämällä toimintatapoja digitaalistuvassa toimintaympäristössä, ei vain seurailemalla vaan 

karstuseen tapaan aktiivisesti etukenossa. Tämä on vastuullista toimintaa, jolla varmistetaan 

sekä kuntalaisten että seutukunnan hyvinvointi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Karstulan kunta 

 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2021 
 

 

 
 3 
 

1.2 Kuntastrategia ja palveluorganisaatio 

Karstulan kunnanvaltuuston 25.6.2018 hyväksymä uusi kuntastrategia on pohjana talouden 

suunnittelulle ja tavoitteiden määrittelylle vuonna 2015 voimaan tulleen uudistetun kuntalain 

hengessä. Kukin hallintokunta päivittänyt uudet tulevan tilivuoden tavoitteensa strategian 

linjausten mukaisesti. Strategiassa on määritelty kunnan arvomaailmaa noudattelevat 

toimintalinjat ja päämäärät. Uuden strategian nimeämät arvot ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus 

ja aktiivisuus.   
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Karstulan kunnan palveluorganisaatio luottamustoimielinten osalta esitetään seuraavassa 

kaaviossa. Palkatun henkilöstön organisaatio esitetään talousarvion liitteenä olevassa henkilöstö- 

ja koulutussuunnitelmassa. Työnjaosta ja päätösvallasta annetut määräykset sisältyvät 

kunnanvaltuuston hyväksymiin hallintosääntöihin. Uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.1.2018. 

Sen päivitetty versio otettiin käyttöön 1.11.2018. 
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1.3 Talousarvion laadintaperusteet 

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset 

ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 

1.3.1 Tavoitteet ja mittarit 

Talousarvion nimetyt sanalliset tavoitteet pyrkivät noudattamaan strategian linjauksia. Sekä 

tavoitteet että mittaristo on laadittu hallintokunnittain. Mittariston tehtävänä on osoittaa 

konkreettisesti ja havainnollisesti, kuinka tavoite saavutetaan. Uuden strategian kehittämistyö 

jatkuu vielä yhteisen mittariston määrittelytyöllä.  

1.3.2 Palkat ja henkilöstömenot  

Henkilöstökulujen kasvu vuonna 2019 arvellaan olevan noin 3,5 %. Kasvu johtuu pääasiassa 

kunta-alan työehtosopimusten mukaisista palkkojen yleiskorotuksista sekä järjestelyerästä.  

Näiden korotusvaikutus palkkoihin on yhteensä 212 626 €.  Vuoden 2019 aikana päättyvän 

lomanmääräytymisvuoden lomarahat maksetaan Kiky-sopimuksen mukaan vähennettynä. 

Lomarahojen leikkauksella on vaikutusta vuoden 2019 kuluihin kolmen kuukauden osalta. Tämän 

jälkeen lomaraha palautuu tavanomaiselle tasolle 1.4.2019 alkaen. Kunnan henkilöstökulujen 

arvioidaan olevan vuonna 2019 kaikkiaan 7 858 720 €.  

010

KUNNANVALTUUSTO

010

KUNNANHALLITUS

Keskusvaalilautakunta 

 

Tarkastuslautakunta 

Viestintäjaosto Henkilöstöjaosto Maaseutujaosto 
Tie- ja ympäristö-

jaosto 

Sosiaali- ja 

terveysjaosto 

Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta 
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1.3.3 Kuntayhtymät ja muu yhteistyö 

Kunnan käyttötalouden menoihin sisältyvät seuraavat merkittävät maksuosuudet kuntayhtymille 

ja muille yhteistyökumppaneille: 

SoTe kuntayhtymä   

-       Perusturvaliikelaitos Saarikan oma toiminta 11 652 060 € 

-       Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 4 673 670 € 

Keski-Suomen liitto 40 330 € 

Jyväskylän kaupunki, palo- ja pelastustoimi 339 400 € 

Viitasaaren kaupunki,   

-       ympäristöterveydenhuolto 48 000 € 

-       eläinlääkintähuolto 111 310 € 

Pihtiputaan kunta, maaseutuhallinto 65 800 € 

Saarijärven kaupunki, musiikkiopisto 18 000 € 

Suomen Kuntaliitto ry 15 360 € 

Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry, Leader-ohjelma 27 500 € 

  
 

1.3.4 Avustusmäärärahat 

Talousarvioon on sisällytetty avustusmäärärahat seuraaviin jo aikaisemmin käytössä olleisiin 

tukijärjestelmiin: 

Uudisasukkaan asumistuki. Tukijärjestelmässä myönnetään tuki yksityiselle ensiasunnon 

hankkivalle henkilölle tai perheelle, joka rakentaa tai ostaa itselleen ensimmäisen 

omistusasunnon Karstulassa ja joka asuu pysyvästi tässä hankkimassaan asunnossa kunkin 

vuoden alussa (1.1.) Tuen määrä on 250 € tuen kohteena olevassa kiinteistössä ao. vuonna 

(1.1.) asunutta ja pysyväksi asukkaaksi henkikirjoitettua henkilöä kohti. Tukiaika on kolme vuotta 

(kolme vuotuiserää). Tukijärjestelmästä aiheutuva kustannus vuoden 2019 talousarviossa on 

arviolta 50 000 €. 

Maksuton päivähoito tai kotihoidon kuntalisä. Tukijärjestelmässä 31.12.2019 mennessä syntyville 

karstusille lapsille järjestetään 12 kuukauden ajan maksuton päivähoitopaikka tai vaihtoehtoisesti 

maksetaan kotona tai yksityisessä hoidossa hoidettaville alle 3-vuotiaille kotihoidon tuen 

kuntalisää 100 € kuukaudessa. Em. 12 kuukauden jakso voi muodostua yksinomaan 

päivähoidosta, kotihoidosta, yksityisestä hoidosta tai näiden eri hoitomuotojen yhdistelmästä. 

Tukijärjestelmästä aiheutuva kustannus vuoden 2019 talousarviossa on arviolta 48 000 €. 
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Vanhusten siivouspalvelujen oston tukeminen. Tukijärjestelmässä tuetaan yli 80-vuotiaiden 

kuntalaisten siivouspalvelujen ostamista siivouspalveluyrityksiltä. Kunta maksaa yli 80-vuotiaiden 

kuntalaisten siivouspalvelujen käytöstä yritykselle 10 € kuukaudessa taloutta kohti eli enintään 

120 € vuodessa taloutta kohti. Käytännössä siivouspalveluyritykset laskuttavat yli 80-vuotiaiden 

kuntalaisten ostamasta siivouspalvelusta kuntaa em. tuen osuuden ja ylimenevän osuuden 

asiakkaalta. Tukijärjestelmästä aiheutuva kustannus vuoden 2019 talousarviossa on arviolta 

10 000 €. 

Sotaveteraanien ateria- ja siivouspalvelut. Tukijärjestelmässä kunta järjestää kunnan alueella 

kotona asuville sotaveteraaneille ateriapalvelut viitenä päivänä viikossa ja siivouspalvelut noin 

kaksi tuntia kerran kuukaudessa. Ateriapalvelut on perusteltua järjestää myös sotaveteraanin 

kanssa samassa taloudessa asuvalle puolisolle. Sotaveteraanilla tarkoitetaan Kelan rintamalisää 

saavaa henkilöä. Kela maksaa rintamalisää Suomessa asuvalle miehelle tai naiselle, jolla on 

rintamasotilastunnus tai naisille myönnetty rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus tai 

veteraanitunnus. Lisä maksetaan myös miinanraivaajille, joille Sota-arkisto on antanut 

todistuksen osallistumisesta miinanraivaustehtäviin vuosina 1945–52. Tukijärjestelmästä 

aiheutuva kustannus vuoden 2019 talousarviossa on arviolta 20 000 €. 

Oppisopimustuki. Tukijärjestelmän mukainen kunnallinen oppisopimustuki myönnetään kunnan 

lisätukena valtion tukemaan oppisopimukseen, joka on tehty sellaisen karstulalaisen ensisijaisesti 

alle 25-vuotiaan henkilön kanssa, joka on ammatillista peruskoulutusta vailla tai ammatillisen 

peruskoulutuksen omaava mutta työpaikan saanti edellyttää työpaikkakoulutusta. Tuki 

myönnetään Karstulassa toimivalle pk-yritykselle. Tuen määrä on 84–252 € kuukaudessa, 

keskimäärin tuki on 168 € kuukaudessa. Tukiaika on enintään puolet (50 %) oppisopimusajasta. 

Tuki maksetaan jälkikäteen samoin perustein kuin valtion maksama oppisopimuksen 

koulutuskorvaus. Lisäksi edellytetään, että oppisopimustuen saava yritys ei saa tuen saamiseksi 

lomauttaa tai irtisanoa nykyistä työvoimaa. Tukijärjestelmästä aiheutuva kustannus vuoden 2019 

talousarviossa on arviolta 5 000 €. 

Nuorten kesätyöllistäminen yrityksissä tai yhteisöissä. Tukijärjestelmässä kunta myöntää 

avustusta Karstulassa sijaitseville yrityksille ja yhteisöille karstusten 16–25 -vuotiaiden nuorten 

työllistämiseen kuukauden mittaiseen työsuhteeseen kesäkaudella 2.5.–30.9. Avustus on 

suuruudeltaan 270 € kesätyöntekijää kohti. Avustukset myönnetään yritysten ja yhteisöiden 

hakemusten perusteella ja maksetaan jälkikäteen edellyttäen selvitystä työnantajalle kuuluvien 

velvoitteiden hoitamisesta. Tukijärjestelmästä aiheutuva kustannus vuoden 2019 talousarviossa 

on arviolta 10 000 €. 

Yksityistieavustukset. Kunta myöntää avustusta yksityisteiden perusparannus- ja 

kunnostushankkeisiin sekä yksityisteiden kunnossapitoon teknisen lautakunnan päättämien 

periaatteiden mukaan. Avustuksiin varattu määräraha vuoden 2019 talousarviossa on 115 000 €. 
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Avustukset kansalais-, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnalle. Kunta myöntää toiminta- ja 

kohdeavustuksia, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso- 

ja kulttuuritoiminnalle. Harkinnanvaraisista avustuksista päättää sivistyslautakunta 

kunnanhallituksen hyväksymän avustussäännön periaatteiden mukaan. Avustuksiin varattu 

määräraha vuoden 2019 talousarviossa on 28 500 €.  

Lukiolaisen tukipaketti. Kunta myöntää avustusta, mikä käsittää kannettavan tietokoneen, 

koulumatkat KELA-tukeen oikeutetuille, sähköiset oppikirjat pakollisiin kursseihin ensimmäiselle 

lukuvuodelle ja enintään kuukauden lisensseillä sekä 200 euron suuruisen kuukausittaisen tuen 

muualta Karstulaan muuttaville lukiolaisille. Avustuksiin on varattu vuoden 2019 talousarviossa 

58 800 €. 

1.3.5 Verotulot 

Kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2019 on määrätty 21,5 %.  

Kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle 2019 on määrätty 

- yleinen kiinteistövero 1,03 % 

- vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,48 % 

- muiden asuinrakennusten kiinteistövero 1,36 % 

- voimalaitosten kiinteistövero 3,10 % 

- yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00 % 

Verotulojen arvioinnissa käytetään Kuntaliiton veroennustetta. Talousarvioon otettu arvio 

verotuloista: 

Tuloveron (kunnallisveron) tuotto 10 617 000 euroa 

Kiinteistöveron tuotto 1 085 000 euroa 

Yhteisöveron tuotto 1 443 000 euroa 

Verolajien tuotot yhteensä 13 145 000 euroa 

Verotuotot €/asukas (31.12.2019 asukaslukuennuste 4013) 3 276 euroa 

1.3.6 Valtionosuudet 

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta 

kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 

mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (1704/2009) sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuolto, esi- 

ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja asukasperustaisesti rahoitettava taiteen 

perusopetus. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on osa kunnan peruspalvelujen 
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valtionosuutta. Lisäksi kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvät yleinen osa, erityisen 

harvan asutuksen ym. lisäosat, järjestelmämuutoksen tasaus, harkinnanvarainen valtionosuuden 

korotus ja valtionosuudessa huomioon otettavat lisäykset ja vähennykset, mm. veromenetysten 

kompensaatio. Peruspalvelujen alustava valtionosuusprosentti vuodelle 2019 on 25,37 % ja 

kunnan omarahoitusosuus on 3 580,17 €/asukas.  

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

euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus 

lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluille. Lisäksi opetus- ja 

kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta (pidennetty 

oppivelvollisuus, lisäopetus, maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava opetus jne.) ja 

rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan (kansalaisopistot, museot, teatterit, orkesterit, 

nuorisotyö jne.). OKM:n valtionosuusrahoitukseen liittyvä arvio kunnan omarahoitusosuudesta 

vuodelle 2019 on 255 €/asukas. 

Valtionosuuksien arvioinnissa käytetään Kuntaliiton ennustetta. Talousarvioon otettu arvio 

valtionosuuksista: 

Valtionosuudet yhteensä  14 421 190 €  

Valtionosuudet, €/asukas (31.12.2019 asukaslukuennuste 4013)      3 593,62 €  

1.3.7 Maksut ja muut toimintatuotot 

Maksut ja muut toimintatuotot ovat monilta osin lainsäädännön määrittämiä. Niiltä osin kuin 

päätösvalta on kunnalla, maksut ja muut toimintatuotot pyritään pitämään kohtuullisina. Vuodelle 

2019 on tehty joitakin korotuksia teknisen palvelukeskuksen palvelutaksoihin. 

1.3.8 Lainanottoperiaatteet ja maksuvalmiuden ylläpitäminen 

Karstulan kunnalla on kuntatodistuksia vastaan nostettua lyhytaikaista (1-3 kk) lainaa, josta on 

viime vuosien korkotasolla saatu positiivista korkotuottoa. Tarkkaa lyhennyssuunnitelmaa lainalle 

ei tästä syystä ole ollut. Ennusteen mukaan korkotasossa on tapahtumassa muutos vuoden 2019 

aikana siten, että korot lähtevät nousuun. Pitkäaikaisissa talouden ennusteissa on huomioitu 

luoton lyhennys ja korkokustannukset.  

Kunnanhallitus voi markkinatilanteen muuttuessa muuttaa lyhytaikaisia lainoja pitkäaikaisiksi 

lainoiksi ilman kunnanvaltuuston erillistä päätöstä enintään puolet kunnan 

kokonaislainamäärästä. 

Kunnanhallitus voi lisäksi ryhtyä toimiin korkosuojausten ottamiseksi kunnan lainoihin valtuuston 

hyväksymän erillisen valtuutuksen mukaisesti. Korkosuojauksissa on kuitenkin noudatettava lain 

edellyttämää varovaisuutta ja harkintaa. 
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Kunnalla on tätä talousarviota laadittaessa sijoitettuja rahavaroja noin 6 miljoonaa €, joista 4 

miljoonaa on määräaikaistalletuksena ja 2 miljoonaa lyhytaikaisena sijoitusosuutena ns. 

parkkirahastossa. Sijoitusten tuotto on ollut edelleen vuonna 2018 lainoista maksettua korkoa 

suurempi. Viimeisten vuosien aikana sijoitusten tuotto on ollut alhaista, mutta myös korkotaso on 

ollut erittäin alhainen. Kunnan sijoitukset ja lainamäärä suhdetta on jatkuvasti syytä tarkastella 

sijoitusten tuoton ja lainojen korkotason muutosten kannalta. Samalla tulee kiinnittää huomiota 

kunnan lainamäärään. Sijoituksia hoidetaan valtuuston (16.6.2014/16 §) hyväksymien 

sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti, joiden mukaan sijoitustoiminnan tulee olla 

taloudellisesti tuottavaa.  

1.3.9 Taloussuunnitelma 

Talousarviovuoden 2019 lisäksi talousarviokirjassa on esitetty taloussuunnitelmat vuosille 2020-

21. Kuntaliiton ohjeen mukaisesti sote- ja maakuntauudista ei ole huomioitu 

taloussuunnitelmassa koska siihen ei ole käytettävissä riittävän tarkkoja työkaluja eikä 

lainsäädäntöä pohjaksi. 

Kunnan verotuloihin on ennustettu lievää kasvua vuoden 2019 aikana verrattuna vuoteen 2018. 

Osittain se johtuu vuoden 2018 verotuloihin kohdistuneesta korjauserästä, minkä vuoksi vuoden 

2018 verotulot jäävät ennustetta pienemmiksi.  Talousarviovuodelle 2019 sekä 

taloussuunnitteluvuodelle 2020 verotulot on arvioitu verotulokehikon avulla vahvistettujen tulo- ja 

kiinteistöveroprosenttien mukaisesti. Vuoden 2021 verotulot on pidetty 2019 vuoden tasolla.  

Valtionavustukset tulevat edelleen pienenemään vuonna 2019. Valtionavustukset on huomioitu 

taloussuunnitteluvuosille 2020-21 vuoden 2019 tasolla. Parempaa ennustetietoa vuoden 2019 

jälkeen ei ole käytettävissä.  

Kunnan verotulojen kehitys riippuu pitkälti yleisen taloustilanteen kehityksestä, mutta merkittävää 

vaikutusta on myös paikallisilla investoinneilla, elinkeinoelämän vireydellä ja työllisyystilanteella. 

Kunta voi omilla toimillaan vaikuttaa suunnitelmavuosien talouteen vain rajallisesti. 

Merkittävimmin voimme vaikuttaa ylläpitämällä yleistä elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia. 

Talousarvion 2019 laadintavaiheessa on aiempina vuosina aloitettu yhtenäiskoulun 

hankintaprojekti etenemässä investointi- ja rahoitusmallipäätösvaiheeseen. Talousarvion 

rahoitusosassa on huomioitu korkokuluja kattamaan mahdollisen lainarahoituksen kustannuksia. 

Investointipäätöksestä ja toteutustavasta riippuu se minkä verran taloussuunnitelmavuodet 2020-

21 tulevat muuttumaan. Vuoden 2021 alusta alkaen kaavailtu maakuntauudistus toteutuessaan 

vaikuttaa jo kyseisen vuoden talouteen. Muutokset sote-kuntayhtymän toiminnassa saattavat 

vaikuttaa Karstulan toimintaan ja talouteen jo vuoden 2020 alusta lähtien. 

1.3.10 Talousarvion sitovuus ja tilivelvollisuus 
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Kunnanvaltuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden 2019 talousarviona 

sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2020–2021 ohjeellisena noudatettavaksi. 

Kunnanhallitus saattaa vahvistetun talousarvion täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien 

noudatettavaksi. Erillisiä käyttösuunnitelmia ei tehdä. 

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova seuraavilla talousarviokokonaisuuksilla: 

 kunnanhallitus 

 sosiaali- ja terveystoimi 

 sivistystoimi 

 tekninen toimi 

 tuloslaskelma 

 investoinnit 

 rahoituslaskelma. 

Kunnanvaltuusto päättää määrärahat ja tuloarviot sekä tavoitteet tehtäväalueittain. 

Investointimäärärahat myönnetään hankeryhmittäin. Talousarvio on kunnanvaltuustoon nähden 

sitova nettomääräisenä käyttötalouden ulkoisten erien osalta päävastuualueittain ja investointien 

osalta hankeryhmittäin. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen ja lyhytaikaisten lainojen 

yhteismäärän muutos ja antolainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova.  

Talousarvio on kunnanhallitukseen ja lautakuntiin nähden sitova käyttötalouden osalta 

kustannuspaikoittain ja investointien osalta hankkeittain. Sitovuustasona käyttötalouden menoihin 

ja tuloihin nähden on toimintakate (nettomenot). Henkilöstömenoja tai niiden säästöjä ei saa 

käyttää muiden menolajien katteeksi.  

Määrärahojen riittävyydestä, tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta vastaavat  

 tilivelvolliset luottamushenkilöt: kunnanhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja 

toimikuntien jäsenet 

 tilivelvolliset viranhaltijat: kunnanjohtaja ja palvelukeskusten johtajat. 
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2 Tavoitteet ja käyttötalous 
 

2.1 Kunnanvaltuusto 

 

Toimielimet: 
kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta 

Toimielinten tehtävät: 
Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin, joka vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto 
päättää ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, konserniohjauksen periaatteista 
sekä hallinnon järjestämisen, talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto hyväksyy 
kunnan talousarvion ja tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta. Lisäksi valtuusto huolehtii, että 
kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. 
 
Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen. 
Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnallisvaalien ja valtiollisten vaalien järjestämisestä 
kunnassa vaalilainsäädännön edellyttämällä tavalla. 
 
Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikauttaan 
vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava 
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston 
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. 
Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävät on määritelty kunnan tarkastussäännössä. 

Perustelut ja informatiiviset tiedot: 
Kunnanvaltuuston kustannuspaikalle varataan määräraha kunnanvaltuuston toimintaan. Vaalien 
kustannuspaikalle varataan määräraha eduskuntavaalien järjestämiseen huhtikuussa 2019 ja 
europarlamenttivaalien järjestämiseen toukokuussa 2019. Talousarviossa varaudutaan myös 
maakuntavaalien järjestämiseen europarlamenttivaalien yhteydessä. Tilintarkastuksen kustannuspaikalle 
varataan määräraha tarkastuslautakunnan toimintaan sekä ulkoisen tarkastuksen eli tilintarkastuksen 
ostopalveluun auktorisoidulta JHTT-tilintarkastusyhteisöltä. 

 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

10000 Vaalit   -35 700 -35 700 

11200 Kunnanvaltuusto   -34 000 -34 000 

11100 Tilintarkastus   -20 080 -20 080 

11250 
Luottamushenk. 
kokousjärjestelmä   -20 900 -20 900 

YHTEENSÄ     -110 680 -110 680 
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2.2 Kunnanhallituksen päävastuualue 

Toimielin: Kunnanhallitus 

Toimielimen tehtävät: 
Kunnanhallituksen tehtävänä on vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston 
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus vastaa valtuuston 
hyväksymän kuntastrategian mukaisesti kunnan järjestämisvastuulla olevien kuntapalvelujen 
organisoinnista, konsernijohdosta ja -ohjauksesta, kunnan edunvalvonnasta, kunnanhallitukselle 
määrätyistä tehtäväalueista sekä sovittaa yhteen lautakuntien sekä niiden alaisina toimivien 
palvelukeskusten toiminnan kunnanvaltuuston taloudellisesti kestävällä tavalla määrittämien voimavarojen 
mukaisesti. 

Palvelukeskukset: 
Talousarvion liitteenä olevassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa esitetään kunkin palvelukeskuksen 
organisaatiorakenne.  

Tilivelvolliset viranhaltijat: 
kunnanjohtaja, hallinto- ja henkilöstöpäällikkö, talous- ja hankintapäällikkö  

KÄYTTÖTALOUSOSA, TALOUSARVIO 2019         

KUNNANHALLITUKSEN PÄÄVASTUUALUE         

ulkoinen ja sisäinen TP 2017 TA 2018 TA 2019 
TA 18/TAE 
19 

TA 18/TAE 
19 

  2017 2018 2019 muutos, € muutos, % 

                                                                      

TOIMINTATUOTOT                                                                     

Myyntituotot 2 041 549 2 075 740 1 991 200 84 540 -4,1 

Tuet ja avustukset 221 241 210 500 185 000 25 500 -12,1 

Muut toimintatuotot 2 323 943 2 266 420 2 209 770 56 650 -2,5 

TOIMINTATUOTOT 4 586 733 4 552 660 4 385 970 166 690 -3,7 

Valmistus omaan käyttöön                               30 000 -30 000 100 

TOIMINTAKULUT                                                                     

Henkilöstökulut -2 268 833 -2 345 320 -2 310 620 -41 200 -1,8 

Palvelujen ostot -1 806 956 -1 414 020 -1 698 430 244 410 16,8 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 315 991 -1 175 400 -1 217 480 38 580 3,3 

Avustukset -160 641 -406 000 -183 000 -223 000 -54,9 

Muut toimintakulut -124 348 -81 450 -158 700 66 250 71,7 

TOIMINTAKULUT -5 676 769 -5 422 190 -5 568 230 85 040 1,6 

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 090 036 -869 530 -1 152 260 221 730 23,8 

VUOSIKATE -1 090 036 -869 530 -1 152 260 221 730 23,8 

Poistot ja arvonalentumiset                                                                     

Suunnitelman mukaiset poistot -1 019 393 -961 090 -843 350 -117 740 -12,3 

Arvonalentumiset -1 941                                                      

Poistot ja arvonalentumiset -1 021 334 -961 090 -843 350 -117 740 -12,3 

TILIKAUDEN TULOS -2 111 370 -1 830 620 -1 995 610 103 990 5,5 
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Kunnanhallituksen päävastuualueen talousluvuissa on mukana edellä kuvattu kunnanvaltuuston 

toiminta (kunnanvaltuuston, vaalien ja tilintarkastuksen kustannuspaikat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valtuusto ja vaalit
2 %

kunnanhallitus ja 
jaostot

4 %

elinvoima
8 %

maankäyttö
1 %

kiinteistöt
26 %

yleishallinto
6 %

henk.hallinto
2 %

työllisyys ja yp
11 %

taloushallinto
7 %

IT
4 %

henk.yksikkö
7 %

ruoka- ja siivousp.
22 %

Määrärahojen jakauma kustannuspaikoittain/kunnanhallitus
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Kunnanhallitus 
Toimielimet: 
Kunnanhallitus, kunnanhallituksen jaostot (henkilöstöjaosto, sosiaali- ja terveysjaosto, viestintäjaosto, 
maaseutujaosto), vanhusneuvosto, toimikunnat ja nuorisovaltuusto (nuorisovaltuusto käsitelty nuorisotyön alla). 

Toimielinten tehtävät:  
Kunnanhallitus toteuttaa valtuuston hyväksymää kuntastrategiaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan 
sekä arvioi strategian toteutumista kaikissa kunnan toiminnoissa ja toiminnan tasoilla. 
Kunnanhallitukselle kuuluvien lakisääteisten tehtävien lisäksi erityisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että 
kunnan strategiaprosessi on toimiva ja että kunnanvaltuustolla on riittävät mahdollisuudet strategian 
käsittelyyn sekä välineet raportoinnin ja seurannan varmistamiseen. Kunnanhallitus ohjaa, johtaa, valvoo 
ja sitouttaa järjestelmällisesti kunnan omaa organisaatiota sekä omistajaohjauksen ja muun 
yhteydenpidon kautta keskeisiä yhteistyöverkostoja. 
Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto huolehtii, että kuntapalveluja tuottava palkatun henkilöstön 
palveluorganisaatio toimii kuntastrategian mukaisella tavalla vastuullisesti ja aktiivisesti yhteistyöhön ja 
hyvinvointiin panostaen. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto seuraa ja kehittää henkilöstötuottavuutta 
sekä edistää henkilöstön työhyvinvointia. 
Kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto ohjeistaa sosiaali-ja terveystoimen yhteisöjen, 
kuntayhtymän, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta 
valmisteltaviin ja käsiteltäviin asioihin.  
Kunnanhallituksen viestintäjaosto vastaa kunnan- ja kuntakonsernin viestintäsuunnitelman 
valmistelusta. 
Kunnanhallituksen maaseutujaosto tiedottaa kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle 
maaseutupalvelujen eri yhteisöjen, laitosten ja muiden toimijoiden keskeisistä ajankohtaisista asioista. 
Vanhusneuvosto on perustettu kunnanhallituksen päätöksellä 8.3.2012 / § 71 kunnan ja sen alueella 
asuvien ja toimivien ikäihmisten ja heidän järjestöjensä yhteistyöelimeksi.  
Toimikunnat ovat kunnanhallituksen ja lautakuntien määrättyjen tehtävän hoitamiseksi asettamia 
toimielimiä. 

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Kustannuspaikoille varataan määrärahat toimielinten toimintaan. Kunnanhallituksen kustannuspaikalle 
kirjataan myös kunnanjohtajan palkkauskulut. Viestintäjaoston kustannuspaikalle kirjataan ostopalvelua 
kuntamarkkinointiin. Toimikuntien kustannuspaikalle kirjataan myös osallistumiskuluja seudullisten ja 
muiden yhteisten toimikuntien toimintaan 

 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

11300 Kunnanhallitus   -220 450 -220 450 

11310 Toimikunnat   -1 220 -1 220 

11320 Henkilöstöjaosto   -5 350 -5 350 

11330 Sosiaali-ja terveysjaosto   -3 570 -3 570 

11340 Viestintäjaosto   -4 600 -4 600 

11350 Vanhusneuvosto   -9 730 -9 730 

11360 Maaseutujaosto   -800 -800 

YHTEENSÄ     -230 590 -230 590 
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Tehtäväalue: Elinvoima ja kehittäminen 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Karstula on yrittäjäaktiivinen, ennakoiva ja tulevaisuuteen suuntautunut kunta, jonka toimintaa ohjaavat 
kestävä kehitys ja elinvoimaisuus. 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Kunnanjohtaja  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Tehtävän toteuttamiseksi pyrimme aktiiviseen ja avoimeen vuorovaikutukseen kunnan, yrittäjien ja 
kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Kunta edistää uusien yritysten sijoittumista Karstulaan joustavan 
kaavoituksen ja rakennuslupien myöntämisen avulla sekä tarjoamalla yritysten käyttöön 
teollisuuskiinteistöjä. Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy tuottaa kunnalle elinkeinopalveluja. 
Elinkeinotoimen kustannuspaikalle varataan 270 000 euron suuruinen määräraha elinkeinopalvelujen 
ostoon kehittämisyhtiöltä, rahoitusosuudet EU-projekteihin ja muihin hankkeisiin osallistumiselle sekä 
valtuuston ja kunnanhallituksen erikseen päättämiin avustuksiin.Viisarin LEADER-ohjelman 
rahoitusosuuden määräraha varataan omalle kustannuspaikalleen. 
Kuntamarkkinointia toteutetaan yhteistyössä kehittämisyhtiön kanssa monipuolisesti sähköisen 
median, kunnan kotisivujen, tapahtumien sekä yleisen suhdetoiminnan avulla. Näille varataan 
määrärahat omille kustannuspaikoilleen. 
Tukimuodot: Avustus uudisasukkaan asumistukeen ja maksuttomaan päivähoitoon/kotihoidon 
kuntalisään sekä oppisopimuskoulutuksen tukemiseen varataan omille kustannuspaikoilleen. 

 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Aktiivisuus: 
Edistää uusien yritysten 
sijoittumista kuntaan ja olemassa 
olevien laajentumista 

 
Työpaikkojen ja yritysten 
määrän kehitys 

 
Työpaikkojen ja yritysten määrä 
lisääntyy. 

Hyvinvointi: 
Kunta on vetovoimainen 
asuinpaikka. 

 
Väestökehityksen tilastot, 
muuttoliike 

 
Muuttoliike on positiivinen. 

Yhteistyö: 
Osallistumme 
kehittämishankkeisiin, jotka 
lisäävät kunnan ja yritysten 
kehittymistä ja vetovoimaa 

 
Hankkeiden määrä ja budjetti 
Hankkeiden toiminnallisten 
tavoitteiden saavuttaminen 

 
Useita hankkeita, joiden 
toiminnalliset tavoitteet 
saavutetaan. 

 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

12100 Suhdetoiminta ja edustus   -8 300 -8 300 

16000 Elinkeinotoimi   -295 430 -295 430 

16100 Uudisas.Asumistuki/kuntalisä   -98 000 -98 000 

16300 Viisari Leader   -27 000 -27 000 

16600 Oppisopimus   -5 000 -5 000 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ   -428 730 -428 730 
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Tehtäväalue: Maankäyttö  
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Tarjota työn tekemiseen ja yrittämiseen kannustava sekä asumiseen ja vapaa-aikaan viihtyisä 
maaseutumainen toimintaympäristö. Huolehtia kaavoituksella maankäytön suunnittelusta.  

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
kunnanjohtaja, tekninen johtaja  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Kaavoituksella turvataan kunnan kehittymisen kannalta riittävät, monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset 
alueet maankäytön eri tarpeisiin. Aluearkkitehtipalvelulla ohjataan kaavoitusta ja hoidetaan 
kaavaprosessien hallinnollisia tehtäviä sekä avustetaan kunnan viranomaisia ja kuntalaisia kaavoitus- ja 
rakennusasioissa. Aluearkkitehtipalvelut (jotka ostetaan Saarijärven kaupungilta) huolehtii 
kaavoitustarpeiden kartoituksesta, valvoo kaavoitustyön laatua, laatii kaava-aineistoja (resurssien 
puitteissa) ja osallistuu viranomaisyhteistyöhön kaavoituksessa ja muissa maankäytön suunnitteluun ja 
ohjaukseen liittyvissä asioissa. Vuonna 2019 käynnissä olevia kaavoitusprosesseja ovat keskustan 
asemakaavan hyväksyminen ja voimaantulo, itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan 
hyväksymisvaihe, yksityisten maanomistajien ranta-asemakaavojen ehdotusvaiheet (Wanhojen 
Wehkeiden ja Huliswoodin matkailualueet), Evankelisen opiston asemakaavan muutoshankkeen 
käynnistyminen, Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan III osittaisen muutoksen valmisteluvaihe sekä 
keskustan asemakaavan korttelin 57asemakaavan muutoksen laadinta. Lisäksi varaudutaan myös 
muihin mahdollisiin käynnistyviin kaavahankkeisiin.  

 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Monipuolinen tonttitarjonta 
asumiseen ja yritystoimintaan. 

Tonttitarjonta Tonttitarjonnalla pystytään vastaamaan 
kysyntään 100-prosenttisesti. 

Kunnan kaavoituksen nykytilanne 
ja tavoitteet alueiden käytön ja 
rakentamisen ohjaamisessa ovat 
selvillä. 

Kaavoituskatsaus ja 
sen toteutuminen  

Kaavoituskatsauksessa esitetyt hankkeet 
saadaan eteenpäin eri kaavatyövaiheisiin 
. 

Maan- ja metsänomistuksesta 
kertyy myyntituloa, kestävän 
metsänhoidon periaatteet 
huomioiden. 

Myyntitulojen määrä Talousarvioon suunniteltujen tulojen 
toteutuminen kestävällä tavalla. 

 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

18000 Maa- ja metsätilat 60 000 -22 800 37 200 

19000 Kaavoitus   -50 100 -50 100 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 60 000 -72 900 -12 900 

 

 

 

  



 Karstulan kunta 

 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020–2021 
 

 

 
 18 
 

Tehtäväalue: Kiinteistöt 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Ylläpitää ja hoitaa kunnan omistamia kiinteistöjä.  

Tehtäväalueen vastuuhenkilöt: 
Kunnanjohtaja, tekninen johtaja 

Perustelut ja informatiiviset tiedot: 
Kaikki kunnan omistamat kiinteistöt ovat talousarviossa kunnanhallituksen päävastuualueella. Muut 
hallintokunnat ovat tilojen sisäisiä vuokralaisia. Perusturvaliikelaitos Saarikka vuokraa kunnalta 
toimintojensa tarvitsemat tilat. Talousarviossa kiinteistöt on jaoteltu niiden keskeisen käyttötarkoituksen 
perusteella neljään ryhmään: teollisuus-, sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muut kiinteistöt. 
Vuoden 2019 aikana keskeisin kiinteistöihin liittyvä asia on uuden yhtenäiskoulun rakentamishanke. 
Lisäksi seurataan kiinteistöihin liittyviä linjauksia sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa.  

 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Kunnassa on elinkeinoelämän 
tarpeiden mukaisia toimitiloja. 

Yritysten tarpeiden mukaisten 
tilojen saatavuus 

Kunnassa sijaitsevat yritystilat 
mahdollistavat yritysten 
sijainnin ja sijoittumisen 
kuntaan. 

Kunnan palvelutuotannolla on 
käytössään tarkoituksenmukaiset, 
turvalliset ja terveelliset toimitilat. 

Toimitilojen kunto Uuden yhtenäiskoulun 
suunnittelu ja rakentamisen 
aloitus. 

Kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus 
hoidetaan hyvin ja taloudellisesti. 

Tilinpäätös Tarpeen mukainen ylläpito ja 
kunnostus talousarvion 
mukaisesti. 

 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

16101-16118 teollisuuskiinteistöt 471 900 -181 110 290 790 

17000-17070 Sivistyst. kiinteistöt 372 500 -497 250 -124 750 

17100-17105 Sote-kiinteistöt 1 113 250 -329 730 783 520 

17200-17236 Muut kiinteistöt 209 550 -392 200 152 650 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 2 167 200 -1 400 290 1 102 210 
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Tehtäväalue: Yleishallinto  
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Varmistaa kunnan yleisten hallintotehtävien lakisääteisten velvoitteiden täyttyminen.  

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Yleishallinto huolehtii luottamustoimielinten toimintaedellytyksistä, asianhallinnan ja arkistoinnin 
toimintojen koordinoinnista, kunnan yleisestä viestinnästä ja tiedottamisesta sekä erilaisista kunnan 
yleishallinnon viranomaistehtävistä.  
Asioimisliikenteen kustannuspaikalle kirjataan kunnan ostopalvelusopimuksin hankittu osin 
kutsuohjattu asiointiliikenne, joka palvelee erityisesti vanhempien ja toimintaesteisten henkilöiden 
tarpeita.  
Erilaisia kunnan maksuosuuksia kirjataan omille kustannuspaikoilleen: maksuosuus Keski-Suomen 
kuntien yhteisen velkaneuvonnan kustannuksista, maksuosuus yhteistoiminta-alueelle siirtyneestä 
maaseutuhallinnosta isäntäkunta Pihtiputaalle, maksuosuus verohallitukselle kunnallisverotuksen 
suorittamisesta sekä Kuntaliiton, Kuntien eläkevakuutuksen ja Keski-Suomen liiton kuntaosuudet muihin 
yleishallinnon kustannuksiin. 
 

 
 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Palvelu: 
Kunnan yleishallinto toimii sujuvasti 
ja asianmukaisesti. 

 
Virheiden määrä  

 
Avoimen hallinnon kehittäminen 
viestinnän ja digitaalisten kanavien avulla 

Digitaalisuus: 
Sähköisen asianhallinnan ja 
arkistoinnin kehittäminen. 

 
Paperiton prosessi 

 
Asianhallintajärjestelmän liittyvät 
työprosessit on määritelty ja jalkautettu. 

 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

12000 Kunnallisverotus   -88 400 -88 400 

12400 Velkaneuvonta   -2 000 -2 000 

12500 Muut yleishallinnon kust.   -66 300 -66 300 

12600 Asioimisliikenne   -50 000 -50 000 

13000 Maataloustoimi   -68 810 -68 810 

16010 Hyvinvoiva karstunen   -72 600 -72 600 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ   -348 110 -348 110 
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Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto  
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Huolehtia kunnan työnantaja-asemasta johtuvista velvoitteista ja toimeenpanna asetettuja 
henkilöstöpoliittisia linjauksia ja tavoitteita, työhyvinvoinnin lisääminen, työn tuottavuuden lisääminen ja 
kunnan työnantajamaineesta huolehtiminen. 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö 

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Henkilöstöhallinto huolehtii kunnan henkilöstöhallinnon yhtenäisestä toiminnasta ja ohjeistamisesta, 
yhteisten henkilöstökoulutusten järjestämisestä sekä yhteisten henkilöstöhallinnon työkalujen 
käyttöönotosta ja ylläpidosta. Henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle on lisäksi varattu erillinen 12 000 
euron määräraha työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteisiin. Henkilöstöhallinnon kustannuksiin 
sisältyy työterveyshuoltosopimuksen mukainen lakisääteinen työterveyshuolto (ennalta ehkäisevä ja 
työkykyä ylläpitävä toiminta) sekä yleislääkäritasoinen sairaanhoito työterveyspalvelujen piiriin kuuluvalle 
henkilöstölle. Lakisääteisen työsuojelun toimintaorganisaation kustannukset ja yhteiset työsuojeluun 
liittyvät kustannukset sekä yhteistoimintajärjestelmän mukaiset luottamusmiestoiminnan kustannukset 
kirjataan omille kustannuspaikoilleen 

 
 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Vastuullisuus: 
Kunnalla on toimiva 
palveluorganisaatio ja hyvä 
työnantajamaine. 

 Palvelutuotannon muutostarpeiden 
sekä henkilöstö- ja 
osaamisrakenteiden muutosten 
ennakoiminen. 
Henkilöstöohjelman toteuttaminen. 

Osaava henkilöstö: 
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 
osana kunnan kehittämistä ja 
palvelutuotantoa 

Työhyvinvointikyselyn 
tulokset. 
Sairauspoissaolojen 
määrä. 

Työyhteisö, jossa vallitsee luottamus 
ihmisiin, yhdessä tekemisen arvostus 
ja vastuullinen toiminta. 
Innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö, 
joka sitoutunut oman työnsä 
kehittämiseen 

Vastuullisuus: 
Esimiestyön tukeminen ja 
esimiestaitojen vahvistaminen. 

Toteutetut toimenpiteet 
ja koulutukset. 
Työhyvinvointikyselyn 
tulokset 

Esimieskoulutusten tehokas 
jalkauttaminen työyhteisöön ja 
toimintatapojen jatkuva kehittäminen. 
Perehdyttäminen osana esimiestyötä 
ja koko organisaation toimintaa. 

Ihmisläheisyys: 
Työhyvinvoinnin, 
ennaltaehkäisevän 
työterveyshuollon ja 
työturvallisuustyön kehittäminen. 

Toteutetut toimenpiteet Työsuojelun toimintaohjelman ja 
työkyvyn varhaisen tuen toimintamallin 
toteuttaminen. 
 
Riskien arvioinnin ajantasaisuus 
työyksiköissä. 
Henkilöstökyselyn perusteella tehty 
työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman 
toteuttaminen. 

 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

12120 Työterveyshuolto 30 000 -55 000 -25 000 

12130 Työmarkkina   -3 300 -3 300 

12135 Työsuojelu   -15 480 -15 480 

12140 Henkilöstöhallinto   -18 190 -18 190 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 30 000 -91 970 -61 970 
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Tehtäväalue: Työllisyys ja yhteispalvelu 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Työllisyyden edistäminen, työttömyyden haittojen ehkäisy ja yhteispalvelu 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö 

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Tehtäväalueelle on keskitetty työllisyyttä edistävät ja työttömyyden haittoja ehkäisevät toiminnot sekä 
työllisyystoimenpiteiden koordinointi. Työllisyysyksikkö tekee monipuolisesti yhteistyötä kunnan eri 
toimialojen sekä muiden toimijoiden kanssa. Kunnan vastuu työllisyyden hoidosta korostuu edelleen. 
Keskeinen osa työllisyyden hoitoa ja työttömyyden haittojen ehkäisyä on monipuolinen, erityisesti 
nuorille ja pitkäaikaistyöttömille suunnattu työpajatoiminta sekä työllistettävien sijoittaminen kunnan 
työkohteisiin. Lisäksi huolehditaan nuorten kesätyöllistämisestä kunnan omissa työkohteissa ja 
kesätyöavustuksella paikallisissa yrityksissä ja yhteisöissä. Nuorten työpajatoimintaan haetaan OKM:n 
valtionavustusta. 

Asiointipisteessä tarjotaan julkishallinnon palveluja keskitetysti yhdestä paikasta kunnan ja 
valtion palveluntuottajien yhteistyöllä. Asiointipiste sisältää eri viranomaisten asiakaspalvelua, 
asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää 
neuvontaa sekä eri viranomaisten etäpalvelua. Asiointipisteen asiakasneuvontaan tarvittavan 
työpanoksen määrään voi vaikuttaa myös toimeentulotukiasioiden asiakaspalvelun siirtyminen 
Kelan ja edelleen asiointipisteen hoidettavaksi. 

 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Elinvoima: 
Työllisyys kehittyy kunnassa 
myönteisesti. 

Työttömyyden, erityisesti 
pitkäaikaistyöttömyyden kehitys. 

Nuoriso- ja 
pitkäaikaistyöttömyyden 
lasku.  
 

Vastuullisuus: 
Työllistämistoimenpiteillä 
edistetään niihin osallistuvien 
asemaa työmarkkinoilla, 
ehkäistään syrjäytymistä ja 
parannetaan elämänhallintaa. 

Toimenpiteisiin osallistuneiden 
määrä ja sijoittuminen 
työllistämisjakson jälkeen. 
Asiakaspalaute 

Työllistämistoimenpiteisiin 
osallistuu vuositasolla 25-30 
eri henkilöä.  
Ryhmävalmennustoiminnan 
käynnistäminen työpajan 
yhteyteen. 
Toimenpiteisiin osallistuvien 
asema työmarkkinoilla ja 
elämänhallinta paranee. 

Saavutettavuus: 
Julkisen hallinnon palvelut ovat 
yhteispalvelussa monipuolisesti 
saatavilla. 

Saatavilla olevat palvelut ja niiden 
käyttö. 
Asiakaspalaute 

Asiakkaat kokevat saavansa 
tarvitsemansa palvelun. 

 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

12200 Työllistäminen 220 200 -388 600 -168 400 

12210 Nuorten työpajatoiminta/OKM 50 000 -143 250 -93 250 

12700 Yhteispalvelu 7 800 -54 270 -46 470 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 278 000 -586 120 -308 120 
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Tehtäväalue: taloushallinnon palvelut 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Tuottaa keskitetysti kunnan ja kuntakonsernin taloushallinnon palvelut. Huolehtii kunnan omaisuudesta, 
sopimuksista ja hankintojen ohjauksesta.  

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Talous- ja hankintapäällikkö 

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Taloushallinto huolehtii kunnan ja kuntakonsernin kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluista, talousarvion 
valmistelusta, seurannasta ja raportoinnista, kustannuslaskennasta ja -vertailusta, taloushallinnon ja 
laskutuksen toimintojen koordinoinnista, perustettavan konsernipankin toiminnasta ja muista 
rahoitusjärjestelyistä, omaisuuden hoitamisesta, sopimushallinnasta ja vakuutuksista, hankintatoimen 
koordinoinnista ja keskitetyistä hankinnoista sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeistamisesta. 
Konsernin sisäisen pankin ja konsernitilin toiminto on suunniteltu otettavaksi käyttöön. 

 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Palvelun laatu: 
Kunnan ja kuntakonsernin 
taloushallinnon tukipalvelut 
hoidetaan tehokkaasti, 
taloudellisesti ja 
ammattitaitoisesti. 

 
Aikataulut 
Oikeellisuus 

 
Tukipalvelujen tuotteistaminen. 
Konsernin sisäisen pankin ja 
konsernitilin käyttöönotto. 

Digitaalisuus: 
Taloushallinnon työprosessien ja 
sähköisten järjestelmien käytön 
kehittäminen. 

 
Toteutetut toimenpiteet 
Järjestelmänkehityshankkeet 
toteutettu ja käytössä 
 

 
Taloushallinnon keskeiset 
työprosessit on määritelty. 
Prosessien ja järjestelmien 
kehittäminen suunnitelman 
mukaisesti. 
Talousohjeiden ja sisäisen 
valvonnan ohjeiden mukainen 
toiminta. 

Vastuullisuus ja taloudellisuus: 
Hankintojen 
tarkoituksenmukaisuus, 
vastuullisuus ja 
kustannustehokkuus 

 
Hankintakriteerit 
Kustannussäästöt 
Vastuullisuusnäkökulmat 

 
Kokonaistaloudellisuus hankinnoissa 
Päivitettyjen hankintaohjeiden 
jalkauttaminen ja valvonta. 
 

 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

11000 Talous- ja hallintopalvelut 44 000 -392 700 -348 700 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 44 000 -392 700 -348 700 
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Tehtäväalue: IT-palvelut 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Tarjota keskitetysti kunnan ja kuntakonsernin tarvitsemat IT-palvelut. 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
IT-palvelujen keskeisenä tehtävänä on laitteiden ja ohjelmistojen asennus- ja ylläpitotehtävät, 
järjestelmien ja tietoverkkojen suunnittelu ja toteuttaminen, laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnat sekä 
käyttäjien opastaminen. Osana kokonaisuutta huolehditaan myös puhelin- ja viestintäratkaisuista. 
Kuntapalvelujen tuottavuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen edellyttää toimintaprosessien 
digitalisoitumista ja tietojärjestelmien täysimääräistä hyödyntämistä, mitä IT-palvelut osaltaan tukee. 
Kustannustehokkuutta tuovat myös videoneuvottelu- ja etäyhteyksien hyödyntäminen palavereissa ja 
asiakaspalvelussa sekä verkon vikatilanteiden väheneminen hyvien kuituyhteyksien rakentamisen 
vuoksi. Toisaalta myös julkishallinnon organisaatioiden tietohallintoa koskevat velvoitteet ovat 
lisääntyneet. IT-asiantuntemusta tarvitaan jatkossa entistä enemmän toimintaprosessien 
digitalisoitumisen ja muun kehittämisen tukena ja uuden yhtenäiskoulun suunnitteluprosessissa. 

 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Laatu: 
IT-palvelut tukevat osaltaan 
kunnan ja kuntakonsernin 
palvelutuotannon sujuvuutta ja 
tehokkuutta. 

 
Toimintojen ja työprosessien 
sujuvuus 

 
Keskeisten toimintojen ja 
järjestelmäkokonaisuuksien 
jatkuva toiminta on 
varmistettu myös vika- ja 
poikkeustilanteissa. 

Digitaalisuus: 
IT-palvelujen kehittämisellä tuetaan 
toimintaprosessien tehostamista. 

 
Toteutetut toimenpiteet 

 
Toimintaprosesseja on 
kehitetty IT-ratkaisujen avulla. 

 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

11010 IT-palvelut 207 150 -207 150 0 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 207 150 -207 150 0 
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Tehtäväalue: Henkilöstöyksikkö  
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Tarjota palkanlaskentapalveluja ja henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluja kunnalle ja 
sopimusperusteisesti palkanlaskentansa ulkoistaneille SoTe kuntayhtymälle ja lähikunnille.  

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
vastaava palkkasihteeri  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Henkilöstöyksikön tehtävänä on osaltaan huolehtia kunnan ja yhteistyöorganisaatioiden työnantaja-
asemasta ja kunta-alan sopimuksista aiheutuvien velvoitteiden asianmukaisesta hoitamisesta. 
Palvelutuotanto perustuu yhteistyösopimuksiin ja suoriteperusteiseen hinnoitteluun. Yhteistyösopimusten 
irtisanomisaika on yksi kalenterivuosi. Vuoden 2019 suoritemääräksi arvioidaan 24 723 (sama kuin 
2018) ja suoritekustannukseksi 15,40 € (muutos edellisvuoteen – 1,3 %). 
Henkilöstöyksikön palvelutuotannon suunnittelussa huomioidaan suoritemäärän vaihtelu ja 
asiakasorganisaatioiden toiminnan muutokset. 

 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Laatu ja taloudellisuus: 
Palkkahallinnon palvelut 
toteutetaan tehokkaasti ja 
taloudellisesti. 

Suoritemäärät ja niiden kehitys 
Suoritehinnat ja niiden kehitys 

Hinnoittelun 
kustannusvastaavuus. 
 

Laatu: 
Palkkahallinnon palvelut 
toteutetaan yhteistyösopimusten 
mukaisina. 

Asiakastapaamiset 
Asiakaspalaute 

Asiakkaat tavataan 
henkilökohtaisesti 
Tyytyväiset asiakkaat 

Digitaalisuus ja taloudellisuus: 
Palkanlaskennan ja 
henkilöstöhallinnon työprosesseja 
kehitetään jatkuvasti ja niissä 
hyödynnetään käytössä olevien 
tietojärjestelmien ominaisuuksia 
täysimääräisesti. 

Toteutetut toimenpiteet 
 

Palkanlaskennan ja 
henkilöstöhallinnon keskeiset 
työprosessit ja 
tietojärjestelmäyhteydet on 
määritelty. 
Sähköinen 
matkalaskujärjestelmä käytössä 
Laadukas ja oikeellinen 
laskentapalvelu. 

 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

11020 Henkilöstöyksikkö 316 000 -376 470 -60 470 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 316 000 -376 470 -60 470 
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Tehtäväalue: Ruoka- ja siivouspalvelut  
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Tuottaa kunnallisessa palvelutuotannossa tarvittavat ateria- ja siivouspalvelut.  

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Ruokapalvelupäällikkö  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Ruoka- ja siivouspalvelujen suurimmat sisäiset asiakkaat ovat perusopetus, lukio ja päivähoito. Yksikkö myy 
ateriapalveluja sopimusperusteisesti myös kuntaorganisaation ulkopuolelle Perusturvaliikelaitos Saarikalle 
sekä järjestää kokouksiin ja henkilöstöruokailuun tarvittavat ateriapalvelut.  
Tolppilan valmistuskeittiö huolehtii Tolppilan koulun, Laaksolan koulun ja lukion, Tippamäen päiväkodin 
ja Himmelin henkilökunnan ruokailut, Himmelin tilavaraukset ja kokoustarjoilut. Terveysaseman 
valmistuskeittiö huolehtii kuntoutusyksikön, Uusjokelan ja Mäntyrannan ateriapalveluista, kotihoidon 
kuljetettavista ateriapalveluista ja kanttiinin toiminnasta sekä ryhmäperhepäiväkodin ateriapalveluista.  
Siivouspalvelu huolehtii Tolppilan koulun, Laaksolan koulun ja lukion, kirjaston, Tippamäen päiväkodin, 
ryhmäperhepäiväkoti Rypäleen, liikuntahallin, Tolppilan asuntolan, Himmelin, Heikintuvan, puhdistamon ja 
liikuntapaikkojen pukutilojen puhtaanapidosta (yhteensä noin 12 300 m²) siivoustyön mitoituksen 
mukaisena. Siivouspalvelut toteutetaan pääsääntöisesti omana palvelutuotantona hyödyntäen lisäksi 
sopivissa kohteissa ostopalvelua alan yrityksiltä. Siivouspalvelujen tuottaminen ja kaikki siivouksen 
ostopalveluhankinnat on keskitetty tehokkaan suunnittelun, sopimushallinnan ja siivousmitoituksen 
mukaisen laatutason varmistamiseksi.  
Ruoka- ja siivouspalvelujen palvelutuotannossa varaudutaan jatkossakin muutoksiin mahdollisissa koulujen 
väistötilanteissa. Lisäksi osallistutaan uuden yhtenäiskoulun suunnitteluprosessiin. Ruoka- ja 
siivouspalveluiden toimintaa pyritään tarkastelemaan kestävän kehityksen näkökulmasta, ottaen 
toiminnassa huomioon uusia teknologisia ratkaisuja sekä toimintatapoja.  

 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Laadukkaat ruoka- ja 
siivouspalvelut: 
eri asiakassegmenteille 
luodaan laadukkaita palveluita 
asiakaslähtöisesti 

Asiakastyytyväisyys ja 
asiakaspalautteet 
 
Kouluruokaraati apuna 
ruokalistasuunnittelussa ja 
kehittämistyössä 

Asiakastyytyväisyyttä seurataan kunnan 
kotisivujen kautta saatavien palautteiden 
perusteella.  
Palauteseinämät kouluruokailussa. 
Kouluruokaraati tuo esiin koululaisten 
palautteita ja auttaa 
ruokalistasuunnittelussa. 

Osaava ja koulutettu 
henkilöstö: 
Henkilökunnan 
täydennyskoulutustarpeet 
otetaan toiminnan 
suunnittelussa huomioon 

Ammatilliset 
täydennyskoulutukset sekä 
täsmäkoulutukset 
Ammattitaidon ylläpitäminen 
ja kehittäminen  
 

Koulutuksiin osallistuminen  
 

Yhteistyö: 
tehokas ja toimiva yhteistyö 
kolmannen sektorin, koulun, 
päiväkodin, kiinteistöhuollon ja 
muiden eri sidosryhmien välillä 
takaa hyvän perustan 
toiminnalle ja sen 
kehittämiselle. 

Asiakastyytyväisyyden 
seuranta 
Asiakaspalautteet 
Yhteistyön toimivuus ja 
tehokkuus 
Kouluruokaraati 

Palvelusopimukset ovat ajantasaiset ja 
tilaukset päivitetään muutosten mukaan. 
Vuosittaiset palaverit 
yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Kouluruokaraati tuo esiin koululaisten 
palautteita ja auttaa 
ruokalistasuunnittelussa. 

Taloudellisuus:  
Ruoka- ja siivouspalvelut 
toteutetaan tehokkaasti ja 
taloudellisesti.  
Hankinnat tehdään keskitetysti 
kuntahankintojen kautta. 

Suoritemäärät ja niiden 
kehitys 
Suoritehinnat ja niiden 
kehitys 
Hankintakustannukset ja 
niiden seuranta/muutokset 

Suoritemäärä/työntekijä/työpäivä 
Suoritehinnat 
Hankinnat tehdään kunnan 
hankintaohjeiden mukaisesti tavoitteena 
huomioida vastuullisuuden näkökulma 
Käytetään soveltuvin osin keskitettyä 
hankintaa (Kuntahankinnat) 
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Hyvinvointi:  
Hyvinvoivat asiakkaat 
toiminnan lähtökohtana.  

Eri-ikäisten 
ravitsemussuositukset luovat 
raamit toiminnalle. 

Ikäryhmien suosituksia vastaavat 
ateriapalvelut. 
 

 

Ruokapalvelujen suoritteet ja hinnat vuodelle 2019 

 Suoritemäärä 

/ vuosi 

(2018) 

Suoritemäärä 

/ vuosi 

(2019) 

Suoritteen 

hinta 

(2018) 

Suoritteen 

hinta 

(2019) 

Suoritteet / 

työntekijä / 

työpäivä 

(2018) 

Suoritteet / 

työntekijä / 

työpäivä 

(2019) 

Terveysaseman 

keittiö 

130000 120000 4,20 € 4,25 € 40 

suoritetta 

45 

suoritetta 

Kouluruokailu 140000 135000 2,97 € 3,00 € 70 

suoritetta 

75 

suoritetta 

Väistötilat työllistävät edelleen aiempaa enemmän kouluruokailua ja väistötiloihin on hankittu 

syksyn 2018 alusta lisää työvoimaa.   

 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

15000 Terveysaseman keittiö 501 800 -477 560 24 240 

15200 Kouluruokailu 448 050 -449 330 -1 280 

15300 Siivoustoimi 298 200 -287 840 10 360 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1 248 050 -1 214 730 33 320 
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2.3 Sosiaali- ja terveystoimen päävastuualue 

Toimielin: 
Kunnanhallitus, sosiaali- ja terveysjaosto 

Tilivelvollinen viranhaltija: 
Kunnanjohtaja 

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisen jälkeen ns. laajan perusturvan 
sosiaali- ja terveystoimen palvelut toteutetaan ostopalveluina SoTe kuntayhtymältä 
(perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä (erikoissairaanhoito).  
Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto ovat yhteistoiminta-alueen hoidettavina, ko. 
kustannuspaikoille kirjataan isäntäkunta Viitasaarelle maksettava osuus.  
Päävastuualueen talousarvio sisältää lisäksi kunnan vastuulle edelleen kuuluvia sosiaali- ja 
terveystoimen eläkemenoperusteisia maksuja, joihin on varattu määräraha sosiaali- ja terveystoimen eri 
kustannuspaikoille. Muun toiminnan kustannuspaikalle kirjataan tilastoinnissa sosiaalihuoltoon kuuluva 
osuus oppilashuoltotyöstä (koulukuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisen kustannukset ja tulot 
naapurikunnilta). Vanhusten kotipalvelun kustannuspaikalle on varattu avustusmääräraha vanhusten 
siivouspalvelujen oston tukemiseen sekä sotaveteraanien ateria- ja siivouspalvelujen järjestämiseen. 

 

Kunnanstrategiaan perustuvat tavoitteet 
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Aktiivisuus ja yhteistyö: 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
omistajaohjauksen toimivuus sekä 
sote-kiinteistöt ratkaisut 

 
Kunnan päätöksenteon 
vaikuttavuus sote-palveluihin 

 
Sote-ratkaisut suosiollisia 
karstusille 

Taloudellisuus: 
Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan 
tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Kustannukset Maaseutukuntien keskitaso 

 KÄYTTÖTALOUSOSA, TALOUSARVIO 2019         

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE       

ulkoinen ja sisäinen TP 2017 TA 2018 TA 2019 
TA 18/TAE 
19 

TA 18/TAE 
19 

TOIMINTATUOTOT                                                                     

Myyntituotot 44 249 79 890 86 070 -6 180 7,7 

TOIMINTATUOTOT 44 249 79 890 86 070 -6 180 7,7 

TOIMINTAKULUT                                                                     

Henkilöstökulut -220 652 -318 770 -328 450 9 680 3 

Palvelujen ostot -16 030 038 -16 088 670 -16 537 890 449 220 2,8 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 916 -1 250 -3 230 1 980 158,4 

Avustukset                               -200 000 200 000 100 

TOIMINTAKULUT -16 252 607 -16 408 690 -17 069 570 660 880 4 

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 208 358 -16 328 800 -16 983 500 654 700 4 

VUOSIKATE -16 208 358 -16 328 800 -16 983 500 654 700 4 

Poistot ja arvonalentumiset                                                                     

Suunnitelman mukaiset poistot -5 868 -5 870 -5 870                        

Poistot ja arvonalentumiset -5 868 -5 870 -5 870                        

TILIKAUDEN TULOS -16 214 226 -16 334 670 -16 989 370 654 700 4 
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MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

21000 Perusterveydenhuolto   -11 652 060 -11 652 060 

21110 Erikoissairaanhoito   -4 673 670 -4 673 670 

21200 Ympäristöterveydenhuolto   -48 000 -48 000 

21210 Eläinlääkintähuolto   -111 310 -111 310 

22500 Vanhustenkotipalvelu   -62 550 -62 550 

26500 Työmarkkinatuen kuntaosuus  -200 000 -200 000  

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ   -16 747 590 -16 654 850 
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2.4 Sivistystoimen päävastuualue 

Toimielin: 
Sivistyslautakunta 

Sivistyslautakunnan tehtävänä on: 

 vastata lautakunnan alaisuuteen kuuluvan oman ja ostetun palvelutuotannon laadusta ja 
saatavuudesta 

 valvoa ja huolehtia eri tahoilta tulleiden voimassa olevien määräysten ja velvoitteiden 
toteutumista palvelutuotannossa 

 valvoa kunnan omien päätösten ja linjausten toteutumista. 

Palvelukeskukset: 
Sivistyspalvelukeskus 

Sivistyspalvelukeskuksen perustehtävänä on järjestää kasvatus- ja koulutuspalvelut sekä vapaa-
aikapalvelut valtakunnallisten vaatimusten ja kunnan omien linjausten mukaisesti.  
Päävastuualueen talousarvio sisältää tarkemmin esiteltävien eri tehtäväalueiden käyttötalouden lisäksi 
kunnan maksuosuuden 18 000 € Viitasalo-opiston (musiikkiopiston) toiminnasta. 

Tilivelvollinen viranhaltija: 
Sivistysjohtaja  

 

 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet  

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 
Osallisuus: Sivistyspalvelut 
tuotetaan asiakaslähtöisesti ja niitä 
kehitetään henkilöstöä ja kuntalaisia 
osallistaen. 

Toteutunut yhteistyö, eri 
yksikköjen asiakasillat 
Toteutuneet kokoukset 
Asiakas- ja henkilöstökyselyt 

Eri yksikköjen kuvaukset 
yhteistyöstä 
Iltakoulut 
Seudulliset sivistysjohtajien 
palaverit 
Vähintään kahdeksan 
lautakunnan  
kokousta  
Yksi laaja kaikkia palveluita 
koskeva kysely 

Yhteistyö: Palveluiden 
tuottamisessa tehdään yhteistyötä 
kolmannen sektorin kanssa 

Myönnetyt avustukset  
 

20 järjestöä, 28 500 € 

Peruspalvelut: Peruspalveluiden 
turvaaminen 

Yhteenveto palveluista, 
palveluiden määrä ja 
saavutettavuus 
Henkilöstömitoitus/rekrytointi 
 
Henkilöstön kouluttaminen 

Tuotetaan LAPE-ryhmässä 
Karstulassa saatavilla 
olevat palvelut 
Saarikan alueella saatavat 
palvelut 
Kokonaismäärä pysyy 
samana 
Kelpoisia vähintään 98% 
Kaikille vähintään kolmen 
päivän  
koulutus 

Taloudellisuus: Palvelut tuotetaan  
kustannustehokkaasti 

Eri palveluiden 
kustannukset/asiakas ja 
kustannukset/asukas maan, 
maaseutumaisten kuntia ja alueen 
keskitasoa 

Kustannusten 
muodostumista seurataan 
ja muutoksiin varaudutaan 
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KÄYTTÖTALOUSOSA, TALOUSARVIO 2019         

SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE         

ulkoinen ja sisäinen TP 2017 TA 2018 TA 2019 
TA 18/TAE 
19 

TA 18/TAE 
19 

TOIMINTATUOTOT                                                                     

Myyntituotot 312 505 317 550 341 730 -24 180 7,6 

Maksutuotot 290 835 271 500 211 600 59 900 -22,1 

Tuet ja avustukset 127 629 44 500 84 500 -40 000 89,9 

Muut toimintatuotot 55 587 43 150 47 250 -4 100 9,5 

TOIMINTATUOTOT 786 556 676 700 685 080 -8 380 1,2 

TOIMINTAKULUT                                                                     

Henkilöstökulut -4 767 505 -4 794 470 -4 607 830 -186 640 -3,9 

Palvelujen ostot -1 803 902 -1 773 320 -1 924 180 150 860 8,5 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -240 323 -212 880 -220 780 7 900 3,7 

Avustukset -188 203 -218 000 -178 000 -40 000 -18,3 

Muut toimintakulut -584 435 -527 300 -527 000 -300 -0,1 

TOIMINTAKULUT -7 584 368 -7 525 970 -7 457 790 -68 180 -0,9 

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6 797 811 -6 849 270 -6 772 710 -76 560 -1,1 

VUOSIKATE -6 797 811 -6 849 270 -6 772 710 -76 560 -1,1 

Poistot ja arvonalentumiset                                                                     

Suunnitelman mukaiset poistot -373 107 -357 550 -374 080 16 530 4,6 

Poistot ja arvonalentumiset -373 107 -357 550 -374 080 16 530 4,6 

TILIKAUDEN TULOS -7 170 918 -7 206 820 -7 146 790 -60 030 -0,8 

      

  

varhaiskasvatus
17 %

koulut
55 %

lukio
11 %

kans.opisto
5 %

kirjasto
4 %

kulttuuri
1 %

nuoriso
2 %

liikunta
2 % kuraattori

2 %

käsityötalo
1 %

Määrärahojen jakautuminen 
kustannuspaikoittain/sivistys
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Tehtäväalue: Varhaiskasvatus 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Tarjota lapsiperheille varhaiskasvatuslaissa määritellyt päivähoitopalvelut sekä ylläpitää ja kehittää niitä 
vastaamaan kysyntää 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Varhaiskasvatuksen johtaja 

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Varhaiskasvatus koostuu hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta, jotka tukevat lapsen tasapainoista 
kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus tekee tiivistä yhteistyötä muiden lasten ja perheiden 
kanssa työskentelevien tahojen kanssa (neuvola, lastensuojelu, perhetyö, eri terapeutit. Näin 
varhaiskasvatus osaltaan myös ennaltaehkäisee lasten ja koko perheen syrjäytymistä. Tavoitteena on , 
että jokainen lapsi saisi varhaislapsuudessa valmiudet tulevaan koulumaailmaan.  
Kaikilla vanhemmilla on oikeus saada alle kouluikäisille lapsille kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.  
Karstulan varhaiskasvatus pidetään laadukkaana ja monipuolisena. Vuorohoitoa (ilta- ja 
viikonloppuhoitoa) tarjotaan tuolloin työssä käyvien vanhempien lapsille. 
 
Tippamäen päiväkoti : Lapsia 44. Esioppilaiden varhaiskasvatus. Osittain perhepäivähoidon varahoito. 
 
Ryhmäperhepäiväkoti Rypäle : Lapsia 24. Tarjoaa vuorohoitoa. Osittain perhepäivähoidon varahoito.  
 
Perhepäivähoito : Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia 9, lapsia 45 
Viime vuosina on lasten määrä ollut laskeva. Tämä heijastuu perhepäivähoitajien määrään. 
 
Talousarvioon sisältyvän tukijärjestelmän mukaisesti 31.12.2018 mennessä syntyneille lapsille tarjotaan 
12 kk:n ajan maksuton varhaiskasvatuspaikka tai vaihtoehtoisesti maksetaan kotona tai yksityisessä 
hoidossa oleville alle kolmevuotiaille lapsille 100 € / kk kuntalisää kotihoidontukeen.  
 
Henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia nostetaan 1.9.1018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. 
Tämä otetaan huomioon eläköitymisien yhteydessä. 
 
Syyskuussa 2018 varhaiskasvatuksen piirissä oli 114 lasta (vähennystä edellisvuoteen 13 lasta) 
 

 
 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Laadukas varhaiskasvatus: 
Varhaiskasvatus  järjestetään 
asiakaslähtöisesti perheiden 
tarpeista lähtien. 

Odotusaika hakemuksen 
jättämisestä hoitopaikan 
saamiseen. 

Lakisääteinen <14 vrk 

Taloudellisuus: 
Varhaiskasvatus tuotetaan 
tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Kustannukset Maaseutukuntien keskitaso  
 

Osallisuus: Lasten 
kehitykseen liittyvät 
erityistarpeet huomioidaan ja 
lapsiperheille tarjotaan 
yksilöllistä apua. Karstula on 
mukana valtakunnallisessa 
LAPE-hankkeessa 

Varhaiskasvatussuunnitelmat, 
Lapset puheeksi –keskustelut 
 

Moniammatillinen yhteistyö on 
suunnitelmallista. Konsultoivan 
erityislastentarhanopettajan 
palvelut saatavilla kaikissa 
hoitomuodoissa  
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MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

31000 Päiväkoti 48 000 -440 380 -392 380 

31100 Perhepäiväkoti 56 500 -448 610 -392 110 

31200 Lasten kotihoidontuki   -120 000 -120 000 

31300 Ryhmäperhepäiväkoti 35 000 -302 150 -267 150 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 139 500 -1 311 140 -1 171 640 
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Tehtäväalue: Esi- ja perusopetus  

Tehtäväalueen tarkoitus: Esi- ja perusopetuksen järjestäminen kunnassa  

Tehtäväalueen vastuuhenkilöt: 
Perusopetuksen rehtori 

Perustelut ja informatiiviset tiedot: Kunta järjestää esi- ja perusopetusta alueellaan asuville  
esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisille. Lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen 
oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Esiopetus on tavoitteellista toimintaa, jonka tehtävänä on  
tarjota joustava, lapsen tarpeista lähtevä oppimisen polku varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja  
edelleen perusopetukseen. Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle.  
Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet nousevat perusopetuslaista ja -asetuksesta sekä 
opetussuunnitelman perusteista. Perusopetuksella on opetus- ja kasvatustehtävän lisäksi myös 
yhteiskunnallinen -, kulttuuri- sekä tulevaisuustehtävä. Esiopetusryhmiä on kolme, joista yksi  
Tippamäen päiväkodin yhteydessä ja kaksi koulun yhteydessä. Esiopetuksessa on 37 oppilasta,  
kolme opettajaa, erityislastentarhanopettaja ja kaksi ohjaajaa. Karstulassa toimii yhteinen  
perusopetus luokilla 1-9, jossa on  23 yleisopetuksen luokkaa ja yksi pienluokka.  
Oppilaita luokissa on yhteensä 407. Luokkakoko on 13-22 välillä. Luokanopettajia on 13,  
erityisopettajia 4, aineenopettajia 21. Koulunkäynninohjaajia on perusopetuksessa 8.  
Perusopetus toimii kahdeksassa eri toimipaikassa. Oppilashuolto on osa koulun toimintaa ja  
se toimii opetussuunnitelman ja oppilashuoltolain mukaisesti. Aamu- ja iltapäivätoiminta on  
oppituntien ulkopuolista toimintaa, joka on suunnattu 1. ja 2.luokan oppilaille sekä erityisopetuksen 
 oppilaille. Toiminta järjestetään ostopalveluna Ilttis Touhulasta 
 

 
 
 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Yhteistyö: laadukas ja tehokas 
yhteistyö kolmannen sektorin-, 
siivous-, ruokailu-, koulukuljetus-, 
kiinteistöhoitopalveluiden 
kanssa. Seutu- ja 
alueyhteistyöverkostojen 
toimintaan osallistuminen 
 

Tukipalvelujen toimivuus ja 
tehokkuus, kustannukset. 
Yhteystyöverkostojen tuomat 
kustannussäästöt koulutusten 
järjestämisestä ja tukimuotojen 
yhdistämisessä 
 

Palvelusopimusten toteutumien 
ja päivittäisten toimintojen 
sujuvuus luotettavasti. 
Kiinteistöjen huolto nopeaa ja 
ammattitaitoista.  
Kustannussäästöt ja tehokkuus  
yhteistyöverkostoista. 

Laadukas perusopetus: 
koululaisille luodaan edellytykset 
hyvään oppimiseen 
peruskoulussa ja menestymiseen 
jatko-opinnoissa. Oppilashuollon 
ja kolmiportaisen tuen 
toteuttaminen. 
 

Oppimistulosten monipuoliset 
arvioinnit ja valtakunnalliset 
kokeet, päättötodistuksen 
saaneiden määrä sekä jatko-
opintoihin pääseminen. 
Kolmiportaisen tuen toimivuus ja 
tilastoinnit, Lapset-puheeksi 
toimintamallin toteutuminen ja 
tilastointi, tukea saavien 
oppilaiden määrä, oppilashuollon 
ja terveydenhuollon tilastoinnit 
 

Päättötodistuksen saa ja jatko- 
opintoihin pääsee 9.luokan 
oppilaista 100%. 
Valtakunnallisissa  
kokeissa menestyminen väh. 
keskitasoisesti.  
Kolmiportaisen tuen 
tilastoinnissa  
maaseutukuntien keskitaso,  
oppilashuollon toimivuus ja 
riittävyys oppilasmäärään 
nähden.  
Lapset puheeksi- keskustelujen 
ja koulun  
oppilashuollon vaikutus 
sosiaalitoimen  
menoihin. 
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Osallisuus: toimiva kodin ja 
koulun yhteistyö 
 

Vanhempainiltoihin, juhliin, retkiin, 
vanhempaintoimikuntien 
tapaamisiin ja muihin 
keskustelutilaisuuksiin 
osallistuminen 
 

Toiminnan ja osallistujien 
määrä.  
Kouluterveyskyselyn tulokset  
osallistumisesta  
ja viihtyvyydestä. 
 

Harrastusmahdollisuudet: 
tarjotaan monipuolista 
kerhotoimintaa 
 

Koulun kerhotoimintaan 
osallistujien määrä 
 

Koulukerhojen määrän 
lisääntyminen ja  
osallistujien määrän 
kasvaminen 
 

Hyvinvointi: turvallinen, viihtyisä 
ja terveellinen kouluympäristö 
 

Sairauspoissaolojen seuranta, 
työyhteisökyselyn tulokset, 
kouluterveyskyselyjen tulokset, 
tilastotiedot koululaisten 
liikennetapaturmista 
 

Sairauspoissaolojen 
väheneminen,  
työyhteisö- ja 
kouluterveyskyselyn  
tulokset yli keskitason.  
Liikennetapaturmien 
väheneminen. 
 

Osaava ja motivoitunut 
henkilöstö: henkilökunnan 
täydennyskoulutustarpeista 
huolehtiminen 
 

Täydennyskoulutuksiin 
osallistuminen, Veso-koulutusten 
järjestäminen 
 

Koulutuksiin osallistuminen ja 
niiden  
järjestäminen. 
 

Talous: esi- ja perusopetus 
tuotetaan tehokkaasti ja 
taloudellisesti 
 

Kustannukset 
 

Maaseutukuntien keskitaso 
 

 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

31500 Esiopetus 2 000 -224 470 -222 470 

32200 Tolppila ja Laaksola 46 650 -3 455 540 -3 408 890 

32500 Erityisopetus 24 000 -348 650 -324 650 

32600 Aamu- ja iltapäivätoiminta 13 000 -69 190 -56 190 

32000 Jakamattomat erät 205 930 -44 090 161 840 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 291 580 -4 141 940 -3 850 360 
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Tehtäväalue: Lukio 
Tehtäväalueen tarkoitus: Lukiokoulutuksen järjestäminen 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Lukion rehtori  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Lukio on paikkakunnan ainoa toisen asteen opiskelupaikka. Se tarjoaa palveluita myös naapurikuntien 
nuorille ja kaikille yhteisvalinnan kautta hakeutuville. Monipuolinen kurssitarjonta, painotukset ja 
opiskelijan ohjaaminen lisäävät lukion vetovoimaa. 
 

 
 

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Laadukas lukiokoulutus: 
Lukiolaisille taataan riittävä 
kurssitarjonta ja edellytykset 
opiskeluun ja jatko-opintoihin 

Arvioinnit, ylioppilaskokeet 
 
 
 
Toteutunut kurssimäärä 
 
Lukiolaisen tuet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jatko-opintoihin sijoittuminen 

Ylioppilaskokeiden tulosten 
keskiarvo 
vähintään 4.  
 
160 kurssia 
 
Lukiolaisille annetaan 
kannettavat koneet 
ja sähköiset oppimateriaalit  
(ensimmäisen vuoden 
opiskelijoille) 
maksetaan koulumatkatukea 
sekä muualta 
 muuttaville taloudellista tukea  
 
Jatko-opiskelupaikan saa 
vähintään 70%  
ikäluokasta heti lukion jälkeen. 

Yhteistyö: Lukio toimii opetuksen 
järjestämisessä tiiviissä 
yhteistyössä eri sidosryhmien 
kanssa 

Yhteiset opettajat 
 
Muualla suoritetut opinnot, 
oppilaitosyhteistyö 
 
 
Yhteistyö kunnan eri yksikköjen 
kanssa 
 
 
 
 
Uuden lukiolain vaikutusten 
huomioiminen toiminnassa 

Yhteisiä opettajia vähintään 10 
 
Yhteistyösopimukset 
Muualla suoritettujen kurssien 
määrä  
 
Kunnan tarjoamien 
tukipalveluiden  
toiminta vähintään hyvää 
 (opiskeluhuolto, ruokahuolto, 
kiinteistönhoito, IT-palvelut) 
 
Lukiossa on käytössä uuden 
lukiolain vaatimat resurssit 
1.9.2019 ja lukio järjestää 
toimintaansa uuden lain 
suuntaan jo ennakoiden 

Taloudellisuus: Lukiokoulutus 
järjestetään kustannustehokkaasti 

Kustannukset/opiskelija Kokonaiskustannukset eivät ylitä  
yksikköhintaan perustuvaa 
rahoitusta yli 15 prosentilla. 
Maaseutukuntien keskitaso 
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Osallisuus: Lukio hyödyntää 
paikallisia vahvuuksia ja toimii 
tulevaisuutta ennakoiden 

Kodin ja koulun yhteistyö 
 
Paikallisuuden näkyminen  
opiskelijoiden 
suoritusmahdollisuuksissa 
 
 
 
 
Yhteistyö järjestöjen ja 
yrityselämän kanssa  
 

Vanhempainillat joka ikäluokalle  
 
Opiskelijoille järjestetään 
yritysten ja järjestöjen kanssa 
tapaamisia, tavoitteellisesta 
yhteistyöstä kertyy 
kurssisuorituksia 
 
 
Oppilaskunta- ja tutortoiminta on 
säännöllistä ja aktiiviset 
opiskelijat saavat siitä  
kurssisuorituksen  
 
Yritys- ja järjestöyhteistyön 
määrä 
 

Hyvinvointi: turvallinen, viihtyisä ja 
terveellinen kouluympäristö 
 

Sairauspoissaolojen seuranta, 
työyhteisökyselyn tulokset, 
kouluterveyskyselyjen tulokset 
 
 
Järjestetään tutortoimintaa 
Opiskelijoiden 
ryhmäytymispäivät 
 

Työyhteisö- ja 
kouluterveyskyselyiden  
tulokset yli keskitason 
 
 
Osallistujien määrä ja 
toteutuneet tapahtumat 
 

 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

33000 Lukio 20 000 -848 810 -828 810 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 20 000 -848 810 -828 810 
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Tehtäväalue: Kansalaisopisto 
Tehtäväalueen tarkoitus:  
Vapaan sivistystyön oppilaitoksena kansalaisopisto edistää kuntalaisten osaamista ja hyvinvointia 
järjestämällä kaikille ikäryhmille tilaisuuksia kouluttautua ja harrastaa. Kansalaisopiston toiminta 
pohjautuu avoimuuteen, tasavertaisuuteen ja joustavuuteen. 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Kansalaisopiston rehtori  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Kansalaisopisto on OKM:n järjestämislupaan perustuva, yleissivistävää koulutusta ja taiteen 
perusopetusta antava oppilaitos. Vapaan sivistystyön oppilaitoksena sen tehtävänä on tukea 
kuntalaisten omaehtoista opiskelua, itsensä ja kansalaisvalmiuksien kehittämistä. Kansalaisopisto 
toteuttaa toiminnassaan Hyvinvoiva karstunen -ohjelmaa. Opetus on suunnattu pääasiassa aikuisille, 
mutta varsinkin taiteen perusopetuksen ryhmissä on lapsia ja nuoria. Opiston toimialueena on Karstulan 
lisäksi Kivijärvi ja Kyyjärvi, joiden kanssa kunnalla on sopimus toiminnan järjestämisestä. Taiteen 
perusopetusta järjestetään teatteri-ilmaisussa, kuvataiteessa ja käsityötaiteessa. 
Kansalaisopiston noin 130 opintoryhmässä opiskelee noin 1 200 opiskelijaa vuosittain.  

 
 

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet  

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Laadukas kansalaisopisto: 
Järjestää monipuolisia 
kansalaisopistopalveluja Karstulan, 
Kivijärven ja Kyyjärven kuntien 
alueella yhteensä 4400 tuntia 
Tunnit jakautuvat asukaslukujen 
suhteessa 

tuntimäärä tyydyttävä 4200 tai yli 4700 
hyvä 4400 tai yli 4600 
erinomainen 4400 - 4600 

tuntimäärä paikkakunnittain tyydyttävä Karstula 58 tai yli 
66 
hyvä: Karstula 60 tai yli 64 
erinomainen: Karstula 61-63 

Palvelun saavutettavuus: 
Kehittää digitaalista 
saavutettavuutta opetuksessa 
Tarjota digitaalisten palveluiden 
käyttöön liittyvää opetusta 
erityisesti ikäihmisille 

verkkokurssien määrä tyydyttävä: yksi 
hyvä: kolme  
erinomainen 4 tai enemmän 

Eri ikäryhmien huomioiminen: 
Lisätä tarjontaa 16 – 25 -vuotiaille 

16 – 25 –vuotiaiden opiskelijoiden 
määrä 

tyydyttävä: lisääntyy 1% 
hyvä: lisääntyy 3% 
erinomainen: lisääntyy yli 3 % 

 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

33100 Kansalaisopisto 104 500 -336 520 -232 020 

33110 Taiteen perusopetus 2700 -21 280 -18 580 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 107 200 -357 800 -250 600 
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Tehtäväalue: Kirjastopalvelut 
 
Tehtäväalueen tarkoitus: Kirjastolain mukaisten kirjasto- ja tietopalvelujen tuottaminen  

 
Tehtäväalueen vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Yleisen kirjaston tehtävät määrittelee kirjastolaki 29.12.2016/1492. 
Karstulan kirjasto kuuluu Keski-kimppaan, joka kattaa kaikki Keski-Suomen 23 kuntaa. Yhteisen 
kirjastojärjestelmän, verkkokirjaston ja viikoittaisten aineistokuljetusten ansiosta kuntalaisten käytössä on 
yli 2 miljoonan niteen kirjastokokoelma oman paikallisen kokoelman lisäksi. E-kirjaston kautta 
käytettävissä on satoja erikielisiä sähköisiä kirjoja ja lehtiä. Perinteistä kirjastotoimintaa täydentävä 
omatoimikirjasto mahdollistaa kirjastopalvelujen käytön monipuolisesti asiakkaiden haluamina aikoina. 
Asiakkaiden tulo omatoimikirjaston käyttäjiksi mahdollistaa heidän opastamisensa omatoimikirjaston ja 
kirjaston käytössä. Myös pedagogisen informaatikon toiminta edistää asiakkaiden kykyä käyttää kirjastoa 
monipuolisesti. Vuonna 2017 fyysisiä kirjastokäyntejä oli 38 862 ja verkkokäyntejä 17 699; 
kokonaislainaus oli 68 373 lainaa. – Yleisten kirjastojen tilastot löytyvät: http://tilastot.kirjastot.fi/.  

 
 

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Osallisuus: Kuntalaiset käyttävät 
kirjastopalveluja aiempaa 
enemmän ja monipuolisemmin, 
aktiivisemmin ja paljon myös 
omatoimisesti.  

Lainamäärä, 
verkkokäyntien määrä, 
käyntien määrä ja lainojen 
määrä palvelu- ja 
omatoimiajalla 

Mahdollisuus kirjaston kokoelmien ja 
kirjastotilojen joustavaan ja 
maksimaaliseen hyödyntämiseen 
omatoimisen asioinnin myötä. 
Palveluiden saavutettavuuden 
parantaminen. 

Taloudellisuus: Kirjastopalvelut 
toteutetaan tehokkaasti ja 
taloudellisesti. 

Kustannukset Toiminnassa lähtökohtana tarve- ja  
tarkoituksenmukaisuus 

Laadukas kirjasto: Kirjaston 
pedagogisen toiminnan, eri 
käyttäjäryhmien tiedonhaku- ja 
monilukutaidon kehittäminen. 
Tarkoituksenmukainen 
kokoelmatyö ja aineiston 
saatavuudesta sekä kokoelman 
käytettävyydestä huolehtiminen. 
Kysynnän ja tarjonnan 
kohtaaminen, aineiston 
ajankohtaisuus,  
kokoelman monipuolisuus  
ja vaihtuvuus  

Kirjastonkäytön 
opetuskertojen ja 
osallistujien määrä, 
tapahtumien ja niihin 
osallistuvien määrä 

Kouluyhteistyön tiivistäminen ja 
kehittäminen, palveluiden tunnetuksi 
tekeminen eri ikäryhmille. 

Hankintojen ja poistojen 
määrä, aikuisten ja lasten 
kirjallisuuden sekä kauno- 
ja tietokirjallisuuden 
suhteellinen osuus, 
lehtivalikoiman 
tarkoituksenmukaisuus.  

Tarkoituksenmukainen hankintojen 
määrä ja eri aineistoryhmien sekä eri 
kirjallisuuslajien osuus. Kokoelman 
laadusta huolehtiminen. Hankitaan 
mahdollisuuksien mukaan 
karstulalaisten tuottamaa ja heitä 
tarkastelevaa aineistoa. 

 
Hyvinvointi: Viihtyisä ja 
turvallinen kirjastotila sekä 
ammattitaitoinen henkilökunta 

Täydennyskoulutuspäivien 
määrä 

Asiakaskyselyt  

 
Henkilökunta on sitoutunut ja 
motivoitunut työhönsä. Jokainen 
kantaa vastuuta kirjaston 
viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. 

 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

34000 Kirjasto 4 400 -287 330 -282 930 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4 400 -287 330 -282 930 
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Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Laadukkaiden, kaikkiin ikäluokkiin kohdistuvien kulttuuripalvelujen järjestäminen paikkakunnalla asuvalle 
ja vierailevalle väestölle sekä kuntalaisten omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukeminen ja kannustaminen. 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Kansalaisopiston rehtori 

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Kulttuuripalvelut vaikuttavat osaltaan kuntalaisten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen tuottamalla erilaisia 
toimialaan liittyviä palveluja (esim. kulttuuritilaisuudet, taidetapahtumat) ja erityisesti luomalla edellytyksiä 
järjestöjen, yhteisöjen ja yritysten kulttuuritoiminnalle sekä tukemalla yksityisiä taiteenharrastajia. 

 
 

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet: 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Osallisuus: 
Huolehditaan monipuolisesta kaikki 
ikäryhmät huomioivasta 
kulttuuritarjonnasta 

tapahtumien kävijämäärät tyydyttävä: 4000 kävijää 
hyvä: 4000 – 7000 kävijää 
erinomainen: yli 7000 kävijää 

Laadukkaat tapahtumat:  
Tarjotaan kuntalaisille taiteen 
ammattilasten esityksiä 

tapahtumien määrä tyydyttävä: 3 tapahtumaa 
hyvä: 4-6 tapahtumaa 
erinomainen: enemmän kuin 6 
tapahtumaa 

Yhteisöllisyys: Luodaan 
edellytyksiä kuntalaisten 
omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle 

kulttuuritoimintaa tuottavien 
yhteisöjen määrä 

tyydyttävä: 3 yhteisöä 
hyvä: 4-7 yhteisöä 
erinomainen: enemmän kuin 7 
yhteisöä 

 
 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

34100 Kulttuuritoimi 3 500 -58 280 -54 780 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 3 500 -58 280 -54 780 
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Tehtäväalue: Nuorisopalvelut 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää aktiivista kansalaisuutta sekä parantaa nuorten kasvu- 
ja elinolosuhteita nuorisotyön menetelmin.  

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: Vapaa-aikasihteeri  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Nuorisopalveluiden toiminta perustuu ennaltaehkäisevällä tavalla nuorten terveiden elintapojen, 
päihteettömyyden, sosiaalisen vahvistamisen sekä turvallisen ja aktiivisen kasvuympäristön tukemiseen 
ja kehittämiseen. Menetelminä ovat ohjattu nuorisotalotoiminta, nuorten osallisuuden tukeminen 
ohjaamalla nuorisovaltuustotoimintaa, järjestämällä retkiä, leirejä ja tapahtumia itse sekä yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa.  

 
 

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Palvelun laatu: Nuorisopalvelut 
tuotetaan asiakaslähtöisesti 
nuorisotyön menetelmin itse tai 
yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa 
 

Nuorisotalon käyttötunnit ja 
kävijämäärä. Järjestettyjen 
tapahtumien, retkien ja leirien 
määrä. 

Nuorisotalo avoinna talvikaudella 
neljänä iltana viikossa. 
Järjestetään vähintään viisi 
nuorisotapahtumaa ja neljä 
retkeä. nuorten kulttuuri-ja 
virkistysmatka Riikaan 

Osallisuus: Edellytysten luominen 
nuorten omaehtoiselle toiminnalle 
ja aktiivisen kansalaisuuden 
tukeminen 

Nuorisovaltuuston kokousten 
määrä ja osallistuminen 
kunnalliseen 
päätöksentekoon 

Kokoontumisien säännöllisyys ja 
osallistuminen 
lautakuntatyöskentelyyn 

Yhteistyö: Lakisääteisen nuorten 
palvelu-ja ohjausverkoston 
ylläpitäminen sekä 
seutukunnallisen yhteistyön 
syventäminen 

Ohjausverkoston kokousten 
ja seutukunnallisesti 
järjestettyjen tapahtumien 
määrä.  

Ohjausverkoston kaksi 
kokoontumista kevät-ja 
syyskaudella sekä aktiivinen 
osallistuminen seutukunnallisiin 
nuorisotapahtumiin 

Hyvinvointi: Henkilöstön 
osaamisen kehittäminen ja 
työhyvinvoinnista huolehtiminen 

Koulutuspäivien määrä ja 
toimintaympäristön 
saattaminen asianmukaiseen 
kuntoon 

Nuorisotalon korjaus tai tilojen 
siirto parempaan kiinteistöön. 
Mahdollistetaan henkilöstön 
kouluttautuminen 
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Tehtäväalue: Etsivä nuorisotyö 
Tehtäväalueen tarkoitus: Ennaltaehkäisevä ja korvaava toiminta alle 29v. parissa  

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: Etsivä nuorisotyöntekijä 

Perustelut ja informatiiviset tiedot:   
Etsivä nuorisotyö on yksi hallituksen kärkihankkeista. Siihen on varauduttu etsivän nuorisotyön 
työntekijän toimen vakinaistamisella (Nuorisolaki 1285/2016, 10-12§). Ilman koulutusta olevat alle 29-
vuotiaat ja koulunsa keskeyttäneet sekä opiskelupaikkaa vaille jääneet ovat pääasialliset kohderyhmät. 
Etsivä nuorisotyö tekee sidosryhmäyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Valtionavusteisesta työstä 
tehdään asiakastilastoja (www.nuorisotilastot.fi) sekä vastataan vuosittain valtakunnalliseen työn 
kartoitus- & kehittämiskyselyyn. 

 
 

 
Kuntastrategian mukaiset tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Hyvinvointi ja yhteistyö: Nuorten 
elämänhallinnan parantaminen   

Tavoitetut nuoret  
Työllistyneet nuoret 
Koulutukseen sijoittuneet 
nuoret  
Kumppanuudet, yhteistyön  
määrä 

Koulussa perusopetuksen 
oppilaat ja lukiolaiset. Koulun 
ulkopuolella -29v. nuoret n. 30 
Työllistyneet 5  
Koulutukseen 5  
Sidosryhmätapaamisia 15 

Osallisuus: 
Fokusvalmennusryhmätoiminnan  

Kirjatut tilastot (ryhmän 
jälkeen nuori työllistyy, lähtee 
opiskelemaan tai saa 
jatkotoimet eteenpäin 
elämäänsä. Joidenkin kanssa 
etsivän asiakkuus voi jatkua) 

Nuorisotilastot.fi ja AVI :n 
kriteereihin vastaaminen edellisen 
vuosien tapaan 

Erilaisten ryhmätoimintojen 

kehittäminen (KEO Karstula & 

työpajan K18-ryhmä) 

Lukioon Hyvinvointikurssi 

Asiakastilasto, 
(laadullinen/määrällinen)                                     

Ryhmäkokoontumiset min. 1 
krt/kk ja max. 8 krt/kk   
 
 
 
Opiskelijoiden kurssivalintamäärä 
erinomainen: 10 hlöä/kurssi 

 
 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

34200 Nuorisotoiminta 150 -83 420 -83 270 

34240 Nuorisovaltuusto   -2 470 -2 470 

34280 Etsivä nuorisotyö 27 500 -40 910 -13 410 

34222 Muu nuorten leiritoiminta 10 000 -14 000 -4 000 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 37 650 -140 800 -103 150 

 

  

http://www.nuorisotilastot.fi/
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Tehtäväalue: Liikuntapalvelut 
Tehtäväalueen tarkoitus: : Liikuntapalvelujen keskeisenä tehtävänä on edistää kuntalaisten liikunta-
aktiivisuutta tarjoamalla tasa-arvoisesti monipuolisia mahdollisuuksia liikunnanharrastamiseen, sekä 
huolehtia liikuntapaikkojen käyttökunnosta. 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: Liikunnanohjaaja, liikuntapaikkojen hoitaja, hyvinvointivastaava  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Liikuntapalvelut tekevät monipuolista yhteistyötä kunnan eri toimijoiden, kolmannen sektorin toimijoiden 
ja ympäristökuntien liikuntapalveluiden kanssa. Liikunta- ja ulkoilupaikkojen hoito järjestetään 
ostopalveluna tekniseltä palvelukeskukselta. 
Liikuntatoiminnassa pyritään olemaan mukana erilaisissa hankkeissa ja ohjelmissa, jotka mahdollistavat 
toiminnan jatkuvan kehittymisen huomioiden paikalliset tarpeet.  

 

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Palvelun laatu ja määrä: 
Paikkakunnalla on monipuolisia 
liikuntaharrastusmahdollisuuksia 
kaikenikäisille. 

Järjestetyn liikuntatoiminnan ja 
toimintaan osallistuneiden määrä. 
 

Monipuoliset ja turvalliset 
liikunta- ja ulkoilupaikat. 
 

Taloudellisuus: Liikuntapalvelut 
toteutetaan tehokkaasti ja 
taloudellisesti. 

Järjestöjen ym. järjestämä 
liikuntatoiminta 

Maaseutukuntien keskitaso. 
Kunnan myöntämät toiminta-
avustukset järjestöille. 

Hyvinvointi: Koululaisten 
iltapäivien aktivointi.   
 
Luodaan edellytyksiä kuntalaisten 
omaehtoiselle liikunnalle. 
 
 
 
Edistää vapaaehtoisten avulla 
ikäihmisten liikkumista 
 
Pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnin 
edistäminen 

Osallistujien määrä. Osallistuvat 
kolmannen sektorin toimijat 
 
Kotihoidon asiakasmäärät. 
Sairauspoissaolot. 
Lasten liikkumattomuus. 
Ylipaino. 
 
Koulutuksiin osallistujat 
 
 
Hyvinvointikysely 

Lasten liike iltapäivät – 
ohjelman toteuttaminen 
 
Mittareiden suotuisa kehitys. 
 
 
 
Vertaisveturi- ja  
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 
koulutukset 
 
Focus-työpajapäivät 

Yhteistyö: Järjestää lapsille ja 
nuorille kesäaikana leiritoimintaa 
 
Yhteistyö kunnan eri toimijoiden 
kanssa 
 
 
Kolmannen sektorin toimijoiden 
tuki ja yhteistyö 

Osallistujien määrä. 
Asiakaspalaute. 
 
Tehdyt toimenpiteet. 
 
 
 
Järjestetyt koulutukset ym. 
tapahtumat 

Yhteistyö kunnan eri 
toimijoiden kanssa 
Voimaa Vanhuuteen – 
ohjelmassa aloitettujen 
toimenpiteiden jatkaminen 
ohjelman päätyttyä. 
 
Järjestöjen 
toimintaedellytysten 
vahvistaminen 

Digitaalisuus: Digitaalisuuden 

hyödyntäminen liikuntatoiminnan 

järjestämisessä 

Sivukylillä käynnistynyt 
liikuntatoiminta. 

Virtuaalisin keinoin-Voimaa 
vanhuuteen -pilottihankkeen 
käytänteiden juurruttaminen 
pysyväksi toiminnaksi. 

 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

34300 Liikuntatoimi   -86 320 -86 320 

34310 Liikuntapaikat (ostopalvelu sis.)   -106 680 -106 680 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ   -193 000 -193 000 
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Tehtäväalue: Kuraattori- ja koulupsykologitoiminta 

Tehtäväalueen tarkoitus: Kuraattorit työskentelevät koulun sosiaalityöntekijöinä. Vastaavan kuraattorin 

tehtävänä on kuraattoritoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja arviointi sekä koulu- ja oppilaskohtainen 
työskentely yhdessä koulukuraattorin kanssa. Koulupsykologi on koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvien 
asioiden parissa työskentelevä psykologi. 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: Vastaava kuraattori 

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Kuraattorit ja koulupsykologi toimivat yhteistyössä opettajien, muun oppilashuollon henkilöstön ja 
huoltajien kanssa oppilaiden koulunkäynnin sekä psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin arvioimiseksi ja 
edistämiseksi. Oppilaat tai heidän huoltajansa voivat itse omasta aloitteestaan ottaa yhteyttä kuraattoriin 
tai koulupsykologiin ajan varaamiseksi. Opettajat ja muut oppilashuollontyöntekijät voivat tarvittaessa 
ohjata oppilaita kuraattorin ja koulupsykologin palveluihin. 

 

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Laadukkaat palvelut: Kuraattori ja 
koulupsykologi palvelut tuotetaan 
laadukkaasti ja ammattitaidolla 

Virat on täytetty  
kelpoisuusehdot täyttävillä 
viranhaltijoilla 

Virat pysyvät täytettyinä 

Henkilöstön osaamisen 

kehittäminen ja työhyvinvoinnista 

huolehtiminen. 

Koulutuspäivien määrä, erilaiseen 

työn kehittämiseen osallistumisen 

määrä. Työntekijöiden vaihtuvuus 

on pientä 

Työtä kehitetään jatkuvasti. 

Henkilöstö on työhönsä 

motivoitunut ja sitoutunut 

sekä voi työssä hyvin. 

Yhteisöllisyys: Opiskeluhuolto 

toteutetaan  

ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä 
yhteisöllisenä toimintana 

Yhteisölliset  

opiskeluhuoltotyöryhmät toimivat 
säännöllisesti kaikissa kunnan 
oppilaitoksissa 

Kaikissa kunnan  
oppilaitoksissa on toimivat, 
säännöllisesti, vähintään 4 krt 
vuodessa, kokoontuvat 
yhteisölliset  
opiskeluhuoltotyöryhmät 

 
Lain vaatimat edellytykset: 
Kuraattorin ja koulupsykologin 
vastaanotolle pääsee lain 
asettamassa määräajassa 

Vastaanotolle pääsee 

kriisitilanteissa samana tai 

seuraavana päivänä, muutoin 

viimeistään seitsemäntenä 

työpäivänä avun pyytämisestä 

 
Pysytään lain asettamissa 
määräajoissa 

Varhainen tuki: 
Turvataan kaikille oppilaille 
mahdollisimman varhainen  
tuki tasapuolisesti  
 

Yhteisölliset  
opiskeluhuoltotyöryhmät toimivat 
säännöllisesti kaikissa kunnan 
oppilaitoksissa.   

Kaikissa kunnan  
oppilaitoksissa on toimivat, 
säännöllisesti, vähintään 4 krt 
vuodessa, kokoontuvat 
yhteisölliset 
opiskeluhuoltotyöryhmät.   
 

Yksilöllisyys: Yksilökohtaista 

opiskeluhuoltoa toteutetaan siten, 

että jokainen kuraattori- tai 

psykologipalveluita tarvitseva 

opiskelija ohjataan riittävän varhain 

palveluiden piiriin 

 
Opiskelijat ja heidän huoltajansa 
sekä oppilaitosten opettajat ovat 
tietoisia saatavilla olevista 
palveluista 

 
Opettajat ohjaavat aina 
tarvittaessa oppilaan 
opiskeluhuollon kuraattori- ja 
psykologipalveluiden  
piiriin 
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MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

24400 Kuraattoritoiminta 61 360 -124 390 -63 030 

24410 Koulupsykologi 24 710 -68 940 -44 230 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 86 070 -193 330 -107 260 

 

 

Tehtäväalue: Käsityötalo 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Käsityötalo tarjoaa eri-ikäisille kuntalaisille monipuolisen käsityöperinteeseen ja -tekniikkoihin tutustumis- 
ja toteuttamismahdollisuuden.  

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Kansalaisopiston rehtori, kudonnanohjaaja 

Perustelut ja informatiiviset tiedot: Käsityötalo täydentää koulujen ja kansalaisopiston 

kädentaitojen kehittämismahdollisuuksia. Käsityötalo tarjoaa monipuolista harrastustoimintaa ja ohjausta 
mm. kudonnan, kankaanpainannan ja huovutuksen parissa. Myymälästä löytyy erilaisia materiaaleja 
käsitöiden tekoon, lisäksi se toimii uniikkina lahjatavaraliikkeenä. Idyllinen pihapiiri tarjoaa kesäisin 
viihtyisän kahvilan sekä matkailuinfon. Käsityötalo tarjoaa osaltaan mahdollisuuksia työharjoittelulle ja 
tukityöllistämiselle. Käsityötalon tulevan remontin on tarkoitus muokata toiminta Heinon kaupaksi.    

 
 

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Yhteisöllisyys: Käsityötalon 
toiminta edistää kuntalaisten 
aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja 
hyvinvointia. 

Kävijämäärät 
 

Toiminnan jatkuvuus. 

Luodaan edellytyksiä kuntalaisten 
omaehtoiselle 
käsityöharrastukselle. 

Kävijämäärät 
Kausikortin lunastaneet 
Facebook-kävijät 

Kävijämäärät vähintään 
ennallaan 

Taloudellisuus: Käsityötalo toimii 
tehokkaasti ja taloudellisesti 

Vuosikate 
Myyntitulot 

Kasvu 2 % 

Löytää / perustaa toiminnalle 
yhdistys tms. 

 Toiminta siirtyy yhdistykselle 

 
 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

33210 Käsityötalo 25000 -48 240 -23 240 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 25 000 -48 240 -23 240 
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2.5 Teknisen toimen päävastuualue 

Toimielin: 
Tekninen lautakunta 
Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, että tekninen palvelukeskus järjestää kuntastrategian ja 
oman strategiansa mukaisesti viranomais-, tila-, kunnallistekniikka- ja yksityistiepalvelut. 

Palvelukeskukset: 
Tekninen palvelukeskus 

Teknisen palvelukeskuksen perustehtävänä on toteuttaa ja tukea kunnan sisäistä ja ulkoista 
palvelutuotantoa ja vastata oman toimialansa hallinnon, yhdyskuntateknisten palvelujen, 
kiinteistötoimen, kunnan rakennusvalvonnan, ympäristönhoidon, yksityisteiden / tiehallinnon 
viranomaistehtävistä ja jätehuollon valvontatehtävistä sekä vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta. 
Päävastuualueen talousarvio sisältää tarkemmin esiteltävien eri tehtäväalueiden käyttötalouden lisäksi 
kunnan osuuden aluearkkitehtipalvelusta sekä maksuosuuden 339 400 € alueellisesta palo- ja 
pelastustoimesta sekä euromääräisesti pienet määrärahavaraukset väestönsuojeluun ja öljyvahinkojen 
torjuntaan. 

Tilivelvollinen viranhaltija: 
Tekninen johtaja  

 
 
 

KÄYTTÖTALOUSOSA, TALOUSARVIO 2019         

TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE         

ulkoinen ja sisäinen TP 2017 TA 2018 TA 2019 TA 18/TAE 19 TA 18/TAE 19 

TOIMINTATUOTOT                                                                     

Myyntituotot 875 227 899 700 921 980 -22 280 2,5 

Maksutuotot 41 581 38 000 37 000 1 000 -2,6 

Tuet ja avustukset 800                3 750 -3 750 100 

Muut toimintatuotot 8 259 6 000 5 500 500 -8,3 

TOIMINTATUOTOT 925 867 943 700 968 230 -24 530 2,6 

TOIMINTAKULUT                                                                     

Henkilöstökulut -652 658 -626 150 -611 820 -14 330 -2,3 

Palvelujen ostot -735 149 -741 350 -837 870 96 520 13 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -185 024 -201 750 -196 560 -5 190 -2,6 

Avustukset -102 498 -160 000 -115 000 -45 000 -28,1 

Muut toimintakulut -5 648 -5 000 -3 540 -1 460 -29,2 

TOIMINTAKULUT 
-1 680 

977 -1 734 250 -1 764 790 30 540 1,8 

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -755 109 -790 550 -796 560 6 010 0,8 

VUOSIKATE -755 109 -790 550 -796 560 6 010 0,8 

Poistot ja arvonalentumiset                                                                     

Suunnitelman mukaiset poistot -553 372 -536 360 -467 960 -68 400 -12,8 

Poistot ja arvonalentumiset -553 372 -536 360 -467 960 -68 400 -12,8 

TILIKAUDEN TULOS 
-1 308 

482 -1 326 910 -1 264 520 -62 390 -4,7 
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Tehtäväalue: tekninen hallinto 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Vastata sujuvasta päätöksenteosta lautakunta- ja virkamiestasolla kunnan strategioiden, johtosääntöjen 
ja valtakunnallisten määräysten mukaan, huolehtia palvelukeskuksen toiminnan, talouden ja 
organisaation kehittämisestä sekä seurata toiminnan toteutuksia ja tuloksia. Hallinnon tehtävänä on 
myös huolehtia yhteyksistä ja yhteistyöstä muiden hallinnonalojen ja yhteistyötahojen kanssa. Tekniseen 
hallintoon sisältyy keskeisten toimialojen toimisto- ja hallintotehtävät sekä kunnan rakennushankkeiden 
yleissuunnittelu ja valvonta, myös yritystoiminnalle annettava suunnitteluapu. 
Kunnan investointiohjelma ei toteutunut vuonna 2018 täysimääräisesti suuren avainhenkilövaihtuvuuden 
vuoksi.  
 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Tekninen johtaja 

 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Hallinnon ja päätöksenteon 
sujuvuus. 

Käsittelyyn kulunut aika 
Täytäntöönpanon 
ajantasaisuus 

Käsittelyssä ei ole kuntalaisten 
asioita, jotka ovat tulleet vireille yli 
3 kk aikaisemmin. 

Hallinnon asiakaspalvelu on 
sujuvaa. 

Käsittelyyn kulunut aika Lautakuntakäsittely < 6 viikkoa 
vireilletulosta, ympäristö- ja maa-
ainesluvat < 3 kk vireilletulosta. 
Sisäiset tehtävät viikon kuluessa. 

Kunnan hankkeet toteutuvat asian-
mukaisesti ja ajallaan. 

Hankesuunnitelman aikataulu Hankkeiden toteutuminen 
suunnitellussa aikataulussa. 

Palvelujen laatua arvioidaan 
suunnitelmallisesti. 

Saatu asiakaspalaute Nopea reagointi ilmi tulleisiin 
epäkohtiin. 

 
 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

40000 Tekninen hallinto 3 800 -142 880 -139 080 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 3 800 -142 880 -139 080 
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Tehtäväalue: Rakennustarkastus 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Lakisääteisen rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, taloudellisen 
ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän toiminta- ja asuinympäristön luomista. 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Rakennustarkastaja  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Rakennusvalvontaviranomainen valvoo kaavojen noudattamista, huolehtii rakentamista ja muita 
toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoo rakennetun ympäristön ja 
rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rakennuslupien sekä 
rakentamiseen liittyvien lupien, ilmoitusten ja lausuntojen valmistelut ja päätöksenteot. 
Rakentamisaikaiset tarkastus-, valvonta- ja seurantatehtävät. Rakentamisen ja kiinteistöjen tietopalvelut. 
Kunnan rakennusmääräysten ja -ohjeiden valmistelutehtävät, sekä kaavojen valmistelussa avustaminen. 
 
 

 
 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Viihtyisää maaseutumaista asuin- 
ja toimintaympäristöä tukeva 
rakentaminen.  

Toteutunut rakentaminen. 
Lupapäätöksien ja tehtyjen 
tarkastuksien lukumäärä. 

Lakien ja kunnan 
rakentamisohjeiden mukainen taso. 

Rakennusvalvonta toteutetaan 
tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Tarkastus- ja 
valvontamaksujen kertymä 

Maksukertymä 50 % menoista. 

Lupakäsittelyn sujuvuus. Käsittelyyn kuluva aika Lautakunnan ratkaistavat 
rakennusluvat < 6 viikkoa, 
viranhaltijan ratkaistavat 
rakennusluvat ja 
toimenpideilmoitukset < 3 viikkoa. 

Sähköisen rakennuslupakäsittelyn 
käyttämisen lisääntyminen 
asiakkailla (Lupapiste.fi-palvelu) 

Sähköisen järjestelmän 
kautta vastaanotetut 
lupahakemukset 

50 % lupahakemuksista saapuu 

sähköisesti 

 

 
 
 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

47000 Rakennustarkastus 33 000 -99 680 -66 680 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 33 000 -99 680 -66 680 
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Tehtäväalue: Mittaustoiminta 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Kunnan mittaustoimen keskitetty hoito.  

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Ympäristösihteeri/mittausteknikko 

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Mittaustoimen käytössä on vanha takymetrikalusto ja neljän kunnan yhteinen GPS-mittauskalusto sekä 
kunnan oma mittausohjelmisto. Kunnan omistamien maa-alueiden ja kaavojen maastoon merkitseminen, 
omien soranotto- ym. suunnitelmiin liittyvien maastomittausten tekeminen, uusien johtolinjojen 
kartoittaminen ja tallentaminen. Naapurikuntien tarvitsemat mittaukset yhteisellä mittauslaitteistolla 
laskutustyönä. Yksityisille tehtävät mittauspalvelut resurssien mukaan, lähinnä kunnan omiin hankkeisiin 
liittyvät palvelut. 

 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Mittaustoiminta toteutetaan 
tehokkaasti ja taloudellisesti. 

Omana työnä tehdyt / 
ulkopuolisilla teetetyt mittaukset 

Kaikki kunnan tarvitsemat 
mittaukset tehdään omana 
työnä. 

Mittaustietojen ajantasaisuus ja 
kattavuus. 

Rakennetut / mitatut Kaikki mittaus- ja sijaintitiedot 
on tallennettu sähköiseen 
muotoon. 

 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

41000 Mittaustoiminta 4 800 -24 610 -19 810 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4 800 -24 610 -19 810 
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Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Vastata kunnan lakisääteisistä ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä samalla kannustaen 
kuntalaisia toimimaan aktiivisesti ympäristönsuojelu huomioiden. 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Ympäristösihteeri/mittausteknikko 

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Vuosittain käsitellään 3-6 ympäristölupaa, maa-aineslupia tarpeen mukaan, annetaan lausuntoja mm. 
turvetuotannon ympäristölupahakemuksiin ja eri viranomaisissa vireillä oleviin hakemuksiin ja valituksiin, 
toteutetaan ympäristölupien valvontasuunnitelman mukaista valvontaa. Jätehuollon valvonta. Pääjärven 
vähäarvoisen kalan hoitopyynti keväisin, Päällinjärven kaislanniitto ohitustien varrelta, Ylinjärven 
kunnostus yhteistyössä Freshabit -hankkeen kanssa 

 
 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Viihtyisä maaseutumainen 
asuin- ja toimintaympäristö. 

Toteutuneet 
ympäristönsuojelua tukevat 
hankkeet 

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien 
kunnostuksen vauhdittaminen. 

Vesiensuojelu ja vesistöjen 
vedenlaadun parantaminen. 

Toteutuneet vesiensuojelua 
tukevat hankkeet 

Hoitokalastuksen saalistavoite 10 000 kg. 

Lupa- ja lausuntokäsittelyjen 
sujuvuus. 

Käsittelyyn kuluva aika Lautakunnan ratkaistavat ympäristöluvat < 
12 viikkoa, viranhaltijan ratkaistavat 
ympäristöluvat < 6 viikkoa, lausunnot < 4 
viikkoa. 

 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

47100 Ympäristönsuojelu 5 800 -44 900 -39 100 

47110 Saarijärven reitti   -3 000 -3 000 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 5 800 -47 900 -42 100 
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Tehtäväalue: Yhdyskuntatekniset palvelut 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Huolehtia kunnan hallinnoimien liikenneväylien ja yleisten alueiden kunnossapidosta, saneerauksesta ja 
uudisrakentamisesta kustannustehokkaasti turvallisuus ja ympäristö huomioiden.  

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Yhdyskuntateknikko  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
 Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on liikenneväylien liikennöitävyyden varmistaminen, yleisten alueiden 
hoidon järjestäminen sekä kaatopaikkojen jälkihoidosta huolehtiminen. Tehtävä toteutetaan oman 
organisaation sekä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. 
Kaavateitä, kunnan omistamia liikenneväyliä, puistoja ja ulkoilualueita rakennetaan ja ylläpidetään 
hyväksyttyjen tasovaatimusten pohjalta. Kaavateiden perusparannuksia ja päällystämisiä toteutetaan 
aluekokonaisuuksina. Tievalaistuslinjoja rakennetaan ja ylläpidetään kirkonkylän alueella ja sivukylillä. 
Valoja valmistaudutaan uusimaan uudella valaisintekniikalla toimiviksi. Ulkoliikuntapaikat, uimarannat 
ja uimapaikat, venevalkamat rakennetaan ja ylläpidetään hyväksyttyjen tasovaatimusten pohjalta. 
Liikuntapaikkojen hoito tuotetaan ostopalveluna sivistyslautakunnalle. Irtokoirien yms. eläinten 
tilapäinen hoito järjestetään ostopalveluna. Kunnan omistamia sora-alueita ja murskevarastoa 
hyödynnetään kunnan omissa rakennuskohteissa. Konekeskus palvelee muita toimintoja: konetyön 
myynti ja laitteiden vuokraus kunnan omiin kohteisiin sekä yksityisille ja yhteisöille resurssien sallimissa 
puitteissa teknisen lautakunnan hyväksymin taksoin. Jätehuollon osalta tehtävänä on Lampisuon 
suljetun kaatopaikka-alueen jälkitarkkailu.  
Ajankohtaiset tie- ja yleisten alueiden suunnitelmat:  
Vuoden 2019 aikana suunnitteluun neljän sorapintaisen kaavatien peruskorjaus suunnitelmat, 
Senioriladun linjauksen suunnittelu, toteutus mahdollisesti 2020. 

 
 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Viihtyisää maaseutumaista asuin- 
ja toimintaympäristöä tukevat 
liikenneväylät ja yleiset alueet. 

 Liikenneväylien ja yleisten 
alueiden toimivuuden ja teknisen 
kunnon ylläpito on jatkuvaa. 

Yhdyskuntatekniset palvelut 
toteutetaan tehokkaasti ja 
taloudellisesti. 

Investointiohjelman aikataulu. 
Hankkeiden tilinpäätös. 
Kunnossapitokustannukset. 
 

Investointiohjelman toteutuminen. 
Peruskorjausten suunnittelu 
aikataulullisesti vuoden edellä 
rakennustyön toteutusta. 

Liikenneväylien ja yleisten alueiden 
kohteiden peruskorjausten ja 
uudisrakentamisen laatu sekä 
kunnossapito vastaa hyväksyttyjä 
laatuvaatimuksia (RYL). 

Yleisöpalaute ja määräajoin 
tehtyjen tarkastusten 
havainnot 

Havaittujen poikkeamien 
korjaaminen välittömästi. 
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MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019   Tulot Menot Toimintakate 

42000 Kaavatiet   -118 070 -118 070 

42100 Muut liikenneväylät   -1 700 -1 700 

42300 Kirkonkylän tievalaistus   -22 700 -22 700 

42400 Sivukylien tievalaistus   -11 500 -11 500 

42500 Puistot ja torit   -76 490 -76 490 

42501 Liikuntapaikat 106510 -106 510 0 

42600 Uimarannat   -9 550 -9 550 

42700 Venevalkamat   -1 300 -1 300 

42800 Sora-alueet   -3 000 -3 000 

42900 Irtokoirat   -5 400 -5 400 

45100 Varastot   -310 -310 

45200 Konekeskus 18000 -23 100 -5100 

45300 Jätehuolto 2000 -4 000 -2000 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ   126 510 -383 630 -257 120 
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Tehtäväalue: Yksityistiet ja liikenneturvallisuus 

Tehtäväalueen tarkoitus: 
Kuntalaisten liikenneyhteyksien turvaaminen, tieolojen ja tieverkon kehittäminen sekä 
liikenneturvallisuustyö. 

Tehtäväalueen vastuuhenkilöt: 
Ympäristösihteeri/mittausteknikko, yhdyskuntateknikko  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Yksityistielain mukaisissa tehtävissä toimii lautakunnan tie- ja katselmusjaosto.  
Yksityisteiden perusparannus- ja kunnostushankkeita tuetaan (1-2 tietä / vuosi). Valtionavustusta saaviin 
hankkeisiin annetaan kunnan avustusta 30 %, muihin 75 %. Isoista hankkeista tehdään erillispäätökset.  
Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen, hoito- ja kustannustason seuranta ja tiekuntien toiminnan 
kehittäminen. Avustusperusteena tien vähimmäispituus 500 m ja vakituinen asunto tien varrella. Tehtävä 
toteutetaan pääosin omana työnä, yksiköinnit ostopalveluna paikkakunnan palveluntuottajilta. 
Valtion tiepolitiikan seuranta (tiehankkeet, yleisten teiden hoitotaso ja muutosesitykset). 
Liikenneturvallisuustyö suunnitelman mukaisilla painopistealueilla ja turvallisuusriskien kartoittaminen. 
Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Karstula osallistuu Pohjoisen Keski-
Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmien laadintaan. 

 
 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Viihtyisää maaseutumaista asuin- 
ja toimintaympäristöä tukevat 
liikenneyhteydet. 

Toteutuneet perusparannukset 
Toteutuneet 
kunnossapitoavustukset 

Kunnossapitoavustusten 
seuranta: 1/3 tukea saavista 
yksityisteistä tarkastetaan 
vuosittain. 

Vaikuttaminen yleisten teiden 
hoito- ja kunnostustasoon.  

 Tiehankkeiden listaus. 
Kuntalaispalaute yleisten 
teiden hoitotasosta välitetään 
eteenpäin. 

 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

42200 Yksityistiet   -122 180 -122 180 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 0 -122 180 -122 180 
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Tehtäväalue: Kiinteistöpalvelut 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Hoitaa, kunnostaa ja ylläpitää kunnan omistamia kiinteistöjä, huolehtia kiinteistöjen arvon säilymisestä ja 
kiinteistöjen soveltumisesta käyttötarkoitukseensa.  

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Kiinteistöinsinööri  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Kiinteistöjen hoito toteutetaan pääosin ostopalveluna. Ostopalveluna toteutettavan rakentamisen ja 
kiinteistönhoidon valvonta. Kunnan omana työnä tehtävien korjaus- ja rakennustöiden suunnittelu ja 
työnjohto. Kiinteistöverotukseen liittyvät arviointitehtävät. Kiinteistöjen käyttökelpoisuuden säilyttäminen. 
Kunnan omistamien kiinteistöjen määrä 56 kpl, joissa on noin 220 380 m³.  

 
 
 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Kunnallisessa palvelutuotannossa 
käytettävät tilat ovat 
tarkoitukseensa soveltuvassa 
kunnossa. 

Käyttöaste 
Tehdyt korjaukset 

Käyttöaste 100 %. 
Tilojen jatkuva huolto ja korjaus 
käyttötarkoituksen mukaan. 

Kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus 
hoidetaan hyvin ja taloudellisesti. 

Tilinpäätös Kustannuksia vastaavat yhtenäiset 
vuokraperusteet. 

Tilojen kunnossapitoa ja tarvittavia 
investointeja suunnitellaan 
pitkäjänteisesti. 

Tehdyt selvitykset ja 
korjaussuunnitelmat 

Jatkuva seuranta ja yhteistyö käyttäjien 
kanssa korjaustarpeita varten. 

Vuokranantajan ja vuokralaisen 
vastuu- ja tehtäväjako on selkeä. 

 Ajantasaiset ja selkeät vuokrasopimukset. 

 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

43000 Kiinteistöjen hallinto   -88 130 -88 130 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ  -88 130 -88 130 
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Tehtäväalue: Vesi- ja viemärilaitos 
(kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö) 
Tehtäväalueen tarkoitus: 
Keskitetty talousveden hankinta ja jakelu sekä viemärilaitostoiminta määritellyillä toiminta- ja 
kehittämisalueilla, kunnan omistaman vesihuoltoverkoston ja sen laitteistojen hoitaminen, rakentaminen 
ja saneeraaminen. 

Tehtäväalueen vastuuhenkilö: 
Yhdyskuntateknikko  

Perustelut ja informatiiviset tiedot:  
Vesi- ja viemärilaitoksella on kunnan alueella kuusi vedenottamoa, vuonna 2017 toimitettiin vettä 212822 
m³. Kuivattu puhdistamoliete kompostoidaan toistaiseksi aumakompostointialueella Peränevalla. 
Vesi- ja viemärilaitos tarjoaa suunnittelu- ja rakentamispalveluja kunnan muille palvelukeskuksille, 
yksityisille ja yhteisöille resurssien sallimissa puitteissa lautakunnan hyväksymin taksoin. 
Ajankohtaiset vesihuollon suunnitelmat:  
Uusien vedenottamoiden suunnittelu ja hankinta. Vesitornin saneeraussuunnitelman laatiminen 2017 
tehdyn rakenneteknisen kuntotutkimuksen pohjalta; saneerauksen toteutus vuoden 2022 loppuun 
mennessä. Jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus. Jätevesiviemäröinnin betonikaivojen 
saneeraustarve ja määrät kartoitettiin Heikkilänmäen ja Etu-Wetkan alueilta vuoden 2017 aikana vuosien 
2018-2022 saneerausohjelman pohjaksi. 
Aiesopimus puhdistamolietteen käsittelystä Saarijärven kaukolämpö Oy:n mahdollisesti rakenteille 
tulevassa biokaasulaitoksessa hyväksytty kunnanhallituksessa syyskuussa 2018.  Saarijärven 
Kaukolämpö Oy:llä on meneillään biokaasutuotantoon liittyvä hanke, jossa selvitetään alueellisen 
biokaasulaitoksen teknis-taloudellista kannattavuutta 

 
 
 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet 

Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Vesi- ja viemärilaitostoiminta 
hoidetaan taloudellisesti 
kannattavalla tavalla.  

Tilikauden tulos 
(toimintakate, poistot ja 
korot). 

Vesihuollon osalta tilikauden tulos 3 % 
liikevaihdosta. 

Verkostoille ja laitteistoille 
saavutetaan optimaalinen elinkaari. 

Vesi- ja 
viemäriverkostojen 
vuotovesien määrä 

Viemäriverkoston saneeraaminen 
uusimalla 500-1000 m 
betoniviemäreitä vuosittain. 
Jätevesiviemäröinnin betonikaivojen 
saneeraaminen muovikaivoiksi. 
Vesilaitoksen vuotovedet alle 10 % 
myydyistä vesikuutioista. 

Jätevedenpuhdistamon 
mahdollisimman hyvä toiminta. 

Mitatut puhdistustulokset Puhdistustulokset vähintään 
lupaehtojen mukaiset. 

Hyvä talousveden laatu. Talousvesinäytteet Vedenottamoilla pH, rauta ja mangaani 
suositusten mukaiset. 

 
 
 

MÄÄRÄRAHA VUODELLE 2019 Tulot Menot Toimintakate 

44000 Vesilaitos 342 640 -186 140 156 500 

44100 Viemärilaitos 382 000 -229 870 152 130 

44150 Aumakompostointi 6 700 -12 830 -6 130 

45000 Sammutusvesipumppaamo 3 000 -2 750 250 

TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 734 340 -431 590 302 750 
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2.6 Päävastuualueiden talousarviot yhteensä 

 

KÄYTTÖTALOUSOSA, TALOUSARVIO 2019         

PÄÄVASTUUALUEET YHTEENSÄ           

ulkoinen ja sisäinen TP 2017 TA 2018 TA 2019 
TA 18/TAE 
19 

TA 18/TAE 
19 

TOIMINTATUOTOT                                                                     

Myyntituotot 3 273 529 3 372 880 3 340 980 31 900 -0,9 

Maksutuotot 332 416 309 500 248 600 60 900 -19,7 

Tuet ja avustukset 349 671 255 000 273 250 -18 250 7,2 

Muut toimintatuotot 2 387 789 2 315 570 2 262 520 53 050 -2,3 

TOIMINTATUOTOT 6 343 405 6 252 950 6 125 350 127 600 -2 

Valmistus omaan käyttöön                               30 000 -30 000 100 

TOIMINTAKULUT                                                                     

Henkilöstökulut -7 909 648 -8 084 710 -7 858 720 -232 490 -2,9 

Palvelujen ostot -20 376 045 -20 017 360 -20 998 370 941 010 4,7 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 743 254 -1 591 280 -1 638 050 43 270 2,7 

Avustukset -451 342 -784 000 -676 000 -108 000 -13,8 

Muut toimintakulut -714 431 -613 750 -689 240 64 490 10,3 

TOIMINTAKULUT -31 194 720 -31 091 100 -31 860 380 708 280 2,3 

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24 851 315 -24 838 150 -25 705 030 805 880 3,2 

Verotulot 12 130 220 12 291 000 13 145 000 -854 000 6,9 

Valtionosuudet 15 375 260 14 873 710 14 421 190 452 520 -3 

Rahoitustuotot ja -kulut                                                                     

Korkotuotot 75 051 68 550 29 400 39 150 -57,1 

Muut rahoitustuotot 53 590 23 000 45 000 -22 000 95,7 

Korkokulut -12 168 -144 550 -112 200 -32 350 -22,4 

Muut rahoituskulut -33 463 -15 190 -83 000 67 810 446,4 

Rahoitustuotot ja -kulut 83 011 -68 190 -120 800 52 610 77,2 

VUOSIKATE 2 737 176 2 258 370 1 740 360 457 010 -20,8 

Poistot ja arvonalentumiset                                                                     

Suunnitelman mukaiset poistot -1 951 740 -1 860 870 -1 691 260 -169 610 -9,1 

Arvonalentumiset -1 941                                                      

Poistot ja arvonalentumiset -1 953 681 -1 860 870 -1 691 260 -169 610 -9,1 

TILIKAUDEN TULOS 783 495 397 500 49 100 287 400 -85,4 
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Myyntituotot; 
3 340 980

Maksutuotot; 248 600

Tuet ja avustukset; 
273 250

Muut toimintatuotot; 
2 262 520

Käyttötalouden tuotot, ulkoiset ja sisäiset

Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot

Henkilöstökulut; -
7 858 720

Palvelujen ostot; -
20 998 370

Aineet, tarvikkeet ja 
tavarat; -1 638 050

Avustukset; -676 000 Muut toimintakulut; -
689 240

Käyttötalouden toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset

Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut
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kunnanhallitus; 17%

sote; 54%

sivistystoimi; 23%

tekninen; 6%

Määrärahojen jakautuminen päävastuualuettain
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2.7 Konserniyhtiöt ja niille asetettavat tavoitteet 

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut kuntalaki (410/2015) korostaa kunnan ja kuntakonsernin 

tarkastelua kokonaisuutena. Valtuuston on seuraavan kalenterivuoden talousarviota 

hyväksyessään otettava huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. 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. 

Karstulan kuntakonsernin taloushallinnon palvelut on tuotettu vuonna 2017 keskitetysti lähes 

kokonaan talouspalvelukeskuksen työnä. Vuonna 2019 palveluntuotanto jatkuu edellisen vuoden 

tapaan ja konsernitoimintoja kehitetään ja yhdenmukaistetaan edelleen.  

Kunnanvaltuuston 14.12.2009 hyväksymällä konserniohjeella on annettu toimintaohjeet ja 

periaatteet Karstulan kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille. Konserniohjeet päivitetään 

vuoden 2019 aikana. Konserniohjauksen sisältö on määritelty konserniohjeissa ja vastuut 

määräytyvät kunnanvaltuuston hyväksymien hallintosääntöjen mukaisesti.  

Kunnanhallitus esittää talousarviossa 2019 ja taloussuunnitelmassa 2020–2021 

kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden 

keskeiset tavoitteet ja konserniohjauksen periaatteet: 

Kunnanvaltuuston hyväksymä kulloinkin voimassa oleva kuntastrategia on kunnan toiminnan ja 

talouden keskeinen lähtökohta. Kunnan taloutta hoidetaan edelleen niin, että tavoitteena on olla 

riittävän vahva peruskunta järjestämään tarvittavat kuntapalvelut kuntalaisille. Tavoitteiden 

toteutumista seurataan tilinpäätöksen mukaisen vuosikatteen ja muiden tunnuslukujen avulla, 

laatimalla keskeisistä päätöksistä strategiavaikuttavuuden arviointi sekä tarkastelemalla, miten 

aiemmat, keskeisten päätösten strategiavaikuttavuuden arvioinnit ovat toteutuneet. 

Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviossa vuosittain konserniohjauksen periaatteet 

kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen osalta. Konserniohjauksen periaatteiden 

toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen ja erillisten infotilaisuuksien tietojen pohjalta. 
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2.7.1 Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy 

 

Yhtiön toimialana on Karstulan kunnan elinkeinoelämän edistäminen ja sen rakenteen 
monipuolistaminen. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi toimia yhteistyössä myös Karstulan ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Kunta omistaa 
100 % yhtiön osakkeista. 

Strategiset tavoitteet  
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Yhtiö on halutuin kehittäjäkumppani, joka 
tuottaa asiakkailleen merkittävää, 
mitattavaa lisäarvoa. 

Työpaikkaomavaraisuus 
Yritysten määrä 

Työpaikkaomavaraisuus 100 
%. 
Yritysten määrä entisellä 
tasolla. 

Yhtiö toimii arvojensa mukaisesti: 
asiakaslähtöisyys, ketteryys, 
tulevaisuuslähtöisyys ja edelläkävijyys.  

Asiakastyytyväisyyskyselyt 
joka toinen vuosi. ELPO-
tutkimus joka toinen vuosi. 
 

Asiakastyytyväisyys 
keskimäärin hyvä. 

Yhtiön toiminta on tehokasta ja taloudellista. Tilikauden tulos Nollatulos. 

Konserniohjaus 
Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitusjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan 
ohjeet yhtiökokousedustajalle. Elinkeino- ja yritysasioita yleensä käsitteleviä infoja pidetään 
ajankohtaisten hankkeiden yhteydessä kunnanhallitukselle yhtiökokousasioiden lisäksi 2–3 / vuosi sekä 
kunnanvaltuustoinfo vähintään 1 / vuosi. Puulaakson Sijoituksen neuvottelukunta toimii ohjeensa 
mukaisesti yhteistyöelimenä. 

2.7.2 Karstulan Vuokra-asunnot Oy 

 

Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, 
ostaa ja vuokrata alueita, rakennuksia ja huoneistoja, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä 
harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti- ja huoltotoimintaa. Kunta 
omistaa 100 % yhtiön osakkeista. 

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet  
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Yhtiö tarjoaa monipuolista ja 
viihtyisää vuokra-asumisympäristöä 
karstulalaisille ja kuntaan muuttaville.  

Asuntojen kuntoonpano 
Asuntohakemusten käsittelyaika 

Asuntojen kunnostuksesta 
on alle 10 vuotta 30 % 
asunnoista, 10-20 vuotta 60 
% asunnoista. 
Päätöksen saa 1 viikon 
kuluessa asuntohakemuksen 
jättämisestä. 

Vuokra-asunnot ovat 
käyttötarkoituksensa mukaisessa 
käytössä. 

Vuokrausaste Vähintään 85 %. 

Yhtiön toiminta on taloudellisesti 
kannattavaa vuokratuloihin 
perustuen. 

Tilinpäätös Tilikauden tulos positiivinen. 
Vieraan pääoman määrä 
taseessa vähenevä. 
Vuokrasaamiset < 5 % 
liikevaihdosta. 

Konserniohjaus 
Kunnanhallitus nimeää yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa 
toimitusjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiön keskeisistä 
asioista annetaan infoa kunnanhallitukselle yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä. 
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2.7.3 Karstulan Lämpöverkko Oy 

 

Yhtiön toimialana on kaukolämmön ja kylmän siirto- ja jakeluverkon sekä siihen liittyvien lämpölaitosten 
ja kylmäkonttien omistaminen ja käyttäminen, kaukolämmön ja kylmän myyminen ja välittäminen. Kunta 
omistaa 100 % yhtiön osakkeista. 

Strategiset tavoitteet  
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Mahdollisimman moni yhtiön 
kannalta taloudellisesti liitettävissä 
oleva kiinteistö tulee kaukolämmön 
piiriin. 

Vuotuiset ja yhteenlasketut 
liittyjätiedot 

Useita uusia liittyjiä 

Alueellisesti kilpailukykyisellä 
asiakashinnalla pienehkön osingon 
jakaminen omistajille. 

Hintavertailut 
Tilinpäätöstiedot 

Energianhinta on 57,37  
€/MWh, alv 0% + 
kiinteistökohtainen 
tilausvesivirran mukainen 
perusmaksu €/kk. 

Konserniohjaus 
Kunnanhallitus nimeää yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa 
toimitusjohtajan tai yhtiön hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet 
yhtiökokousedustajalle. Mahdollisten periaateratkaisujen yhteydessä pidetään infoja kunnanhallitukselle 
sekä kunnanvaltuustolle.  

 

2.7.4 Puulaakson Energia Oy 

Yhtiön toimialana on prosessihöyryn, prosessilämmön, kaukolämmön ja sähkön tuottaminen, 
osakassopimuksen mukaisesti puupohjaisen polttoaineen avulla omakustannushintaan osakkaille. Kunta 
omistaa yhtiöstä 37,3 % ja Karstulan Lämpöverkko Oy 36,8 %. Kunnan suora ja välillinen omistus 
yhtiöstä on yhteensä 74,1 %. 

Strategiset tavoitteet  
Tavoite: Mittari: Tavoitetaso 2019: 

Yhtiö tuottaa osakassopimuksen 
mukaisesti omakustannusperiaatteella 
kaukolämpöenergiaa Karstulan 
Lämpöverkko Oy:lle 

Omakustannushinnan 
kehitys 

Omistajien hyväksymän 
taloussuunnitelman mukaan: 
59,81 €/MWh, alv 0%. 

Yhtiö toimii taloudellisesti kannattavasti ja 
pystyy vastaamaan käyttö- sekä 
investointikustannuksistaan. 

Hintavertailu 
Tilinpäätöstiedot 

 

Konserniohjaus 
Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat yhtiön hallituksen jäseniksi. Yhtiökokousasiat käydään läpi 
kunnanhallituksessa toimitusjohtajan tai yhtiön hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja 
annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Mahdollisten periaateratkaisujen yhteydessä pidetään infoja 
kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle. 

2.7.5 Kiinteistö Oy Steelroad 

Kunnan 51 % osuus Kiinteistö Oy Streelroad teollisuuskiinteistössä (os. Onnelantie 1) myydään 

Kiinteistö Oy Steelroadille Kunnanhallituksen 19.11.2018 tekemän päätöksen mukaisesti. 

Samalla yhtiö hoitaa kunnalle 275 t€ suuruisen lainan 31.12.2018 mennessä. Kunnan omistus 

yhtiössä on jo sovittu määräaikaiseksi jo toteutusvaiheessa vuonna 2015. 
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2.7.6 As Oy Vuokrakelsa, As Oy Vuokrakarstu 

Yhtiöt ovat asuntoja vuokraavia asunto-osakeyhtiöitä. Kunta omistaa Vuokrakelsasta 100 % ja 

Vuokrakarstusta 68 %.  

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat yhtiöiden hallituksen jäseniksi. Yhtiökokousasiat 

käydään läpi kunnanhallituksessa isännöitsijän selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet 

yhtiökokousedustajalle. Yhtiön keskeisistä asioista annetaan infoa kunnanhallitukselle 

yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä. 

2.7.7 Muut Karstulan kunnan kannalta keskeiset yhteisöt 

Karstulan kunnan konserniohjaukseen ja -talouteen sekä edunvalvontaan liittyen keskeisiä, 

viralliseen kuntakonserniin kuulumattomia yhteisöjä ovat mm. Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri ky, SoTe ky, Karstulan Asumispalvelusäätiö, Pohjoisen Keski-Suomen 

Verkkopalvelu Oy, POKE, Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopisto, Sammakkokangas Oy ja 

jätelautakunta, Keski-Suomen Verkkoholding Oy ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy sekä 

Keski-Suomen palo- ja pelastuslaitos. 

Näiden yhteisöjen osalta konserniohjauksesta vastaava luottamushenkilötoimielin on määritelty 

hallintosäännöillä. Keskeinen periaate toiminnan ja talouden ohjauksessa on Karstulastrategia 

2018 sekä yleinen toiminnallis-taloudellisuus. Konserniohjauksessa tulee huomioida riittävä ja 

säännöllinen yhteistyö asianomaisten yhteisöjen hallinnossa mukana erityisesti Karstulasta 

olevien henkilöiden kanssa 
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3 Tuloslaskelmaosa 

 

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021       

ulkoinen TP 2017 TA/LTA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2020 

1 000 €                                           

TOIMINTATUOTOT                                                                     

Myyntituotot 2 066 2 132 2 116 2 116 2 116 

Maksutuotot 263 256 209 209 209 

Tuet ja avustukset 350 255 273 273 273 

Muut toimintatuotot 1 862 1 847 1 802 1 802 1 802 

TOIMINTATUOTOT 4 541 4 490 4 400 4 400 4 400 

Valmistus omaan käyttöön                               30 30 30 

TOIMINTAKULUT                                                                            

Henkilöstökulut -7 910 -8 091 -7 859 -7 859 -7 859 

Palvelujen ostot -19 236 -18 889 -19 845 -19 845 -19 845 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 677 -1 523 -1 566 -1 566 -1 566 

Avustukset -382 -730 -636 -636 -636 

Muut toimintakulut -189 -156 -229 -229 -229 

TOIMINTAKULUT -29 393 -29 389 -30 135 -30 135 -30 135 

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24 851 -24 899 -25 705 -25 705 -25 705 

Verotulot 12 130 12 291 13 145 13 145 13 145 

Valtionosuudet 15 375 14 874 14 421 14 421 14 421 

Rahoitustuotot ja -kulut                                                                            

Korkotuotot 64 25 18 18 18 

Muut rahoitustuotot 21 23 13 13 13 

Korkokulut -1 -101 -101 -101 -101 

Muut rahoituskulut -1 -15 -51 -51 -51 

Rahoitustuotot ja -kulut 83 -68 -121 -121 -121 

VUOSIKATE 2 737 2 197 1 740 1 740 1 740 

Poistot ja arvonalentumiset                                                                            

Suunnitelman mukaiset poistot -1 952 -1 861 -1 691 -1 691 -1 691 

Arvonalentumiset -2                                                             

Poistot ja arvonalentumiset -1 954 -1 861 -1 691 -1 691 -1 691 

TILIKAUDEN TULOS 783 337 49 49 49 

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 783 337 49 49 49 
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TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT TP 2017 TA/LTA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

Maksurahoitustavoite:           

Toimintatuotot / Toimintakulut, % 15 15 15 15 15 

Tulorahoituksen riittävyystavoite:           

Vuosikate / Poistot, % 140 118 103 103 103 

Vuosikate, €/asukas 660 541 434 439 444 

Pitkän aikavälin tulorahoitustavoite:          

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 899 1087 1113 1126 1152 

 Asukasmäärä 4145 4062 4013 3966 3919 

 

 

Tunnuslukujen laskennassa käytetään tulevien vuosien asukasmääränä Tilastokeskuksen 

julkaisemia väestöennusteen tietoja. 
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4 Investointiosa 

Investointisuunnitelma on laadittu vuosille 2019-2021. Suunnitelman keskeisin tavoite on 

Karstulastrategian 2018 mukaisesti tarjota työn tekemiseen ja yrittämiseen kannustava sekä 

asumiseen ja vapaa-aikaan soveltuva viihtyisä maaseutumainen toimintaympäristö, jossa 

ihmisten on hyvä elää ja yritysten menestyä. Investointisuunnitelman vastuuhenkilö: tekninen 

johtaja. 

Investointisuunnitelmassa esitetyt hankkeet on otettu ohjelmaan seuraavin perustein: 

 kesken olevat hankkeet viedään loppuun 

 toimivaan ja viihtyisään ympäristöön kiinnitetään huomiota 

 investoimalla säännöllisesti ei synnytetä korjausvelkaa 

 kunnan tarjoamien kuntalaispalvelujen taso nousee 

 vuodelle 2019 esitetyt kohteet ovat määrärahojen osalta sitovia hankeryhmittäin, mutta 

suunnittelukauden vuosien 2020–2021 osalta investointiohjelma tarkentuu seuraavissa 

talousarvioissa 

 vuonna 2019 toteutukseen tulevista mahdollisista elinkeinoinvestoinneista 

kunnanvaltuusto tekee päätökset erikseen. 
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5 Rahoitusosa 

 

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-21       

RAHOITUSOSA           

    
TP 

2017 
TA/LTA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 

    1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Toiminnan rahavirta 2 737 2 197 1 740 1 740 1 740 

  Vuosikate 2 737 2 197 1 740 1 740 1 740 

  Satunnaiset erät          
  Tulorahoituksen korjauserät          

Investointien rahavirta -657 -4 387 -11 991 -7 808 -2 071 

  Investointimenot -903 -4 608 -12 241 -8 058 -2 621 

  Rahoitusosuudet investointimenoihin 
238 71 150 150 450 

  
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
luovutustulot 

8 150 100 100 100 

Toiminnan ja investointien rahavirta 2 080 -2 190 -10 251 -6 068 -331 

Rahoituksen rahavirta -849 -239 5186 6 079 389 

 Antolainauksen muutokset 66 261 336 29 -11 

  Antolainasaamisten lisäykset -413 -20 -20 -20 -20 

  Antolainasaamisten vähennykset 479 281 356 49 9 

 Lainakannan muutokset 0   5350 6550 900 

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys     5350 6 550 900 

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys          
  Lyhytaikaisten lainojen muutos 0     0   

 Oman pääoman muutokset 0        

 Muut maksuvalmiuden muutokset -915 -500 -500 -500 -500 

Vaikutus maksuvalmiuteen 1 231 -2 429 -5 065 11 58 

Rahavarat 31.12. 7 531 5 102 37 48 106 

Rahavarat 1.1. 6 300 7 531 5 102 37 48 

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT           

Investointien omarahoitustavoite:         

Toiminnan ja investointien rahavirran 
kertymä viideltä vuodelta 

355     

  

Investointien tulorahoitus, % 411       

Lainanhoitokykytavoite:           

Lainanhoitokate 1,7         

Maksuvalmiustavoite:         

Kassan riittävyys, pv 84         
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Kunnan lainakanta 31.12.2017 oli 13 417 000 € (3 237 €/asukas). Arvio lainakannasta 

31.12.2018 on 13 417 000 € (3 303 €/asukas) ja arvio lainakannasta 31.12.2019 on 18 767 000 € 

(4 676 €/ asukas). Lainakannan ennustettu lisäys vuonna 2019 on 5 350 000 €,  

 

6 Yhteenvetolaskelma talousarviosta 2019 

 

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO 

JA SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN       

ulkoinen ja sisäinen Sitovuus Määrärahat Tuloarviot 

    1 000 € 1 000 € 

KÄYTTÖTALOUSOSA      

Kunnanhallitus netto 5 568  4 416  

Sosiaali- ja terveystoimi netto 17 069  86  

Sivistystoimi netto 7 458  685  

Tekninen toimi netto 1 765  968  

TULOSLASKELMAOSA      

Verotulot brutto  13 145  

Valtionosuudet brutto  14 421  

Rahoitustuotot ja -kulut netto -121    

Satunnaiset erät brutto     

INVESTOINTIOSA      

Sitovuus hankeryhmittäin netto 12 241  250  

RAHOITUSOSA      

Antolainauksen muutokset      

Antolainasaamisten lisäykset brutto 20    

Antolainasaamisten vähennykset brutto  356  

Lainakannan muutokset      

Pitkäaikaisten lainojen lisäys brutto  5 350  

Pitkäaikaisten lainojen vähennys brutto    

Lyhytaikaisten lainojen muutos netto    

Oman pääoman muutokset brutto    

Muut maksuvalmiuden muutokset brutto 500    

Vaikutus maksuvalmiuteen brutto 5 065    

TALOUSARVION LOPPUSUMMA   49 541  40 277  
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7 Liite: Väestöennuste 2015 muuttujina Alue, Vuosi, Sukupuoli ja Ikä 

 

Molemmat sukupuolet

Ikäluokat yhteensä - 14 15 - 64 65 -

Karstula 2014 4286 623 2427 1236

2015 4227 603 2355 1269

2016 4170 591 2299 1280

2017 4114 572 2234 1308

2018 4062 558 2176 1328

2019 4013 538 2140 1335

2020 3966 520 2112 1334

2021 3919 505 2061 1353

2022 3874 496 2004 1374

2023 3832 483 1964 1385

2024 3789 476 1926 1387

2025 3751 472 1889 1390

2026 3716 462 1852 1402

2027 3681 453 1815 1413

2028 3648 451 1786 1411

2029 3618 442 1759 1417

2030 3588 438 1733 1417

2031 3560 434 1704 1422

2032 3532 430 1687 1415

2033 3508 427 1668 1413

2034 3482 423 1655 1404

2035 3457 421 1641 1395

2036 3432 417 1635 1380

2037 3408 415 1625 1368

2038 3384 413 1617 1354

2039 3362 411 1610 1341

2040 3339 409 1599 1331
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