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Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat säännökset

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain (410/2015) sekä soveltuvin osin kirjan-
pitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kunnan tilinpäätöksestä ja sen sisällöstä säädetään kuntalain
113-115 §:ssä.

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat
tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöi-
neen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetieto-
jen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa
annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kun-
tayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta,
rahoituksesta ja toiminnasta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakerto-
muksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä
olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai
rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys
talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa teh-
tävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 13. 10.2020 yleisohjeen tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimisesta. Yleisohjeessa on esitetty tilinpäätöksen lakisääteinen sisältö, ja sen
tarkoituksena on parantaa kuntien toimintakertomusten vertailukelpoisuutta yhdenmukaistamalla
toimintakertomusten rakennetta ja sisältöä sekä tunnuslukujen ja muiden tietojen esittämistapaa.
Konsernitilinpäätöksen laatimisesta on annettu yleisohje 22. 12. 2015.

Tilinpäätöksen liitetietojen sisällöstä on säädetty pääasiassa kirjanpitolaissa ja -asetuksessa.
Kunnan tilinpäätöksen liitetietojen laatimisessa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolain 3 luvun
sekä kirjanpitoasetuksen 2 ja 4 luvun säännöksiä. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut
13. 10. 2020 liitetiedoista erillisen yleisohjeen.
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Toimintakertomus

1. 1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat

1. 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus

Karstulan kunnan vuotta väritti keväällä maassa alkanut Covid-19 virusepidemia. Ensimmäiset valtio-
vallan arviot sen vaikutuksista kuntatalouteen olivat murskaavia. Hallituksen esitysluonnoksessa kun-
talain muuttamisesta koskien alijäämän kattamisvelvollisuutta todettiin seuraavasti:
Esityksen vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida tarkkaan, koska kuntatalouteen vaikuttavat useat
asiat. Covid-19-pandemiaja poikkeustila tulevat arvioiden mukaan vaikuttamaan ainakin osan kun-
n/s(a talouteen siten, että alijäämiä tulee kertymään tai kuntien päättämien alijäämien kattamis-
toimenpiteiden toteutuminen tulee vaikeutumaan.
On epävarmaa, mille vuosille pandemian kuntatalouteen kohdistuva vaikutus ulottuu. Vaikutus koskee
vuotta 2020 ja voidaan arvioida, että vaikutus ulottuu kuntien talouteen ainakin vielä vuonna
2021.

Alkuvuoden ennusteet esimerkiksi kuntaverotuksen kehittymisestä tarjosivat Karstulan kunnalle yli
800 000   verotulojen menetystä. Tästä johtuen kunnassa lähdettiin voimakkaasti tasapainottamaan
taloutta, tavoitteena veronmenetyksen suuruiset säästötoimenpiteet. Yhtenä toimenpiteenä oli henki-
löstön lomauttaminen loppuvuoden aikana 12 päivän ajaksi (opettajat 5 päivää). Henkilöstömenoihin
haettiin 170 000   säästöä. Verotulon laskeminen ei toteutunut kunnan osalta ennusten mukaisesti.

Lisäksi valtion lisääntynyt rahoitus kunnille lopulta paransi kunnan taloudellista asemaa niin, että
vuonna 2019 syntynyt taseen yli miljoonan euron alijäämä saatiin katettua yhden vuoden aikana ja
kunnan tase on vuoden jälkeen toista miljoonaa positiivinen.

Tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että taloutta suunnitellaan voimakkaasti vähenevien valti-

onosuuksien mukaan. Koronatuet poistuvat kuntataloudesta vuoden 2022 alusta ja kuntatalous palaa
normaalille kiristyvälle tasolle. Odotettavissa on valtion voimakkaasta velkaantumisesta johtuen lisäki-
ristyksiä myös kuntatalouteen. Lisäksi vaarana on, että Covid-19 vaikuttaa Suomen ja maailman ta-
louteen vielä tulevina vuosina.

Karstulan kunta oli mukana neljän kunnan kuntajakoselvityksessä, jonka tavoitteena oli uuden Suo-
menselän kunnan muodostaminen alueelle. Itse kuntajakoselvitys tehtiin erityisen kuntajakoselvittäjän
Eero Laesterän ohjauksessa erittäin lyhyessä ajassa syksyn 2020 aikana. Päätöksen uuden kunnan
perustamisesta tehtiin vuoden 2021 helmikuun alussa. Koska Kannonkosken kunta ei ollut valmis liit-
tymään uuteen kuntaan, Suomenselän kunta jäi syntymättä. Tätä kirjoitettaessa meneillään on vielä
Kyyjärven ja Karstulan kuntien yhdistymisneuvottelu, josta päätökset tehdään kesäkuun alussa. Yh-
distyminen tapahtuisi vuoden 2022 alussa.

Kunnan mittavat investoinnit ovat edenneet vuoden 2020 aikana siten, että koulu on rakenteilla ja val-
mistuu kesäkuussa 2021. SOTEKU investoinnin kilpailutus päättyy maaliskuun 2021 puolessa välissä
ja rakentaminen alkaa kesäkuussa 2021. Lisäksi on kilpailutettu jätevedenpuhdistamo, mutta päätök-
sestä on valitettu. Rakentaminen kuitenkin aloitetaan vielä kesäkuussa 2021. Paloaseman kilpailutus
tapahtuu keväällä 2021 ja rakentaminen alkaa vielä loppukesästä 2021. Edellisten lisäksi vuoden
2021 aikana kilpailutetaan liikuntahallin peruskorjauksen vaiheet 2-3, Ensimmäinen osa toteutettiin jo
2019-2020, sisältäen liikuntahallin ulkopuolisia korjauksia lähinnä maatöiden osalta.

Keväällä 2019 nimettiin talouden tasapainottamisryhmä, jonka toimintaa jatkettiin vuoden 2020 ai-
kana. Säästöjen ulkopuolelle jätettiin Saarikka, koska sen taloudesta päätetään erikseen. Kuten aikai-
semmin todettiin, asetettiin vuosille 2020-21 talouden tasapainottamiselle vielä ylimääräinen 840 000
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säästötavoite johtuen Covid-19 -pandemian vaikutuksista kunnan talouteen. Säästöistä 170 000

haettiin henkilöstön lomautuksilla. Tilinpäätökseen ei kuitenkaan saatu vastaavaa säästöä. Henkilöstö
osalta säästötavoitteen saavuttamista esti esimerkiksi tuottavan tason henkilöiden jo aikaisemmista
henkilöstön määrän leikkauksista johtuva työpaine, joka osittain loppuvuodesta purkautui ylitöinä var-
sinkin taloushallinnon osalta.

Kun vuonna 2019 alijäämää syntyi - 4 894 703, 73 euroa (konserni -5 376 314,47 euroa), niin vuonna
2020 ylijäämäksi muodostuu 2 200 963, 19 euroa. Suurin selittäjä valtavalle ylijäämälle on valtion-
osuuksien kasvu alkuperäiseen talousarvioon nähden 1, 59 M , josta harkinnanvaraisen valtionavun
määrän osuus on 545 000  . Lopulta verotulojen menetys jäi kuitenkin vain 230 000   suuruiseksi.
Tätä selittää osittain Pohjoisen Keski-Suomen vahva kehitys teollisessa tuotannossa, joka oli muihin
alueisiin poikkeuksellisesti positiivinen. Henkilöstökulut laskivat alkuperäiseen talousarvioon nähden
227 000   ja toimintakuluissa saatiin lisäksi 220 000   lasku, tuli säästötoimilla kuitenkin yli 400 000  
korjaus talouteen. Toimintatuotot laskivat 65 000  , suurelta osin myyntitulojen laskuna. Lisäksi Saari-
kan laskutus ylittyi 58 000   alkuperäisestä talousarviosta, pääosin lastenhuollon ja vanhushuollon
menojen kasvun vuoksi. Tätä voidaan pitää hyvänä saavutuksena aikaisempiin vuosiin verrattuna, jol-
loin ylitykset ovat olleet reippaampia. Muutettuun talousarvioon nähden kunta sai jopa palautusta.
Teknisen palvelukeskuksen osalta tulos näyttää ylitystä, mutta sitä selittää myytyihin kiinteistöihin
kohdistuneet arvonalennukset.

Vuoden aikana uudistettiin kunnan ohjeistuksia ja muita asiakirjoja, joista valmistuivat hallintosääntö
sekä valmiussuunnitelma. Tämä lisäksi valmisteilla on henkilöstöön liittyvää ohjeistusta. Sivistystoi-
men työnkuvia jouduttiin rukkaamaan melko nopeassa tahdissa. Koulussa päädyttiin yhden rehtorin
malliin, jota apulaisrehtori tukevat. Kulttuurivastaavan tehtäviin sisällytettiin myös sivistysjohtajan teh-
tavat. Tämä muutos saatettiin pysyväksi vuoden 2020 alusta.

Vireä yritystoiminta kunnassa näkyi vuonna 2020 useina investointeina ja varautumisina lähiajan in-
vestointeihin. Kunta pyrkii tukemaan yritystoimintaa kaavoittamalla lisää yritystontteja ja luomalla jo
olemassa oleville kaavoitetuille alueille infraa tarpeen mukaan. Kunta ei pärjännyt ELPO-mittauksessa
kovin hyvin, ja kunnalla onkin kilven kiillottamista yrityksiin päin. Kunnassa on vaiheittain otettu käyt-
töön yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa.

Kolmas sektori on ollut koko vuoden 2020 erittäin kovilla. Covid-19 -epidemiasta johtuen lähes kaikki
kulttuuritapahtumat on peruutettu vuoden 2020 aikana kokoontumisrajoituksista johtuen. Vain hyvin
rajoitettuja tapahtumia pystyttiin järjestämään. Osa tapahtumista järjestettiin niin, että niihin pystyi
osallistumaan striimattuna yleisölle (esim. sankarihaudoilla seppeleenlasku, itsenäisyyspäivän juhla).

Kunnan viestintää vahvistettiin jo edellisenä vuonna ja tämä toimi näkyi kunnan hyvänä kriisiviestin-
tänä Covid-19 -epidemian vaikutuksista. Myös muu viestintä oli vahvempaa ja tästä saatiin myös po-
sitiivista palautetta.

Jos katsotaan koko valtuustokautta, niin voidaan todeta, että varsinkin valtuustokauden loppupuolella
on tehty päätöksiä isoista välttämättömistä investoinneista. Suurin osa investoinneista on meneillään
joko kilpailutuksena tai kesällä 2021 alkavana rakentamisena. Ensimmäisenä kohteena valmistuu
uusi koulukeskus. Lisäksi valtuustokauden aikana on uudistettu keskeisiä asiakirjoja ajan tasalla. Val-
tuustokauden aikana on myös korjattu kunnan taloutta kestämään tulevat haasteet. Kulunutta valtuus-
tokautta voidaankin kuvata aikaansaaneena ja valtuustoa päätöskykyisenä vaikeissakin asioissa.

Kunnassa oli 31. 12.2019 asukkaita 3 941 ja 31. 12. 2020 asukkaita oli 3 864 (ennakkotieto). Laskua
asukasluvussa oli 77. Väestökehitys on kunnan osalta ennusteiden mukaan negatiivinen, varsinkin,
kun syntyvyyden on ennustettu laskevan. Vuoteen väkiluku 2040 laskisi 750 asukkaalla, joka on mer-
kittävä lasku. Kuntalaisia ei lohduta se, että ympäröivissä kunnissa väkilukumuutos tuotakin jyrkem-
pää, koska osa ympäröivistä kunnista käyttää myös Karstulan palveluita. Väestökehitykseen tuleekin
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tulevina vuosina pyrkiä vaikuttamaan ja toivo onkin siinä, että alueella on hanke työvoiman tuomiseksi
alueen yrityksiin.

Vuonna 2021 alkava valtuustokausi tulee olemaan talouden osalta edelleen haasteellinen. Talouden

tasapainottamista on jatkettava jo aloitetulla uralla, jotta kunta pystyy pitämään yllä palveluitaan.

Tilinpäätöksen 31. 12. 2020 tuloslaskelman keskeiset tiedot:

toimintatuotot

toimintakulut

toimintakate

vuosikate

poistot ja arvonalentumi-
set

tilikauden tulos

tilikauden ali/ylijäämä

ätöksen 31. 12. 2020 taseen

lainamäärä

rahat ja pankkisaamiset

taseen loppusumma

Kunta

1 000  
4168

-29314
-25 089

4188
-1 987

2201

2201

keskeiset tiedot:

Kunta

1000  
13440
7394

31 474

Konserni

1 000  
34039

-58 983
-24 944

5000
-2788

2 112
2 112

Konserni

1 000  
28929
10071

51 668

Vuosikate muodostui kunnan osalta 1 084  /asukas positiiviseksi ja tilikauden tulos 570  /asukas po-
sitiiviseksi. Lainamäärä oli vuoden lopussa 3 478  /asukasja konsernilainojen kanssa 7 487  /asu-
kas.

Lämmin kiitos henkilökunnalle, luottamushenkilöille, kuntalaisille, yrittäjille ja järjestöille kuluneesta
vuodesta. Jatketaan taistelua tilastoja vastaan ja yritetään tehdä tulevaisuudesta ennusteita parempi.

Karstulassa 20. 3. 2021

Pekka Kanervia, kunnanjohtaja
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1. 1.2 Kunnan hallintoja siinä tapahtuneet muutokset

1. 1. 2. 1 Kunnan luottamushenkilöorganisaatio

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio 1. 1. 2011 alkaen:

Kunnanvaltuusto
Kunnan toiminta ja talous s Kuntastrategia, järjestettävät kuntapalvelut, organisoituminen ja

konserniohjau

J.

Keskusvaalilautakunta,

vaalilautakunta ja -toimikunta
<Kuntalaki ja vaalilaki>

k^en periaatteet

Kunnanhallitus
Järjestettävien kuntapalvelujen organisointi] sp<ä konsernijohto ja-ohjaus, asuntopalvelut

Tarkastuslautakunta

<Kuntalaki 9 luku>

Konserniohjaus ja -talous, kunnan edunvalvonta
asuntopalvelut, kaavoitus-ja ma^

KunnanhalHtyksen jaostoille ja lautakunnilfe johtosäännöillä siirretyt, sekä tpimikunnilte annetut tehtävä ja

konser

KVAOy
KSOy
KLVOy
PLEOy

Henkilöstöjaosto
Työnantaja palvelu t
Työhyvinvointi
Henkilöstötuottavuuden

seuraaminen/kehittäminen

Sivistyslautakunta
Varhaiskasvatus, päivähoito, esi-ja perusopetus,

lukio ja muu 2. aste, kansalaisopisto, kirjasto,
nuoriso, liikunta,....

POKE, PK-S Musiikkiopisto

ilinkeino- ja työitistämisasiat, maaseutupalveiut,
politiikka, ruokahuoltoja hankinnat

il^alvelut

SHP Ky, SOTE Ky, APS

Tekninen lautakunta

Viranomais-, tiia, kunnallistekniikka-, palo- ja
pelastus-, Jätehuolto- ja yksityistiepä l vel ut,

kiinteistöt

Sammakkokangas Oy
l

Jätelailta kunta

Alueellinen

pelastuslaitos

Kuntapalvelujen käyttäjät

Palvelufoorumit
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Kaaviossa käytetyt lyhenteet:

KVAOy
KSOy
KLVOy
PLE
SHPKy
APS
PK-SVP
POKE
PK-S Musiikkiopisto

Karstulan Vuokra-asunnot Oy
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
Karstulan lämpöverkko Oy
Puulaakson Energia Oy
Sairaanhoitopiiri Ky
Karstulan hyvinvointipalvelusäätiö
Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopisto

Karstulan kunnanvaltuustossa on 27 valtuutettua.

Valtuustokaudelle 2017-2021 valitun valtuuston poliittinen jakauma on seuraava:

Puolue/valtuustoryhmä
Suomen Keskusta

Suomen Sosialidemokraattinen puolue

Kansallinen Kokoomus

Perussuomalaiset

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Karpo

Tulevaisuus 2040

Yhteensä

Valtuutettuja
11

6

3

3

1

2

1

27

1. 5. 2015 voimaan tulleen uuden kuntalain (410/2015) mukaisesti kuntavaalien ajankohta muuttui
lokakuusta huhtikuuhun. Vaaleissa valitun valtuuston toimikausi alkoi kesäkuun alusta. Karstulan
vaaleilla huhtikuussa valittu valtuusto aloitti toimikautensa 1. 6. 2017.

Kunnan palkatun henkilöstön organisaatio

Karstulan kunnan palkatun henkilöstön palveluorganisaation keskeisenä tehtävänä on
Toteuttaa kunnanvaltuuston hyväksymää kuntastrategiaa, kuntastrategian pohjalta hyväksyt-
tyjä toimielinten strategioita sekä talousarviota ja -suunnitelmaa
Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Kunnan palveluorganisaatiota johtaa konsernihallintoja koko kuntakonsernin ylimpänä esimie-
henä toimii kunnanjohtaja. Kunnan palveluorganisaatio jakautuu kolmeen toimialaan, jotka ovat
konsernipalvelut, sivistyspalvelukeskus sekä tekninen palvelukeskus. Toimialoja johtavat palvelu-
keskusjohtajat. Konsernipalveluja johtaa kunnanjohtaja, sivistyspalvelukeskusta sivistysjohtaja ja
teknistä palvelukeskusta tekninen johtaja.
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Kunnanvaltuusto

Keskusvaalilautakunta,
vaalilautakunta ja -toimikunta

Tarkastuslautakunta

Kunnanhallitus

Kuntakonsernin palvelukeskus
Kunnanjohtaja

Kunnanhallitus

Hallinto-ja talouspalv&lukeskus

Hallinto-ja
henkilöstöpäällikkö

Talous-ja
hankintaoäällikkö

l

Tekninen lautakunta

Tekninen pah/efukeskus

Tekninenjohtaja

Sivistyslautakunta

Sivistyspalvelukeskus

Sivistysjohtaja

Kaavion »litta lt

LH-toimielin

oatvelukeskus

P*tvtluk»kuk*wij3ht»j*

Syksyn 2016 talousarviovalmistelun yhteydessä valmisteltiin kunnanhallituksen päävastuualu-
eelle toteutettavaksi keskushallinnon organisaatiomuutos. Uuden mallin mukaisesti konserni-ja
hallinto- ja talouspalvelukeskus on yhdistetty yhdeksi konsernipalvelukeskukseksi, jonka johtavat
viranhaltijat ovat hallinto-ja henkilöstöpäällikkö sekä talous-ja henkilöstöpäällikkö. Uusi henkilös-
töorganisaatio on kuvattu 1. 1. 2018 voimaantulleessa kunnan hallintosäännössä.

Tili-ja vastuuvelvolliset

Kuntalain mukaan tili- ja vastuuvelvollisia ovat
Tilivelvolliset luottamushenkilöt: kunnanhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien
jäsenet
Tilivelvolliset viranhaltijat: kunnanjohtaja ja palvelukeskusten johtajat.

1. 1. 2. 2 Kuntastrategia

Karstulan kunnanvaltuuston 25. 6. 2018 hyväksymä Karstulastrategia ohjaa kunnan operatiivista
toimintaa vuonna 2015 voimaan tulleen uudistetun kuntalain hengen mukaisesti.
Vuonna 2015 voimaan tullut kuntalaki sisältää säädökset kuntastrategiasta, jonka mukaan val-
luusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee
lain mukaan ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestämi-
nen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistaja- ja
henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis-ja vaikuttamismahdollisuudet sekä elinym-
pariston ja alueen elinvoiman kehittäminen. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nyky-
tilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien
toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä ne perusteet, joilla sen toteutumista arvioidaan
ja seurataan. Kuntalaki määrää myös, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttaa kuntastrategiaa.
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Yhteistyön ja yhteistyöverkostojen rakentaminen

. paikallisesti, seudullisesti ja kansainvälisesti
- kolmannen sektorin toimijat

Peruspalvelujen asiakaslähtöisyyden, laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden
tu^/aaminen seurannan fa arvioinnin avulla

Peruspalvelut

1-1-2-3osym/<:)intfohjeima Kuntalaisten aktivoiminen ja osallisuuden lisääminen

- tiedotamme kuntalaisia kunnalliseen päätöksentekoon tulevista asioista

- järjestämme kuntalaistKaisu uksia eri teemoista

Harrastusmahdollisuudet Harrastusmahdotlisuuksien turvaaminen kaiken ikäisifle kuntalaisille

- tiuolehdimme liikuntapaikoista, luontoreiteistä, laduista ja virkistysalueista
- järjestämme kuFttuun-, taide- ja liikuntatapalitumia

Hyvinvointi Kunta panostaa kaikkien kuntalaisten hyvinvointiin

- kunnassa on ajantasainen hyvinvointiohjelma

- kuntalaisten hyvinvointia seurataan hyvinvointikertomiAsen avulta

- koulutamme henkilöstöä

- kehitämme osaamista ja esimiestyötä

. teemme yhteistyötä yfi sektorirajojen

Osaava henkilöstö

- muutosten ennakointi ja talouden tasapainottaminen

- pidämme huolta kiinteistöistä

- raportoimme Ja seuraamme kunnan osastokohtaista tulosta

Tatouden tasapaino

Aktiivinen ja avom vuorovaikutus kunnan. ynttaiien ja koimannen sektoi rin toimitoiden
välillä

- tiedotamme kunnan hankinnosta

- kuulemme yrittäjiä ja kehrtflmme ynaäjavaikutusten an/iomlia

- vahva elmkeinopolrtfikka osana kunnan strategiaa

- kunta edistää uusien yritysten s^offlumista kuntaan tai kunnassa toimivien yritysten
laajentumiseen lirttymssa toimenpiteissä mm. joustavan itflavoftuksen ja rakennusiu-
pren myöntämisen avutta ja tarvrttavilia teollisuuskiinteistöillä

Uudet yrrtykset ja työpaikat

- työllisyysasteen kehitys

- nettomuuflo

- kunnan väestömäärän kehrtys

Monipuolinen tontti, ja vuokra-asunto tarjonta

- kaavoitus- ja lupaprosessimme toimfvat joustavasti

- huolehdimme, että mettä on tarvittava määrä teolfisuuskiinleistöfä

Osallistumme kehrttamtshankkeisnn jotka hsaavat kunnan vetovoimaisuutta

- kehitämme kunnan markkinointia ja viestintää
- keftrtamme omaa brandia

^at^, il
c -A i

. ' i,
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Hyvinvoiva Karstunen - ohjelma on Karstulan kunnan toimenpideohjelma hyvinvointityön johta-
miseksi ja jalkauttamiseksi käytäntöön. Hyvinvointityön punaisena lankana on terveyden edistä-
minen, yhteisöllisyys, asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisyjä kansalaisen oma aktiivisuus. Toimen-
piteissä huomioidaan liikunnan, virkistyksen, kulttuurin ja luovuuden yhteys hyvinvointiin. Ohjel-
man keskeisimpänä tavoitteena on antaa erilaisista lähtökohdista tuleville ihmisille yhtäläiset
mahdollisuudet hyvään elämään, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoistumista, yhteisöllisyy-
den edistäminen sekä kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyt-
tää eri toimialojen rajat ylittävää yhteistyötä. Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä
ovat muun muassa Perusturvaliikelaitos Saarikka, Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö sekä va-
paaehtoiset kuntalaiset, erilaiset yhteisöt, järjestöt, yritykset sekä seurakunnat.

Kunnan johtoryhmä koordinoi toimintaa ja varmistaa ohjauksen ja resurssit. Hyvinvointivastaava
on keskeinen kunnan eri toimialoja yhdistävä sekä alueellista yhteistyötä koordinoiva toimija. Toi-
menpiteitä seurataan ja niistä raportoidaan valtuustolle vuosittain. Lisäksi kerran valtuustokau-
dessa valmistellaan laajempi hyvinvointikertomus ja määritellään hyvinvointityöntavoitteet.

1. 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

1. 1. 3. 1 Kansantalouden kehitys vuonna 2020

Tilastokeskuksen 15. 3. 2021 julkaisemassa katsauksessa kansantalouden tilinpitoon todetaan,
että bruttokansantuote laski 2, 8 prosenttia vuonna 2020. Kansantalouden tuotantoa kuvaava
bruttokansantuote oli viime vuonna 237 mrd.  . Käyvin hinnoin laskettuna se on 1, 2 prosenttia
alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2019.

Vienti oli vuoden 2020 aikana jatkuvasti edellisvuotta alemmalla tasolla. Vuoden neljännen nel-
jänneksen aikana tavaroiden ja palveluiden vienti kuitenkin koheni aiempiin neljänneksiin verrat-
tuna. Samanlainen trendi oli myös tuonnissa, viimeinen neljännes osoitti kasvua aiempiin neljän-
neksiin verrattuna.

Kokonaisuutena viennin volyymi väheni 6 % vuonna 2020. Tuonnin volyymi väheni 7 %. Koko
vuoden yksityiset kulutusmenot vähenivät 6 %. Julkiset kulutusmenot kasvoivat viime vuonna 0,3
%.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma pieneni viime vuonna 0, 4 %. Työllisten määrä väheni
1, 5 % ja tehdyt työtunnit 2, 0 %. Työttömyysaste oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mu-
kaan vuonna 2020 7, 8 % kun se edellisenä vuonnaoli 6, 7 %.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema eli nettoluotonanto oli 12, 9 mrd.   alijäämäinen. Edellisenä
vuonna alijäämä oli 2, 4 mrd.  . Vuonna 2020 alijäämä oli 5,4 prosenttia suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen. Alijäämän kehitykseen vaikuttivat koronapandemiaan liittyvä menojen kasvu sekä
verotulojen ja sosiaaliturvamaksujen kertymän pieneneminen. Valtionhallinnon alijäämä oli 13,4
mrd.   kun se edellisenä vuonna oli 2, 7 mrd.  . Paikallishallinto (ml. kunnat) oli pitkästä aikaa yli-
jäämäinen 175 M . Tähän vaikutti valtion osallistuminen koronapandemiasta koituviin kustannuk-
siin valtionosuuksia kasvattamalla.

Työeläkelaitosten ylijäämä supistui merkittävästi osinkotulojen ja saatujen sosiaaliturvamaksujen
pienenemisen myötä noin ollen 429 M . Muut sosiaaliturvarahastot olivat 158 M  alijäämäisiä,
mikä on heikennystä edellisvuoteen.

Tilastokeskuksen julkaiseman Keski-Suomen Aikajanan 1/2021 mukaan yritysten liikevaihto kas-
voi vuoden 2020 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä Saarijärven-Viitasaaren seudulla 4, 1 %
koko maan vertailuarvon ollessa 2, 8 %. Yritysten henkilöstömäärien muutos on ollut Jyväskylän
seudulla Keski-Suomessa - 2, 7 % kun se koko maassa oli -3, 1 %. Matkailu ja metsäteollisuus
olivat Keski-Suomessa suurimmat kärsijät liikevaihtojen ja työpaikkojen näkökulmasta. Työllisuus

9



Karstulan kunta
Tilinpäätös 2020

heikkeni Keski-Suomessa kuitenkin kaikilla toimialoilla.

1. 1. 3. 2 Kuntien tilinpäätösarviot

Tilastokeskuksen helmikuussa 2021 julkaisemassa katsauksessa kuntien ja kuntayhtymien tilin-
päätösarvioihin todetaan, että Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden
2020 lopussa 19, 1 mrd.  . Lainakanta kasvoi vuoden aikana 3, 8 prosenttia. Asukasta kohti lai-
nää on 3 478   mikä on 118   enemmän kuin vuotta aiemmin. Investointeihin kunnat käyttivät ra-
haa 4, 2 mrd.  .

Kuntien yhteenlaskettu toimintakate oli -30, 62 mrd.  , heikennystä edelliseen vuoteen oli -0, 93
mrd.  . Kuntien verotulot olivat tilinpäätösarvioiden mukaan yhteensä 23, 8 mrd.   vuonna 2020
mikä on 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksia kunnat saivat 10, 99 mrd.

 , 
mikä tarkoittaa peräti 27,2 prosentin lisäystä edelliseen vuoteen. Verotuloista ja valtionosuuk-

sista muodostuva verorahoitus oli asukasta kohden 6 336  , mikä on 588   enemmän kuin edelli-
sena vuonna.

Kuntien yhteenlaskettu vuosikate vahvistui edellisestä vuodesta 2, 2 mrd.   ollen 4, 6 mrd.  
vuonna 2020. Manner-Suomen kunnista kahdella oli tiinpäätösarviossa negatiivinen vuosikate.
Edellisen vuoden toteutuneissa tilinpäätössä negatiivinen vuosikate oli 65 kunnalla. (Lähde: Tilas-
tokeskus, SVT Kuntatalous neljännesvuosittain, 4. Vuosineljännes 2020, 10. 20. 2021)

1. 1. 3. 3 Keskeiset valtion kuntiin kohdistamat toimenpiteet

Uudistetun kuntalain painopisteet ovat tuoneet lisää painoarvoa kuntakonsernin tarkasteluun ko-
konaisuutena. Tällä on vaikutusta myös kuntakonsernin talouden tarkasteluun.

Sote-uudistus on valmisteilla ja se toteutetaan vaiheittain. Uudistus sisältää palvelujen kehittämi-
sen lisäksi rakenteiden uudistamisen. Tulevaisuudessa sosiaali-ja terveyspalveluista ja pelastus-
toimesta vastaavat kuntaa suuremmat itsehallinnolliset ns. hyvinvointialueet. Hyvinvointialueille
siirtyvät tehtävät 1. 1. 2023. Paitsi tehtävien uudelleenjärjestelyn kautta uudistus vaikuttaa myös
nykyisten sote-ja pelastustoimenkiinteistöjen vuokrauskäytäntöihin. Kolmen vuoden siirtymäkau-
den ajan kunnat voivat vuokrata kiinteistöjä aiempaan tapaan, siirtymäkauden jälkeen hyvinvointi-
alueet vuokraavat vain kiinteistöyhtöiltä palveluiden tuottamiseen tarvitsemansa kiinteistöt.

Valtion koronatuet kunnille lakkaavat vuoden 2021 jälkeen.

1. 1. 3. 4 Työllisyyden ja elinkeinoelämän näkymät alueella

Viimeisin Keski-Suomen ELY-keskuksen julkaisema työllisyyskatsaus on tammikuulta 2021.
Keski-Suomessa oli tammikuun lopussa yhteensä 18 048 työtöntä työnhakijaa. Se on 3 064 (20,4
%) enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 1 548 henkilöä vähemmän kuin joulukuussa 2020.
Työttömyyden trendi on alkuvuoden aikana edelleen nouseva. Työttömien työnhakijoiden osuus
työvoimasta tammikuussa 2021 oli Keski-Suomessa 14, 4 %.

Karstulan työttömyysaste oli tammikuun 2021 lopussa 14, 8 %. Työttömiä työnhakijoita oli 221
mikä on 19 ( 8,5 %) enemmän kuin tammikuussa 2020. Avoimia työpaikkoja samaan aikaan oli
11. Työttömistä työnhakijoista oli alle 25-vuotiaita 25 ja yli 50-vuotiaita 118. Työttömistä työnhaki-
joista oli lomautettuja 28 ja pitkäaikaistyöttömiä 89.

Alkuvuodesta työttömyys nousi kaikissa seutukunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Alle kym-
menen prosentin työttömyyteen pääsi vain yksi alueen kunnista. Pitkäaikaistyöttömien ja lo-
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mautettujen määrä jatkoi kasvuaan kuten myös työvoimakoulutuksessa ja valmennuksessa ole-
vien määrä. Myös uusien avoimien työpaikkojen määrä on ollut kasvussa.

1. 1. 3. 5 Väestönkehitys

Käytössä olevan ennakkolaskennan mukaan Karstula kunnan väkiluku vuoden lopussa
(31. 12. 2020) oli 3 864 asukasta. Tämä merkitsee sitä, että väestömäärä pieneni vuoden aikana
77 hengellä (-1, 9 %). Syntyneiden määrä oli 12 ja kuolleiden 56. Luonnollinen väestönmuutos oli
- 44 henkeä eli poistuma oli edellisvuotta suurempi. Kuntaan muutti 130 henkeä muista kunnista
ja vastaavasti kunnasta muutti pois 172 henkeä. Nettomuutto oli näin ollen Karstulalle negatiivi-
nen - 42 henkeä. Nettomaahanmuutto Karstulan osalta oli 2 henkeä. Väestörekisterikeskuksen
ennusteeseen verrattuna Karstulan väliluku on pienentynyt hieman ennustetta enemmän.

1. 1.4 Olennaiset muutokset ja tapahtumat kunnan toiminnassa ja taloudessa

Toimintakate vahvistui edellisvuodesta 5, 2 M  (+17, 2 %). Toimintakulut pienenivät edellisvuo-
desta noin 5, 8 M  (15, 9 %). Palvelujen ostoihin käytettiin 0,48 M  vähemmän (-2, 3 %)ja henki-
löstökulut pienenivät noin 0,86 M  (10,4 %). Toimintatuotot olivat noin 0,64 M  edellisvuotta pie-
nemmät(-10, 4%)

Kunnan verotulot kasvoivat edellisvuodesta noin 0, 12 M  (+ 1, 0 %). Tuloverojen kertymä kasvoi
edellisvuodesta 0,7 % ja osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 11 ,0%, kiinteistöveron tuotto lasku
9, 1 %. Kunnan tuloveroja kertyi noin 0, 199 M  (2, 0 %) arvioitua enemmän. Yhteisöveron tuotto
oli arvioitua suurempi noin 0,003 M   (0, 2 %). Verotuotot olivat laskennallisesti 3 277  /asukas,
mikä on 96   enemmän kuin edellisenä vuonna.

Valtionosuudet kasvoivat edellisvuoteen nähden noin 1, 863 M  (+ 12, 7 %). Valtionosuudet toteu-
tuivat 1, 559 M  alkuperin arvioitua suurempina (10, 4%). Valtionosuudet olivat laskennallisesti
4 282 e/asukas, mikä on 556  /asukas enemmän kuin edellisenä vuonna.

Korkotuotot toteutuivat 0,4 t  edellisvuotta suurempana ja 1, 9 t  arvioitua pienempänä. Rahoitus-
tuottoja kertyi 46, 3 t , mikä oli 1, 7 t  ennustettua vähemmän.

Valtuustossa 7. 12. 2020 hyväksytyn talousarviomuutoksen vaikutukset talousarvion käyttötalous-
osioon oli kulujen lisäys 0,234 M . Rahoitusosan muutos oli yhteensä + 1,414 M . Investointi-
osaan vahvistettiin nettomuutosta toteutumattomista investoinneista - 2, 630 M  arvosta ja rahoi-
tusosaan toiminnan ja investointien rahavirtaan 1, 618 M  muutos.

Tilinpäätöksessä vuosikate toteutui 0,59 M  isompana talousarviota ja lisätalousarviota tehdessä
oli ennustettu. Täysimääräisten poistojen jälkeen tulos oli ylijäämäinen + 2,2 M .

Vuoden 2020 aikana kunnan lainojen kokonaismäärä kasvoi 3, 0 t . Lainamäärä 31. 12. 2020 oli 3
478  /asukas, mikä on 68   enemmän kuin edellisenä vuonna. Kehitys johtuu pääasiassa kunnan
asukasluvun pienenemisestä. Kunnan lainamäärän kehitystä pitkällä aikavälillä tarkastellaan seu-
raavassa kuviossa.

Lainamäärän kehitys 2010-2020:
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Lainamäärän kehitys 2010-2020
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1. 1. 4. 1 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Valtionvarainministeriön joulukuussa 2020 julkaistussa Taloudellinen katsaus Talvi 2020julkai-
sussa arvioidaan tulevaa kehitystä seuraavasti:

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 2, 5 % vuonna 2021. Talouden toipuminen covid-19
epidemian vaikutuksista alkaa ennusteen mukaan pandemiaan liittyvän epävarmuuden hälventy-
essä vuoden 2021 kuluessa. Vuoden loppua kohti kiihtyvä talouskasvu nostaa myös seuraavan
vuoden talouskasvua. BKT:n arvioidaan kasvavan 2, 0 % vuonna 2022 ja 1, 4 % vuonna 2023.

Julkisen talouden alijäämä pysyy suurena vuonna 2021, kun epidemian hoito ja sen vaikutuksia
lieventävät tukitoimet pitävät julkiset menot korkealla tasolla. Tilanteen normalisoitua alijäämä
pienenee asteittain tulevina vuosina. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen jatkaa
kasvuaan lähivuosina kuitenkin tulojen ja menojen välisen epätasapainon takia.

Maailmankauppa on jo kääntynyt kasvu-uralle, mikä on piristänyt tavaroiden ulkomaankauppaa.
Elpyminen riippuu toimialakohtaisesti pandemian riskien hälvenemisestä, erityisesti matkailu-ja
kuljetuspalvelut ovat kärsineet tilanteesta.

Uusien rajoitustoimien käyttöönotto uhkaa kääntää työllisyyden uudelleen laskuun. Vuosi 2021
näyttää kuitenkin työllisyyden kannalta positiivisemmalta vuoteen 2020 verrattuna. Vuonna 2020
työllisyys supistui 1, 5 % kun vuonna 2021 ennuste on 0, 3 %. Heikosta ja epävarmasta talousti-
lanteesta johtuen työmarkkinat eivät vedä työvoimaa ja työttömien määrä on viime vuonna lisään-
tynyt.

Kulutuskysynnän merkittävä supistuminen sekä epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä hil-
litsevät inflaatiota tulevina vuosina. Nimellispalkat nousivat 1, 7 % palkkaliukumien noustessa
vuonna 2020. Vuonna 2021 ansiotaso nousee 2, 5 %, mutta inflaatio jää 1, 0 %:iin.

Karstulan yhtenäiskoulun rakentaminen on loppusuoralla ja uudessa koulussa aloitetaan syyslu-
kukausi 2021. Toisen ison hankkeen, soteku-keskuksen kilpailutus on päätöksenteossa ja lähtee
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käyntiin vielä kevään 2021 aikana. Molempien hankkeiden kustannusvaikutukset tulevat näkymän
leasing-vuokrina kunnan käyttötaloudessa, koulun osalta kesästä 2021 alkaen ja soteku-keskuk-
sen osalta vuoden 2022 loppupuolella.

Myös muut investointihankkeet ovat edenneet. Vesi- ja viemärilaitoksen KVR-urakka sekä palo-
laitos ovat lähdössä liikkeelle. Tulevien vuosien käyttötaloutta rasittavat investointien rahoitusku-
lut. Vastuullista taloudenhoitoa harjoitetaan varaamalla riittävästi resursseja kiinteistöjen ylläpi-
toon, jotta uutta korjausvelkaa ei pääse syntymään. Myös vanhan terveyskeskuksen kiinteistön
lisäpoistotja todennäköiset purkukustannukset tulevat rasittamaan kunnan kassaa lähivuosina.

Karstulastrategian mukainen aktiivinen elinvoiman kehittäminen, yritysmyönteisyys sekä palvelu-
jen ja hyvinvoinnin kehittämien ohjaavat päätöksentekoa lähivuosina. Toimenpiteet työllisyyden
positiivisen kehityksen jatkamiseksi saavat jatkoa. Kaavoituksella varmistetaan elinvoiman suo-
tuisa kehitys sekä olemassa olevien ja uusien yritysten ja asukkaiden sijoittuminen ja sitoutumi-
nen kuntaan. Karstulan vetovoimaa ja houkuttelevuutta edistetään kaikin keinoin määrätietoisella
ja pitkäjänteisellä työllä

1. 1.5 Kunnan henkilöstö

Tilinpäätösvuoden 2020 palvelussuhteessa ollut työvoima on 4, 4 henkilötyövuotta pienempi kuin
edellisvuonna 2019 (0, 4 %). Päätoimista henkilöstö oli 31. 12. 2020 kunnan palveluksessa 202,
joista vakituisessa palvelussuhteessa 114 (56, 5 %). Määräaikaisia oli 88 (43, 4 %, sisältää tilapäi-
sen työvoiman tarpeen) ja työllistettyjä 3.

Vuoden 2020 aikana alkoi uusia vakituisia palvelussuhteita 4 kpl. Vakituisia palvelussuhteita
päättyi 19 kpl, päättymisistä 4 oli eläkkeelle siirtymisiä.

Päätoiminen henkilöstö palvelukeskuksit-
tain 31.12.2020 sekä vertailu vuoteen 2019

Konsernipalvelukeskus
Vakituiset

Määräaikaiset (sis. työllistetyt)
Sivistyspalvelut
Vakituiset

Määräaikaiset

Tekniset palvelut
Vakituiset

Määräaikaiset

Yhteensä

Vakituiset

Määräaikaiset (sis. työllistetyt)

2020

26
12

75
74

13
2

114
88

2019

27
16

85
65

14
3

126
85

Kunnan henkilöstökulut vuonna 2020 olivat yhteensä noin 7 386 M . Henkilöstökulut pienenivät
edellisvuodesta noin 0, 859 M  (10, 4 %). Henkilöstökulut olivat arvioitua pienemmät noin 0,096
M  (1, 3%)

Henkilöstöraportti eli tarkempi katsaus henkilöstövoimavaroista on tilinpäätöksen liitteenä.

1. 1. 6 Ympäristöasiat

Karstulan kunnan omistamien rakennusten tilavuudesta yli 95 % lämmitetään uusiutuvalla energi-
alla.
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Kunta järjestää vuosittain vähäarvoisen kalan pyyntiä. Vuoden 2020 saalis vastaa noin 45 kg fos-
foria. Jätevedenpuhdistamon fosforikuormitus oli vuonna 2019 noin 76 kg, joten jätevedenpuhdis-
tamon aiheuttamasta fosforikuormasta saatiin kalastuksen kautta pois noin 60 %. Jätevedenpuh-
distamon laajennus-saneeraushanke eteni kilpailutukseen vuonna 2020.

Hankintaohjeen (2019) Palvelut ja hyi//nro/n(/'-näkökulma esittelee vastuullisuuden ja ekologisuu-
den hankintoja ohjaavana strategiaan perustuvana valintana. Ekologisilla valinnoilla voidaan edis-
tää muiden muassa ympäristöpäästöjen vähenemistä.

1. 1. 7 Arvio merkittävimmistä riskeistä Ja epävarmuustekijöistä

Seuraavassa on arvioitu merkittävimpiä kuntaan kohdistuvia riskejä ja epävarmuustekijöitä.

1. 1. 7. 1 Toiminnalliset riskit

Lainsäädäntöjä valtiovalta.
Muutokset kuntien yhteiskunnallisessa roolissa ja tehtävissä.
Organisaatioon kohdistuvat muutos-ja sopeuttamispaineet.
Hyvinvointialueiden/maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu, uudistus voimaan vuoden
2023 alusta.

Koronavirusepidemia.
Epidemian ensimmäisen vaiheen vaikutukset vielä osin kartoittamattomia. Toisen ja
mahdollisen kolmannen vaiheen vaikutukset Ja niiden laajuus. Rokotteiden tehoavuusja
vaikuttavuus. Valtion tukien laajuus ja kohdentaminen.

Henkilöstöriski

Osaavan ja motivoituneen henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys. Henkilöstön hyvinvoin-
nin haasteet. Kehittyvät palvelutarpeet ja pienentyvät taloudelliset resurssit, jotka aiheut-
tavat vaatimuksia tehokkuudelle ja kustannuksille. Tähän liittyy kiinteästi myös kunnan
imago työnantajana.

Tietoturva.

Jatkuvasti kasvava tietoturvavuotoriski vaatii tehokasta tietoturvajohtamista. Laajentu-
neet tietoturvavelvoitteet aiheuttavat lisääntyvää valvonnan tehostamisen tarvetta. Saa-
daanko jalkautettua tietoturvatoimenpiteet henkilöstölle ja sitoutuuko henkilöstö niiden
noudattamiseen.

Tietojärjestelmät.
Omiin ja palveluntuottajien järjestelmiin kohdistuvat kyberturvallisuusriskit.
Pystytäänkö maksimoimaan digitaaliset mahdollisuudet palvelun tuottamisessa ja vies-
tinnässä, pysytäänkö kehityksessä mukana. Paisuvat järjestelmäkustannukset haasta-
vat talouden kantokykyä. Suurten palveluntoimittajien ylivalta ja yhteistyösopimukset,
jotka epätasapainossa palvelun tuottajan ja ostajan välillä.

Sopimusriskit.
Hankinta-ja yhteistyösopimukset edellyttävät sopimusjuridiikan hallintaa. Kunnan etujen
valvominen varmistettava tarvittaessa käyttämällä lakimiespalvelua. Johtavien viranhalti-
joiden osaamista kehitettävä.

Sosiaaliset riskit.

Väestön ikääntymisen ja väestömäärän pienemisen tuomat paineet palvelujen volyymin
ja kustannusten sopeuttamiseen.

Investointiriski.

Muuttuvat olosuhteet haastavat pitkässä valmistelussa olevia investointihankkeita. Isot
hankkeet edellyttävät määrätietoista johtamista ja poikkihallinnollista yhteistyötä.

Tuottavuus ja tehokkuus ja yhteiskuntavastuu.
Pystytäänkö kunnan palvelut tuottamaan taloudellisella ja tehokkaalla mutta samalla
vastuullisella tavalla ja näin varmistamaan kunnan terve talous ja elinvoima. Pysty-
täänkö kantamaan ne vastuut ja velvoitteet, jotka kunnille on säädetty mm. ympäristö-ja
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sosiaalisista näkökulmista.

1. 1. 7. 2 Rahoitusriskit

Suhdannevaihtelut.

Yleinen taloustilanne ja sen kehittyminen. Elinkeinoelämän ja työllisyyden suhdanteet
vaikuttavat suoraan kuntien talouteen ja rahoitussektoriin.

Maakuntauudistuksen vaikutukset

Epävarmuus uudistuksen sisällöstä. Valtionavustus-ja verorahoituksen rakennemuutos.
Tulojen ja kulujen välinen kuilu kasvaa. Kuntiin jäävä velka ja kiinteistöriski siirtymäkau-
den jälkeen.

Valtion rahoitus

Valtionosuusjärjestelmään ja sen muutoksiin liittyy riskejä, jotka voivat kohdistua merkit-
tavalla tavalla yksittäisiin kuntiin.

Korkoriski

Korkojen kehittymisen epävarmat näkymät. Korkoriskien suojaus määriteltävä kestävällä
ja vähäriskisellä tavalla. Investointien rahoitus edellyttää, että korkoriski huomioidaan ja
sen suojauskeinot kartoitetaan.

Likviditeettiriski

Kunnan maksuvalmius on edelleen hyvä mutta tulevat investoinnit haastavat sen kanto-
kykyä. Osa lyhytaikaisesta kuntatodistuslainasta muunnettava pitkäaikaiseksi jolloin pa-
rempi riskinhallinta.

Takausriskit
Ei realisoitumassa olevia takausriskejä.

Omaisuusriskit

Omaisuuden arvon säilyttäminen ja alaskirjauspaineet. Myynnistä aiheutuvat tappiokir-
jaukset.

Kiinteistöt
Kunnan kiinteistöihin kohdistuu kunnossapito- ja uusimispaineita. Osa käytössä olevista
kiinteistöistä vaatii välittömiä toimenpiteitä samanaikaisesti. Resurssien oikea allokointi.

Vakuutukset
Huolehdittava siitä, että vakuutusturva on kattava ja oikein mitoitettu. Säännöllisellä kil-
pailutuksella varmistettava kustannukset. Yli-ja alivakuuttamisen riskit eliminoitava.

Sote-kiinteistöt
Soteku-kiinteistön oikea mitoitus. Sote-kiinteistöjen kunto, ylläpitokustannukset ja tulevat
omistusjärjestelyt aiheuttavat paineita päätöksentekoon.

Konsernin alijäämän kattamisen riskit
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämän kattaminen, jääkö kuntien vastuulle jos hy-
vinvointimaakunta tulee

1. 1. 7. 3 Vireillä olevat oikeudenkäynnit

Kunnan asioita ei ole vireillä hallinto-oikeudessa eikä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

1.2 Kokonaistalouden tarkastelu

Tilikauden tuloksen muodostuminen: tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toi-
mintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään lisäksi tuloslas-
kelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja. Laskelmassa käytetään vain ulkoisia tuloja
Ja menoja.
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Perusoletuksen mukaisesti kunnan tulorahoitus on riittävä, mikäli vuosikate on siitä vähennettä-
vien poistojen suuruinen. Samalla edellytetään, että poistot vastaavat kunnan keskimääräistä
vuotuista investointitasoa. Investointitaso määritetään olemassa olevasta investointisuunnitel-

masta, jonka aikajänne on riittävän pitkä keskimäärän osoittamiseksi. Investointitasoa on arvioi-
tava tätä pitemmällä jaksolla, jos suunnittelukaudelle ajoittuu poikkeuksellisen suuri investointi-
hanke. Vuosikate on merkittävästi parantunut edellisestä vuodesta ja kattaa reilusti poistot. Edel-
lis-/vertailuvuoden vuosikatteeseen on vaikuttanut kertaluonteinen 4, 3 M  takaustappiokirjaus
muissa toimintakuluissa.

Vuosikate prosenttia poistoista =100 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset
Tunnuslukua käytetään vakiintuneesti vuosikatteen ja poistojen vertailussa. Kun tunnusluvun
arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä, mikäli poistot vastaavat kunnan
keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tunnusluku + 210, 8 % indikoi ylijäämäistä tulorahoi-
(usta koska vuosikate ylittää poistojen määrän. Tunnusluku on merkittävästi parantunut edelli-
sestä vuodesta.

Vuosikate euroa / asukas

Tunnuslukua käytetään yleisesti tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoi-
tearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla em. keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukas-
määrällä. Tunnusluku +1 084   on merkittävästi parantunut edellisvuodesta. Edellis-/vertailuvuo-
den vuosikatteeseen on vaikuttanut kertaluonteinen 4, 3 M  takaustappiokirjaus muissa toiminta-
kuluissa.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää
kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa olennaisesti vaikuttaa satunnaiset tuotot tai
kulut, joten tulorahoituksen riittävyyden arviointia ei voida määritellä sen perusteella. Tilikauden
2020 tulos on + 2 200 963, 19   ylijäämäinen. Tilikauden tulokseen vaikuttaa kertaluonteinen 4,3
M  takaustappiokirjaus muissa toimintakuluissa.

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat poistoero- ja tuloksenkäsittelyeriä. Ylijäämäinen
tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden
tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Ylijäämää lisääviä tai alijää-
mää vähentäviä eriä ovat varausten ja rahastojen vähentäminen. Hallituksen esitys tilikauden tu-
loksen käsittelystä on esitetty jäljempänä.
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Toimintatuotot 2020, ulkoinen  
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Toimintakulut 2020, ulkoinen  

-l 357 459, 48 _
-508 267, 75 _-415 838, 33

. Henkilöstökulut . Palvelujen ostot

i. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset

. Muut toimintakulut

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toi-
minnan kuluista. Toimintakate on merkittävästi parempi kuin edellisvuonna.

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
=100 * Toimintatuotot / Toimintakulut
Tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista. Tunnusluku + 14, 2 % on vahvis-
tunut edellisestä vuodesta. Edellis-/vertailuvuoden toimintakatteeseen on vaikuttanut kertaluontei-
nen 4, 3 M  takaustappiokirjaus muissa toimintakuluissa.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, jakajaa käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainanly-
hennyksiin. Vuosikate on keskeinen tunnusluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä.
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KARSTULAN KUNTA

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot

Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustuototja -kulut
Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/toimintakulut, %

Vuosikate/Poistot, %

Vuosikate,  /asukas

Asukasmäärä 31. 12.

2020

loooe

4168

57

-29 314

-25089

12663

16547

54

14

-l
o

4188

-1987

2201

2201

14,2
210,8

1084
3864

2019

loooe

4628

12

-34950

-30310

12538

14685

53

32

-l
o

-3005

-1890

-4895

-4895

13,2
-159,0

-762
3941

lt.
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1.2. 1 Toiminnan rahoitus: rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tun-
nuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien netto-
maaraja rahoitustoiminnan eli anto-ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muu-
tosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen
muutoksen tilikaudella. Laskelmassa käytetään vain ulkoisia tuloja ja menoja.

Lainakannassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2020 aikana.

1. 2. 1. 1 Investoinnit

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä,  
Positiivisena tunnusluku ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen
lyhentämiseen ja kassan vahvistamiseen ja negatiivisena tunnusluku ilmaisee, että menoja jou-
dutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Välituloksen tilinpää-
tösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituk-
sen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päät-
tyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.
Tunnusluku 4 516 t  on positiivinen mutta heikentynyt edellisestä vuodesta.

Investointien tulorahoitus. % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituk-
sella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi
pääomarahoituksella eli omaisuuden myynnillä, lainoilla tai rahavarojen määrää vähentämällä.
Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vä-
hennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Investointien tulorahoituksen tunnusluku
+ 431. 8 on vahvistunut merkittävästi edellisvuodesta.

1. 2. 1. 2 Lainanhoito

Lainanhoitokate = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Tunnusluku kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten mak-
suun. Jos kunnan lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhen-
nyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan jaka-
maila edellä mainittu lainakanta 31. 12, kahdeksalla. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tun-
nusluku on 1 tai suurempi. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2 ja tyy-
dyttävä, kun tunnusluku on 1-2. Jos tunnusluvun arvo on alle 1, lainanhoitokyky on heikko ja vie-
raan pääoman hoitoon joudutaan ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vä-
hentämään rahavaroja. Kuntaliitto on suosittanut, että tunnusluku olisi vähintään 1, 3. Tunnusluku
-+ 2, 5 on merkittävästi vahvistunut edellisestä vuodesta.

1. 2. 1. 3 Maksuvalmius

Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Rahavarat 31. 12., Kassasta maksut tilikaudella
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko
päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Riittävänä tasona pidetään 14 päi-
van maksuvalmiutta. Tunnusluku 114 on hiukan vahvistunut edellisestä vuodesta ja on edelleen
erinomaisella tasolla.
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KARSTULAN KUNTA
RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan rahavirta

Vuosikate

Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta

Investointimenot

Rahoitusosuudet investointeihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys

Antolainasaamisten vähennys
Lainakannan muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12.

Rahavarat 1. 1.

2020

l 000  

4188
-4202

-691

279
90

2019

1000  

-3005
4158

-965

-l
210

-335 396

-200

52

207
59

-276

9403

9679

36

-115

-79

317

9679
9362

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta,  

Investointien tulorahoitus, %

Laskennallinen lainanhoitokate

Kassan riittävyys, pv

Asukasmäärä

4516

431,8

2,5
114

3864

6541

-311,1

-1,8
98

3941
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1. 2. 2 Rahoitusasema ja sen muutokset: tase ja sen tunnusluvut

Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoi-
tusasemassa tilikaudella tapahtuneet muutokset kuten sijoitukset, pääoman lisäykset ja palautuk-
set käyvät ilmi rahoituslaskelmasta. Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavarai-
suutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

KARSTULAN KUNTA
TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet

Ma a-ja vesialueet

Rakennukset

Kiinteät rakenteet Ja laitteet

Koneetja kalusto

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Lahjoitusrahastojen varat

VAIHTUVATVASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myynti saamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Rahoitusomaisuusarvapaperit

Osakkeet ja osuudet

Rahat Ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2020

loooe

21350

218
18

200

15608
2814
8994

3363
5

432

5524

4801

723

12
12

10112

87
87

623
623
381
20

222

2008
2008

7394

31474

2019

loooe

22988
264

18
246

17275

2861

9929
3762

7

716

5449

4874

575

12

12

10559

89
89

791
791
370
186
235

2008
2008

7671

33559

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma

Muut omat rahastot

Edellisten tilikausien yli/alijäämä

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Liittymismaksut Ja muut velat

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksitta

Saadut ennakot

Ostovelat

Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000  
Kertynyt yli/alijäämä,  /asukas
Lainakanta 31. 12., 1000 

Lainakanta 31. 12.,  /asukas

Lainat ja vuokravastuut, 31. 12.

Lainat ja vuokravastuut,  /asukas
lainasaamiset, 1000  

Asukasmäärä 31. 12.

2020

loooe

15793
13877

557
-842

2201

o

o

101
101

15580
440

440

15140

13000
11

792
157

1180

31474

50.2

46,6
1359

352
13440

3478
13540

3504

723
3864

2019

loooe

13591
13877

557
4052

-4895

4322
4322

105
105

15541
437
437

15104

13000
7

875
139

1083

33559

40.5

48,8
-843
-214

13437
3410

13778

3496

57S
3941
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Omavaraisuusaste, %

= 100 * (Oma pääoma + Poistoeroja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut enna-
kot)
Tunnusluvun laskentakaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Oma-
varaisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuk-
sista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden kes-
kimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 % tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntatalou-
dessa merkittävän suurta velkarasitetta. Tunnusluku 50, 2 % on vahvistunut edellisvuodesta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin-
maksuun. Laskentakaavassa käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja
käyttötalouden valtionosuuksista. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttö-
kelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden
ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantu-
neisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takai-
sinmaksusta tulorahoituksella. Tunnusluku on 46, 6 % osoittaa suhteellisen suurta velkaantunei-
suutta mutta on parantunut edellisestä vuodesta.

Kertynyt yli-/alijäämä = Edellisten tilikausien yli-/alijäämä + Tilikauden yli-/alijäämä
Kertynyt yli-/alijäämä,  /asukas
Tunnusluvut osoittavat, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumava-
rana tai paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on tulevina vuosina katettava. 31. 12.2020 tasee-
seen kertynyt ylijäämä on + 1. 359 t  eli +352   asukasta kohti.

Lainakanta 31. 12. = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Lainakanta 31. 12.,  /asukas

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakanta oli tilikauden päätty-
essä 13, 4 M . Lainakanta asukasta kohti oli 3 478  / asukas mikä tarkoittaa lievää nousua edelli-
sestä vuodesta.

Lainasaamiset 31. 12. = Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja mui-
den yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Lainasaamisia on tilikauden päättyessä + 723 t ,
mikä on enemmän kuin edellisvuonna.

1. 2. 3 Kokonaistulot ja-menot

Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka
sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistuloja -meno -käsitteet katta-
vat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan ra-
hän lähteet ja käytön.
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TULOT 1000  

Toiminta

Toimintatuotot

Verotulot

Valtionosuudet

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Satunnaiset tuotot

Tulorahoituksen korjauserät

- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutusvoitot

Investoinnit

Rahoitusosuudet Investointeihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Oman pääoman lisäykset

Kokonaistulot yhteensä

Täsmäytys:

Kokonaistulot - Kokonaismenot = 33 853 - 34 336 =

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden
muutokset = -276-207=

MENOT

Toiminta

'1000 

4168

12663

16548

54

14

o

-15

279
90

52
o

o

33853

-483

-483

Toimintakulut

-Valmistus omaan käyttöön

Korkokulut

Mu ut rahoituskulut

Satunnaiset kulut

Satunnaiset kulut

Tulorahoituksen korjauserät

Pakollisten varausten muutos

-Pakollisten varausten lisäys (+), väh. (-)

-Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustappiot

Investoinnit

Investointimenot

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten lisäykset

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset

Kokonaismenot yhteensä

29314

-57

l

o

o

o

4323

-136

691

200

o

o

34336

Kokonaistuotot 2020, suurimmat erät

. Toimintatuotot

. Verotulot

. Valtionosuudet

Korkotuotot

. Muut rahoitustuotot

. Rahoitusosuudet investointeihin

B Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot

. Antolainasaamisten vähennykset
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1.3 Konsernitarkastelu

1. 5. 2015 voimaan tulleessa kuntalaissa konsernitilinpäätöksen merkitystä on vahvistettu. Kunta-
lain 114 § sisältää säännökset kunnan konsernitilinpäätöksestä. Konsernitilinpäätös laaditaan
konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konserniti-
linpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakon-
sernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdis-
teilaan jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.

Kuntakonserni on määritelty kuntalaissa kirjanpitolain konsernimääritelmän mukaisesti. Kuntalain
6 §:n mukaan yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta,
on kunnan tytäryhteisö. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kuntakonsernilla tar-
koitetaan kunnan sekä yhden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa talou-
dellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhtei-
söjen kanssa on määräysvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä (tytäryhteisö).

Kuntayhtymä yhdistellään aina kunnan konsernitilinpäätökseen riippumatta siitä, mikä on kunnan
osuus kuntayhtymän varoista ja velvoitteista, sekä siitä, miten kunnan äänivaltaa on sopimuksilla
rajattu. Kuntayhtymä, joka ei ole kunnan tytäryhteisö, ei kuulu kuntakonserniin, mutta sen tilin-
päätös yhdistellään aina kunnan konsernitilinpäätökseen.

1.3. 1 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt:

Osakeyhtiöt
Y-tunnus
0776042-4
0402119-1
1558985-8
0485614-8
0175856-9
1558986-6

Kuntayhtymät
Y-tunnus
0208521-2
0215978-7
0208589-6

0830153-3

Yhteisön nimi
Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
Karstulan vuokra-asunnot Oy
Karstulan Lämpöverkko Oy
As Oy Vuokrakelsa
As Oy Vuokrakarstu
Puulaakson Energia Oy
Kunnan suora omistusosuus 37, 30 %

Karstulan Lämpöverkko Oy:n omistusosuus
36, 80 %

Yhteisön nimi
Sote kuntayhtymä
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kunta-
yhtymä
Keski-Suomen liitto -kuntayhtymä

Kunnan omistusosuus
100, 00%
100, 00%
100, 00%
100, 00%
68, 00 %
74, 10%

Kunnan omistusosuus
30, 59 %
2, 21 %
4, 20 %

1, 25%

Keski-Suomen liiton omistussuhteissa on tapahtunut lievää muutosta vuonna 2020, muutoin kon-
sernirakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia tilinpäätösvuonna.

1. 3. 2 Konsernin toiminnan ohjaus

Aiemmin esitetyssä luottamushenkilöorganisaatiokaaviossa on virallisesti kuntakonserniin kuulu-
vien yhteisöjen lisäksi esitetty muutkin sellaiset yhteisöt, joiden toiminta on kunnan kannalta mer-
kiitävää ja joiden konserniohjaus on näin ollen tärkeää. Konserniohjauksen sisältö on määritelty
konserniohjeissa ja vastuut ovat määräytyneet kunnanvaltuuston hyväksymillä johtosäännöillä.
Johtosäännöt on korvattu 1. 1. 2018 voimaantulleella hallintosäännöllä.
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Konserniyhtiöille asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen on esitetty tavoitteiden ja käyttötalou-
den toteutumisvertailun yhteydessä.

1. 3. 3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Karstulan Lämpöverkko Oy:n, Puulaakson Energia Oy:nja Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n
taloushallinnon palvelut on hoidettu konsemipalvelukeskuksessa. Konsernin taloushallinnon toi-
mintojen ja työprosessien uudelleenorganisointia on jatkettu. Valtuusto päätti 19.9.2016 kurrta-
konsernin sisäisen pankin ja konsernitilin käyttöönotosta, kilpailutus tähän liittyen tehtiin vuoden
2020 lopulla.

Kuntayhtymissä, joissa kunta on jäsenenä, ei tapahtunut oleellisia toiminnallisia muutoksia
vuonna 2019. Vuonna alkanut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uuden sairaalan rakentamisen
myötä sairaanhoitopiirin lainakanta on kasvanut edelleen vuoden 2020 aikana. Uuden sairaalan
käyttöönotto on alkanut vaiheittain.

1. 3.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Kunta kartoittaa vaihtoehtoja Karstulan Vuokra-asunnot Oy:n pääomittamiseen. Yhtiön oma pää-
oma on vaarassa heikentyä purettavan rivitaloyhtiön alaskirjauksen myötä.

Kunnassa suunnitellaan kiinteistöyhtiön perustamista lakisääteisen yhtiöittämisvelvoitteen täyttä-
misen järjestämiseksi. Alkuun yhtiö hallinnoisi ainakin rakennettavan paloaseman uutta kiinteis-
töä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin uuden sairaalan käyttöönotto on aloitettu vaiheittain syksyllä
2020. Sairaalan arvioitujen kustannusten ylittyminen vaikuttaa merkittävästi kunnan konsernivel-
kaan.

Konsernin taloushallinnon palveluja on tarkoitus jatkossakin hoitaa keskitetysti. Tämä mahdollis-
taa toiminnalliset ja rahoitukselliset hyödyt.

1. 3. 5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

Konsernituloslaskelma ja siitä esitettävät tunnusluvut kuvaavat kuntakonsernin tulorahoituksen
riittävyyttä ja toiminnan taloudellista tulosta. Laskelmassa käytetään vain konsernin ulkoisia me-
noja ja tuloja.

Toimintakate on konsernin toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen
osuuden konsernin toiminnan kuluista. Toimintakate vahvistui edellisvuodesta noin -5 646 t  (-
18,4%).

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista.
Tunnusluku 57, 7 % on hieman edellistä vuotta (52, 9 %) parempi.

Vuosikate osoittaa konsernin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja
lainanlyhennyksiin. Konsernin vuosikate oli noin + 7 719 t  M  (+ 283,9 %) edellisvuotta parempi.
Vuosikatteen suhde poistoihin + 179, 3 % oli edellisvuotta (-103, 5 %) parempi ja osoittaa riittävää
tulorahoitusta. Kun tunnusluvun arvo on 100 % on tulorahoitus riittävä. Arvonalentumiskirjauksia
tehtiin yht. 242 t . Vuosikate asukasta kohti + 1 294   on merkittävästi parantunut edellisvuo-
desta.
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Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen konsernin tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vä-
hentää kuntakonsernin omaa pääomaa. Tilikauden ylijäämä oli noin +2112 M .

KARSTULAN KUNTA

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot

Toimintakulut

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustuotot ja-kulut
Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset

Tilikauden tulos

Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot

Laskennalliset verot

Vähemmistöosuudet

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Toimintatuotot/Toimintakulut, %

Vuosikate/Poistot, %

Vuosikate, euroa/asukas
Asukasmäärä

2020

loooe

34039

-58 983

-24944

12663

17276

62

30

-52

-35

5000

-2545

-243

2212

-l

-46

-5

-49

2112

57,7
179,3

1294
3864

2019

1000  

34343

-64933

-30590

12538

15320

70

29

-54

-32

-2719

-2628
o

-5347
o

-24
5

-10

-5376

52,9

-103,5

-690
3941

l^r
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1.3.6 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Konsernin rahoituslaskelmalla osoitetaan kuntakonsernin varojen hankinta ja niiden käyttö tilikau-
den aikana. Konsernin rahoituslaskelma laaditaan konsernituloslaskelman ja -taseen sekä niitä
täydentävien tietojen perusteella, vastaavilla periaatteilla kuin kunnan rahoituslaskelma. Tunnus-
luvut lasketaan vastaavalla tavalla kuin kunnan rahoituslaskelmasta.

Toiminnan ja investointien rahavirran ja sen kertymän tunnusluku - 4 599 t  ilmaisee negatiivi-
sena, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä taikka
ottamalla lisää lainaa. Investointien tulorahoituksen tunnusluku + 137, 2 % kertoo, kuinka paljon
investoinneista on rahoitettu tulorahoituksella. Luku on vahvistunut edellisvuodesta. Laskennalli-
nen lainanhoitokate on vahvistunut edellisvuodesta ja osoittaa, että tulorahoitus riittää lainojen
hoitoon. Kassan riittävyys on hiukan vahvistunut edellisestä vuodesta ja osoittaa erinomaista
maksuvalmiutta.
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KARSTULAN KUNTA

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan rahavirta

Vuosikate

Tilikauden verot

Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta

Investointimenot

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys

Antolainasaamisten vähennys
Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

2020

loooe

5000

-46

-4197

-3372

273

238

2019

1000  

-2719

-24

4252

-4261
o

212
-2104

2131

27

-2540

-20

47

997

-1226

1530
o

803

o

8

3809

-535

-1006

-13

251
2514

-26

Rahavarat 31. 12.

Rahavarat 1. 1.

12847

12820

27

12818

12844

-26

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä
5 vuodelta, 1000  

Investointien tulorahoitus, %

Laskennallinen lainanhoitokate

Kassan riittävyys

-4599

137,2

1, 38
74

-1474

-72,0

-0, 76

67
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1. 3. 7 Konsernitase ja sen tunnusluvut

Konsernitaseella osoitetaan kuntakonsernin taloudellinen asema selvittämällä konserniyhteisöjen
varat, velat ja vastuut ulkopuolisille. Konsernitaseesta esitettävät tunnusluvut kuvaavat konsernin
omavaraisuutta ja rahoitusvarallisuutta. Konsernitase on laadittu yhdistelemällä yhteisöjen taseet
riveittäin.

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero
ja vapaaehtoiset varaukset) / Koko pääoma - Saadut ennakot
Laskukaavassa koko pääoma tarkoittaa taseen vastattavien loppusummaa. Omavaraisuusaste
mittaa konsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pit-
kalla aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 % ylittävää omavaraisuutta.
Alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta. Tunnusluku
28, 9 % on vahvistunut edellisvuodesta.

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon konsernin käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin-
maksuun. Laskentakaavassa käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja
käyttötalouden valtionosuuksista. Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttö-
kelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä vertailussa, koska pysyvien vastaavien hyödykkeiden
ikä, niiden arvostus tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantu-
naisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on selviytyä velan ta-
kaisinmaksusta tulorahoituksella. Tunnusluku 56, 5 % on hieman noussut edellisvuodesta.

Kertynyt yli-/alijäämä = Edellisten tilikausien yli-/alijäämä + Tilikauden yli-/alijäämä
Kertynyt yli-/alijäämä,  /asukas
Tunnusluvut osoittavat, paljonko konsernilla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumava-
rana tai paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on tulevina vuosina katettava. Konsernilla on ta-
seeseen kertynyttä ylijäämää tilikauden päättyessä noin 327 t  eli 85   asukasta kohti.

Konsernin lainakanta 31. 12. = Vieras pääoma-(Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut
velat)
Konsernin lainakanta 31. 12.,  /asukas
Konsernin lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Konsernin lainakanta oli tilikau-
den päättyessä noin 28 929 M  eli 7 487 euroa asukasta kohti. Lainakanta on edellisvuodesta
kasvanut.

Konsernin lainasaamiset 31. 12. = Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lai-
nasaamiset
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja konsernin omistamien ja
muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Lainasaamiset vuoden lopussa ovat noin 234 t .
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KARSTULAN KUNTA

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA 2020

lOOOf

PYSYVÄT VASTAAVAT 35 274

Aineettomat hyödykkeet 1534
Aineettomat oikeudet 560

Muut pitkävaikutteiset menot 217
Ennakkomaksut 757

Aineelliset hyödykkeet 32636

Maa- Ja vesialueet 3 421
Rakennukset 12544

Kiinteät rakenteet ja laitteet 4662

Koneet Ja kalusto 1962

Muut aineelliset hyödykkeet 12

Ennakkomaksutja keskeneräiset hankinn, 10035

Sijoitukset 1104

Osakkeet ja osuudet 870

Muut lainasaamiset 234

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 48

VAI HTUVAT VASTAAVAT 16 346

Vaihto-omaisuus 496

Saamiset 3002

Pitkäaikaiset saamiset 15

Lyhytaikaiset saamiset 2987

Rahoitusarvopaperit 2 777

Rahatja pankkisaamiset 10071

VASTAAVAA YHTEENSÄ 51 668

2019

loooe

35327

1114

543

264

307

33038

3472

13436

5129

2060

12

8929

1175

913

262

13

16634

338

3478

32

3446

2369

10449

51974

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma
Muut omat rahastot

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijään
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

VÄHEMMISTÖOSUUDET

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

VI ERÄS PÄÄOMA

Pitkäaikainen korollinen vieras pääorr

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma

Lyhytaikainen korollinen vieras pääon
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

VASTATTAVAA

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %

Suhteellinen velkaantuneisuus. %

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000  

Kertynyt ylijäämä (alijäämä),  /asukc

Konsernin lainat,  /asukas

Konsernin lainakanta 31. 12., 1000 

Lainat Ja vuokravastuut, 31.12., 1000  

Lainat Ja vuokra vastuut,  /asukas
Konsernin lainasaamiset 31. 12., 1000<

Kunnan asukasmäärä

2020

1000 f.

14575

13877

371

-1785
2112

2019

lOOOC

12427

13877

404

3522
-5376

351

399

399

164

51668

300

4731

4731

129

36179

13009

1115

14781
7274

34387

12988

1090

13502
6807

51974

28,9

56,5

327

85

7487

28929

32302

8360

234
3864

24,5

55,2

-1855

-471

7003

27599

31355

7956

43
3941
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1. 3.8 Kunnan taloudellisen aseman arviointi

Kuntalain (410/2015) 118 §:ssä säädetään erityisen vaikeassa taloudellisessa olevan kunnan ar-
viointimenettelystä. Siirtymäsäännöksen mukaan uutta arviointimenettelyä sovellettiin ensimmäi-
sen kerran tilikautena 2017 ja alijäämän kattamista koskevaa velvollisuutta vuoden 2015 tasee-
seen kertyneeseen alijäämään.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a §:n perusteella annetussa valtioneu-
vaston asetuksessa on säädetty rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavien kunnan
talouden tunnuslukujen raja-arvoista. Kunnan katsotaan olevan erityisen vaikeassa taloudelli-
sessa asemassa, jos taseen kertynyt alijäämä asukasta kohti on vähintään 1 000   ja sitä edeltä-
neessä tilinpäätöksessä vähintään 500  , tai jos kahdessa peräkkäisessä tilinpäätöksessä täytty-
vät kaikki kuusi seuraavaa edellytystä:

Vuosikate on ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen ja
Tuloveroprosentti on vähintään 0, 5 yksikköä korkeampi kuin painotettu keskiarvoja
Lainakanta asukasta kohden ylittää maan keskiarvon vähintään 50 %:lla ja
Taseessa on kertynyttä alijäämää ja
Omavaraisuusaste on alle 50 % ja
Suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 %.

31. 12. 2020 taseesta laskettu omavaraisuusaste ylittää 50 %. Suhteellinen velkaantuneisuus on
alle 50 %. Lainakanta asukasta kohti alittaa raja-arvon. Karstulan kunnan tuloveroprosentti on ol-
lut 21, 50 % vuonna 2020. Vuonna 2020 kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti oli
19, 97 %, jolloin raja-arvoksi muodostuu 20, 47 %. Tuloveroprosentti ylittää raja-an/on tilinpäätös-
vuoden osalta. Kuntien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan vuonna 2020 keskimääräinen lai-
nakanta asukasta kohti oli 3 478  , jolloin raja-arvoksi muodostuisi 5 217  .

Tilikauden 2016 jälkeen sovellettavan arviointimenettelyn mukaan kunnan ja valtion tulee yh-
dessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut
sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi, jos vähintään toinen seuraa-
vista erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyk-
sistä täyttyy:

1. Kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää enintään neljän vuoden kuluessa
tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitel-
massa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

2. Asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä
vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan
rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tun-
nusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:

. Kuntakonsernin vuosikate on ilman harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta nega-
tiivinen ja

. Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1, 0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien
kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti ja

. Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien
keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla ja

. Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.

31. 12. 2020 konsernitaseesta laskettu suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku 55, 2 % ylittää
em. tilikauden 2016 jälkeen sovellettavan raja-arvon. Konsernin lainakanta 7 003   asukasta
kohti alittaa raja-arvon. Vuoden 2018 tilinpäätöstiedoissa kuntakonsernien keskimääräinen laina-
kanta asukasta kohti oli 6 537  , jolloin raja-arvoksi muodostuisi 9 805  .
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1. 3. 9 Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus-ja rahastosiirtoja. Tulok-
sen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoiseen varaukseen, rahastoon
tai tilikauden ylijäämätilille.

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 2 200 963, 19   kirjataan tili-
kauden yli-/alijäämätilille.

Tilikauden tuloksen käsittelyn jälkeen kunnan taseessa oleva ylijäämä on 1 358 545, 43  .

1. 3. 10 Talouden tasapainotuksen toteutuminen

Kuntalain talouden tasapainottamista koskevilla säännöksillä pyritään lisäämään talouden suunni-
telmallisuutta sekä selkeyttämään ja täsmentämään kunnan talouden tasapainosääntelyä erityi-
sesti tilanteessa, jossa kunnan kertynyt alijäämä on merkittävä. Kunnanhallituksen on toiminta-
kertomuksessa tehtävä selkoa taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden
tasapainottamisessa. Varsinainen tasapainottaminen tehdään taloussuunnitelmassa tai erilli-
sessä toimenpideohjelmassa. Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 6. 5.2019 työryhmän talou-
den tasapainotyöhön. Työryhmään nimettiin kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat ja
varapuheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat, kunnan johtoryhmä sekä kehittämisyhtiön toimi-
tusjohtaja. Työryhmän ensimmäisen toimintakauden tuloksena osoitettiin 364 040 t  nettosäästöt
kunnan omasta palvelutuotannosta toimintakatteeseen siten, että säästöt toteutettiin kunnanhalli-
tuksen päävastuualueen, teknisen palvelukeskuksen ja sivistyspalvelukeskuksen toiminnassa
sekä sote-palvelukeskuksen osalta kunnan omasta palvelutuotannosta, johon kuuluu kuraattori-
ja psykologipalvelut.

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä tehty alijäämä katettiin vuoden 2020 aikana joten alijäämän katta-
missuunnitelmaa ei ole tehty.

1. 4 Kunnan johdon ja konsernijohdon selonteko sisäisestä valvonnasta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksel-
lista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viran-
omaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Si-
säisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu-ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen
valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat,
joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat
sisäisen valvonnan toteuttamisesta.

Kunnanvaltuusto on 15. 9. 2014 (§29) hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.
Sisäisen valvonnan osana konsernin valvontaan liittyvä ohjeistus sisältyy valtuuston 14. 12. 2009
hyväksymään konserniohjeeseen. 1. 1.2018 voimaan astuneen, uuden kuntalain määräykset huo-
mioivan, vanhat hallinto-ja johtosäännöt korvanneen uuden hallintosäännön myötä edellytykset
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen osana kunnan johtamis-, suunnittelu- ja oh-
jauskäytäntöjä ovat parantuneet merkittävästi. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimintaoh-
jeet ovat parhaillaan päivityksen alla. Sisäisen valvonnan ohjeistus ja käytännöt ovat myös vielä
muokkautumassa uuden hallintosäännön mukaisiksi.

Hallinnon ja päätöksenteon dokumentoinnissa ja seurannassa hyödynnetään asianhallintajärjes-
telmää, joka on otettu käyttöön vuonna 2015. Vuonna 2018 pääosa voimassaolevista sopimuk-
sista saatiin siirrettyä järjestelmään. Sopimushallinta tapahtuu tänä päivänä järjestelmän kautta,
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mikä on parantanut sopimustenhallintaprosessia merkittävästi.

Sisäistä valvontaa toteutetaan osana käytännön johtamistoimintaa. Lautakunnat ja kunnanhallitus
raportoivat toiminnan ja talouden toteutumisesta valtuustolle neljännesvuosittain. Osavuosirapor-
toinnin tai muun sisäisen valvonnan yhteydessä ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Vuoden
2020 alusta alkaen talouden toteumaa seurataan johtoryhmä-ja lautakuntatasolla kuukausittain.

Konsernivalvonta

Kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta on määräykset konserniohjeessa. Konserniyhtiöt ovat
konserniohjeen mukaisen raportoinnin lisäksi tarvittaessa käyneet kunnanhallitukselle kerto-
massa ajankohtaisista asioista. Konserniohjeen mukaisesti kunnanjohtaja on osallistunut konser-
niyhtiöiden hallitusten kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. Kunnanhallitus ja muut toimielimet
ovat ohjeistaneet kunnan edustajia tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä kuntayhtymien toimieli-
missä.

Kunta on hoitanut keskitetysti Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n, Puulaakson Energia Oy:n ja
Karstulan Lämpöverkko Oy:n taloushallintoa. Järjestelyllä pyritään saavuttamaan synergiaetuja
niin toiminnan kuin rahoituksen näkökulmasta. Konsernin taloushallinnon toimintaprosesseja on
tarpeellista kehittää edelleen. Saatavien perinnässä käytetään Sarastia Oy:n palveluja



Karstulan kunta
Tilinpäätös 2020

Toteutumisvertailu

2. 1 Tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen

Talousarvion 2020 toteutuminen esitetään seuraavasti:

. Verorahoitteinen toiminta päävastuualueittain

. Kirjanpidollisesti eriytetty liiketoiminta (vesi-ja viemärilaitos) osana teknisen toimen päävas-
tuualuetta

. Konserniyhtiöt.

2. 1. 1 Talousarvion sitovuustasot

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset
ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova seuraavilla talousarviokokonaisuuksilla:

. Kunnanhallitus

. Sosiaali-ja terveystoimi

. Sivistystoimi

. Tekninen toimi

. Tuloslaskelma 2020

. Investoinnit 2020

. Rahoituslaskelma 2020.

Kunnanvaltuusto on päättänyt määrärahat ja tuloarviot sekä tavoitteet tehtäväalueittain. Inves-
tointimäärärahat on myönnetty hankkeittain. Talousarvio on kunnanvaltuustoon nähden sitova
nettomääräisenä käyttötalouden ulkoisten erien osalta päävastuualueittain ja investointien osalta
hankkeittain. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen ja lyhytaikaisten lainojen yhteis-
määrän muutos ja antolainojen lisäys ovat valtuustoon nähden sitova.

Käyttötalouden osalta talousarvio on kunnanhallitukseen ja lautakuntiin nähden sitova kustannus-
paikoittain. Sitovuustasona menoihin ja tuloihin nähden ovat nettomenot. Henkilöstömenoja tai
niiden säästöjä ei saa käyttää muiden menolajien katteeksi.

Toiminnallisten tavoitteiden sitovuutta kuvataan valtuusto-ja lautakuntatasolla.
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2. 1.2 Kunnanvaltuusto

Toimielimet:
kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta

Toimielinten tehtävät:
Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin, joka vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Val-
tuusto päättää ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, konserniohjauksen
periaatteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista. Val-
luusto 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 toimikaudek-
seen. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnallisvaalien ja valtiollisten vaalien järjestä-
misestä kunnassa vaalilainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikauttaan vas-
taavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava val-
luuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuus-
ton asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tar-
kastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävät on määritelty kunnan tarkastussäännössä.

Perustelut ja informatiiviset tiedot:
Kunnanvaltuuston kustannuspaikalle varataan määräraha kunnanvaltuuston toimintaan. Vaalien kus-
tannuspaikalle varataan keskusvaalilautakunnan kokoontumiseen tarvittavat varat. Tilintarkastuksen
kustannuspaikalle varataan määräraha tarkastuslautakunnan toimintaan sekä ulkoisen tarkastuksen
eli tilintarkastuksen ostopalveluun auktorisoidulta JHTT-tilintarkastusyhteisöltä
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2. 1. 3 Kunnanhallituksen päävastuualue

Toimielin: Kunnanhallitus

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

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

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

Kunnanhallituksen päävastuualueen talousluvuissa on mukana edellä kuvattu kunnanvaltuuston
toiminta (kunnanvaltuuston, vaalien, tilintarkastuksen ja luottamushenkilöiden kokousjärjestelmän
kustannuspaikat).
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Kunnanhallitus
Toimielimet:
Kunnanhallitus, kunnanhallituksen jaostot (henkilöstöjaosto, sosiaali- ja terveysjaosto, viestintäja-
osto, maaseutujaosto), vanhusneuvosto, toimikunnat ja nuorisovaltuusto (nuorisovaituusto käsitelty nuori-
sotyön alla).

Toimielinten tehtävät:
Kunnanhallitus toteuttaa valtuuston hyväksymää kuntastrategiaa toiminnassaan ja päätöksenteos-
saan sekä arvioi strategian toteutumista kaikissa kunnan toiminnoissa ja toiminnan tasoilla. Kunnan-
hallitukselle 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 seuraaja kehittää henkilöstötuotta-
vuutta sekä edistää henkilöstön työhyvinvointia.
Vanhusneuvosto on perustettu kunnanhallituksen päätöksellä 8. 3. 2012 / § 71 kunnan ja sen alu-
eella 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 kustannuspai-
kalle kirjataan myös kunnanjohtajan palkkauskulut. Toimikuntien kustannuspaikalle kirjataan myös
osallistumiskuluia seudullisten ja muiden yhteisten toimikuntien toimintaan
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-4200

-9980

-9980

-12 120

-12120

TOTEUMA

202001-12

-187 376

-187376

-11076

-11076

-5163

-5163

-7257

-7257

-11775

-11775

POIKKEAMA

-22784

-22784

2146

2146

963

963

-2723

-2723

-345

-345

POIKK %

-10,8

-10,8

24

24

22,9

22,9

-27,3

-27,3

-2,8

-2,8
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Tehtäväalue: Elinvoima ja kehittäminen
Tehtäväalueen tarkoitus:
Karstula on yrittäjäaktiivinen, ennakoiva ja tulevaisuuteen suuntautunut kunta, jonka toimintaa oh-
jaavat 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 jousta-
van kaavoituksen ja rakennuslupien myöntämisen avulla sekä tarjoamalla yritysten käyttöön teolli-
suuskiinteistöjä. Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy tuottaa kunnalle elinkeinopalveluja.
Elinkeinotoimen kustannuspaikalle varataan 220 000 euron suuruinen määräraha elinkeinopalve-
lujen ostoon kehittämisyhtiöltä, rahoitusosuudet EU-projekteihin ja muihin hankkeisiin osallistumi-
selle sekä valtuuston ja kunnanhallituksen erikseen päättämiin avustuksiin. Viisarin LEADER-ohjel-
man rahoitusosuuden määräraha varataan omalle kustannuspaikalleen.
Kuntamarkkinointia toteutetaan yhteistyössä kehittämisyhtiön kanssa monipuolisesti sähköisen
median, kunnan kotisivujen, tapahtumien sekä yleisen suhdetoiminnan avulla. Näille varataan mää-
rärahat omille kustannuspaikoilleen.
Tukimuodot: Avustus uudisasukkaan asumistukeen ja maksuttomaan päivähoitoon/kotihoidon kun-
talisään sekä oppisopimuskoulutuksen tukemiseen varataan omille kustannuspaikoilleen.

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

Aktiivisuus:

Edistää uusien yritysten sijoit-
tumista kuntaan ja olemassa
olevien laajentumista
Hyvinvointi:
Kunta on vetovoimainen

asuinpaikka.
Yhteistyö:
Osallistumme kehittämishank-
keisiin, jotka lisäävät kunnan
ja yritysten kehittymistä ja ve-
tovoimaa

Mittari:

Työpaikkojen ja yritysten
määrän kehitys

Väestökehityksen tilastot,
muuttoliike

Hankkeiden määrä ja budjetti
Hankkeiden toiminnallisten
tavoitteiden saavuttaminen

Tavoitetaso/Arviointi:

Työpaikkojen ja yritysten määrä li-
sääntyy.
Toteutunut.

Muuttoliike on positiivinen.
Ei toteutunut.

Useita hankkeita, joiden toiminnal-
liset tavoitteet saavutetaan.
Toteutunut.
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TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET

12100 Suhdetoiminta ja edustus
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA

16000 Elinkeinotoimi

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

1GOIO Hyvinvoiva Karstunen

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMA
16020 Liikunnallisen elämäntavan ed

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

16100 Uudisas.Asumistuki/kuntalisä
TOIMINTAKULUT

TOIMI NTAKATE/JÄÄMÄ
16300 Viisari Leader

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

16600 Oppisopimus

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

1765

-7375

-5610

-294 781

-294 781

-55816

-55 816

-1604
-1604

-76491

-76491

-27364
-27364

-6730

-6730

TA

2020

-S 570

-5570

-241450

-241450

-59 410

-59 410

5000
-3710

1290

-64600
-64600

-23 810

^23 810

-5000
-5000

MUUTOS
2020

2000
2000

-2000

-2000

o

o

-4000

-4000

o

o

TA+MUUTOS

-3570

-3570

-243 450
-243 450

-59 410

-59410

5000
-3710

1290

-68600

-68600

-23810

-23810

-5000

-5000

TOTEUMA
202001-12

-2105
-2105

-270 021

-270 021

-54199

-54199

o

-63 122

-63 122

-27052
-27052

-3039

-3039

POIKKEAMA

-1465

-1465

26571

26571

-5211

-5211

5000

-3710

1290

-5478

-5478

3242

3242

-1961

-1961

POIKK %

-41

-41

10,9
10,9

-8,8

-8,8

-100
-100

-100

-8
-8

13,6

13,6

-39,2

-39,2
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Tehtäväalue: Aluearkkitehtitoiminta
Tehtäväalueen tarkoitus: Ostopalvelua: huolehtii ja ohjaa kunnan kaavoitusta ja kaavaprosesseja, kehittää
kunnan kaavoitustoimea sekä avustaa kunnan viranomaisia ja kuntalaisia kaavoitus- ja rakennusasioissa.
Tehtäväalueen vastuuhenkilö: Aluearkkitehti (kaavoitusjohtaja) Ulla-Maija Humppi

Perustelut ja informatiiviset tiedot:
Aluearkkitehtitoiminta perustuu toistaiseksi voimassa olevaan yhteistyösopimukseen ja palvelu on ostettu
Saarijärven kaupungilta. Aluearkkitehdin työpanoksen lisäksi, K-kuntien käytössä on yhden kaavasuunnitteli-
jan vuosityöaika ja Saarijärven maankäyttöpalveluyksikön henkilöstön osaamista. Aluearkkitehtipalvelut huo-
lehtivat kunnan kaavoituksen tarpeiden ja tavoitteiden kartoituksesta sekä kunnan omien kaavaprosessien
etenemisestä. Aluearkkitehtipalveluissa valvotaan kaavoitustyön laatua (kaavakonsulttityötä) ja osallistutaan
viranomaisyhteistyöhön kaavoitushankkeissa ja muissa maankäytön suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvissä
asioissa. Aluearkkitehti osallistuu myös kunnan muihin maankäytön kehittämishankkeisiin tarvittaessa.
Vuonna 2020 kunnanvaltuusto hyväksyi (2. 11. 2020 § 59) Kirkonkylän asemakaavamuutoksen korttelissa 57.
Uutena kaavahankkeen käynnistettiin Humpin teollisuusalueen laajennushanke (KH 28. 9. 2020 § 237) sekä
Saarijärven reitin rantaosayleiskaavan III muutoshanke (KH 30.3. 2020 § 79). Laadinnassa olevia kaavoja
olivat Itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava, Wanhojen Wehkeiden ranta-asemakaava ja Hulis-
vvoodin matkailualueen ranta-asemakaava. Kahdeksan kunnan rakennemallihankkeen loppuraportti oli vii-
meistelyssä joulukuussa 2019 ja se käsiteltiin valtuustossa keväällä 2020. Kaavahankkeista Evankelisen
opiston asemakaavan muutos (kaavoituskatsaukseen sisältyvä hanke) siirtyi vuodelle 2021 sekä lisäksi va-
raudutaan myös muihin mahdollisiin käynnistyviin kaavahankkeisiin.

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet
Tavoite:

Kunnan kaavoituksen nykyti-
lanne ja tavoitteet alueiden käy-
tönja rakentamisen ohjaami-
sessa ovat selvillä.

Kaavahankkeet etenevät asian-
mukaisesti ja aikataulussa.

Kaavat ovat ajantasaisia ja laa-
dukkaita.

Kunnan rakennusperintöä ja
kulttuuriympäristöä vaalitaan
taajamailmeen kehittämishank-
keiden ja ympäristöhankkeiden
avulla.

Mittari:

Kaavoituskatsaus Ja kaa-
voitusohjelma

Kaavaprosessien hallinta

Kaavaprosessien hallinta

Käynnissä olevat ja valmis-
tuneet hankkeet, suunnit-

telu- ja selvitystyöt

Tavoitetaso/Arviointi:

Kaavoituskatsaus oli yleisesti
saatavilla. Kaavoitusohjelma
päivitetään isojen kaavahank-
keiden päätyttyä tai uuden val-
luuston aloittaessa.

Kaavahankkeiden työohjelma
ja prosessiseuranta päivitetään
säännöllisesti kaavoituksen
henkilöstön kesken.

Kirkonkylän korttelin 57 asema-
kaavamuutos valmistui ja kaksi
uutta kaavahanketta käynnis-
lettiin. Itäisten ja läntisten ve-
sistöjen rantaosayleiskaavan
valmistui hyväksymiskäsitte-
lyyn. Kahdeksan kunnan ra-
kennemallihankkeen loppura-
portti käsiteltiin valtuustoissa
keväällä 2020.

Itäisten ja läntisten vesistöjen
rantaosayleiskaavoitus sisältää
myös rakennusinventoinnin eli
vesistörannoilta on kartoitettu
arvokasta rakennusperintöä
kaavahankkeen yhteydessä.

.;f
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TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

19050 Aluearkkitehtitoiminta

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

o

TA
2020

36500
-36500

o

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

36500
-36500

o

TOTEUMA
202001-12

32309
-32309

o

POIKKEAMA

4191
-4191

POIKK %

-11,5
-11,5

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 edel-
leen.

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 kesä-
työavustuksella paikallisissa yrityksissä ja yhteisöissä. Nuorten työpajatoimintaan hae-
taan 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. Opastetaan edelleen asiakkaita käyttämään eri valtion viranomaisten säh-
koisia palveluja.

Tavoite:

Elinvoima:

Työllisyys kehittyy kunnassa
myönteisesti.

Kuntastrategiaan perustuvat tavo[tteet
Mittari:

[Työttömyyden, erityisesti pitkäai-
|<aistyöttömyyden kehitys.

Vastuullisuus:

Työllistämistoimenpiteillä edis-
tetään niihin osallistuvien ase-

, maa työmarkkinoilla, ehkäis-
itään syrjäytymistä ja paranne-
Itään elämänhallintaa.

FTavoitetaso/Arviointi:

fToimenpiteisiin osallistuneiden
^näärä ja sijoittuminen työllistä-
^nisjakson jälkeen.

INuoriso- ja pitkäaikaistyöttö-
[myyden hyvä kehitys.

[Kunnan työmarkkina-
tuen maksuosuuden laskemi-
nen.

[Työllistämistoimenpiteisiin
[osallistuu vuositasolla 20-
125 eri henkilöä.

punnan eri yksiköt ja työ-
Ipaja työllistää etupäässä pit-
Ikäaikaistyöttömiä, ja edistää
Itoimenpiteillään heidän ase-
[maansa avoimilla työmarkki-
joilla sekä elämänhallin-

liassa.

IJatketaan ryhmävalmennus-
Itoimintaa yhdessä paikallis-
]ten toimijoiden sekä kunnan

41
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Saavutettavuus:

Julkisen hallinnon palvelut ovat
yhteispalvelussa monipuoli-
sesti saatavilla saman katon
alla.

raatavilla olevat palvelut ja nii-
den käyttö.

bmien yksiköiden kanssa.

Asiakkaat kokevat saavansa
tarvitsemansa palvelun.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN

12200 Työllistäminen
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

12210 Nuorten työpajatoiminta/OKIV
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

12700 Yhteispalvelu
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

251 502

-378 727

-127225

104140

-131470

-27331

16363

-46 510

-30147

TA

2020

176 150
-365 630

-189480

90000

-160660
-70660

7800

-49 920

-42 120

MUUTOS

2020

-12500

25000
12500

10000
-6500

3500

o

TA+MUUTOS

163 650
-340 630

-176980

100000

-167160
-67160

7800

-49 920

-42 120

TOTEUMA

202001-12

146 931
^247782

-100850

102 616

-146824

-44209

16269

-46 175
-29 906

POIKKEAMA

16719
-92848

-76 130

-2616

-20336
-22951

-8469

-3745

-12214

POIKKI

-10,2

-27,3

-43

2,6
-12,2

-34,2

108,6

-7,5
^29
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Tehtäväalue: Maankäyttö
Tehtäväalueen tarkoitus:
Tarjota työn tekemiseen ja yrittämiseen kannustava sekä asumiseen ja vapaa-aikaan viihtyisä maa-
seutumainen toimintaympäristö. Huolehtia kaavoituksella maankäytön suunnittelusta.

Tehtäväalueen vastuuhenkilö:
kunnanjohtaja, tekninen johtaja

Perustelut ja informatiiviset tiedot:
Kaavoituksella turvataan kunnan kehittymisen kannalta riittävät, monipuoliset ja tarkoituksenmukai-
set alueet maankäytön eri tarpeisiin. Aluearkkitehtipalvelulla ohjataan kaavoitusta ja hoidetaan kaa-
vaprosessien hallinnollisia tehtäviä sekä avustetaan kunnan viranomaisia ja kuntalaisia kaavoitus- ja
rakennusasioissa. Aluearkkitehtipalvelut (jotka ostetaan Saarijärven kaupungilta) huolehtii kaavoitus-
tarpeiden kartoituksesta, valvoo kaavoitustyön laatua, laatii kaava-aineistoja (resurssien puitteissa) ja
osallistuu viranomaisyhteistyöhön kaavoituksessa ja muissa maankäytön suunnitteluun ja ohjaukseen
liittyvissä asioissa. Vuonna 2020 käynnissä olevia kaavoitusprosesseja ovat keskustan asemakaavan
hyväksyminen ja voimaantulo, itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavan hyväksymisvaihe,
yksityisten maanomistajien ranta-asemakaavojen ehdotusvaiheet (Wanhojen Wehkeiden ja Huliswoo-
din matkailualueet), Evankelisen opiston asemakaavan muutoshankkeen käynnistyminen, Saarijär-
ven reitin rantaosayleiskaavan III osittaisen muutoksen valmisteluvaihe sekä keskustan asemakaa-
van korttelin 57asemakaavan muutoksen laadinta. Lisäksi varaudutaan myös muihin mahdollisiin

käynnistyviin kaavahankkeisiin.

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

Monipuolinen tonttitarjonta asu-
miseen ja yritystoimintaan.

Kunnan kaavoituksen nykyti-
lanne ja tavoitteet alueiden käy-
tön ja rakentamisen ohjaami-
sessa ovat selvillä.

Maan- ja metsänomistuksesta
kertyy myyntituloa, kestävän
metsänhoidon periaatteet huo-
mioiden.

Mittari:

Tonttitarjonta

Kaavoituskatsaus ja
sen toteutuminen

Myyntitulojen määrä

Tavoitetaso/Arviointi:

Tonttitarjonnalla pystytään vastaamaan
kysyntään 100-prosenttisesti.
Toteutunut

Kaavoituskatsauksen hankkeet saadaan
eteenpäin eri kaavatyövaiheisiin.
Toteutunut

Talousarvioon suunniteltujen tulojen to-
teutuminen kestävällä tavalla.
Toteutunut

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

18000 Maa-ja metsätilat
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

19000 Kaavoitus

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

30787

-26561
4227

7121

-70 635
-63 514

TA

2020

100000

-22070
77930

-94600
-94600

MUUTOS
2020

16600

-12 800
3800

o

TA+MUUTOS

116600
-34870

81730

-94600

-94600

TOTEUMA

202001-12

166 679

-29568
137 111

-36015
-3601S

POIKKEAMA

-50079

-5302
-55381

-58 585
-58 585

POIKK%

42,9

-15,2
67,8

-61,9
-61,9

43
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Tehtäväalue: IT-palvelut
Tehtäväalueen tarkoitus:
Tuottaa 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, järjes-
telmien ja tietoverkkojen suunnittelu ja toteuttaminen, laitteistojen ja ohjelmistojen hankinnat sekä
käyttäjien opastaminen. Osana kokonaisuutta huolehditaan myös puhelin-ja viestintäratkaisuista
sekä tietosuojalain mukana tulleiden vaatimusten valvomisesta. Kuntapalvelujen tuottavuuden ja kus-
tannustehokkuuden lisääminen edellyttää toimintaprosessien digitalisoitumista ja tietojärjestelmien
täysimääräistä hyödyntämistä, mitä IT-palvelut osaltaan tukee. Julkishallinnon organisaatioiden tieto-
hallintoa ja tietoturvaa koskevat velvoitteet ovat lisääntyneet merkittävästi. IT-asiantuntemusta tarvi-
taan entistä enemmän toimintaprosessien digitalisoitumisen ja muun kehittämisen tukena sekä uu-
sien rakennushankkeiden suunnitteluprosesseissa.

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:
Laatu:

IT-palvelut tukevat osaltaan
kunnan ja kuntakonsernin pal-
velutuotannon sujuvuutta ja te-
hakkuutta.

Digitaalisuus:
(T-palvelujen kehittämisellä tue-
taan toimintaprosessien tehos-
tamista.

Mittari:

Toimintojen ja työprosessien suju-
vuus kustannustehokkaasti

Toteutetut toimenpiteet

Tavoitetaso/Arviointi:

Seutukunnan konesa-

lissa tehty palvelinten päivitys-
prosessi, jossa palvelinversiot
päivitettiin uudempiin ja tietotur-
vallisempiin.

Koko koulun siirtäminen etäope-
tukseen maaliskuussa 2020.

Koko henkilöstölle otettu käyt-
töön laajalti etätyövälineet.
Luottamushenkilöiden kokoon-

tumiset toteutetliin sähköisesti.

Vaatinut paljon tiedotusta, laite-
hankintoja ja koulutusta. Järjes-
telmätja käytännöt toimineet hy-
vin poikkeusoloissa.

Seutukunnan tietoturvalli-
suustöiden jatkaminen.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

11010 IT-palvelut
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

215 735
^183392

32343

TA

2020

208 590

-204 140

4450

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

208 590

-204140

4450

TOTEUMA

202001-12

211918

-187612

24306

POIKKEAMA

^3328

-16528
-19856

POIKK%

1,6

-8,1
446, 2,

-11
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MUITA KUSTANNUSPAIKKOJA: TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN

12000 Kunnallisverotus

TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

-85 172
-85 172

TA
2020

-88400
-88400

MUUTOS

2020

o

TA+MUUTOS

-88400
-88400

TOTEUMA
202001-12

-88143

-88 143

POIKKEAMA

-257
-257

POIKK%

-0,3
-0,3

Kunnallisverotuksen kustannuspaikalle on kirjattu kunnan maksuosuus verohallitukselle kunnallis-
verotuksen suorittamisesta.

12500 Muut yleishallinnon kustanna
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

-55 626
-55 626

TA
2020

-74800
-74800

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

-74800
-74800

TOTEUMA

202001-12

-75 712
-75 712

POIKKEAMA

912
912

POIKK%

1,2
1,2

Kuntaliiton, KEVA:n ja Keski-Suomen liiton kuntaosuudet.

13000 Maataloustoimi

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

190
-61832

-Gl 642

TA
2020

-70 170
-70 170

MUUTOS

2020

o

TA+MUUTOS

-70 170
-70 170

TOTEUMA

202001-12

238

-61105
-60 867

POIKKEAMA

-238

-9065
-9303

POIKK %

100

-12,9
-13,3

Maksuosuus maaseutuhallinnosta isäntäkunta Pihtiputaalle.

12600 Asioimisliikenne

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

-61 252

-61 252

TA
2020

-50000
-50000

MUUTOS
2020

-9120
-9120

TA+MUUTOS

-59120
-59120

TOTEUMA
202001-12

-59 143
-59 143

POIKKEAMA POIKK%

23
23

Ostopalveluna hankittu asiointiliikenne.
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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 toi-
mintojen koordinoinnista, kunnan yleisestä viestinnästä ja tiedottamisesta sekä erilaisista kunnan
yleishallinnon viranomaistehtävistä. Kunnan yleishallinto ohjaa kunnan resursseja kunnan päättäjien
hyväksymällä tavalla.
Asioimisliikenteen kustannuspaikalle kirjataan kunnan ostopalvelusopimuksin hankittu osin kut-
suohjattu asiointiliikenne, joka palvelee erityisesti vanhempien ja toimintaesteisten henkilöiden tar-
peitä.
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:

Palvelu:

Kunnan yleishallinto toimii suju-
vasti ja asianmukaisesti.

Digitaalisuus:
Sähköisen asianhallinnan ja ar-
kistoinnin kehittäminen.

Mittari:

Asiakirjahallinnon
prosessien sujuvuus

Paperiton prosessi

Tavoitetaso/Arviointi

Sähköiset allekirjoitukset viranhaltijapäätök-
sissa.

Ei toteutunut.

Toimielimien sähköisen toiminnan tehostami-
nen.

Toteutunut.

Sähköisten kokousmenetelmien kehittäminen

ja käyttöönotto.
Toteutui sähköisten kokousten osalta.

Hankehakemukset seudullisiin yhteis-
hankkeisiin.
On jätetty muttei hyväksytty.
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Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto
Tehtäväalueen tarkoitus:
Huolehtia kunnan työnantaja-asemasta johtuvista velvoitteista ja toimeenpanna asetettuja henkilöstö-
poliittisia linjauksia ja tavoitteita. Muita tavoitteita ovat työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden lisääminen
sekä 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 käyt-
töönotostaja ylläpidosta. Henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle on lisäksi varattu erillinen 10
000 euron määräraha henkilöstön e-passeihin ja muihin työhyvinvoinnin kehittämisen toimenpiteisiin.
Henkilöstöhallinnon kustannuksiin sisältyy myös työterveyshuoltosopimuksen mukainen lakisäätei-
nen työterveyshuolto (ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta) sekä yleislääkäritasoinen
sairaanhoito työterveyspalvelujen piiriin kuuluvalle henkilöstölle. Lakisääteisen työsuojelun toimintaor-
ganisaation kustannukset ja yhteiset työsuojeluun liittyvät kustannukset sekä yhteistoimintajärjestel-
man mukaiset luottamusmiestoiminnan kustannukset kirjataan omille kustannuspaikoilleen

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:
Vastuullisuus:
Kunnalla on toimiva palveluor-
ganisaatioja hyvä työnantaja-
maine.

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

Vastuullisuus:

Esimiestyön tukeminen ja esi-
miestaitojen vahvistaminen.

Ihmisläheisyys:
Työhyvinvoinnin, ennaltaehkäi-
sevän työterveyshuollon ja työ-
turvallisuustyön kehittäminen.

Mittari:

Organisaation rakenne,
työnjako ovat kunnan toi-
mintojen ja taloudellisten
edellytysten mukaiset.

Työhyvinvointikyselyn tu-
lokset. Sairauspoissaolo-
jen määrä.

Toteutetut toimenpiteet
ja koulutukset.
Työhyvinvointikyselyn tu-
lokset.

Sairauspoissaolojen
määrä.

Toteutetut toimenpiteet

Tavoitetaso/Arviointi

Henkilöstörakennetta on tiivistetty vas-
laamaan palvelutuotantoa osana talou-
den tasapainottamista.

Tehtäviä uudelleenjärjestelty olemassa
olevan henkilöstön kesken.

Yhteistoimintaneuvottelut keväällä
2020 johti henkilöstön lomautuksiin.

TSA- (työnsuorituksen arviointi) järjes-
leiman laatimisen aloittaminen osana

kannustavaa ja tuloksellista palkkaus-
järjestelmää.

Digiloikka etätyössä ja uudenlaisen
esimiestyön Yhteistyön ja uusien sai-
rauspoissaoloseurannan käyttöönotto
aloitettu.

Varhaisen puuttumisen mallin tehosta-
minen osana Terveystalon yhteistyötä.
Esimiesten sparrausohjelma
osana kuntaliitosmuutosta yhteistyössä
työterveyshuollon kanssa.

Kunteko- hankkeen esimiessparraus.

Työsuojelun toimintaohjelman ja työ-
kyvyn varhaisen tuen toimintamallin
toteuttaminen osana jokaisen esimie-
hen työtä.

Riskien arvioinnin ajantasaisuus ja en-
nakointi työyksiköissä.

47
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TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

12120 Henkilöstön terveydenhuolto
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMI NTAKATE/JÄÄ MÄ

12130 Työmarkkina

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

12135 Työsuojelu
TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

12140 Henkilöstöhallinto ja-koulutu-
TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

28276

-52 382

-24 106

60
-12996

-12937

-13609

^13609

-13187

-13187

TA

2020

33000

-59000
^26000

-3140
-3140

-14490

-14490

-12400

-12400

MUUTOS

2020

o

^2730

-2730

o

o

TA+MUUTOS

33000
-59 000

-26000

-5870
-5870

-14490

^14490

-12400

-12400

TOTEUMA
202001-12

29313

^53891

-24 578

39

-11 789

-11750

-13606

-13 606

-8168

-8168

POIKKEAMA

3687
-5109

-1422

-39

5919
5880

-884

-884

^4232

-4232

POIKK%

-11,2

-8,7

-5,5

100
100,8

100,2

-6,1

-6,1

-34,1
-34, 1.

.J"
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Tehtäväalue: taloushallinnon palvelut
Tehtäväalueen tarkoitus:
Tuottaa keskitetysti kunnan ja kuntakonsernin taloushallinnon palvelut. Huolehtii kunnan omaisuu-
desta, sopimuksista ja hankintojen ohjauksesta.
Tehtäväalueen vastuuhenkilö:
Talous-ja hankintapäällikkö
Perustelut ja informatiiviset tiedot:
Taloushallinto huolehtii kunnan ja kuntakonsernin kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluista, talousarvion vai-
mistelusta, seurannasta ja raportoinnista, kustannuslaskennasta ja -vertailusta, taloushallinnon ja las-
kutuksen toimintojen koordinoinnista, perustettavan konsernipankin toiminnasta ja muista rahoitusjär-
jestelyistä, omaisuuden hoitamisesta, sopimushallinnasta ja vakuutuksista, hankintatoimen koordi-
noinnista ja keskitetyistä hankinnoista sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeistamisesta.
Konsernin sisäisen pankin ja konsernitilin toiminto on suunniteltu otettavaksi käyttöön.

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet

fTavoite: ittari: avoitetaso/Arviointi:

Palvelun laatu:

Kunnan ja kuntakonsernin talous-
ihallinnon tukipalvelut hoidetaan te-
ihokkaasti, taloudellisesti ja ammat-
Itita iloisesti.

Aikataulut
Oikeellisuus

Tukipalvelujen tuotteistaminen.
Voitettu.

Konsernin sisäisen pankin ja konserni-
tilin käyttöönotto.
Kilpailutettu. Käyttöönotto kevät 2021.

Digitaalisuus:
ITaloushallinnon työprosessien ja
Isähköisten järjestelmien käytön ke-
Ihittäminen.

toteutetut toimenpiteet
[Järjestelmänkehityshankkeet
Itoteutettu ja käytössä

Faloushallinnon keskeiset työprosessit
|on määritelty.
falkanlaskentaprosessin osalta aloi-
(etfu.
prosessien ja järjestelmien jatkuva ke-
liittäminen suunnitelman mukaisesti.

kehittäminen mukana prosesseissa.
P'alousohjeiden ja sisäisen valvonnan
[ohjeiden mukainen toiminta.
[Toteutunut.

IVastuullisuus ja taloudellisuus:
IHankintojen tarkoituksenmukai- [Hankintakriteerit

|suus, vastuullisuus ja kustannuste- [Kustannussäästöt
Ihokkuus IVastuullisuusnäkökulmat

Kokonaistaloudellisuus hankinnoissa.
Toteutunut.

Päivitettyjen hankintaohjeiden val-
vonta.
Osittain toteutunut.
Vastuullisuusnäkökulmien huomiointi.
&' toteutunut.
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TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

11000 Talous-ja hallintopalvelut
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

40743

-418 271

-377 529

TA

2020

44000

-371 350
-327350

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

44000

-371 350
-327 350

TOTEUMA
202001-12

53032
-403 305

-350 273

POIKKEAMA

-9032

31955

22923

POIKK %

20,5

8,6
7

Tehtäväalue: Henkilöstöyksikkö
Tehtäväalueen tarkoitus:
Tarjota palkanlaskentapalveluja ja henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluja kunnalle ja sopimusperustei-
sesti palkanlaskentansa ulkoistaneille SoTe kuntayhtymälle ja lähikunnille.

Tehtäväalueen vastuuhenkilö:
vastaava palkkasihteeri
Perustelut ja informatiiviset tiedot:
Henkilöstöyksikön tehtävänä on osaltaan huolehtia kunnan ja yhteistyöorganisaatioiden työnantaja-ase-
masta ja kunta-alan sopimuksista aiheutuvien velvoitteiden asianmukaisesta hoitamisesta. Palvelutuo-
tanto perustuu yhteistyösopimuksiin ja suoriteperusteiseen hinnoitteluun. Yhteistyösopimusten irtisano-
misaika on yksi kalenterivuosi. Vuoden 2020 suoritemääräksi arvioidaan 25 318 ja suoritekustan-
nukseksi 13, 43  .

Henkilöstöyksikön palvelutuotannon suunnittelussa huomioidaan suoritemäärän vaihtelu ja asiakasorga-
nisaatioiden toiminnan muutokset.

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

Laatu ja taloudellisuus:
Palkkahallinnon palvelut tuote-
taan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Toimintatapa:
Palkkahallinnon palvelut toteutetaan|Asiakastapaamiset
yhteistyösopimusten mukaisina.

Digitaalisuus:
Palkanlaskennan ja henkilöstöhal-
innon työprosesseja kehitetään jat-
<uvasti ja niissä hyödynnetään käy-
:össä olevien tietojärjestelmien omi-
laisuuksia täysimääräisesti.

flittari:

luoritemäärätja niiden kehitys
Suoritehinnat ja niiden kehitys

.siakastapaamiset

.siakaspalaute

oteutetut toimenpiteet

ravoitetaso/Arviointi:

-linnoittelu perustuu toteutuneisiin
ajstannuksiin.
Toteutunut
-aadukasja oikeellinen laskenta-
>alvelu.

Voteutunut pääosin

asiakkaat tavataan henkilökohtai-
.esti
r/ toteutunut

"yytyväiset asiakkaat
roteuiunut?

'alkanlaskennan ja henkilöstöhal-
nnon keskeiset työprosessit ja tie-
ajärjestelmäyhteydet määritellään
a dokumentoidaan.
"yötä aloitettu
iähköinen matkalaskujärjestelmä
äytössä.
'oteutunut
iähköisten työkalujen käytön syste-
laattinen tehostaminen.
'atkuva prosessi
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Määrällisten tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2020 ja vertailu edellisvuoteen:

Suoritemäärä (yhteismitallinen)

Arvio

25318

Toteu-

tunut

Kpl
24112

%

95,2

Muutos ed. vuodesta %

-5,3_

Suoritehinta

Arvio  

13, 43

Toteutunut  

13, 69  

Muutos ed. vuodesta
%

-7,8
Suoritemäärien jakautuminen:
Saarikka 65, 9 %, Karstula 18, 9 %, Kannonkoski 5, 5 %, Kivijärvi 4, 7 %, Kyyjärvi 5, 1 %.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

11020 Henkilöstöyksikkö
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

308481

-378 031
-69 550

TA

2020

275 150
-337 520

-62 370

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

275 150

-337520
-62 370

TOTEUMA

20ZO 01-12

273 882
-345 256

-71 374

POIKKEAMA

1268
7736

9004

POIKK %

-0,5

2,3
14,4
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tehtäväalue: Ruoka- ja siivousgalvejut^
Tehtäväalueen tarkoitus:
Tuottaa kunnallisessa palvelutuotannossa tarvittavat ateria- ja siivouspalvelut
Tehtäväalueen vastuuhenkilö:
Ruokapalvelupäällikkö/Talous- ja hankintapäällikkö
Perustelut ja informatiiviset tiedot:
Ruoka-ja siivouspalvelut tuottavat kunnan sisäisiä tukipalveluita kunnan eri yksiköille sekä ulkoisille asi-
akkaille.

Elokuusta 2019 lähtien ruokapalvelut on toiminut yhden valmistuskeittiön mallilla, joka vastaa kunnan
kaikista ateriapalveluista sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Ruokapalvelun suurimmat sisäiset asi-
äkkäät ovat perusopetus, lukio ja päivähoito. Lisäksi ateriapalveluja myydään sopimusperusteisesti myös
kuntaorganisaation ulkopuolelle Perusturvaliikelaitos Saarikalle.
Siivouspalvelu huolehtii perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen tilojen puhtaanapidosta. Lisäksi
puhtaanapitoa hoidetaan myös kunnan muissa pienemmissä yksiköissä. Siivouspalvelut toteutetaan
pääsääntöisesti omana palvelutuotantona hyödyntäen lisäksi sopivissa kohteissa ostopalvelua alan yri-
(yksiltä. Siivouspalvelujen tuottaminen ja kaikki siivouksen ostopalveluhankinnat on keskitetty tehokkaan
suunnittelun, sopimushallinnan ja siivousmitoituksen mukaisen laatutason varmistamiseksi.
Ruoka-ja siivouspalvelujen palvelutuotannossa varaudutaan jatkossakin muutoksiin uuteen kouluun siir-
ryttäessä. Ruoka- ja siivouspalveluiden toimintaa pyritään tarkastelemaan kestävän kehityksen näkökul-
masta, ottaen toiminnassa huomioon uusia teknologisia ratkaisuja sekä toimintatapoja. Kehitetään uusia
toimintatapoja kouluttautumalla ja sitoutumalla valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin.

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:
Laatu:

Palvelusopimusten mukai-
nen
Suositusten mukainen

Taloudellisuus:
Ruoka-ja siivouspalvelut
toteutetaan tehokkaasti ja
taloudellisesti.

Mittari:

Asiakastyytyväisyys

Eri-ikäisten ravitsemussuosi-

(ukset
Mitoituksen mukainen siivous
Painotukset hankinnoissa

Suoritemäärät ja niiden kehi-
tys
Suoritehinnat ja niiden kehi-
tys

Tavoitetaso/Arviointi

Asiakastyytyväisyyttä seurataan kunnan
kotisivujen palautteiden kautta
Toteutunut
Palvelusopimukset ovat ajantasaiset ja ti-
laukset päivitetään muutosten mukaan
Toteutunut
Ikäryhmien suosituksia vastaavat ateriat
Toteutunut

Ajantasaisen mitoituksen mukainen sii-
vous kaikissa kohteissa
Toteutunut
Hankinnat hankintaohjeen mukaan, vas-
tuullisuusnäkökulmat huomioiden
Osittain toteutunut

Suoritehinnat
Suoritteiden kustannustaso noussut
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Määrällisten tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2020 ja vertailu edellisvuoteen:

Ruokapalvelut

Suoritemäärä

Ruokapalvelut

Yhteensä

Suoritteiden määrä

TP19

267839

267839

TP20

198294

198294

Suoritteen

TP19

3, 46

3, 46

hinta

TP20

3, 55

3,55

Suoritteiden määrä

Muutos%

2020/2019

-26,0

-26,0

Muutos kpl

2020/2019

-69545

-69545

Väistötilojen takia ruokapalvelut on joutunut jakamaan toimintaansa useaan jakelukeittiöön, mikä
aiheuttaa lisäkustannuksia kuljetu-s sekä henkilöstömenoissa. Väistötilat kuormittavat myös sii-
vouspalveluja henkilöstö- ja tarvikemenojen lisäkustannuksilla.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

15250 Ruokapalvelut
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

15300 Siivoustoimi

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

431330
-333 036

98294

287 210

-281473
5737

TA

2020

905 200

^828 560
76640

295300

-283 090
12210

MUUTOS
2020

33480

33480

-10830

-10830

TA+MUUTOS

905200
-795080

110 120

295300

-293 920
1380

TOTEUMA

202001-12

804182

-705 234
98948

221118

-261144
-40 025

POIKKEAMA

101018

-89846
11172

74182

-32 776
41405

POIKK%

-11,2

-11,3
-10,1

-25,1

-11,2
-3000,4
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2. 1. 4 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 so-
siaali-ja terveystoimen palvelut toteutetaan ostopalveluina SoTe kuntayhtymältä (perusterveyden-
huolto ja sosiaalitoimi) ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä (erikoissairaanhoito).
Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto ovat yhteistoiminta-alueen hoidettavina, ko. kustan-
nuspaikoille kirjataan isäntäkunta Viitasaarelle maksettava osuus.
Päävastuualueen talousarvio sisältää lisäksi kunnan vastuulle edelleen kuuluvia sosiaali-ja terveystoi-
men eläkemenoperusteisia maksuja, joihin on varattu määräraha sosiaali- ja terveystoimen eri kustan-
nuspaikoille. Muun toiminnan kustannuspaikalle kirjataan tilastoinnissa sosiaalihuoltoon kuuluva osuus
oppilashuoltotyöstä (koulukuraattori-ja psykologipalvelujen järjestämisen kustannukset ja tulot naapuri-
kunnilta). Vanhusten kotipalvelun kustannuspaikalle on varattu avustusmääräraha vanhusten siivous-
palvelujen oston tukemiseen sekä sotaveteraanien ateria-ja siivouspalvelujen järjestämiseen.

Kunnanstrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

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

Taloudellisuus:
Sosiaali- ja terveyspalvelut tuote-
taan tehokkaasti ja taloudellisesti.

Mittari:

Kunnan päätöksenteon vai-
kuttavuus sote-palveluihin

Kustannukset

Tavoitetaso/Arviointi

Sote-ratkaisut suosiollisia kars-
tusille
Toteutunut muutoin paitsi falou-
den osalta.
Kaikkien kuntien keskitaso
Toteutunut.

ulkoiset ja sisäiset
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet Ja tavarat
Avustukset

Mu ut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

VUOSIKATE

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistotja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

TP

201!

107 ia~,

10718;

-323681

-1681507;

-111£

-14516E

-2£

-17 285 065

-17 177 878

-17177878

-5868

-5868

-17183746

TA

2021

107 OOC

107 DOC

-323 94C

-17 019 31C

-362C

-19000C

-17 536 87C

-17 429 87C

-17 429 87C

-587C

-587C

-17 435 740

MUUTO!

202C

-7350C

-7350C

2069C

-200 OOC

-179310

-252810

-252 810

-252 810

TA+MUUTOi

3350C

3350C

-303 25C

^17219310

-362C

-190 OOC

-17 71618C

-17 682 68C

-17682680

-587C

-587G

-17688550

TOTEUMA

202001-12

33 0&:

330»

^308 16;

-16969517

-158C

-221963

-360C

-17504825

-17 47176C

-17471760

-5868

-5868

-17 477 628

POIKKEAMA

43i

431

491:

-249 79;

-204(

3196;

360{

-211355

-210 92C

-210 92C

-2

-2

-210922

POIKK %

-1,3

-1,3

1,6

-1,5

-56,4

16,8

100

-1,2

-1,2

-1,2

-1,2
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21000 Perusteryeydenhuolto
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

21110 Erikoissairaanhoito

TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

21200 Ympäristöterveydenhuolto
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

21210 Eläinlääkintähuolto

TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

22500 Vanhusten kotipalvelu
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

24400 Kuraattoritoiminta

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

24410 Koulupsykologi
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

21250 Terveydenhuollon Eläkemeno)
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-11981143
-11981143

-4 659 783
-4659783

-42 203
-42 203

-97968
-97968

-52 427
-52 427

74591
-101620

-27029

32596
-64461
-31865

-63894
-63894

-12179800
-12179800

-4 625 000
-4 625 000

-46500
-46500

-114200
-114200

-62750
-62750

75000

-107700

-32700

32000
-72 920
-40920

-63000
-63000

-200000
-200000

o

o

o

o

-73500
20690

-52 810

o

o

^12379800
^12379800

-4 625 000
-4 625 000

-46500
-46500

-114200
-114200

-62 750
-62 750

1500
-87 010
-85 510

32000
^72 920
-40920

-63000
-63000

-12249726
-12249726

-4 552 G38
-4 552 638

-46068
-46068

-112 904
-112 904

-42 451
-42 451

2826
-76080
-73254

30238
-59 156
-28917

-63922
-63922

-130074
-130074

-72 362
-72 362

-432
-432

-1296
-1296

-20 299
-20 299

-1326
-10930
-12256

1762
-13764
-12003

922
922

-1,1
-1,1

-1,6
-1,6

-0,9
-0,9

-1,1
-1,1

-32,3
-32,3

88,4
-12,6
-14,3

-5,5
-18,9
-29,3

1,5
1,5
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2. 1. 5 Sivistystoimen päävastuualue

Toimielin:

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan tehtävänä on:

. vastata lautakunnan alaisuuteen kuuluvan oman ja ostetun palvelutuotannon laadusta ja saata-
vuudesta

. valvoa ja huolehtia eri tahoilta tulleiden voimassa olevien määräysten ja velvoitteiden toteutu-
mistä palvelutuotannossa

. valvoa kunnan omien päätösten ja linjausten toteutumista.
Palvelukeskukset:

Sivistyspalvelukeskus

Sivistyspalvelukeskuksen perustehtävänä on järjestää kasvatus-ja koulutuspalvelut sekä vapaa-aikapal-
velut 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:
Osallisuus:

Sivistyspalvelut tuotetaan asia-
kaslähtöisesti ja niitä kehitetään
henkilöstöä ja kuntalaisia osal-
listaen.

Yhteistyö:
Palveluiden tuottamisessa teh-
dään yhteistyötä kolmannen
sektorin kanssa

Peruspalvelut:
Peruspalveluiden turvaaminen

Taloudellisuus:
Palvelut tuotetaan kustannuste-

hokkaasti

Mittari:

Toteutunut yhteistyö, eri yksik-
köjen asiakasilla!
Toteutuneet kokoukset, tavoit-
teenä vähintään 8 kokousta
Asiakas-ja henkilöstökyselyt

Myönnetyt avustukset

Yhteenveto palveluista, palvelui-
den määrä ja saavutettavuus
Henkilöstömitoitus/rekrytointi

Henkilöstön kouluttaminen:

Kelpoisia vähintään 98%
Kaikille vähintään kolmen päivän
täydentävä koulutus

Eri palveluiden kustannuk-
set/asiakas ja kustannukset/asu-
kas

Tavoitetaso/Arviointi:

Eri yksikköjen kuvaukset yhteis-
työstä
Iltakoulut: ei toteutettu koronara-
joitusten takia.
Seudulliset sivistysjohtajien
palaverit: etäyhteydellä kolme ko-
kousta.

Lautakuntakokouksia toteutui 10.

23 järjestöä, 21 300  

Yhteenveto tuotetaan LAPE-ryh-
massa:

-Karstulassa saatavilla olevat pal-
velut

-Saarikan alueella saatavat palve-
lut

Vakinainen henkilöstö 100% kel-
poisuuksilla olevia. Täydentävää
koulutusta järjestetty keskimäärin
3 työpäivää/työntekijä.

Kustannusten muodostumista
seurataan kk-tasolla ja muutoksiin
varaudutaan;

Hyvä taso: maaseutumaisten kun-
tien ja alueen keskitasoa. Toteu-
luminen eritellään toimialakohtai-
sesti.
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ulkoiset ja sisäiset

SIVISTVSTOIMI

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot
Maksutuotot

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeetja tavarat
Avustukset

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

VUOSIKATI

Poistotja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistot Ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

TP

2019

300752

196856

202018

56714

756339

-4866806

-l 793 012

-241 542

-149 949

-575 341

-7626651

-6870312

-6 870 312

-584 837

-584 837

-7 455 148

TA

2020

302 390

195900

164800

36020

699110

-4452450

-l 849 240

-192370

-142 360

-517 550

-7 153 970

-6 454 86C

-6 454 86»

-44186C

-44186C

-6 896 72C

MUUTOS

2020

15700

-17120

-1420

82980

57500

15 eno

155480

154060

154060

154 06C

TA+MUUTOS

318090

178 780

164800

36020

697690

-4369470

-l 791 740

-177370

-142360

-517 550

-6 998 49C

-6300800

-6300800

-441860

-441860

-6 742 66C

TOTEUMA

202001-12

282 283

141310

179 559

38629

641780

-4 472 524

-l 552 207

-167699

-137884

-537 454

-6867768

-6225988

-6225988

-407174

-407 174

-6 633 161

POIKKEAMA

35807

37470

-14759

-2609

55910

103054

-239 533

-9671

-4476

19904

-130722

-74812

-74812

-34686

-34686

-109 49S

POIKK %

-11,3

-21
9

7,2

-8

2,4

-13,4

-5,5

-3,1

3,8

-1,9
-1,2

-1,2

-7,9

-7,9

-1,6

Tehtäväalue: Varhaiskasvatus
Tehtäväalueen tarkoitus:
Tarjota lapsiperheille varhaiskasvatuslaissa määritellyt päivähoitopalvelut sekä ylläpitää ja kehittää nii-
den laatua ja 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). Tavoitteena on,
että jokainen lapsi saisi varhaislapsuudessa valmiudet tulevaan koulumaailmaan. Tärkeää on myös se,
että lapsi saa kasvaa ja kehittyä turvallisessa sekä monipuolisesti virikkeitä antavassa ympäristössä.
Kaikilla vanhemmilla on oikeus saada alle kouluikäisille lapsille kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.
Karstulan varhaiskasvatus pidetään laadukkaana ja monipuolisena. Vuorohoitoa (ilta-ja viikonloppuhoi-
toa) tarjotaan vuorotyössä käyvien vanhempien lapsille.

Tippamäen päiväkoti: 1-5-vuotiaiden varhaiskasvatus, keskitetty erityisvarhaiskasvatus ja esikouluoppi-
laiden varhaiskasvatus. Osittain perhepäivähoidon varahoito.
Vuoropäiväkoti Rypäle: Keskitetty vuorohoidon yksikkö. Osittain perhepäivähoidon varahoito.
Perhepäivähoito: Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia 6, lapsia 30.
Viime vuosina on lasten määrä ollut laskeva. Tämä heijastuu perhepäivähoitajien määrään.

Kunnan talousarvioon sisältyvän tukijärjestelmän mukaisesti 31. 12.2021 mennessä syntyneille lapsille
tarjotaan 12 kk:n ajan maksuton varhaiskasvatuspaikka tai vaihtoehtoisesti maksetaan kotona tai yksityi-
sessä hoidossa oleville alle kolmevuotiaille lapsille 100   / kk kuntalisää kotihoidontukeen.
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Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

Laadukas varhaiskasvatus:
Varhaiskasvatus järjestetään asia-
kaslähtöisesti perheiden tarpeista
lähtien.

Taloudellisuus:
Varhaiskasvatus tuotetaan tehok-

kaasti ja taloudellisesti.

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

Moniammatillinen yhteistyö on suun-
nitelmallista. Konsultoivan erityislas-
tentarhanopettajan palvelut saata-
villa kaikissa hoitomuodoissa,

Mittari:

Odotusaika hakemuksen jättämi-
sestä hoitopaikan saamiseen.
Lakisääteinen <14 vrk
Huoltajille suunnatut kyselyt

Kustannukset maaseutukuntien
keskitasolla

Varhaiskasvatussuunnitelmat, Lap-
set puheeksi -keskustelut
Tapaamiset moniammatillisen yh-
teistyön tarpeissa järjestyvät mah-
dollisimman pian.

Tavoitetaso/Arviointi:

Hakemukset käsitelty kes-
kimäärin 7 vrk:ssa. Hoito-
paikka järjestetty kaikille
hoitohakemuksessa esi-

tettyyn päivään men-
nessä. Huoltajilta kerätty
palautetta sähköisellä ky-
selyllä, ja saatuja kehitfä-
misehdotuksia viety käy-
täntöön.

Varhaiskasvatuksen kus-
tannukset lapsi/päivä v.
2020;
Tippamäki 76, 31  
Rypäle 85, 73  
Perhepäivähoito 80, 03  
Varhaiskasvatuspalvelut
fsis. kaikki palvelut, myös
kotihoidon luen) maksoi-
vai 322 f/ asukas. Keski-
Suomen ka. 482  /asu-
kas, valtakunnallinen ka.
541  /asukas

Jokaiselle lapselle teh-
dään varhaiskasvatus-
suunnitelma, joka noudat-
taa kuntakohtaisen

VaSu;n linjauksia. Lapset
ouheeksi -keskusteluja
tarjotaan aktiivisesti 3-ja
5-vuotiaiden lasten huol-
'.ajille. Varhaisen tuen
'yhmä kokoontunut 5 ker-
'aa, ja moniammatillinen
yhteistyö edennyt vii-
/eeffä. Varh. kasv. erityis-
opettaja mukana kasva-
'us(yössä sekä Tippamä-
a//ä, Rypäleessä että per-
lepäivähoitajien ryhmissä
mnsultoiden ja toimintaan
osallistuen.

"r
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TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN, TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ

Varhaiskasvatus

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JAAMA

Poistotja arvonalentumiset

Tl Ll KAUDEN TULOS

TP

2018

157433

-1638349

-1480916

-26779

-l 507 695

TA

2019

143500

-1537610

-1394110

-26 210

-1420320

MUUTOS

2019

-73 100

.73 100

-73 100

TA+M UUTOS

143 500

-l 610710

-1467 210

-26210

-l 493 420

TOTEUMA

2019 01-12

150 864

-l 633 632

-l 482 768

-26675

-l 509 443

POIKKUMA

-7364

22922

15558

465

16023

POIKK %

5,1

1,4

1,1

1,8

1,1

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

31000 Päiväkoti

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

31100 Perhepäivähoito
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

31200 Lasten kotihoidontuki

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

31300 Päiväkoti Rypäle
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

54557
-493 523
-438 966

64062
-440673
-376 612

-110455
-110 45S

30240
-350683
-320 443

TA
2020

52150
-424 580

-372 430

48520
-451160
-402640

-100000
-100000

30150
-325 960
-295 810

MUUTOS
2020

7000
-78 740
-71740

-5860

-5860

o

15000
15000

TA+MUUTOS

59150
-503 320
-444170

42660
-451160
-408 500

-100000
-100000

30150
-310 960
-280810

TOTEUMA
202001-12

61661
-540072
-478411

40234

^365 512
-325 278

13
-106 166
-106153

29207
-290997
-261790

POIKKEAMA

-2511
36752
34241

2426

-85648
-83 222

-13
6166
6153

943
-19963
-19020

POIKK %

4,2
7,3
7,7

-5,7
-19

-20,4

100
6,2
6,2

-3,1
-6,4
-6,8

r L
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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 oppivel-
vollisuutta 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 perusopetuslain ja -asetuksen säädökset sekä opetussuunnitel-
man perusteet. Perusopetuksella on opetus- ja kasvatustehtävän lisäksi myös yhteiskunnallinen -, kult-
tuuri- sekä tulevaisuustehtävä.

Esiopetusryhmiä on kaksi, joista toinen on Tippamäen päiväkodin yhteydessä ja toinen koulun yhtey-
dessä. Esiopetuksessa on kaksi opettajaa, erityislastentarhanopettaja sekä kaksi ohjaajaa.
Karstulassa toimii yhteinen perusopetus luokilla 1-9, jossa on 22 yleisopetuksen luokkaa ja kaksi pien-
luokkaa. Luokkakoot ovat 13-22 oppilasta. Luokanopettajia on 13, erityisopettajia 4, aineenopettajia 21.
Koulunkäynninohjaajia on perusopetuksessa 8.
Perusopetus toimii seitsemässä eri toimipaikassa.
Oppilashuolto toimii opetussuunnitelman ja oppilashuoltolain mukaisesti osana koulun toimintaa.
Aamu- ja iltapäivätoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, joka on suunnattu 1. ja 2. luokan oppi-
laille sekä erityisopetuksen oppilaille. Toiminta järjestettiin ostopalveluna llttis Touhulasta kevätkauden
2020 ajan, jonka jälkeen se siirtyi kunnan omaksi toiminnaksi.

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

Yhteistyö:
laadukas ja tehokas yhteistyö
kolmannen sektorin-, siivous-,
ruokailu-, koulukuljetus-, kiin-
teistöhoitopalveluiden kanssa.
Seutu- ja alueyhteistyöverkos-
tojen toimintaan osallistumi-
nen.

Laadukas perusopetus:
koululaisille luodaan edellytyk-
set hyvään oppimiseen perus-
koulussa ja menestymiseen
jatko-opinnoissa. Oppilashuol-
lon ja kolmiportaisen tuen to-
teuttaminen.

Osallisuus:

toimiva kodin ja koulun yhteis-
työ.

Mittari:

Tukipalvelujen toimivuus Ja
tehokkuus, kustannukset.

Yhteystyöverkostojen tuomat
kustannussäästöt koulutus-

ten järjestämisestä ja tuki-
muotojen yhdistämisessä

Oppimistulosten monipuoliset
arvioinnit ja valtakunnalliset
kokeet, päättötodistuksen
saaneiden määrä sekä jatko-
opintoihin pääseminen. Kol-
mlportaisen tuen toimivuus ja
tilastoinnit, Lapset puheeksi -
toimintamallin toteutuminen

ja tilastointi, tukea saavien
oppilaiden määrä, oppilas-
huollon ja terveydenhuollon
tilastoinnit.

Vanhempainiltoihin, juhliin,
retkiin, vanhempaintoimikun-
tien tapaamisiin ja muihin
keskustelutilaisuuksiin osal-
listuminen

Tavoitetaso/Arviointi:

Palvelusopimukset ovat toteutuneet ja
päivittäisten toimintojen sujuvuus on ol-
lut luotettavaa.
Kiinteistöjen huollossa on kehitettävää
niin nopeudessa kuin laadussa.
Kustannussäästöjä on haettu kaikissa
toiminnoissa.

Päättötodistuksen sai ja jafko-
opintoihin pääsi 9. luokan oppilaista
100%. Valtakunnallisissa
kokeita ei koronan vuoksi ollut keväällä
2020 mahdollisuus pitää.
Kolmiportaisen tuen tilastoinnissa
olemme maaseutukuntien keskitasoa:
oppilaista 19, 2 % on tuen saajia. Valta-
kunnallinen taso on 20, 1% ja Keski-
Suomessa 19, 2%.
Oppilashuolto on sujuvaa ja riittävää
oppilasmäärään nähden. Koulupsyko-
logipalveluja (oppilastestauksia) os-
(amme muualta tarvittaessa.
Lapset puheeksi- keskustelujen vaiku-
tuksella sosiaalitoimen menoihin ei ole
ollut toivottavaa vaikutusta.

Vanhempainillat ja retket toteutuivat
13. 3. 2020 saakka, osallistuja määrä
n/fssä oli 15-30 henkilöä. Syksyn 2020
vanhempainillat toteutettiin rajatusti ko-
ronasuositusten vuoksi.

60
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Harrastusmahdollisuudet:
tarjotaan monipuolista kerho-
toimintaa.

Hyvinvointi:
turvallinen, viihtyisä ja terveel-
linen kouluympäristö

Osaava ja motivoitunut hen-
kilosta:
henkilökunnan täydennyskou-
lutustarpeista huolehtiminen

Talous:

esi- ja perusopetus tuotetaan
tehokkaasti ja taloudellisesti.

Koulun kerhotoimintaan osal-

listujien määrä

Sairauspoissaolojen seu-
ranta, työyhteisökyselyn tu-
lokset, kouluterveyskyselyjen
tulokset, tilastotiedot koulu-
laisten liikennetapaturmista.

Täydennyskoulutuksiin osal-
listuminen, Veso-koulutusten

järjestäminen.

Kustannukset

Kouluterveyskyselyn tulokset (2019)
osallistumisesta ja viihtyvyydestä: Viih-
tyvyys luokassa on noussut 68 %:sta
80 %:iin. Koulunkäynnistä pitäminen
on kasvanut poikien keskuudessa,
mutta tytöillä laskenut alakoulussa.
Yläkoulun osalta kouluviihtyvyys on py-
synyt samalla tasolla. Yläkoulun oppi-
fafete aiemmin 7 % koki oppimisyhtei-
sön ilmapiirissä ongelmia. Vuonna
2019 tulos oli 3 %.

Koulujen kerhotoiminta keskeytyi koro-
nan takia keväällä kokonaan. Syyslu-
kukaudella 2020 sitä on rajatusti jat-
kettu. Osallistujien määrä on luonnolli-
sesd laskenut.

Liikennetapaturmat koululaisilla ovat
erittäin harvinaisia, vuonna 2020 tuli
koulun tietoon yksi liikennetapaturma.
Sairauspoissaolojen määrä laski kevät-
lukukaudella, palasi tavalliselle tasolle
syyslukukaudella 2020. Työyhteisön
hyvinvointikyselyssä korostui haas-
teenä henkilökunnan jaksaminen väis-
tätilöissä.

Veso-koulutukset poistuivat lomautuk-
siin käytettyjen työpäivien takia. Täy-
dennyskoulutuksiin osallistuttiin we-
binaareina, joita oli kaikkiaan yli puolet
vähemmän kuin aikaisemmin.

Maaseutukuntien keskitasoa, joskaan
laskelmia ei saa vielä vuodelta 2020.
Kustannukset/ oppilas meillä 9 713  ,
maakunnan keskiarvo on 9 627   ja
maaseutukunnissa 10 735  .
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TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN, TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot Ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

TP

2019

41675

-3 965 811

-3 924 136

-499 412

-4423547

TA

2020

62050

-3 874 580

-3 812 530

-287460

-4 099 990

MUUTOS

2020

179440

179440

179440

TA+MUUTOS

62050

-3 695 140

-3633090

-287460

-3 920 550

TOTEUMA

202001-12

64265

-3 579 983

-3 515 718

-247 053

-3 762 771

POIKKEAMA

-2215

-115 157

-117372

-40407

-157779

POIKK%

3,6

-3,1

-3,2

-14,1

-4

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMIN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

31500 Esiopetus
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

32200 Peruskoulun opetus
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

32500 Erityisopetus
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

32600 Aamu-ja iltapäivätoiminta
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

2006

-225 690

-223 684

26027

-3 317 528

-3 291 501

3093

-360156

-357 062

10548

-62438

-51 890

TA

2020

2060

-234 730

-232670

22870

-3 200 360

-3 177 490

24120

-391410

-367 290

13000

-48 080

^35 080

MUUTOS

2020

38000

38000

110000

110000

40000

40000

^8560

-8560

TA+MUUTOS

2060

-196730

-194 670

22870

-3 090 360

-3067490

24120

-351410

-327 290

13000

-56640

-43640

TOTEUMA

202001-12

1630

-190547

-188918

48167

-2986893

-2 938 725

2907

-351871

-348964

11561

-50 672

-39111

POIKKEAMA

430

-6183

-5752

-25297

-103467

-128765

21213

461

21674

1439

-5968

-4529

POIKK»

-20,3

'3,1

-3

110,6

-3,3

-1,2

-87,9

0,1

6,6

-11,1

-10,5

-10,4

MUITA KUSTANNUSPAIKKOJA

Perusopetuksen sekalaisia tuloja ja kustannuksia on kirjattu erillisille kustannuspaikoille. Jaka-
mattomien erien kustannuspaikalle on kirjattu perusopetuksen jakamattomia kustannuksia ja tu-
loja: eläkemenoperusteisia maksuja, tietoliikenne-ja mikrotukipalveluita, muissa kunnissa koulua
käyvien koulunkäyntikulujen korvaukset ja muita koulujen yhteisiä menoja, tulopuolella on vastaa-
vasti saadut kotikuntakorvaukset. Omille kustannuspaikoilleen kirjataan muun muassa opiskelijoi-
den ja harjoittelijoiden ohjaamiseen liittyviä mahdollisia tuloja ja kustannuksia sekä tapahtuneiden
koulutapaturmien kustannuksia ja saatuja vakuutuskorvauksia. Projektien kustannuspaikoille kir-
jataan Opetushallituksen rahoittamien perusopetuksen laadun kehittämiseen liittyvien projektien
toteutuneet kustannukset ja niihin saatu rahoitus. Projektit ovat erikseen Opetushallitukseen ra-
portoitavia, eivätkä ajoitu kalenterivuosiin. Projekteihin ei varata talousarviossa määrärahaa. Kun-
nan omavastuuosuutta ei ole kuin kerhotoiminnassa. Vuonna 2018 toteutettuja projekteja olivat
muun muassa

koulutuksellisen tasa-arvon hanke

tutoropettajien toiminta
KS-LAPE
kerhotoiminta

Erasmus-kansainvälisyyshanke
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Muiden kustannuspaikkojen vastuuhenkilö: sivistysjohtaja.

32000 Jakamattomat erät

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

205 926
-49 214

156 712

TA
2020

192240

^87 810
104430

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

192 240
-87 810

104430

TOTEUMA
2020 01-U

191673
-84312
107 361

POIKKEAMA

567

-3498
-2931

POIKK %

-0,3
-4

2,8

Projektit ja kerhotoiminta

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

82884

-151278

-68 394

TA

2020

69800

-49 670

20130

MUUTOS

2020

o

TA+MUUTOS

69800

-49 670

20130

TOTEUMA

202001-12

88024

-104 864

-16840

POIKKEAMA

-18224

55194

36970

POIKK%

26,1

111,1

-183,7
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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 opiskeli-
jan ohjaaminen lisäävät lukion vetovoimaa.

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet
Tavoite:
Laadukas lukiokoulutus:
Lukiolaisille taataan riittävä kurssi-

tarjonta ja edellytykset opiskeluun
ja jatko-opintoihin

Yhteistyö:
Lukio toimii opetuksen järjestämi-
sessä tiiviissä yhteistyössä eri si-
dosryhmien kanssa

Mittari:

Arvioinnit, ylioppilaskokeet

Toteutunut kurssimäärä

Lukiolaisen tuet

Jatko-opintoihin sijoittuminen

Yhteiset opettajat

Muualla suoritetut opinnot, op-
pilaitosyhteistyö

Yhteistyö kunnan eri yksikköjen
<anssa

Tavoitetaso/Arviointi

Ylioppilaskokeiden tulosten kes-
kiarvo vähintään 4.
Tavoite toteutui keskiarvolla
4, 56.

Tavoite: 160 kurssia.
Toteutettiin 153 kurssia sääs-
tösyiden vuoksi.

Lukiolaisille annetaan kannetfa-
vai koneet
ja sähköiset oppimateriaalit
(ensimmäisen vuoden opiskeli-
joille), maksetaan koulumatkatu-
kea sekä muualta muuttaville ta-
loudellista tukea

Jatko-opiskelupaikan saa vähin-
tään 70% ikäluokasta heti lukion

jälkeen,
Vuoden 2019 tilaston mukaan
67% Karstulan lukion aiemmista
opiskelijoista on tällä hetkellä
päätoimisena opiskelijana.
Opintonsa keskeyttäneitä (alku-
syksyn tai kesän aikana opiskeli-
jan siirtyessä toiseen oppilaitok-
seen)
v. 2019:10
v. 2020:9

Peruskoulun kanssa on yhteiset
opettajat. Vain yksi opettaja
opettaa pelkästään lukiolaisia.

Muualla suoritettuja kursseja: -
JAMKissa 24
Tutorhousessa 5,

-yksittäisiä muita yli 20, jotka ei-
vät ole yhteistyösopimusten ta-
kana.

Kunnan tarjoamien tukipalvelui-
ien toiminta on toteutunut hyvin
a toimivasti.
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Taloudellisuus:
Lukiokoulutus järjestetään kustan-
nustehokkaasti

Osallisuus;
Lukio hyödyntää paikallisia vah-
vuuksia ja toimii tulevaisuutta en-
nakoiden

Hyvinvointi:
turvallinen, viihtyisä ja terveellinen
kouluympäristö

Uuden lukiolain vaikutusten
huomioiminen toiminnassa

Kustannukset/opiskelija

Kodin Ja koulun yhteistyö

Paikallisuuden näkyminen
opiskelijoiden suoritusmahdolli-
suuksissa

Yhteistyö järjestöjen ja yritys-
elämän kanssa

Sairauspoissaolojen seuranta,
työyhteisökyselyn tulokset,
kouluterveyskyselyjen tulokset

Järjestetään tutortoimintaa
Opiskelijoiden ryhmäytymispäi-
vät

Lukiossa on käytössä uuden lu-
kiolain vaatimat resurssit ja ne
on huomioitu talousarviossa.

Kokonaiskustannukset ylittivät
tavoitetason (yli 15%). Tavoit-
teen mukaiset kulut olisi pitänyt
olla alle 8 900  /opiskelija.
Toteutuneet kulut olivat 9 110
C/opiskelija.
Vuoden 2020 vertailutaulukoita

ei ole vielä julkaistu. Vertailussa
olemme maakunnallista keskita-

soa.

Vanhempainillat pidettiin kaikille
vuosiluokille.

Opiskelijoille järjestettiin yritys-
ten ja järjestöjen kanssa tapaa-
mfeia, tavoitteellisesta yhteis-
(yös(ä kertyi kurssisuorituksia.
Yritysten kanssa toteutettiin
Amazing Karstula - tapahtuma.

Biotalousyhteistyö aloitettiin
JAMKin kanssa, jossa alan yri-
tykset myös mukana. Jokainen
vuosiluokka opiskelee sovitun
kurssikokonaisuuden Tarvaalan

Biotalouskampuksella.

Oppilaskunta-Ja tutortoiminta on
säännöllistä ja aktiiviset opiskeli-
jat saavat siitä
kurssisuorituksen. Keväällä

2020 suorituksia kirjattiin kah-
delle opiskelijalle.

Työyhteisö- ja kouluterveysky-
selyiden
tulokset yli keskitason. Tulokset
ovat kauttaaltaan parantuneet,
mutta huolestuttavaa on nuorten
harrastuksiin ja vapaa-ajan viet-
toon liittyvä tyytymättömyys.
Mahdollisuuksia niihin on hyvin
vähän.

Tutortoimintaan osallistui 8 oppi-
/aste aktiivisesti.
Opiskelijoiden ryhmäytymispäi-
vä t pidettiin kaikille vuosiiuokflte
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TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

33000 Lukio
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT
TOIMI NTAKATE/JÄÄ MÄ

TP
2019

16213
-878 179
-861966

TA
2020

16100
-760 900
-744800

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

16100
-760 900
-744 800

TOTEUMA
202001-12

5055
-722 068

-717 013

POIKKEAMA

11045
-38832
-27 787

POIKK%

-68,6
-5,1
'3,7

Tehtäväalue: Kansalaisopisto^
Tehtäväalueen tarkoitus:

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena kansalaisopisto edistää kuntalaisten osaamista ja hyvinvointia järjes-
tämällä 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 perusope-
tusta antava oppilaitos. Sen tehtävänä on tukea kuntalaisten omaehtoista opiskelua sekä itsensä ja kan-
salaisvalmiuksien kehittämistä. Opetus on suunnattu ensisijaisesti aikuisille; taiteen perusopetuksen ryh-
mat kuvataiteessa, käsityötaiteessa ja teatteritaiteessa on suunnattu lapsille ja nuorille. Opiston toimialu-
eeseen kuuluu Karstula sekä Kivijärvi ja Kyyjärvi, joiden kanssa kunnalla on sopimus toiminnan järjestä-
misestä. Kansalaisopiston noin 100 opintoryhmässä opiskelee yli 900 opiskelijaa vuosittain. Valtion-
osuutta kansalaisopisto saa toimintaansa varten 3318 vuosittaisen opetustunnin perusteella. Ylimene-
vältä tuntimäärältä kustannuksista vastaavat kokonaanj<ansalaisopiston ylläpitäjäkunnat.

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet
Tavoite:

Järjestää 4000 tuntia vapaan sivis-
tystyön koulutusta.

Järjestää toiminta kustannustehok-
kaasti sekä tilojen että toiminnan
osalta, opetuksen keskimääräinen
tuntihinta 60 /h tai alle.

Tavoite:

Kehittää verkkovälitteistä opetusta
edellyttäen, että toimintaan saa-
daan hankeavustusta. Otetaan
käyttöön digiopetusmateriaaleja

Mittari:
Tilastotiedot tunti-
määristä, suunnitellut
vs. toteutuneet kurs-
sit.

Tilastot ja tilinpäätös-
tiedot: kustannukset

 

/tunti, toteutuman
keskiarvo

Mittari:

Verkkokurssien
määrä

Opintotoimiston digi-
työkalujen käyttö

Tavoitetaso/Toimenpiteet 2020:
Välttävä 3500 tuntia, tyydyttävä 3700 tun-
tia, hyvä 3900 tuntia, erinomainen yli 4000
tuntia.

Toteutui 2844 tuntia. Kevätlukukausi lope-
lettiin 16. 3, 2020 pandemiarajoitusten ta-
kia, toteutumatta jäi yli 700 opetustuntia.
Syyslukukausi oli menoleikkausten takia
suunniteltu 1524 tunnin laajuiseksi, (aiem-
min ollut yli 2000 tuntia), ja syksystä kurs-
seja jouduttiin pandemiarajoitusten takia
perumaan tai keskeyttämään n. 200 tun-
tia.
Opetus toteutui suhteessa vos-rahoituk-
sen perusteena olevaan vuosituntimää-
rään (3325) 85%.
Tyydyttävä 70  /tunti, hyvä 60  /tunti,
erinomainen 55  /tunti.

Toteutui: 76 f/tunti. Syyslukukaudella
opetus järjestettiin pääosin pandemiarajoi-
tusten takia max. 9 oppilaan ryhmissä
(isoja ryhmiä jaettu osiin), mikä on lisän-
nyt opettajakuluja mutta mahdollistanut
toiminnan jatkumisen.
Tavoitetaso:

Verkkokursseja/ luentoja tarjolla 2, hybri-
ditoteutuksena oli 2 (tavoite: tyydyttävä 1
- erinomainen 4).

66



Karstulan kunta
Tilinpäätös 2020

sekä oppilaitoshallinnon digitaalisia
työkaluja.

Taiteen perusopetuksen opetus-
suunnitelmien päivittäminen.

Kansalaisopiston kehittämis-ja toi-
mintastrategian laatiminen

Tarjonnan monipuolistaminen

(sähköinen päiväkirja,
sähköinen matkalas-

kujen käsittely ym.)

TPO ops päivitys.

KKO kehittämissuunni-

telma

Uusia opintoaloja kat-
tavien kurssien
määrä

Opettajista 18 % käyttää sähköistä päivä-
kirjaa (9/48).
Kaikki tuntiopettajien matkalaskut käsitel-
/ään sähköisesti.

Tyydyttävä: päivitys/ suunnitelmatyö aloi-
tettu, hyvä: työ melkein valmis; erinomai-
nen: päivitystyö ja kehittämissuunnitelma
tehty 2020 loppuun mennessä.
Toteutui: koronan ja kuntaliitoksen valmis-
telun takia ops-työ sekä opiston kehittä-
missuunnitelmatyö jäädytettiin.
Tyydyttävä: 3 uutta nimikettä; hyvä 4-7
uutta nimikettä; erinomainen 8 tai enem-
man uutta nimikettä.

Toteutui: 9 uutta kurssia.

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 kirjasto-
järjestelmän, verkkokirjaston ja viikoittaisten aineistokuljetusten ansiosta kuntalaisten käytössä on yli 2
miljoonan niteen kirjastokokoelma oman paikallisen kokoelman lisäksi. E-kirjaston kautta käytettävissä
on tuhansia erikielisiä sähköisiä kirjoja ja lehtiä. Omatoimikirjasto mahdollistaa kirjastopalvelujen käytön
monipuolisesti asiakkaiden haluamina aikoina. Pedagogisen informaatikon toiminta edistää asiakkaiden
kykyä käyttää kirjastoa monipuolisesti.
Vuonna 2020 fyysisiä kirjastokäyntejä oli 26 599 ja verkkokäyntejä 19 929; kokonaislainaus oli 47 465
lainaa. - Yleisten kirjastojen tilastot löytyvät: http://tilastot. kirjastot. fi/.

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet
Tavoite:
Osallisuus:
Lisääntynyt ja
monipuolinen kirjastopalvelujen
käyttö

Taloudellisuus:
Kirjastopalvelut toteutetaan tehok-

kaasti ja taloudellisesti.

Laadukas kirjasto:
Eri käyttäjäryhmien tiedonhakutai-
tojen lisääminen.

Kysynnän ja tarjonnan kohtaami-
nen, kokoelman monipuolisuus ja
ajantasaisuus

Mittari:

Lainaus/asukas
Fyysiset käynnit / asukas
Käyntien ja lainojen määrä pal-
vetu-ja omatoimlajalla
Verkkokäyntien määrä

Kustannukset

Käyttäjäkoulutusten osallistuja-
määrä,

tapahtumien osallistujamäärä
/1000 asukasta

Hankintojen ja poistojen määrä,
eri kirjallisuudenlajien suhteelli-
nen osuus, tarkoituksen m ukai-
nen lehtivalikoima

Tavoitetaso 2020:

Kunnan asukaslukuun suhteutettuja tai-
nauksia keskimäärin 12, 02, yli maaseutu-
kuntien keskitason.

Fyysisiä käyntejä 6, 74 eli maaseutukuntien
keskitasolla.

J<äyntejä omatoimiajallajoikkiaan 6 1QQ,

Kustannustaso 2020 ylitti maaseutukuntien
keskitason.

Toimintakulut 65, 71  /asukas
Henkilöstökulut 36, 89  /asukas

Kirjastoaineistokutut 10, 40  /asukas

Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä
257, 03 otl yli maaseutukuntien keskitason,
tapahtumien osallistujamäärä 141, 55 oli
alle maaseutukuntien keskitason. Pande-
miarajaukset vaikuttivat tapahtumiin ja
osallistumisiin.

Hankintoja 1 732

A. kirjoja 1 639

- aikuisten kaunokirjallisuutta 31
% ja tietokiijallisuutta 36 %,
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Hyvinvointi:
Viihtyisä ja tun/allinen kirjastotila
sekä ammattitaitoinen ja motivoitu-
nut henkilökunta

Asiakaskyselyt Henkilöstön täy-
dennyskoulutuspäivien määrä

- lasten kaunokirjallisuutta 30 % ja
tietokirjallisuutta 3 %

Poistoja 883.
Tilattuja lehtiä 68.

Aineistostrategian teko aloitettu.

Tavoitetaso: Vähintään 1 asiakasky-
sely/vuosi
Vähintään 4 koulutuspäivää / työntekijä
/vuosi
Toteutunut:

-1 asiakaskysely lehtivalikoimasta.
-4, 2 koulutuspäivää / työntekijä

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

33100 Kansalaisopisto

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

33110 Taiteen perusopetus

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

33130 Maksupalvelukoulutus
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

34000 Kirjasto
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

97423
-327 330
-229906

4945
-20603

-15G58

3101
-2832

268

3937
-299 225
-295 288

TA
2020

99100
-292480
-193380

2500
-16350
-13850

o

2000
-245070
-243070

MUUTOS
2020

-2560
19280
16720

o

o

5000
5000

TA+MUUTOS

96540
-273 200
-176660

2500
-16350
-13850

o

2000
-240 070
-238 070

TOTEUMA
202001-12

35889
-250820
-214931

1966
^16268
-14302

4431
-4202

229

3379
-259 480
-256 101

POIKKEAMA

60651
-22 380
38271

534
-82
452

-4431
4202

-229

-1379
19410

18031

POIKK»/.

-62,8
-8,2
21,7

-21,3
-0,5
3,3

100
100
100

68,9
8,1
7,6

Tehtäväalue: Kulttuuripalvelut
Tehtäväalueen tarkoitus:

Laadukkaiden kulttuuripalvelujen järjestäminen paikkakunnalla asuvalle ja vierailevalle väestölle sekä
kuntalaisten omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukeminen ja kannustaminen. Laki kuntien kulttuuritoimin-
nasta (166/2019) uusittuna astui voimaan 1. 3. 2019_
Tehtäväalueen vastuuhenkilö: KuEttuurivastaava

Perustelut ja informatiiviset tiedot: Lain mukaan kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän
tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee: 1 ) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja mo-
nipuolista käyttöä; 2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle; 3) edistää
kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa; 4) tarjota mahdollisuuksia kult-
tuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen, 5) edistää kulttuuri-
perinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa; 6) edistää
kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä pai-
kallista ja alueellista elinvoimaa; 7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta Ja kansainvälistä toimintaa ja to-
teuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia. Kunnan tulee yllämainittuja tehtäviä ja niihin liittyviä
palveluita järjestäessään ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja voimavarat sekä eri väestöryhmien tar-
peet. Kunta voi järjestää kulttuuritoiminnan itse taikka yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai muulla ta-
voin. Kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista.
Kalenterivuoden 2020 kulttuuritoimintaan pandemian rajaamistoimet vaikuttivat radikaalisti: koska yleisö-
tilaisuuksia saatiin järjestää vain hyvin rajoitetusti, yhdistys- ja konserttitoimintaan kokoontumisrajoituk-
silla oli lamauttava vaikutus. Myöskään yksityistilaisuuksia esimerkiksi Kruukkilassa ei toteutettu aiem-
pien vuosien tapaan.
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Kuntastrategian mukaiset tavoitteet
Tavoite:

Paikkakunnalla on monipuo-
lista ja vetovoimaista kulttuuri-
tarjontaa kaikenikäisille.

Kulttuuripalvelut toteutetaan
tehokkaasti, taloudellisesti ja
yhdenvertaisuus huomioiden
yhteistyössä kunnan ulkopuo-
listen alueen toimijoiden
kanssa.

Luodaan kulttuurista imagoa
Karstulalle sekä ylläpidetään
kulttuuriperintöä.

Luodaan edellytyksiä kunta-
laisten omaehtoiselle kulttuu-
ritoiminnalle.

Edistetään kuntien välistä yh-
teistyötä kulttuuripalveluiden
tuottamisessa

Mittari:

Tapahtumien kävijämäärät

Kustannukset  /asukas

Yhteistyökumppanien
määrä (yhdistykset, yrityk-
set, muut kunnat)
Kotiseutumuseon ja Kruuk-
kilan toiminta

Myönnettyjen avustusten
lukumäärä ja euromäärä
Karstusten kulttuuri-toimijoi-
den tilaisuuksien määrä

Yhteisten tilaisuuksien
määrä.
Yhteinen kulttuuritiedotus-
suunnitelma naapurikuntien
kanssa.

Tavoitetaso/Arviointi:

Tyydyttävä: Kulttuuritapahtumien yhteen-
laskettu kävijämäärä 4000. Hyvä: kävijä-
määrä 7000. Erinomainen: kävijämäärä
9000.
Toteutui: kunnan järjestämissä tilaisuuk-
s/ssa n. 2 000 kävijää. Pandemiarajoituk-
set vaikuttivat ratkaisevasti.

Kulttuuritoimintaan käytettiin keskimäärin
5,4  /asukas.
Kulttuuritapahtumien tuottamisessa mu-
kana muita tahoja, tavoitteena tyydyttävä
taso 8 - erinomainen taso 15 kunnan ul-

kopuolista toimijaa. Kulttuuritapahtumia
ei avoimina yleisötilaisuuksina toteutettu
v. 2020. Verkkolähetyksinä toteutettiin
veteraanipäivän, kaatuneitten muistopäi-
van ja itsenäisyysjuhlan tilaisuudet yh-
dessä seurakunnan ja veteraanijärjestö-
jen kanssa.
Kotiseutumuseo oli avoinna kesäkaudella
vähintään 5 pvää/vko. Aukiolo toteutui
kunnan kesätyöntekijän turvin suunnitel-
lusti.

Kruukkilan käyttöprosentti yleisölle avoi-
miin kulttuuritilaisuuksiin: tavoitteena

hyvä taso 15% kokonaiskäytöstä. Toteu-
tui: 13.3. alkaen Kruukkila oli lähes koko-
naan suljettuna yleisökäytöstä.
Tavoite: Tyydyttävä: 1-2 yhdistystä saa
avustusta, hyvä: 3-5, erinomainen yli 5.
Toteutui: Avustuksia sai kaikkiaan 23 yh-
distystä.
Tavoite: Tyydyttävä 10 tilaisuutta, hyvä
11 -20, erinomainen yli 20.
Toteutui: Vain joitakin kesäajan ulkoilma-
tilaisuuksia toteutettiin, pääsääntöisesti
tapahtumat jäivät pandemiarajoitusten ta-
kia toteutumatta,

Pandemiarajoitukset sekä kuntarakenne-
selvityksen valmistelu muuttivat tilannetta
ratkaisevasti. Yhteisiä tilaisuuksia ei to-

teutettu, mutta kulttuurisektorin yhteis-
työn perusteita on pohdittu kuntienväli-
sestija kulttuurin toimintasuunnitelmaa
aloitettu.
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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, päihteet-
tömyyden, sosiaalisen vahvistamisen sekä turvallisen ja aktiivisen kasvuympäristön tukemiseen ja kehit-
tämiseen. Menetelminä ovat ohjattu nuorisotalotoiminta, nuorten osallisuuden tukeminen ohjaamalla
nuorisovaltuustotoimintaa, järjestämällä retkiä, leirejä ja tapahtumia itse sekä yhteistyössä muiden toimi-
joiden kanssa.

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet
Tavoite:

Palvelun [aatu: Nuorisopalvelut
tuotetaan asiakaslähtöisesti nuori-

sotyön menetelmin itse tai yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa

Osallisuus: Edellytysten luominen
nuorten omaehtoiselle toiminnalle

ja aktiivisen kansalaisuuden tuke-
minen

Yhteistyö: Lakisääteisen nuorten
palvelu-ja ohjausverkoston ylläpitä-
minen sekä seutukunnallisen yh-
teistyön syventäminen
Hyvinvointi: Henkilöstön osaami-
sen kehittäminen ja työhyvinvoin-
nista huolehtiminen

Mittari:

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

Nuorisovaltuuston kokousten

maaraja osallistuminen kun-
nalliseen päätöksentekoon

Ohjausverkoston kokousten
ja seutukunnallisesti järjestet-
tyjen tapahtumien määrä.

Koulutuspäivien määrä ja toi-
mintaympäristön saattaminen
asianmukaiseen kuntoon

Tavoitetaso/Arviointi:
Nuorisotalo avoinna talvikaudella
neljänä iltana viikossa. Toteutui:
avoinna 113 päivää, nuoria talolla
keskimäärin 26 /pvä, yht. 2993
käyntiä.
Tavoite: Järjestetään vähintään
viisi nuorisotapahtumaa ja kolme
retkeä. Nuorten kulttuuri- ja virkis-
tysmatka Tukholmaan.
Toteutui: Pandemiarajoitusfen ta-
kia tapahtumia oli kolme, ja virkis-
tysmatka peruuntui.
Poikaryhmä kokoontui kolme ker-
taa.
Nuorisovaltuustolla oli 8 kokousta.
Nuvan edustaja oli pääsääntöi-
sesff mukana sivistyslautakunnan
kokouksissa.
Nuoret pitivät koulukahvilaa Laak-
so/an koululla neljä kertaa ennen
pandemiarajoifusten alkua.
Nuorien palvelu-ja ohjausver-
kosto kokoontui kolme kertaa.

Nuorisotalon tilojen riittävän hy-
vasta käyttökunnosta huolehtimi-
nen; pandemian takia nuorisotalo
oli suljettuna maaliskuusta touko-
kuulle sekä Joulukuussa. Sulun ai-
kana talolla tehtiin sisäpintojen
maalauksia sekä huonejärjestely-
jen muutoksia.
Nuorisotyöntekijä suoritti EA 1-
kurssin.
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TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

34100 Kulttuuritoimi

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

1793
-38 286
-36 492

TA
2020

3500
-46 290
-42790

MUUTOS
2020

21500
21500

TA+MUUTOS

3500
-24 790
-21290

TOTEUMA
2020 01-12

1864
-23 330
-21466

POIKKEAMA

1636

-1460
176

POIKK%

-46,7
-5,9
0,8

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

34200 Nuorisotoiminta

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

34222 Muu nuorten leiritoiminta

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

34250 Nuorisovaltuusto

TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

34281 Etsivä nuorisotyö 1. 8. 19-30. 7. 21

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMI NTAKATE/JÄÄMÄ

34282 Etsivä nuorisotyö 1. 8. 2020-31.7

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

-66 250
-66250

10730
-14179
-3449

-240
-240

30461
-24576

5884

o

TA
2020

150
-81690
-81540

10000
-13300
-3300

-2430
-2430

62000
-63040
-1040

o

MUUTOS
2020

o

o

o

o

o

TA+MUUTOS

150
-81 690
-81540

10000
-13300
-3300

-2430
-2430

62000
-63040
-1040

o

TOTEUMA
202001-12

1166
-64555
-63 389

2000

2000

^909
^909

36527
-42454

-5927

32624
-32 624

o

POIKKEAMA

-1016
-17 135
-18 151

8000
-13300
-5300

-1521
-1521

25473
-10 586

4887

-32 624
32624

POIKK%

677,3
-21

-22,3

-80
-100

-160,6

-62,6
-62,6

'41,1
^32,7
469,9

100
100
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Tehtäväalue: Etsivä nuorisotyö
Tehtäväalueen tarkoitus: Ennaltaehkäisevä ja korvaava toiminta alle 29-yyotiaiden parissa
Tehtäväalueen vastuuhenkilö: Etsivä nuorisotyöntekijä
Perustelut ja informatiiviset tiedot:
Etsivä nuorisotyö on yksi hallituksen kärkihankkeista. Siihen on varauduttu etsivän nuorisotyön työnteki-
jän toimen vakinaistamisella (Nuorisolaki 1 285/2016, 10-12§). Ilman koulutusta olevat alle 29-vuotiaat ja
koulunsa keskeyttäneet sekä opiskelupaikkaa vaille jääneet ovat pääasialliset kohderyhmät. Etsivä nuo-
risotyö tekee sidosryhmäyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Valtionavusteisesta työstä tehdään asiakasti-
lastoja (www. nuorisotilastot. fi) sekä vastataan vuosittain valtakunnalliseen työn kartoitus- & kehittämisky-
selyyn.

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet
Tavoite:

Hyvinvointi ja yhteistyö: Nuorten
elämänhallinnan parantaminen

Osallisuus: Fokusvalmennusryh-
mätoiminta

Erilaisten ryhmätoimintojen kehittä-
minen (KEO Karstula & työpajan
K18-ryhmä)
Lukion Hyvinvointikurssi

Mittari:
Tavoitetut nuoret

Työllistyneet nuoret Koulutuk-
seen sijoittuneet nuoret
Kumppanuudet, yhteistyön
määrä

Kirjatut tilastot (ryhmän jäl-
keen nuori työllistyy, lähtee
opiskelemaan tai saa Jatkotoi-
met eteenpäin elämäänsä.
Joidenkin kanssa etsivän asi-
akkuus voi jatkua)
Asiakastilasta, (laadulli-
nen/määrällinen)

Tavoitetaso/Arviointi:
Tavoitetut nuoret: n. 80

Työllistyneet: 7
Koulutukseen: 8
Sidosryhmätapaamisia: 66

NuorisotUastot. fi ja AVI :n kritee-
reihin vastaaminen edellisen vuo-
sfen tapaan

Etsivä nuorisotyö piti avointa Dis-
cord-ryhmää 37 krt
Nuotta-valmennuspäivä etsivän
asiakkaille Piispalassa 2 krt
Lukion hyvinvointikurssi ei toteutu-
nut koronan vuoksi.
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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 hoitajat (tekn. palvelukeskus).
Perustelut ja informatiiviset tiedot:
Liikuntapalvelut tekee monipuolista yhteistyötä kunnan eri toimialojen, kolmannen sektorin toimijoiden ja
ympäristökuntien liikuntapalveluiden kanssa. Liikunta-ja ulkoilupaikkojen hoito järjestetään kunnan tek-
nisen palvelukeskuksen kanssa yhteistyössä. Liikunnanohjaajan palkkauskuluista osa tulee Hyvinvoiva
karstunen -ohjelmasta.

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet
Tavoite:

Paikkakunnalla on monipuolisia
liikuntaharrastusmahdollisuuksia

kaikenikäisille.
Huolehdimme liikuntapaikoista,
luontoreiteistä, laduista ja virkis-
tysalueista.
Kunta tukee ja mahdollistaa kol-
mannen sektorin roolia hyvin-
voinnin edistämisessä ja palve-
luiden järjestämisessä.
Liikuntapalvelut toteutetaan te-
hokkaasti ia taloudellisesti.
Koululaisten iltapäivien akti-
vointi.

Luodaan edellytyksiä kuntalais-
ten omaehtoiselle liikunnalle.

Järjestää lapsille ja nuorille ke-
säaikana leiritoimintaa

Edistää vapaaehtoisten avulla
ikäihmisten liikkumista

Kolmannen sektorin toimijoiden
tuki ja yhteistyö

Pitkäaikaistyöttömien hyvinvoin-
nin edistäminen

Mittari:

Järjestetyn iiikuntatoimin-
nan ja toimintaan osallistu-
neiden määrä.

Jaetut järjestöavustukset.

Kustannukset/asukas

Järjestetyn toiminnan
määrä. Osallistujien
määrä. Osallistuvat kol-
mannen sektorin toimijat.
Uimahallikuljetukset.
Latuverkosto ja muut lii-
kuntapaikat. Yleisöluistelu-
vuorot Karstula-Areenalla.
Etäjumppamahdollisuudet.
Matalan kynnyksen liikun-
tatoiminta. Liikuntaneu-
vonta.

Osallistujien määrä:
-Lasten päiväleirit
-Nuorten kesäretki

Vertaisveturi- ja
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -
koulutukset

Yhteiset tapahtumat:
-Unelmien liikuntapäivä
-Vie Vanhus Ulos -teema-

päivä

-Hyvinvointipäivä
Hyvinvointikysely.
Liikuntaneuvonta.

Tavoitetaso/Arviointi:

Monipuoliset ja turvalliset liikunta- ja ul-
koilupaikat.
Liikuntahallin remontointisuunnitelman

edennyt -> toteutus 06, 2021 alkaen

Liikunnan järjestöä vustuksia jaettiin 22
järjestölle yhteensä 21. 300  .

Keskimäärin 50  / asukas.

Iltapäivisin ma-to liikuntahallin vuorot
olivat lähes 100 % käytössä.

Edeltäneen vuoden toimintojen säilyttä-
minen ei pandemiarajoitusten takia to-
teutunut.

Erilaisia itsenäisesti tehtäviä liikunta-
kampanjoita toteutettiin koronan karan-
teeniaikana useita.

yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa
(hyvinvointivastaava ja nuorisopalvelui-
den työntekijä).
Osallistujien määrä oli suhteessa ikä-
luokkien kokoon edeltäneen vuoden ta-

so//a.
Koulutuksia ei koronan vuoksi järjes-
tetfy.
Vapaaehtoisten kiittäminen jouluruokai-
/un muodossa jäi pandemiarajoitusten
takia toteutumatta.

Unelmien liikuntapäivää, eikä muita-
kaan teemapäiviä järjestetty koronan
vuoksi.

Liikunnanohjaajan/hyvinvointivastaa-
van järjestämät teemapäivät toteutettiin
Fokus-työpajatoiminnan yhteydessä.
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Soveltavan liikunnan saatavuus Erityisryhmille järjestettyä
toimintaa säännöllisesti.

Erityisryhmien liikuntaryhmiä järjestet-
tiin koronan vuoksi sovelletusfi ulkona
ja sitenkin vain osan vuotta.

Tehtäväalue: Kuraattori- ja koulupsykologitoiminta
Tehtäväalueen tarkoitus: Kuraattorit työskentelevät koulun sosiaalityöntekijöinä ja ovat osa koulun op-
pilashuoltotyötä. Vastaavan kuraattorin tehtävänä on kuraattoritoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja ar-
viointi sekä koulu- ja oppilaskohtainen työskentely yhdessä koulukuraattorin kanssa. Koulupsykologi on
koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvien asioiden parissa työskentelevä psykologi. Koulun oppilas-ja opis-
kelijahuoltotyöstä vastaa rehtori.
Tehtäväalueen vastuuhenkilö: Vastaava kuraattori, sivistysjohtaja (vsj
Perustelut ja informatiiviset tiedot:
Kuraattorit ja koulupsykologi toimivat yhteistyössä opettajien, muun oppilashuollon henkilöstön ja huolta-
jien kanssa oppilaiden koulunkäynnin sekä psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin arvioimiseksi ja edis-
tämiseksi. Oppilaat tai heidän huoltajansa voivat itse omasta aloitteestaan ottaa yhteyttä kuraattoriin tai
koulupsykologiin ajan varaamiseksi. Opettajat ja muut oppilashuollon työntekijät voivat tarvittaessa oh-
jata oppilaita kuraattorin ja koulupsykologin palveluihin. Myös sosiaalitoimen kautta voidaan tarvittaessa
ottaa yhteyttä kuraattoreihin kouluikäisen asiakkaan elämäntilanteen tukemiseksi monialaisesti.
Aiempi Kivijärven, Kyyjärven ja Kannonkosken kanssa yhteinen kuraattorityön jakosopimus lakkasi
17. 1. 2020. Maaliskuusta 2020 aloittanut uusi koulukuraattori on työskennellyt 100 % työpanoksella Kars-
tulan oppilaiden parissa.
Koulupsykologin työosuutta jaetaan Kivijärven, Kyyjärven ja Kannonkosken kuntien kanssa^

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet
Tavoite:

Laadukkaat palvelut: Kuraattorin
ja koulupsykologin palvelut tuote-
taan laadukkaasti ja ammattitai-
dolla

Henkilöstön osaamisen kehittämi-

nen ja työhyvinvoinnista huolehti-
minen.

Yhteisöllisyys: Opiskeluhuolto to-
te u telaan

ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä
yhteisöllisenä toimintana

Mittari:

Virat on täytetty
kelpoisuusehdot täyttävillä
viranhaltijoilla

Koulutuspäivien määrä, eri-
laiseen työn kehittämiseen
osallistumisen määrä. Työn-
tekijöiden vaihtuvuus
pientä.

Yhteisölliset

opiskeluhuoltotyöryhmät toi-
mivat säännöllisesti kaikissa

kunnan oppilaitoksissa

Tavoitetaso/Arviointi:

Ajalla 1. 1. -15. 3. 2020 ei ollut kuraat-
toripalveluja lainkaan virkavapaiden
ja irtisanoutumisten takia.
16. 3. lähtien käytössä olleet koulu-
kuraattorin palvelut 100 % työajalla
Karstulaan. Koulukuraattorin lisäksi
vastaavan kuraattorin palvelut ol-
teet käytössä 05/2020-11/2020, tä-
man jälkeen vastaavan kuraattorin
palveluja ei ole ollut virkavapaan fa-
kia. Koulupsykologin toimi ollut fäy-
tettynä vakinaisesti.
Tavoite: Työtä kehitetään jatku-
vasti. Henkilöstö on työhönsä moti-
voitunutja sitoutunut sekä voi
työssä hyvin.
Toteutuma:

Kuraattoripalvelujen osalta tavoittei-
snn ei olla täysin päästy työntakijä-
vajauksen vuoksi, tämä vaikuttanut
myös koulupsykologityöhön sitä
heikentävästi vaikka siinä vaihtu-
vuutta ei ole ollut.

Tavoite: Kaikissa kunnan
oppilaitoksissa on toimivat, sään-
nöllisesti, vähintään 4 krt vuodessa,
kokoontuvat yhteisölliset
opiskeluhuoltotyöryhmät.
Opiskeluhuoltoryhmäf ovat kokoon-
tuneet säännöllisesti, vähintään 4
krt lukuvuoden aikana. Työtä ei ole
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Lain vaatimat edellytykset: Ku-
raattorin ja koulupsykologin vas-
taanotolle pääsee lain asettamassa
määräajassa

Varhainen tuki:

Turvataan kaikille oppilaille mah-
dollisimman varhainen
tuki tasapuolisesti

Yksilöllisyys: Opiskeluhuoltoa to-
teutetaan siten, että jokainen ku-
raattori- tai psykologipalveluita tar-
vitseva opiskelija ohjataan riittävän
varhain palveluiden piiriin

Vastaanotolle pääsee kriisi-
tilanteissa samana tai seu-

raavana päivänä, muutoin
viimeistään seitsemäntenä

työpäivänä avun pyytämi-
sestä

Yhteisölliset
opiskeluhuoltotyöryhmät toi-
mivat säännöllisesti kaikissa
kunnan oppilaitoksissa.

Opiskelijat ja heidän huolta-
jansa sekä oppilaitosten
opettajat ovat tietoisia saa-
tavilla olevista palveluista

kuitenkaan pystytty tekemään ensi-
sijaisesti ennaltaehkäisevänä yhtei-
Sallisena työnä yksilötyön suuren
tarpeen sekä työntekijävajauksen
vuoksi. Lisäksi kevään 2020 koro-
nallianne vähensi merkittävästi yh-
teisöllisen työn tekemistä.
Kriisitilanteissa on pääosin pystytty
tarjoamaan ensimmäinen fapaamis-
aika samana tai seuraavana päi-
vana. Muissa kuin kriisitilanteissa

ensimmäinen tapaaminen seitse-
man päivän aikana ei ote täysin to-
teutunut. Koufupsykologitapaamisia
ei vuoden 2020 aikana pystytty jär-
jestämään tukea tarvitsevan oppi-
/aan kannalta riittävästi (tapaamis-
ten väli usein yli 1 kk).
Tavoite: Kaikissa kunnan oppilai-
(oksissa on vähintään 4 krt vuo-

dessa kokoontuvat yhteisölliset
opiskeluhuoltotyöryhmät.
Toteutunut: Opiskeluhuoltoryhmät
ovat toteutuneet suunnitellun mu-
kaisesti. Keväällä 2020 koronati-
lanne vaikutti heikentävästi varhai-

sen tuen saamiseen.

Opettajat ohjaavat aina tarvittaessa
oppilaan opiskeluhuollon kuraattori-
ja psykologipalveluiden
piiriin.
Toteutuu osittain, toimintatavat ovat

vaihtelevia opettajilla ohjaamisen
osalta.
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34300 Liikuntatoiminta

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

34310 Liikuntapaikat
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

1804
-87 510
^85 706

^110949
^110949

TA
2020

-91170
-91170

-107100
-107100

MUUTOS

2020

o

o

TAl-MUUTOS

-91170
-91170

-107100
-107100

TOTEUMA
202001-12

36
-81036
-81000

-23
-103035

-103 058

POIKKEAMA

-36
-10134
-10170

23
-4065
-4042

POIKK%

100
'11,1
-11,2

100
-3,8
'3,8

Tehtäväalue: Käsityötalo
Tehtäväalueen tarkoitus:

Käsityötalo tarjoaa kuntalaisille käsityöperinteisiin ja -tekniikkoihin tutustumis-ja toteuttamismahdollisuu-
den. Käsityötalo miljöönä sekä kauppatoiminta rakennuksessa ovat osa Karstulan kulttuuriperintöä Hei-
non kaupan perinteiden jatkajana.
Tehtäväalueen vastuuhenkilöt:

Kulttuurivastaava, kudonnanohjaaja

Perustelut ja informatiiviset tiedot: Käsityötalo täydentää koulujen ja kansalaisopiston tarjoamia kuntalais-
ten kädentaitojen kehittämismahdollisuuksia. Käsityötalo järjestää ohjausta mm. kudonnan, kankaanpai-
nannan ja huovutuksen parissa. Myymälästä löytyy erilaisia materiaaleja käsitöiden tekoon, lisäksi se
toimii uniikkina lahjatavaraliikkeenä ja kunnan matkailuinfopisteenä. Käsityötalo tarjoaa mahdollisuuksia
työharjoittelulle ja tukityöllistämiselle.

Kuntastrategian mukaiset tavoitteet
Tavoite:

Käsityötalon toiminta edistää
kuntalaisten aktiivisuutta, yh-
teisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Luodaan edellytyksiä kunta-
laisten omaehtoiselle käsityö-
harrastukselle.

Käsityötalo toimii tehokkaasti
ja taloudellisesti

Mittari:

Kävijä- ja käyt-
täjämäärät
Aukioloajat ja
saavutettavuus

Kausikortin lu-
nastaneiden
määrät

Facebook-tyk-
kääjien/seuraa-
jien määrät
Vuosikate

Myyntitulot

Tavoitetaso/Arviointi:

Toiminnan jatkuvuus: tyydyttävällä tasolla aukioloajat
kesäisin Spvä/vko, talvikaudella 4pvä/vko kokonai-
sinä päivinä. Erinomaisella tasolla ympäri vuoden 6
pvää/vko kokonaisina päivinä.
Toteutui: pandemiarajoitusten takia käsityötalo oli ko-
kanaan suljettuna 16. 3. - 31. 5. Heinäkuussa oli sulku-
aikaa 3 viikkoa lomautusten ja vuosilomien takia.
Syyskaudella talo oli omatoimikutojien käytössä nor-
maalisti, kauppa oli avoinna kaksi päivää viikossa.
Joulukuun ajan kauppa oli avoinna 6 päivää viikossa.
Tavoite: Käsityöohjauksen käyttäjämäärille sekä kau-
pan asiakasmäärille luodaan seurantajärjestelmä.
Toteutui: tätä ei päästy vielä kehittämään
Kausikorttilaisia tyydyttävä määrä: 10 - erinomainen
määrä: 20. Toteutui: keskimäärin 6.

Facebook-seuraajia tyydyttävä määrä: 240 - erin-
omainen määrä: 500. Toteutui: 357 fykkääjää.

Toimintakatteen ja myyntitulojen nousu vähintään
10%. Toteutui: Toimintakatteen nousu 9 %. Myyntitu-
lojen vähennystä 46 % v. 2019 verrattuna, mikä on
välitöntä seurausta kaupan pitkistä sulkujaksoista
(korona ja lomautukset).
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33210 Käsityötalo
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

20810
-52 010
-31200

TA
2020

20350
-43 630
-23280

MUUTOS
2020

-6000
-6000

TA+MUUTOS

20350
-49 630
-29 280

TOTEUMA
202001-12

9021
-35080
-26 059

POIKKEAMA

11329
-14550
-3221

POIKK %

-55,7
-29,3

-11

MUITA KUSTANNUSPAIKKOJA

Musiikkiopiston kustannuspaikalle on kirjattu kunnan maksuosuus Viitasalo-opiston toiminnasta. Vii-
tasalo-opisto on kunnallinen valtionosuutta saava musiikkioppilaitos, jonka hallinnosta vastaa Saari-
järven kaupunki. Karstula on yksi opiston ylläpitäjäkunnista. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

33300 Musiikkiopistot
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

-22 786
-1178G

TA
2020

. 18840
-18840

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

-18 840
-18 840

TOTEUMA
2020 01-12

-17 387
-17 387

POIKKEAMA

-1453
-1453

POIKK%

-7,7
. 7,7

.:. kf ..

24400 Kuraattoritoiminta

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

24410 Koulupsykologi
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

74591
-101 620
-27 029

32596

-64461
-31865

TA
2020

75000

-107700
-32700

32000
-72 920
-40 920

MUUTOS
2020

-73 500
20690

-52 810

o

TA+MUUTOS

1500
-87 010

-85 510

32000
-72920
-40920

TOTEUMA

202001-12^

2826
-76080
-73254

30238
-59 156
-28 917

POIKKEAMA

-1326
-10 930
-12256

1762

-13764
-12003

POIKK %

88,4
-12,6
-14,3

-5,5
-18,9
-29,3
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2. 1. 6 Teknisen toimen päävastuualue

Toimielin:
Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, että tekninen palvelukeskus järjestää kuntastrategian mu-
kaisesti viranomais-, tila-, kunnallistekniikka- ja yksityistiepalvelut.
Palvelukeskukset:

Tekninen palvelukeskus

Teknisen palvelukeskuksen perustehtävänä on toteuttaa ja tukea kunnan sisäistä ja ulkoista palvelutuo-
(antoa ja vastata oman toimialansa hallinnon, yhdyskuntateknisten palvelujen, kiinteistötoimen, kunnan
rakennusvalvonnan, ympäristönhoidon viranomaistehtävistä ja jätehuollon valvontatehtävistä sekä vesi-
ja viemärilaitoksen toiminnasta.
Päävastuualueen talousarvio sisältää tarkemmin esiteltävien eri tehtäväalueiden käyttötalouden lisäksi
kunnan maksuosuuden 351 000   alueellisesta palo-ja pelastustoimesta sekä euromääräisesti pienet
määrärahavaraukset väestönsuojeluun ja öljyvahinkojen torjuntaan.
Tilivelvollinen viranhaltija:
Tek n\n e n Jo hta[a

ulkoiset Ja sisäiset

TEKNINENTOIMI

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Mu ut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT

Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet Ja tavarat

avustukset

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

rOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

1/UOSIKATE

loistot ja an/onalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot
'\n/onalentumiset

loistot ja arvonalentumiset
riLIKAUDEN TULOS

TP

201!

86204:

52921

901

2239:

938 25!

276i

-62070;

-68492'

-18841:

-12172]

-454E

-l 620 314

-679291

-679 291

-452402

-452 402

-1131692

TA

2021

858881

34901

2 038 001

2 9317K

5000(

-711 97C

-l 039 72(

-883 53C

-10650C

-14094C

-2 882 66C

99 UC

9912C

-l 339 85C

-l 339 85C

-1240730

MUUTO;

2021

131U

33 SK

47011

-753(

-i6 ia

-1832C

-850CK

-127 OK

-8000C

-80 DOC

-8000C

TA+MUUTO;

858 881

48001

2 071 9U

2 978 79(

5000(

-719 5CX

-l 055 88(

-90185C

-106 50C

-225 94C

-3 009 67C

1912C

1912C

-l 339 85C

-l 339 85C

-l 320 73G

TOTEUMA

202001-12

791971

65311

2 127 40:

298468:

5677-

-672 04'

-103243:

-927 66:

-9113;

-27703;

-3 000 301

411H

4115I

-l 26113£

-176 50E

-l 437 645

-1396495

POIKKEAM/

66911

-17311

-55 49:

-589;

-677-

-47 45'

-2344!

2581-

-1536,

5109:

-936^

-2203(

-22 03(

-78 71]

176 506

9779S

75765

POIKK%

-7,E

36,1

v

0,2
13,5

-6,6

-2,2

2.9

-14,4

22,6

-0,3

115,2

115,2

-5,9

100

7,3

5,7
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Tehtäväalue: tekninen hallinto
Tehtäväalueen tarkoitus:

Vastata sujuvasta päätöksenteosta lautakunta- ja virkamiestasolla kunnan strategioiden, hallintosäännön
ja valtakunnallisten määräysten mukaan, huolehtia palvelukeskuksen toiminnan, talouden ja organisaa-
tion kehittämisestä sekä seurata toiminnan toteutuksia ja tuloksia. Hallinnon tehtävänä on myös huoleh-
tia yhteyksistä ja yhteistyöstä muiden hallinnonalojen ja yhteistyötahojen kanssa. Tekniseen hallintoon
sisältyy keskeisten toimialojen toimisto-ja hallintotehtävät sekä kunnan rakennushankkeiden yleissuun-
nittelu/ohjaus ja valvonta.
Tekninen lautakunta kokoontui vuoden 2020 aikana 11 kertaa ja käsitteli kokouksissa 133 asiakohtaa.
Kunnan investointiohjelma ei toteutunut vuonna 2020 täysimääräisesti suuren hankkeiden määrän ja iso-
jen hankkeiden eri vaiheiden pitkäkestoisuuden vuoksi.
Tehtäväalueen vastuuhenkilö:

Tekninen johtaja

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:
Hallinnon ja päätöksenteon suju-
vuus.

Hallinnon asiakaspalvelu on suju-
vaa.

Kunnan hankkeet toteutuvat asian-

mukaisesti ja ajallaan.

Palvelujen laatua arvioidaan suun-
nitelmallisesti.

Mittari:

Käsittelyyn kulunut aika
Täytäntöönpanon ajantasai-
suus

Käsittelyyn kulunut aika

Hankesuunnitelman aikataulu

Saatu asiakaspalaute

Tavoitetaso/Arviointi

Käsittelyssä ei ole kuntalaisten
asioita, jotka ovat tulleet vireille yli
3 kk aikaisemmin.
Tavoite on suurelta osin toteutu-

nut.

Lautakuntakäsittely < 6 viikkoa vi-
reille tulosta, ympäristö-ja maa-
ainesluvat < 3 kk vireille tulosta.
Sisäiset tehtävät viikon kuluessa.
Tavoite on toteutunut melko hy-
vin.

Hankkeiden toteutuminen suunni-
tellussa aikataulussa.
Tavoite ei ole toteutunut kokonaan.
Sy/nä alkuvuoden henkilöstöresurssi-
vajaus, isojen hankkeiden suuri
maaraja prosessien pitkä kesto.
Nopea reagointi ilmi tulleisiin epä-
kohtiin.
Tavoite on toteutunut melko hyvin.
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40000 Tekninen hallinto

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

4976
-142 574
-137 598

TA
2020

3700

-145000
-141300

MUUTOS

2020

o

TA+MUUTOS

3700
-145000
-141 300

TOTEUMA
202001-12

4812
-121 349
-116537

POIKKEAMA

-1112
-23651
-24 763

POIKK%

30,1
-16,3

-17,5

Tehtäväalue: Kiinteistöpalvelut
Tehtäväalueen tarkoitus:

Hoitaa, kunnostaa ja ylläpitää kunnan omistamia kiinteistöjä, huolehtia kiinteistöjen arvon säilymi-
sestä 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 suunnitteluja
työnjohto. Kiinteistöjen käyttökelpoisuuden säilyttäminen.
Kunnan omistamia rakennuksia on noin 95 kappaletta, joissa on noin 45 000 kem2 sekä 200 000
m3. Vesi-ja viemärilaitoksen rakennukset eivät ole näissä määrissä mukana.

Vuonna 2020 myytiin seuraavat kiinteistöt;
Nimi
Penttilä
Sirola

Rantakylän koulu
Vetkankulma
Männikkö

Humpin koulu ja Mutkala
Syrjämäenkoulu

Kiinteistötunnus
226-403-0002-0212
226-402-0001-0110
226-409-0004-0350
226-402-0001-1297
226-402-0002-0502
226-402-0002-0098,
226-402-0006-0040

226-402-0002-0414

Kaikki kunnan omistamat kiinteistöt ovat talousarviossa vuoden 2020 alusta teknisen palvelukes-
kuksen päävastuualueella. Muut hallintokunnat ovat tilojen sisäisiä vuokralaisia. Perusturvaliikelai-
tos Saarikka vuokraa kunnalta toimintojensa tarvitsemat tilat. Talousarviossa kiinteistöt on jaoteltu
niiden keskeisen käyttötarkoituksen perusteella neljään ryhmään: teollisuus-, sivistystoimen, sosi-
aali-ja terveystoimen sekä muut vuokrattavat kiinteistöt.

Vuoden 2020 aikana työn alla on useita kiinteistöhankkeita, joista toteutusvaiheessa suunnitelman
mukaan ainakin yhtenäiskoulu, liikuntahallin 1-11 vaiheet ja toimintakeskuksen remontti.
Vuoden 2020 aikana toteutuneet investoinnit; llveskankaalle pressuhallin rakentaminen 49 958 ,
Tippamäen sisäilmakorjaukset 9 929 , Rypäleen ylläpifokorjaukset 26 994 , Terveysaseman ylläpi-
tokorjaukset 28 115 , Himmelin kunnostus 36 466 , Kuhilas 9956 ,
Vuoden 2020 aikana toteutumatta jääneet investoinnit; Liikuntahalli vaihe II, Toimintakeskus sisä-
työt valmistuivat helmikuun 2021 puolessa välin ja normaalitoiminta alkoi. Kesällä 2021 remontti
jatkuu mutta toiminta ei keskeydy.

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

Kunnallisessa palvelutuotan-
nossa käytettävät tilat ovat tar-
koitukseensa soveltuvassa
kunnossa.

Kiinteistöjen ylläpito ja kun-
nostus hoidetaan hyvin ja ta-
loudellisesti.

Mittari:

Käyttöaste
Tehdyt korjauk-
set

Tilinpäätös

Tavoitetaso 2020:

Käyttöaste 100%.
Tilojen jatkuva huoltoja korjaus käyt-
tötarkoituksen mukaan.
Toteutunut hyvin.
Kustannuksia vastaavat yhtenäiset
vuokraperusteet.
Toteutunut melko hyvin.

80
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Tilojen kunnossapitoa ja tarvit-
tavia investointeja suunnitel-
laan pitkäjänteisesti.
Vuokranantajan ja vuokralai-
sen vastuu- ja tehtäväjako on
selkeä.

Tehdyt selvityk-
set ja korjaus-
suunnitelmat

Jatkuva seuranta ja yhteistyö käyttä-
jien kanssa korjaustarpeita varten.
Toteutunut melko hyvin.
Ajantasaiset ja selkeät vuokrasopi-
mukset.
Toteutunut kohtalaisesti.

4301 Teollisuuskiinteistöt

TOIMINTATUOTOT

Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja an/onalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

4302 Sosiaali-ja terveystoimen kiinteistöt
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMI NTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot Ja an/onalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

4303 Sivistystoimen kiinteistöt

TOIMINTATUOTOT

Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

4304 Muut vuokrattavat kiinteistöt

TOIMINTATUOTOT

Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

TP

2019

o

o

o

o

o

o

o

o

TA

2020

438240

-160590
277 650

-354710
-77 060

994280
-342 830
651450

-298 510
352 940

358 340

^390530
-32 190
^15860
-48 050

250580
50000

-392 ISO
-91900

-226 370
-318270

MUUTOS

2020

10000

-44240
-34 240

-34 240

7100
7100

7100

4000

-44450
-40450

-40450

16410

-32S40
-16430

-16430

TA+MUUTOS

448240

-204830
243 410

-354710
-111300

994280
-335 730
658 550

-298 510
360040

362340

-434980
-72640
-15 860
-88500

266990
50000

^425 320
-108330
-226 370
-334700

TOTEUMA

202001-12

448766
873

-221407
228 232

-530496
-302 264

998468
-3SS 646
642823

-265 935
376 888

385 624
464

-455 477
-69 389
-14 513
-83902

293 192
55438

-468 469
-119839
-219 329
-339168

POIKKEAMA

-526
-873

16577
15178

175 786
190964

-4188
19916
15727

-32 575
-16848

^23284
-464

20497
-3251
-1347
-4598

-26 202
-5438
43149
11509
-7041
4468

POIKK%

0,1
100
8,1

-6,2
49,6

171,6

0,4
5,9

-2,4
-10,9

4,7

6,4
100
4,7

-4,5
-8,5
-5,2

9,S
10,9
10,1
10,6
-3,1
1,3
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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 toimen-
piteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoo rakennetun ympäristön ja rakennusten
kunnossapitoa ja hoitoa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Rakennuslupien sekä rakentamiseen liitty-
vien lupien, ilmoitusten ja lausuntojen valmistelut ja päätöksenteot. Rakentamisaikaiset tarkastus-, val-
vonta- ja seurantatehtävät. Rakentamisen ja kiinteistöjen tietopalvelut. Kunnan rakennusmääräysten ja -
ohjeiden valmistelutehtävät, sekä kaavojen valmistelussa avustaminen.

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

Maaseutumaista ja elinvoimaista
asuin- ja toimintaympäristöä tukeva
rakentaminen.

Rakennusvalvonta toteutetaan te-
hokkaasti ja taloudellisesti.
Lupakäsittelyn sujuvuus.

Sähköisen rakennuslupakäsittelyn
käyttämisen lisääntyminen asiak-
kailla (Lupapiste. fi-palvelu)

Mittari:
Toteutunut rakentaminen.
Lupapäätöksien ja tehtyjen
tarkastuksien lukumäärä.

Tarkastus- ja valvontamak-
sujen kertymä
Käsittelyyn kuluva aika

Sähköisen järjestelmän
kautta vastaanotetut lupa-
hakemukset

Tavoitetaso/Arviointi

Lakien ja kunnan rakentamisohjei-
den mukainen taso.
Tavoite toteutui.

Maksukertymä 50 % menoista.
Tavoite toteutui.
Lautakunnan ratkaistavat rakennus-
luvat < 6 viikkoa, viranhaltijan rat-
kaistavat rakennusluvat ja toimenpi-
deilmoitukset < 3 viikkoa.
Tavoite toteutui.

50 % lupahakemuksista saapuu

sähköisesti

Tavoite toteutui. Sähköisesti saapui

reilusti yli puolet hakemuksista.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

47000 Rakennustarkastus

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

50992
-56 574
-5582

TA
2020

29000
-70200
-41200

MUUTOS
2020

11000
4500

15500

TA+MUUTOS

40000
-65700
-25 700

TOTEUMA
202001-12

48243
-55 694
-7451

POIKKEAMA

-8243
-10006
-18 249

POIKK %

20,6
-15,2

-71



Karstulan kunta
Tilinpäätös 2020

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 kartoitta-
minen ja tallentaminen. Naapurikuntien tarvitsemat mittaukset yhteisellä mittauslaitteistolla laskutus-
työnä. Yksityisille tehtävät mittauspalvelut resurssien mukaan, lähinnä kunnan omiin hankkeisiin liittyvät
palvelut.

Ku ntastrateglaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

Mittaustoiminta toteutetaan tehok-
kaasti ja taloudellisesti.

Mittaustietojen ajantasaisuus ja
kattavuus.

Mittari:

Omana työnä tehdyt / ulkopuoli-
silla teetetyt mittaukset

Rakennetut / mitatut

Tavoitetaso/Arviointi:
Kaikki kunnan tarvitsemat
mittaukset tehdään omana

työnä.
Tavoite toteutui.

Kaikki mittaus-ja sijaintitiedot
on tallennettu sähköiseen
muotoon.
Tavoite toteutui.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

41000 Mittaustoiminta

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

5843
-20409

-14566

TA
2020

4800
-24300
-19500

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

4800
-24300
-19500

TOTEUMA
202001-12

6262
-19500
-13238

POIKKEAMA

-1462
-4800
-6262

POIKK %

30,5
-19,8
-32,1



Karstulan kunta
Tilinpäätös 2020

Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu
Tehtäväalueen tarkoitus:

Vastata kunnan lakisääteisistä ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä samalla kannustaen kuntalai-
siä 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 kunnos-
tus yhteistyössä Freshabit -hankkeen kanssa

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

Maaseutumainen ja elinvoi-
mainen asuin-ja toimintaym-
paristo.

Vesiensuojelu ja vesistöjen
vedenlaadun parantaminen.

Lupa- ja lausuntokäsittelyjen
SUJUVUUS.

Mittari:

Toteutuneet ympäristön-
suojelua tukevat hankkeet

Toteutuneet vesiensuojelua
tukevat hankkeet

Käsittelyyn kuluva aika

Tavoitetaso/Arviointi:

Haja-asutusalueenjätevesijärjestelmien
kunnostuksen valvonta.

Valvontaa tehtiin esille nousseiden tarpei-
den mukaan.

Hoitokalastuksen saalistavoite 10 000 kg.
Saalistavoitteeseen ei päästy, kalastus-
aika tavoitteen mukainen, kokonaissaalis
6750 kg. Kaislanniittoa ei toteutettu vähäi-
sen kasi/uston vuoksi.

Lautakunnan ratkaistavat ympäristöluvat <
12 viikkoa, viranhaltijan ratkaistavat ym-
päristöluvat < 10 viikkoa, lausunnot < 4
viikkoa.
Tavoite toteutui.
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47100 Ympäristönsuojelu

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

4440
-39 513
-35073

TA
2020

7700
-43 550
-35 850

MUUTOS
2020

2100

2100

TA+MUUTOS

9800
-43 550
-33 750

TOTEUMA
202001-12

18673
-39516
^20842

POIKKEAMA

-8873

-4034
-12908

POIKK %

90,5
-9,3

-38,2



Karstulan kunta
Tilinpäätös 2020

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 orga-
nisaation 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 yleisten tasovaatimusten pohjalta. Liikunta-
paikkojen hoito tuotetaan ostopalveluna sivistyslautakunnalle. Irtokoirien yms. eläinten tilapäinen hoito
järjestetään ostopalveluna. Kunnan omistamia sora-alueitaja murskevarastoa hyödynnetään kunnan
omissa rakennuskohteissa. Konekeskus palvelee muita toimintoja: konetyön myynti ja laitteiden vuok-
raus kunnan omiin kohteisiin sekä yksityisille ja yhteisöille resurssien sallimissa puitteissa teknisen lauta-
kunnan hyväksymin taksoin. Jätehuollon osalta tehtävänä on Lampisuon suljetun kaatopaikka-alueen
jälkitarkkailu.
Vuoden 2020 lopussa kunnalla oli kunnossapidettäviä kaavateitä 31, 4 km, joista päällystettyjä 18, 2 km ja
sorapintaisia 13, 2 km. Kevyenliikenteenväylää oli 8, 7 km. Kunnossapitokustannukset olivat kertomus-
vuonna 2, 89 f/Jm.

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

Viihtyisää maaseutumaista asuin-
Ja toimintaympäristöä tukevat lii-
kenneväylät ja yleiset alueet.

Yhdyskuntatekniset palvelut toteu-
telaan tehokkaasti ja taloudelli-
sesti.

Liikenneväylien ja yleisten alueiden
kohteiden peruskorjausten ja uu-
disrakentamisen laatu sekä kun-
nossapito vastaa hyväksyttyjä laa-
tuvaatimuksia (RYL).

Mittari:

Investointiohjelman aikataulu.
Hankkeiden tilinpäätös.
Kunnossapitokustannukset.

Yleisöpalaute ja määräajoin
tehtyjen tarkastusten havain-
not

Tavoitetaso/Arviointi:

Liikenneväylien ja yleisten aluei-
den toimivuuden ja teknisen kun-
non ylläpito on jatkuvaa.
Tavoite toteutunut.
Investointiohjelman toteutuminen.
Peruskorjausten suunnittelu aika-
taulullisesti vuoden edellä raken-

nustyön toteutusta.
Tavoite ei ole toteutunut koko-
naan alkuvuoden henkilöstöre-

surssin vajauksen vuoksi.
Havaittujen poikkeamien korjaa-
minen välittömästi.
Tavoite toteutunut hyvin.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT



Karstulan kunta

Tilinpäätös 2020

42000 Kaavatiet

Valmistus omaan käyttöön
TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JAAMA

VUOSIKATE

Poistot ja an/onalentumiset

TILIKAUDEN TULOS

42100 Muut liikenneväylät

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMIHTAKATE/JAAMA

VUOSIKATE

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS

42200 Yksityistiet

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JAAMA

VUOSIKATE
Tl Ll KAUDEN TULOS

TILIKAUDEN YLI-/AUJÄÄMÄ

42300 Kirkonkylän teiden valaistus

TOIMIMTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE

Poistot ja aryonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS

42400 Sivukylien teiden valaistus

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS

42500 Puistojen ja torien kp.

TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE

Poistot Ja ar\/onalentumiset

TILIKAUDEN TULOS

42501 Liikuntapaikat

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

42600 UJmarantojan kp

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
42700 Venevalkamat

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

42800 Sora-alueet

TOIMIMTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JAAMA

42900 Löytöeläimet

TOIMINTAKULUT

TOIMfNTAKATE/JAAMA

45100 Varastot

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JAAMA

VUOSIKATE

Poistot ja arvonalentumiset

Tl Ll KAUDEN TULOS
45200 Konekeskus

TOIMINTATUOTOT

TP

2019

2769
-122402
-119633
-119633
-218479
-338 112

-213
-213
-213

-1418

-1631

-127824
-127 824
-127 824
-127824
-127824

-18739
-18739
-18739
-38 550
-57 290

-10491
-10491
-10491
-17280
-27 770

-71082
-71082
-71082
-7568

-78 650

110 382
-110382

o

-3529
-3529

452
-537

^85

1566
-207

1359

-3600
-3600

-379
-379
-379

-5517
-5896

13338

TA
2020

-119950
-119950
-119 950
-210600
-330 550

-1300
-1300
-1300
-1310
-2610

-113G80
-113680
-113680
-113680
-113680

-20180
-20180
-20 180
-39200
-59 380

-11280
-11280
-11280
-18000
-29 280

-63150
-63 150
-63 150
-6040

-69 190

107000
-103910

3090

-4960
-4960

-300
-1000
-1300

-1250
-1250

-5130
-5130

-300
-300
-300

^5520
-5820

15000

MUUTOS
2020

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1700
1700
1700

1700

o

o

o

7400
7400
7400

7400

o

-700
-700

950
950

1000
1000

1500
1500

o

o

o

TA4.MUUTOS

-119 950
-119950
-119950
-210600
-330 550

-1300
-1300
-1300
-1310
-2610

-113 680
-113 680
-113 680
-113680
-113680

-18480
-18480
-18480
-39200
-57 680

-11280
-11 280
-11280
-18000
-29 280

-55 750
-55 750
-55 750
-6040

-61790

107000
-103 910

3090

-5660
-5660

-300
-50

-350

-150
-250

-3630
-3630

-300
-300
-300

-5520
-5820

15000

TOTEUMA
202001-12

-115951
-115951
-115951
-189 623
-305 573

220
-1026

-806
-806

-1206
-2012

-97 661
-97 661
-97 661
-97 661
-97 661

-20 122
-20 122
-20 122
-37 898
-58 020

-12 736
-12736
-12736
-15 075
-27811

-39 915
-39 915
-39 915
-3661

-43 576

101827
-101827

o

-6578
-6578

355
-51
304

-306
-306

-2629
-2629

-339
-339
-339

-5517
-5856

9763

POIKKEAMA

-3999
-3999
-3999

-20 977
-24977

-220
-274
-494
-494
-104
-598

-16019
-16019
-16019
-16019
-16019

1642
1642
1642

-1302
340

1456
1456
1456

-2925
-1469

-15835
-15 835
-15835
-2379

-18214

5173
-2083
3090

918
918

-655
l

-654

56
56

-1001
-1001

39
39
39
-3
36

;
5238

POIKK

-3,;
-3,:
-3,;
-1C

-7,1

ia
-21,:

-3!
-3i

-7/(

-22,<

-14,:
-14,:
-14,:
-14,:
-14,:

8, 9|
8, 91
8, 9|

-3,3|
0, 6]

12,9|
12,9|
12,9|

-16, 2|
E;

'28,4[
-28,4|
-28,4|
'39, 4|
-29,5|

-4,8|
-^1

-1001

16,2|
16, 2|

-218, 31
1. 5]

-186,91

22,4|
22,4|

-27,6|
-27,6|

131
131
13]

'0, 1|
0, 6|

?6
-34,9|



Karstulan kunta
Tilinpäätös 2020

Tehtäväalue: Yksityistiet ja liikenneturvallisuus
Tehtäväalueen tarkoitus:
Kuntalaisten liikenneyhteyksien turvaaminen, tieolojen ja tieverkon kehittäminen sekä liikenneturvalli-
suustyö.
Tehtäväalueen vastuuhenkilöt:

Ympäristösihteeri/mittausteknikko, yhdyskuntateknikko
Perustelut ja informatiiviset tiedot:
Yksityisteiden perusparannus-ja kunnostushankkeita tuetaan (1-2 tietä/vuosi). Valtionavustusta saaviin
hankkeisiin annetaan kunnan avustusta 30 % määrärahan puitteissa, muihin enintään 75 % erillisillä
päätöksillä. 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. Kokoukset pidettiin 25. 3. 2020 ja
21.9. 2020. Karstula osallistuu Pohjoisen Keski-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelmien laadintaan.

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

Viihtyisää maaseutumaista asuin-
ja toimintaympäristöä tukevat lii-
kenneyhteydet.

Vaikuttaminen yleisten teiden
hoito-ja kunnostustasoon.

Mittari:

Toteutuneet perusparannukset
Toteutuneet kunnossapitoavus-
tukset

Tavoitetaso/Arvioi nti:

Kunnossapitoavustusten seu-
ranta: 1/3 tukea saavista yksi-
tyisteistä tarkastetaan vuosit-
tain.

Tavoite toteutui. Yksi yksityis-
tie peruskorjattiin kunnan ja
EL Vn avustuksella.
Tiehankkeiden listaus.

Kuntalaispalaute yleisten tei-
den hoitotasosta välitetään
eteenpäin.
Tavoite toteutui.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

42200 Yksityistiet
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

-127824
-127824

TA
2020

-113680
-113680

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

-113680
-113 680

TOTEUMA
202001-12

-97 661
-97 661

POIKKEAMA

-16019
-16019

POIKK%

-14,1
-14,1



Karstulan kunta
Tilinpäätös 2020

MUITA KUSTANNUSPAIKKOJA

Palo-ja pelastustoimen kustannuspaikalle on kirjattu kunnan maksuosuus Keski-Suomen pelastus-
laitoksen toiminnasta. Jyväskylän kaupungin liikelaitoksena toimivan aluepelastuslaitoksen tehtävänä
on tarjota myös Karstulan kunnan alueella pelastuslaissa ja yhteistoimintasopimuksessa mainitut pal-
velut. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

46000 Palo-ja pelastustoimi

TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

^334 648
-334 648

TA
2020

-354400
-354 400

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

-354 400
-354400

TOTEUMA
202001-12

-354 352
-354 352

POIKKEAMA

-48
-48

POIKK%

Jätehuollon tehtävänä on Lampisuon suljetun kaatopaikka-alueen jälkitarkkailu, pienjateaseman
vuokratilojen tarjoaminen Sammakkokangas Oy:lle sekä varastotilan tarjoaminen omaan käyttöön ja
pahvinkeräykselle. Vastuuhenkilö: yhdyskuntateknikko.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

45300 Jätehuolto

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

16475
^2907
13567

TA
2020

-4940
-4940

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

-4940
-4940

TOTEUMA

202001-12

25
-7656
-7632

POIKKEAMA

-25
2716
2692

POIKK%

100
55

54,5

Väestönsuojelussa kunnan tehtävänä on avustaa pelastuslaitosta pelastustoiminnassa. Kustannus-
paikalle on kirjattu esim. Valmiusharjoittelusta ja Virve-viranomaispuhelimesta aiheutuvat kustannuk-
set. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

46100 Väestönsuojelu
TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP

2019

-1305
-1305

TA
2020

-1300
-1300

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

-1300
-1300

TOTEUMA
202001-12

-1305
-1305

POIKKEAMA

5

5

POIKK %

0,4
0,4

Sammutusvesipumppaamon tehtävänä on turvata Hongan/Humpin teollisuusalueella tarvittavan
sammutusveden riittävä saanti suurpalon sattuessa. Vastuuhenkilö: kiinteistöinsinööri.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

45000 Sammutusvesipumppaamo
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS

TP
2019

-424
-424
-424

-1431
-1855

TA

2020

-2240
-2240
-2240
-1340
-3580

MUUTOS
2020

3500

3500
3500

3500

TA+MUUTOS

3500
-2240

1260
1260

-1340
-80

TOTEUMA
202001-12

3748
-401

3348
3348

-1252
2096

POIKKEAMA

-248

-1839
-2088
-2088

-88
-2176

POIKK%

7,1
-82,1
165,7
165,7

-6,6
-2719,6
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Öljyvahinkojen torjunnassa kunnan eri viranomaisten ja laitosten tulee osallistua vahinkojen
torjuntaan ja huolehtia tarvittaessa vahingon jälkitorjunnasta. Vastuuhenkilö: ympäristösihteeri.

TALOUSARVION 2020 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

46200 Öljyvahinkojen torjunta

TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

TP
2019

o

TA
2020

-480
-480

MUUTOS
2020

o

TA+MUUTOS

-480
-480

TOTEUMA
202001-12

o

POIKKEAMA

-480
-480

POIKK %

-100
-100

Hulevesien käsittelyn kustannukset tulee käsitellä vesi-ja viemärihuollosta erillään. Vastuuhenkilö:
tekninen johtaja. Hulevesien kustannuspaikalla ei ole tapahtumia tilivuonna 2020.

Tehtäväalue: Vesi-ja viemärilaitos
(kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö)
Tehtäväalueen tarkoitus:

Keskitetty talousveden hankinta ja jakelu sekä viemärilaitostoiminta määritellyillä toiminta- ja kehittämis-
alueilla, kunnan omistaman vesihuoltoverkoston ja sen laitteistojen hoitaminen, rakentaminen ja sanee-
raaminen.

Tehtäväalueen vastuuhenkilö:
Yhdyskuntateknikko
Perustelut ja informatiiviset tiedot:
Vesi-ja viemärilaitoksella on kunnan alueella kuusi vedenottamoa, vuonna 2018 toimitettiin vettä 216742
m3. Kuivattu puhdistamoliete kompostoidaan toistaiseksi aumakompostointialueella Peränevalla.

Vesi- ja viemärilaitos tarjoaa suunnittelu- ja rakentamispalveluja kunnan muille palvelukeskuksille, yksi-
tyisille 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 men-
nessä. Jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus. Jätevesiviemäröinnin betonikaivojen saneeraus-
tarve ja määrät kartoitettiin Heikkilänmäen ja Etu-Wetkan alueilta vuoden 2017 aikana vuosien 2018-
2022 saneerausohjelman pohjaksi.
Ajankohtaiset vesihuollon suunnitelmat: Uusien vedenottamoiden suunnitteluja hankinta siirtyi eteen-
päin. Puhdistamon saneeraus ja laajennushanke on edennyt kvr-urakoitsijan valintaan. Vesitornin sa-
neeraussuunnitelman laatiminen 2017 tehdyn rakenneteknisen kuntotutkimuksen pohjalta viivästyi labo-
ratoriotufkimusten ja tulosten saannin viiveen vuoksi vuodelle 2021.

Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

Vesi- ja viemärilaitostoiminta hoi-
detaan taloudellisesti kannattavalla
tavalla.

Verkostoille ja laitteistoille saavute-
taan optimaalinen elinkaari.

Mittari:

Tilikauden tulos (toimin-
takate, poistot ja korot).

Vesi- ja viemäriverkosto-
jen vuotovesien määrä

Tavoitetaso/Arviointi:
Vesihuollon osalta tilikauden tulos 3 %
liikevaihdosta.
Tilikauden tulostavoite saavutettu.
Viemäriverkoston saneeraaminen uusi-
maila 500-1000 m betoniviemäreitä

vuosittain.
Saneeraamatta noin 2170 m.
Jätevesiviemäröinnin betonikaivojen
saneeraaminen muovikalvoiksi.
Betonikaivoja saneerattiin muovisiksi 2
kpl.
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Jätevedenpuhdistamon mahdolli-
simman hyvä toiminta.

Hyvä talousveden laatu.

Mitatut puhdistustulokset

Talousvesinäytteet

Vesilaitoksen vuotovedet alle 10 %
myydyistä vesikuutioista.
Tavoite ei ole toteutunut. Vuotovesien
määrä 23 % vuonna 2020 pumpatusta
vesikuutioista (2019^20%).
Puhdistustulokset vähintään lupaehto-
jen mukaiset.
Lupaehdot täyttyivät muilta paitsi ty-
penpoiston osalta vuosineljännes tar-
kasteluissa vuositasolla.

Vedenottamoilla pH, rauta ja mangaani
suositusten mukaiset.

Toteutui. Päävedenottamoiden alueella
ph välillä 6, 9-8, 4. Rauta ja mangaani
suositusten mukaiset. Rillakankaan ve-
denottoa vähennetty mangaanipitoi-
suurien nousun välttämiseksi vedenot-
lamalla.

TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN KUSTANNUSPAIKOITTAIN, SISÄISET JA ULKOISET ERÄT

44000 Vesilaitos

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE

Poistotja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

44100 Viemärilaitos

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE

Poistot Ja arronalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

44150 Aumakompostointi/Peräneva
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
VUOSIKATE
Tl Ll KAUDEN TULOS

TP
2019

324407

-192 399
132 007
132007
-46G40
85367

360889
-193 112
167 776
167 776

-104385
63392

5909
-4812
1097
1097
1097

TA
2020

340910
-184680
156 230
156 230
-47 520
108 710

374000
-195480
178 520
178 520

-104050
74470

6700
-11670

-4970
-4970
-4970

MUUTOS
2020

-7530
-7530
-7530

-7530

-19530
-19530
-19 530

-19530

o

o

o

TA+MUUTOS

340910
-192210
148700
148 700
-47 520
101180

374 000

-215 010
158 990
158 990

-104 050
54940

6700

-11670
-4970
-4970
-4970

TOTEUMA

202001-12

311179
-189 730
121449
121449
-43 165
78284

348087
-210 048
138 038
138038

-100003
38036

5422
-3875

1547
1547
1547

POIKKEAMA

29731
-2480
27251
27251
-4355
22896

25913
-4962
20952
20952

-4047
16904

1278
^7795

-6517
-6517
-6517

POIKKX

-s,/

-l,3
-18,3
^18,3
-9,2

'22,6

-6,9
-2,3

'13,2
-13,2
-3,9

-30,8

-19,1
-66,8

-131,1
-131,1
-131,1
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KONSERNIYHTIÖILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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:

Yhtiö kehittää yrittämisen toimin-
taympäristöä kilpailukykyisemmäksi
sekä edistää asiakkaidensa kannat-

tavan liiketoiminnan kehittymistä, ra-
hoituksen järjestymistä ja osaamista.

Työpaikkaomavaraisuus
Yritysten määrä

Yhtiö toimii arvojensa mukaisesti:
luottamuksellisuus, nopeus, yritys-ja
asiakaslähtöisyys, Joustavuus ja en-
nakkoluutottomuus.

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Tavoitetaso/Arviointi
Työpaikkaomavaraisuus 100 %.
Toteutunut 101, 5%
Yritysten määrä entisellä tasolla.
Nettomuutos -6 kpl

Asiakastyytyväisyys keskimäärin hyvä.
Elpo arvio: Hyvä 4, 35/5 (2020)

Tilikauden tulos Nollatulos.
Toteutunut - 78 789, 95  

Yhtiön toiminta on tehokasta ja talou-
dellista.

Konserniohjauksen toteutuminen
Yhtiökokousasiat on käsitelty kunnanhallituksessa toimitusjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet
yhtiökokousedustajalle. Elinkeino-ja yritysasioita yleensä käsitteleviä infoja pidetään ajankohtaisten hankkei-
den yhteydessä kunnanhallitukselle yhtiökokousasioiden lisäksi 2-3 vuodessa. Lisäksi pidetään kunnanvaltuus-
toinfo vähintään kerran vuodessa. Puulaakson Sijoituksen neuvottelukunta toimii ohjeensa mukaisesti yhteis-
työelimenä.

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 kiinteis-
töjenja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti-ja huoltotoimintaa. Kunta omistaa 100 % yhtiön osak-
keistä.

Yhtiö pyrkii edelleen vähentämään vuokra-asuntojen liikakapasiteettia myynneillä ym. toimenpiteillä.
Kuntastrategiaan perustuvat tavoitteet
Tavoite:

Yhtiö tarjoaa monipuolista ja viihtyisää
vuokra-asumisympäristöä karstulalai-
sille ja kuntaan muuttaville.

Vuokra-asunnot ovat käyttötarkoituk-
sensa mukaisessa käytössä.

Yhtiön toiminta on taloudellisesti kan-
naitavaa vuokratuloihin perustuen.

Mittari:

Asuntojen kuntoonpano
Asuntohakemusten käsittelyaika

Vuokrausaste

Tilinpäätös

Tavoitetaso/Arviointi:

Asuntojen kunnostuksesta on
alle 10 vuotta 30 % asun-
noista, 10-20 vuotta 60 %

asunnoista.
Ei toteudu.
Päätöksen saa 1 viikon kulu-

essa asuntohakemuksen jättä-
misestä.
Toteutuu.
Vähintään 85 %.

Ei toteudu (61, 3 %}.
Tilikauden tulos positiivinen.
Ei toteudu.

Vieraan pääoman määrä ta-
seessa vähenevä.

Toteutuu.

Vuokrasaamiset < 5 % liike-
vaihdosta.

Ei toteudu (7, 4%).
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Konserniohjaus
Kunnanhallitus nimeää yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitus-
johtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiön keskeisistä asioista annetaan
infoa kunnanhallitukselle yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä.

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 omis-
taa 100 % yhtiön osakkeista.
Strategiset tavoitteet
Tavoite:

Mahdollisimman moni yhtiön kannalta
taloudellisesti liitettävissä oleva kiin-

teistä tulee kaukolämmön piiriin.

Alueellisesti kilpailukykyisellä
asiakashinnalla pienehkön osingon
jakaminen omistajille.

Mittari:

Vuotuiset ja yhteenlasketut liitty-
jätiedot

Hintavertailut

Tilinpäätöstiedot

Tavoitetaso/Arviointi:

Useita uusia liittyjiä
Toteutunut: 1 uusi liittymä

Energianhinta on
61, 77  /MWh, alv 0% +
kiinteistökohtainen filaus-
vesivirran mukainen pe-
rusmaksu  /kk.

Liiketappio -47 787  
Konserniohjaus
Kunnanhallitus nimeää yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimi-
tusjohtajan tai yhtiön hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedusta-
jalle. Mahdollisten periaateratkaisujen yhteydessä pidetään infoja kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuus-
tolle.

Karstulan Lämpöverkko Oy: n vuoden 2019 toimintatietoja ja niiden vertailu edellisvuosiin;

Sopimuksia, kpl
Asiakkaita, kpl

Kaukolämmitettävä raken-
nustilavuus, m3

Lämmön myynti, gwh
Muutos edellisvuoteen, %

Kaukolämmön hinta,  /mwh
Verollinen keskihinta Suo-

messa (sisältäen energia-
ja tehomaksun)
Yhtiön vastaava verolli-
nen keskihinta

Yhtiön liikevaihto,  

2020

142
107

438 400

16,9
-4, 1 %

96, 39

95, 37

1 203715

2019

142
107

441 400

17,6
-0, 6 %

95, 72

92, 76

1 341 587

2018

140
105

434 700

17,5
-0, 6 %

95, 84

92, 03

1 300 404

2017

137
102

417600

17,6
+8,6 %

94, 24

87, 76

1 249 006
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Puulaakson Energia Oy
Yhtiön toimialana on prosessihöyryn, prosessilämmön, kaukolämmön ja sähkön tuottaminen, osakasso-
pimuksen mukaisesti puupohjaisen polttoaineen avulla omakustannushintaan osakkaille. Kunta omistaa
yhtiöstä 37, 3 % ja Karstulan Lämpöverkko Oy 36, 8 %. Kunnan suora ja välillinen omistus yhtiöstä on yh-
teensä 74, 1 %.

Strategiset tavoitteet
Tavoite:

Yhtiö tuottaa osakassopimuksen mu-
kaisesti omakustannusperiaatteella
kaukolämpöenergiaa Karstulan Lämpö-
verkko Oy:lle

Yhtiö toimii taloudellisesti kannattavasti
ja pystyy vastaamaan käyttö- sekä in-
vestointikustannuksistaan.

Mittari:

Omakustannushinnan

kehitys

Hintavertailu

Tilinpäätöstiedot

Tavoitetaso/Arviointi:

Omistajien hyväksymän ta-
loussuunnitelman mukaan:
59, 81  /MWh, alv 0%.

Positiivinen tulos
Liikevoitto 184 294  

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

Puulaakson Energia Oy:n vuoden 2019 toimintatietoja ja niiden vertailu edellisvuosiin:

Tuotanto, GWh
- kokonaislämpöteho
- kaukolämpö
- prosessilämpö

sähkö

Yhtiön liikevaihto,  

2020

32,6
17,0

5,5
1,6

1 469 559

2019

34,5
18,0
6,2
1,3

1 469 309

2018

35,5
19,0

5,5
1,8

1 496 426

2017

36,0
19,0

6,6
2,0

1 397 844

Muut Karstulan kunnan kannalta keskeiset yhteisöt

Kunnan määräysvallassa olevia yhtiöitä ovat lisäksi As Oy Vuokrakelsa ja As Oy Vuokrakarstu.

Karstulan kunnan konserniohjaukseen ja -talouteen sekä edunvalvontaan liittyen keskeisiä, viralli-
seen kuntakonserniin kuulumattomia yhteisöjä ovat mm. Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sai-
raanhoitopiiri ky, SoTe Ky, Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö, Pohjoisen Keski-Suomen Verkko-
palvelut Oy, Keski-Suomen Verkkoholding Oy ja Keski-Suomen Valokuituverkot Oy, Äänekosken
ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE, Pohjoisen Keski-Suomen musiikkiopisto, Sam-
makkokangas Oyjajätelautakunta, sekä Keski-Suomen palo-ja pelastuslaitos.

Näiden yhteisöjen osalta konserniohjauksesta vastaava luottamushenkilötoimielin on määritelty
hallintosäännössä. Keskeinen periaate toiminnan ja talouden ohjauksessa on näidenkin osalta
ollut Karstulastrategia 2018, yleinen toiminnallis-taloudellisuus sekä riittävä ja säännöllinen yh-
teistyö.
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TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT

Valmistus omaan käyttöön

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

Verotulot

Valtionosuudet

^ahoitustuototja -kulut
<orkotuotot

Vluut rahoitustuotot

<orkokulut

Vluut rahoituskulut

^ahoitustuototja -kulut

/UOSIKATE

'oistotja arvonalentumiset

iuunnitefman mukaiset poistot
\rvonalentumiset

>oistotja arvonalentumiset

riLIKAUDEN TULOS

-ILIKAUDEN YLI. /AUJÄÄMÄ

TA

202

202

19

36

165

42i

5i

-761:

-1993

-141:

-541

-25:

-29 76:

-25 47'

12891

1498'

4i

l:

-6:

-5(

-5i

234i

-186]

-186]

48E

48E

MUUTO

202

-4

3

-l

13
-17i

-9!

-15'

-16!
-33;

162'

l

6(

5(

12;

124;

-6;

-6:

118C

118C

TA+MUUTO

198
18
36'

169

422

5i

-748;

-20 11.

-142.

-551

-34<

-29 911

-25641

1256;

1661;

5'

l;

-l

(

6'

359;

-1861

-65

-192';

166E

1668

TOTEUMA

2020 01-12

191

17

35

172

416

5

-738

-1964

-135

-50;

-41i

-29 31.

-25 08'

1266:

16 54!

5'

l'

(

6;

418i

-17V

-24;

-198';

2201

2201

POIKKEAM,

e

l

-3

5

-9

-46

-6

-4

6

-60

-55

-10

6

l

l

(

-59'

-IL

17:

6(

-53;

-53:

POIKKI

-3,;
-7,:
-2,:
2,:

-l,;
13,;

-1,3

-2,3

-4,4

-7,6

19,2

-2

-2,2
0,8

-0,4

0,5

14,8

-26,1

-19,2

3,8
16,5

-6,3

271,2

3,1

32

32
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INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Talousarvioon 2020 sisältyneiden investointien rahavirraksi arvioitiin yhteensä 3 437 M  ja inves-
tointimenoksi 3 486 M . Valtuuston 7. 12. 20 hyväksymässä lisätalousarviossa todettiin listaus in-
vestointiohjelman hankkeista, jotka vuonna 2020 toteutuivat arvioitua pienemmin kustannuksin tai
jäivät toteutumatta. Investointiohjelman muutoksista koitui lisätalousarviossa investointiosaan 2
622 M  nettomenojen vähennys, jonka jälkeen investointien rahavirraksi arvioitiin 0, 815 M . In-
vestointimenoksi arvioitiin 0, 825 M .

Toteutunut investointien rahavirta oli 0, 322 M . Toteutuneet investointimenot olivat 0, 691 M .

Talousarvion investointiosan toteuma esitetään hankkeittain tilinpäätöksen liitteenä.

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Toiminta ja investoinnit

Toiminnan rahavirta

Vuosikate

Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta

Investointimenot

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminta ja investoinnit, netto

Rahoitustoiminta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys muille

Antolainasaamisten lisäys liikelaitoksille

Antolainasaamisten vähennys muilta

Antolainasaamisten vähennys liikelaitoksilta

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen

FA 2020

2349

-3486

50

-1087

-10S]

MUUTOS

1245

92

2662

-40
3959

3 955

fA + muutos

3594
92

-825

10

2871

2871

Toteuma

4188
-4202

-691
279

90

-336

-200

52

-484

Poikkeama  

-594

4294

-134
-279

-80

3207

200

-52

3355

Poikkeama %

-16,5
-4677,4

16,2

100,0

-802,2
-111,7

100,0

100,0

116,9
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YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMISESTA

ulkoinen ja sisäinen

KÄYTTÖTALOUSOSA
Kunnanhallitus

Sosiaali-ja terveystoimi
Sivistyspalvelukeskus
Tekninen palvelukeskus
TULOSLASKELMAOSA
Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustuotot-ja kulut
Satunnaiset erät

INVESTOINTIOSA
Sitovuus hankkeittain

RAHOITUSOSA
Akntolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset
Anto laina saa mi sten vähennykset

.
aina kanna n muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutokset

YHTEENSÄ

Sitovuus

Netto
Metto
^Jetto
Metto

ärutto
Brutto
3 rutto
ärutto

\letto

3rutto
3 rutto

irutto
Srutto
»letto

arärahat, 1 OOC

Ta+muutos

3893
17716
6998
3009

815

32431

1 Tuloarvio, 1 000  
Foteuma Poikkeama

3491
17505
6868
3000

322

200

31 386

40;
21-
13(

c

49;

-20C

1 045

TA+muulToteuma

2211

33
698

2979

12563
16613

65

35162

2058
33

642
2985

12663
16548

67

52

35048

Poikkeama

-152
c

-se
6

100
-65

2

52

-114
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3 Tilinpäätöslaskelmat

TULOSLASKELMA 2020 2019

Toimintatuotot

Myyntituotot

Maksutuotot

Tuet Ja avustukset

Muut toimintatuotot

Toimintatuotot

Valmistus omaan käyttöön

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Avustukset

Muut toimintakulut

Toimintakulut

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitusluotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Rahoitustuototja -kulut

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tulos

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

l 914 079,79

175 097,90
352 550, 23

l 726 678, 70

4 168 406, 62

56 774, 32

-5 730 560, 77

-l 655 670, 11

-l 407 008, 16

-248 661, 95

-19 646 259,07
-l 357 459, 48

-508 267, 75

-415 838, 33

-29 314 055, 51

-25 088 874, 57

12 6G2 637, 78

16 547 595, 00

54 244, 12

13 890, 87

-886, 66

-323,38
66 924,95

4 188 283,16

-l 744 398, 59

-242 921, 38

-l 987 319, 97

2 200 963, 19
2 200 963, 19

2 062 307, 26

217 750, 74

444 788, 35

l 903 534,33
4 G28 380, 68

11 556, 80

-6 462 205, 24

-l 782 999, 26

-1515549, 11

-267 450, 15

-19 985 243, 50

-l 595 481, 46

-475 936, 55

-4 648 481, 68

-34 950 347,69
-30 310 410, 21

12 537 517, 63

14 684 793, 00

52 764, 06

31 728, 79

-l 009, 72

-10, 65

83 472, 48

-3 004 627, 10

-l 890 076,63

-l 890 076, 63

-4 894 703, 73

-4 894 703,73
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RAHOITUSLASKELMA

2020 2019

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 4188283, 16

Tulorahoituksen korjauserät -4202034, 40

Investointien rahavirta

Investointimenot -691071, 14

Rahoitusosuudet investointimenoihin 279176, 92

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 90220, 00

Toiminan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys

Antolainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos

Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

-3004627, 10

-13 751, 24 4 157 746, 28

-321674, 22

-335 425, 46

-200000, 00

52250, 00 -147750, 00

-2 400, 00
2101, 60

167628, 13
39762, 34 207 092, 07

59 342, 07

-965 367, 53

-1055, 01

209 691, 55

35775, 17

83 768, 91
2548, 78

-69396, 16
.131 822, 46

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31. 12. 9402805, 92

Rahavarat 1. 1. 9678889, 31

9678889, 31

-276083, 39 9361626, 88

1153119, 18

-756730, 99
396388, 19

35775, 17

-114900, 93

-79 125, 76

-76083, 39 -276083, 39 317262, 43 317262, 43

317 262, 43

y P
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TASE

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet

Maa-ja vesialueet
Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneetja kalusto
Ennakkomaksutja keskeneräiset hank.

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Muut lainasaamiset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Lahjoitusrahastojen varat

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineetja tarvikkeet

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

Muut saamiset

Siirtossamiset

Rahoitusarvopaperit

Osakkeetja osuudet

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA

31. 12. 2020

21350158, 39

217415, 11

17707, 24

199 707, 87

15 608 315, 49

2814156, 90

8994115, 52

3 363 017, 41

4579, 60

432 446, 06

5524427, 79

4801023, 14

723404, 65

11 530, 07

11 530, 07

10112379, 01

86 622, 48

86 622, 48

622950, 61

622 950, 61

380866, 20

20221, 94

221 862, 47

2 008 227, 06

2 008 227, 06

7394578, 86

31474067, 47

31. 12. 2019

22988589, 70

264502,01
17707, 24

246 794, 77

17274652, 10

2860730, 71

9929101, 11

3 762110, 06

6713, 04

715997, 18

5449435, 59

4873780, 94

575654, 65

12 330, 54

12 330, 54

10558192, 13

88 724, 08

88724,08

790578, 74

790578, 74

369920, 06

185803,43
234855, 25

2008227, 06

2008227, 06

7670662, 25

33559112, 37

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma

Muut omat rahastot

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijään

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

PAKOLLISET VARAUKSET

Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Muut velat

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilte

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

VASTATTAVAA

31. 12. 2020

15 792 116, 48

13876877, 28

556 693, 77

-842 417, 76

2200963,19

0, 00

0, 00

101 589, 98

101 589, 98

15 580 361, 01

440025, 93

440025, 93

15 140 335, 08

13 000 000, 00

11070, 00

791793, 13

157 176, 55

1180 295, 40

31474 067. 47

31. 12. 2019

13591153, 29

13876877, 28

556693, 77

4052285, 97

-4894703, 73

4322569, 96

4322569, 96

104 790, 45

104 790, 45

15540598, 67

436 798, 33

436 798, 33

15 103 800, 34

13 000 000, 00

7 292, 54

874 732, 66

138414, 17

l 083 360, 97

33 559 112, 37
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KONSERNITULOSLASKELMA

2020 2019

Toimintatuotot

Toimintakulut

Toimintakate

Verotulot

Valtionosuudet

Rahoitustuototja -kulut
Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Korkokulut

Muut rahoituskulut

Vuosikate

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset

Arvonalentumiset

Tilikauden tulos

Tilinpäätössiirrot

Tilikauden verot

Laskennalliset verot

Vähemmistöosuudet

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

62361, 76

29 666, 21

-51 580, 57
.35 046, 44

34 039 238, 47
.58 983 411, 89
.24 944 173, 42

12662637, 78

17 276 522, 94

5 400, 96

69 989, 07

29324, 75

-53 581, 80

-32226, 37

34 342 517, 56

-64 933 188, 02

-30 590 670, 46

12537517, 63

15 319 852, 03

13 505, 65
5000388, 26

. 2 544 334, 01

-242 921, 38 -2 787 255, 39

-2719795, 15

-2 627 814, 00

0, 00 -2 627 814, 00

2 213 132, 87

-l 225, 21

-45936, 10

-4949, 20

-48 914, 56

2 112 107, 80

-5347609, 15

193, 86

-24 346, 45

5 462, 06

-10014, 79

-5 376 314, 47
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RAHOITUSLASKELMA

2020 2019

Toiminnan rahavirta

Vuosikate

Tilikauden verot

Tulorahoituksen korjauserät

Investointien rahavirta

Investointimenot

Rahoitusosuudet investointimenoihin

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Toiminanja investointien rahavirta

5000388, 26 -2914126, 23
-45936, 10 -24346, 45

-4196619, 82 757832, 34 4251796, 41 1313323, 73

-3371957, 11 -4260536, 73

272 834, 41 92, 64

237550, 90 -2861571,80 212523, 80 -4047920, 29

-2 103 739, 46 -2 734 596, 56

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys

Antolainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos

Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta

-20000, 00 1188292, 65

47250, 00 27250,00 102441,83 1290734,48

997592, 51 2862890, 21
. 1226475, 82 -607017, 80

1529756, 34 1300873,03 -1100392, 14 1155480,27
-157, 28 -183283, 63

-202, 52 83969,43
-157860, 47 59161, 34

794905, 63 1901403,51
166278, 19 803120,83 -1598788,75 445745, 53

2131086, 58 2 708 676, 65

Rahavarojen muutos 27347, 12 -25919, 91

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31. 12.

Rahavarat 1. 1.

12847425, 75

12820078, 63

12 817 590, 68

27347, 12 12843510, 59 -25919, 91
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KONSERNITASE

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Muut pitkävaikutteiset menot

Ennakkomaksut

Aineelliset hyödykkeet

Maa-ja vesialueet

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

2020
loooe

2019
1000C

35274540,89 35326784,99
1533993, 67 1114246. 92

560147,82 543 164,58
217415,11 264502,01
756430,74 306580,33

32 636161,00
3420787,80

12544464. 09

4662396,85
1962 189,68

11726,09
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki nn 10034596, 49

33 037 806,93
3 471566,31

13436107,24
5 128 907,36
2060030,42

11726,09
8929469,51

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Muut lainasaamiset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Valtion toimeksiannot

Lahjoitusrahastojen varat

Muut toimeksiantojen varat

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet

Keskeneräiset tuotteet

Muu vaihto-omaisuus

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Lainasaamiset

Muut saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit

Osakkeetja osuudet

Sijoitukset rahamarkkmainstrumentteihi

Joukkovelkakirjalainasaamiset

Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1104386,22 1174731.U
870132,70 913227,62
234253,52 261503,52

48395,56
36688,23
11530,07

177,26

13 277,25
773, 65

12 330,54
173,06

16 344 902, 37 16 633 645. 60

495 979,88
315 638,46

0,00
180 341, 42

3001496,74
15 077, 78

10446, 02

4 631,76
2986418,96
1332 694,68

56599, 62
433 933,99

1163 190,67

2 776 793,43
2 008 227,06

694907, 20

0,00
73659, 17

338 119,43
225 033,51

0, 00
113085,92

3477935,49
32 1U.65
31572,85

541,80
3445820, 84

1159 128,02
11940,98

1025621, 78

1249 130,06

2368474,72
2 008 227,06

0, 00
0, 00

360 247,66

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma

Arvon korot us ra h asto

Muut omat rahastot

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijään
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

VÄHEMMISTÖOSUUDET

PAKOLLISETVARAUKSET
Muut pakolliset varaukset

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksi annot

Lahoitusrahastojen pääomat

Muut toimeksiantojen pääomat

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuuslaitoksilta

Lainat julkisyhteisöiltä

Muut velat/Liittymismaksut ja muut

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat/Liittymismaksut Ja muut v
Siirtovelat

Laskennalliset verovelat

VASTATTAVAA

2020

1000C

14574447,12
13876877,28

0,00
370 699,05

n -1785237,01
2 112 107. 80

350785,80

399 294,20
399 294,20

164 213, 69

55 050,82
106 244, 75

2918,12

36179098,01
14124122, 82

13 009 339,55
0, 00

1114 783, 27

22054975,19
14 781033, 59

41199, 97

2 707 809,94
453 394,52

4 047 713,89
23 823,28

51 667 838,82

2019

1000C

12426169,84
13876877,28

0, 00
404063, 27

3521543,78
-5376314,49

300550,76

4 731020, 43

4731020,43

129297,90
14 992,50

111901,71
2403, 69

34 386 668,91
14077441, 10

12 987 567,43
0, 00

1089873,67

20309227,81
13 501932,67

33458,62
1763927, 68

1434009,29
3557025,17

18874, 08

51973 707,84

10070632, 32 10449115, 96

51667 838,82 51973 707,84
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KIRJANPIDOLLISESTI ERIYTETTy TASEYKSIKKÖ: VESI- JA VIEMÄRILAITOS

VESI- JA VIEMÄRILAITOS, TULOSLASKELMA

Liikevaihto

Valmiiden Ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys t
Valmistus omaan käyttöön

Liiketoiminnan muut tuotot

Tuet Ja avustukset kunnalta
Materiaalit ja palvelut

Aineet tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

Varastojen lisäys tai vähennys

Palvelujen ostot

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Liiketoiminan muut kutut

Liikeylijäämä

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Kunnalle maksetut korkokulut

Muille maksetut korkokulut

Korvaus peruspääomasta

Muut rahoituskulut

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä

Satunnaiset tuotot ja -kulut

Ylijäämä ennen varauksia

Poistoeron lisäys tai vähennys

Vapaehtoisten varausten lisäys tai vähennys
Tuloverot

Tilikauden ylijäämä

Liiketoiminnan tunnusluvut

Sijoitetun pääoman tuotto, %

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %

Voitto, %

2020

664 072, 15

615, 31

2019

690 543,31

661,29

197 691,81

108 370, 40

102 954, 22

-89 321, 41

203039, 16

160 391,38
-42 647, 78

-35471, 15

-7 176, 63

143 167, 80

151 024, 68

-2922, 17

117 866, 52

-40 210, 49

-7 793, 24

-32 417, 25

77 656, 03

77 656, 03

-173 914, 69

-102 954, 22

-102 954, 22

-70 960,47
-215 203, 40

-170 328, 88

-44 874, 52

-37 927,32
-6 947,20

-151 024, 68

-151 024, 68

-l 205,92
149 855,91
-41 323, 80

-8 906,55

-32 417, 25

108 532,11

108 532,11

5,03

4,5

5,3
11,7

108 532, 11

5,7

6,8

15,8

Sijoitetun pääoman tuotto mittaa liikelaitoksen suhteellista kannattavuutta. Erikseen lasketaan
kunnan sijoittaman pääoman tuotto. Sijoitetun pääoman tuottoa kuvaavat tunnusluvut ovat hei-
kentyneet edellisestä vuodesta.

Voittoprosentti kertoo, kuinka suuren osuuden ylijäämä ennen varauksia muodostaa liikevaih-
dosta. Jos prosenttiluku on negatiivinen, toiminta on tappiollista. Tunnusluku on positiivinen mutta
heikentynyt edellisestä vuodesta.
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RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä

Poistotja an/onalentumiset

Rahoitustuototja-kulut

Investointien rahavirta

investointimenot

Toiminnan ja investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta

Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle

Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos muilta

Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos

Quick ratio (maksuvslmiussuhde)

Current ratio (käyttöpääomasuhde)

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

5 vuode Itä, 1000 

Lainanhoitokate

2020

220823, 83

117866, 52

143 167, 80

-40210, 49

0, 00

0, 00

220823, 83

-53338, 38

2 327, 60

-55665, 98

0, 00

-167485, 45

-166073, 40

-1412, 05

-220823, 83

0, 00

25,8

25,8

1012

3,6

2019

259556, 79

149 855, 91

151024, 68

-41 323, 80

-42 949, 30

-42 949, 30

216 607, 49

-48 589, 58

7 076, 40

-55 665, 98

0, 00

-168017, 91

-169886, 68

l 868, 77

-216607, 49

0, 00

20,6

20,6

800

4,1

Quick ratio eli maksuvalmiussuhde kertoo, miten hyvin lyhytaikaisesti sidotuilla varoilla pystytään
kattamaan lyhytaikaiset velat. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan liikelaitos/ta-
seyksikköjen kesken. Tunnusluvun viitteelliset ohjearvot: erinomainen yli 1, 5, hyvä 1-1, 5, välttävä
0,, 3-0, 5, heikko alle 0, 5. Tunnusluvun arvo on pysynyt erinomaisella tasolla.

Current ratio eli käyttöpääomasuhde kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja nopeakiertoisten vel-
kojen suhteen. Siinä huomioidaan myös vaihto-omaisuus. Tunnuslukua voidaan parhaiten ver-
lailla saman toimialan liikelaitosten kesken, mutta se sopii myös eri toimialojen yritysten vertai-
luun. Tunnusluvun viitteelliset ohjearvot: erinomainen yli 2, 5, hyvä 2-2, 5, tyydyttävä 1-2, välttävä
1 , -1, 5, heikko alle 1. Tunnusluvun arvo on erinomainen.

Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä tunnusluku on parantanut edellisestä vuo-
desta ja täyttää omarahoitusvaatimuksen.

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten
maksuun. Lainanhoitokate on hyvällä tasolla.
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VESI- JA VIEMÄRILAITOS, TASE

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto

Sijoitukset

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

Saamiset kunnalta

Rahoitusarvopaperit

VASTAAVAA

31. 12. 2020 31. 12. 2019 VASTATTAVAA 31. 12. 2020 31. 12. 2019

l 758 779. 62 1901 947, 42 OMA PÄÄOMA 1834 297, 44 1 756 641, 41

0,00 0,00 Peruspääoma 1296 689,95 1296 689,95

1758779, 62 1901947, 42 Edellisten tilikausien ylijäämä 459951, 46 351419, 35

462384, 64 487867, 48 Tilikauden ylijäämä 77656, 03 108532, 11

1296394. 98 1414079, 94 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMA

928 223, 70

928 223, 70

928 223, 70

54034, 77

874 188, 93

2 687 003, 32

762 150, 30

762 150, 30

762 150, 30

79 561, 43

682 588, 87

2664097, 72

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat kunnalta

Liittymismaksutja muut velat

Lyhytaikainen

Lainat kunnalta

Ostovelat

Siirtovelat

VASTATTAVAA

Tunnusluvut

Omavaraisuusaste, %

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

Kertynytyliiäämä^e

Lainakanta 31. 12.,  

Lainasaamiset 31. 12..  

852 705,88

761 095, 91

333 995, 92

427 099, 99

91 609, 97

55 665, 98

13 342, 19

22 601, 80

2 687 003, 32

68, 3%

128, 3%

537 607, 49

816 761. 89

0, 00

907456, 31

814434, 29

389 661, 90

424 772, 39

93 022, 02

55 665, 98

12323. 13

25 032, 91

2664097, 72

66, 0%

131, 1%

459951, 46

870100, 27

0, 00
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MUUT ERIYTETYT LASKELMAT

Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuuden taustalla on valtiontukisääntelyn periaate, joka edellyttää
sekä taloudellista että muuta kuin taloudellista toimintaa harjoittavan yksikön eriyttävän nämä toi-
minnat sekä niihin kohdistuvat kustannukset, rahoituksen ja tulot toisistaan kirjanpidossaan sen
varmistamiseksi, ellei muulle kuin taloudelliselle toiminnalle annettua julkista rahoitusta käytetä
taloudellisen toiminnan tukemiseen. Velvollisuudesta kirjanpidon eriyttämiseen säädetään kilpai-
lulaissa.

Erillisselvityksen mukaan Karstulan kunnan olisi eriytettävä kaikki kilpailluilla markkinoilla tapah-
tuva taloudellinen toimintansa, koska kyseinen toiminta tehtäväalueittain tarkasteltuna pääsään-
töisesti ylittää 40 000 euroa vuodessa. Eriytettävää olisi siten muille kunnilla ja kuntayhtymille
sekä kuntakonserniin kuuluville tytäryhtiöille tuotetut talous-ja hallintopalvelut ja IT-palvelut sekä
kiinteistöjen ja toimitilojen vuokraus. Tämän lisäksi eriytettävää on yksityisille yrityksille tuotetut
palvelut kaikilla tehtäväalueilla sekä yksityisille henkilöille, joilla kunnalla ei lain perusteella ole
järjestettävä palveluja, tuotetut palvelut kaikilla tehtäväalueilla.

Eriyttämisen lähtökohtana on pidetty eriyttämisperiaatteiden mukaisia myyntituottoja. Kulujen
eriyttämiseksi on arvioitu myytyjen palvelujen tuottamiseen tarvittavien resurssien määrä, minkä
perusteella kulujen jyvitys on tehty.
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MUUT ERIYTETYT LASKELMAT (KILPAILU LAKI § 30)

IT-PALVELUT, TALOUSHALLINNON PALVELUT, HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JA RUOKAPALVELUT

TULOSLASKELMA 2020

Liikevaihto 753141, 00

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lis

Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot 10258, 00

Tuet ja avustukset kunnalta

Materiaalit ja palvelut -204179, 00

Aineet tarvikkeet ja tavarat -138 234, 00
Ostot tilikauden aikana -138234, 00

Varastojen lisäys tai vähennys

Palvelujen ostot -65 945, 00
Henkilöstökulut -472272, 00

Palkat ja palkkiot -379115, 00
Henkilösivukulut -93157, 00

Eläkekulut -75302, 00

Muut henkilösivukulut -17855,00

Poistot ja arvonalentumiset -15679, 00

Suunnitelman mukaiset poistot -15 679, 00
Arvonalentumiset

Liiketoiminan muut kulut -21211, 00

Liikeylijäämä 50058,00

Rahoitustuotot ja-kulut

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Kunnalle maksetut korkokulut

Muille maksetut korkokulut

Korvaus peruspääomasta

Muut rahoituskulut

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 50 058,00

Satunnaiset tuotot ja-kulut

Ylijäämä ennen varauksia 50058,00

Poistoeron lisäys tai vähennys

Vapaehtoisten varausten lisäys tai vähennys
Tuloverot

Tilikauden ylijäämä 50058,00
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MUUT ERIYTETYT LASKELMAT (KILPAILULAKI § 30)
KIINTEISTÖT

TULOSLASKELMA 2020

Liikevaihto 1407258,00

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lis

Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot 1657, 00

Tuet ja avustukset kunnalta

Materiaalit ja palvelut -490531,00

Aineet tarvikkeet ja tavarat -341571, 00
Ostot tilikauden aikana -341571,00

Varastojen lisäys tai vähennys

Palvelujen ostot -148 960, 00

Henkilöstökulut -53102,00

Palkat ja palkkiot -31916,00

Henkilösivukulut -21186,00
Eläkekulut -19419, 00

Muut henkilösivukulut -1767,00

Poistot ja arvonalentumiset -796431, 00

Suunnitelman mukaiset poistot -619925, 00
Arvonalentumiset -176506,00

Liiketoiminan muut kulut -64011,00

Liikeylijäämä 4840, 00

Rahoitusluotot ja-kulut
Korkotuotot

Muut rahoitustuotot

Kunnalle maksetut korkokulut

Muille maksetut korkokulut

Korvaus peruspääomasta

Muut rahoituskulut

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 4840,00

Satunnaiset tuotot ja -kulut

Ylijäämä ennen varauksia 4840,00

Poistoeron lisäys tai vähennys

Vapaehtoisten varausten lisäys tai vähennys
Tuloverot

Tilikauden ylijäämä 4840,00

ll <.
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4 Tilinpäätöksen liitetiedot

4. 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

4. 1. 1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankinta-
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoi-
tusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman
mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tu-
loslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan ar-
voon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä
tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä
alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä
alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan toden-
näköiseen luovutushintaan.

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on mer-
kitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.

2) Perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu edellisestä tilikau-
desta tai yleisohjeesta poikkeavaksi, sekä muutoksen vaikutukset: ei ilmoitettavaa

3) Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin: ei ilmoitettavaa

4) Selvitys, Jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen
tilikauden tietojen kanssa: edellisen tilikauden liitetietoja on muutettu niiltä osin, kun
huomattu niissä korjattavaa.

5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne ei-
vät ole merkitykseltään vähäisiä: ei ilmoitettavaa

4. 1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus: Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja
kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.
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Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet: Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä
saamiset ja velat on vähennetty siltä osin kuin konserniyhteisöiltä on saatu tiedot em. eristä. Kon-
serniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja
velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin si-
säilyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoeroja vapaaehtoiset varaukset: Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset
varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.
Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä
osakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi: Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eli-
minoitu.

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin ylijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konser-
nin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu: Konserniin kuuluvien Karstulan Vuokra-asunnot Oy:n, As Oy
Vuokrakarstun ja As Oy Vuokrakelsan kiinteistöjen tasearvoihin tehtiin alaskirjaukset seuraavasti:
Karstulan Vuokra-asunnot Oy -1 413 124  , As Oy Vuokrakarstu - 68 293   ja As Oy Vuokra-
kelsa -42 644  . Alaskirjauksilla saatettiin arvot vastaamaan paremmin niiden markkina-arvoa
myyntiarvojen ja vuokratuottojen perusteella. Kirjausten vaikutus konsernitaseessa on yhteensä
1 524 061  .

Osakkuusyhteisöt: Osakkuusyhteisöjä ei ole.

Poikkeavat arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät: ei ole käytetty

Poikkeavat tilikaudet: ei ole

4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Toimintatuotot päävastuualueittain (ulkoiset erät)

6) Toimintatuotot päävastuualueittain ulkoiset erät

Kunnanhallituksen päävastuualue

Sosiaali- ja terveystoimen päävastuualue

Sivistystoimen päävastuualue

Teknisen toimen päävastuualue

Toimintatuotot yhteensä

2020

1186 147

33064

602 294

2 346 902

4168407

2019

3 049 819

107 188

751 828

719 546

4 628 381

7) Verotulojen erittely

7) Verotulojen erittely
Kunnan tulovero

Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero

Muut verotulot

Verotulot yhteensä

T 2020
10 149 164

l 523 714

989760
o

12 662 638

2019

10075425

l 372 893

1089 199
o

12 537 517
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8) Valtionosuuksien erittely

Valtionosuuksien ja verotulomenetysten korvausten erittely

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Siitä; Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus (+/-)

Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus

Opetus-ja kulttuuritoimen rahahoituslain mukaiset valtionosuudet

Verotulomenetysten korvaus

Valtionosuudetjaverotulomenetysten korvaukset yhteensä

2020

13640394

3 974 257
545000

13173

2349027

16 547 594

2019

14 552 617

3 990 983

54125

14 606 742

9) Palvelujen ostojen erittely

9) Palvelujen ostojen erittely

Asiakaspalveluiden ostot

Muiden palveluiden ostot

Palvelujen ostot yhteensä

2020

17 304 029

2 342 230

19 646 259

2019

17 189 628

2 795 616

19 985 244

10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin
eriteltynä (Kuntalaki 19.2 §): ei ilmoitettavaa

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuun-
nitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden
hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Kunnanvaltuuston 17. 12. 2012 hyväksymässä poistosuunnitelmassa on joidenkin hyödykkeiden
taloudellisen pitoajan uudelleenarvioinnin perusteella poistoaikoja tarkistettu 1. 1. 2013 alkaen kir-
janpitolautakunnan kuntajaoston 15. 11. 2011 antaman yleisohjeen mukaisiksi. Poistosuunnitel-
man muutos koskee vain 1. 1. 2013 alkavan tilikauden ja sitä seuraavien tilikausien aikana valmis-
tuvien investointien suunnitelmapoistoja: aiempien tilikausien poistoja ei oikaista eikä 31. 12. 2012
mennessä valmistuneiden investointien poistosuunnitelmaa muuteta.

Poistosuunnitelman mukaisesti noudatetaan ensisijaisesti poistoaikojen alarajaa, ellei pidemmän
poistoajan käyttämiselle ole hyödykekohtaista perustetta. Enintään poistoaikojen ylärajojen mu-
kaisen pidemmän poistoajan käyttämisestä päättää kunnanhallitus.

Valtuusto on päättänyt seuraavista poistosuunnitelmasta poikkeavista lisäpoistoista:

. Valtuusto päätti 2. 9. 2019 § 49, että poistosuunnitelmasta perustellusta syystä poiketen Laak-
solan koulun kiinteistöstä tehdään vuonna 2020 lisäpoisto 201 597, 80  .

. Valtuusto päätti 2. 12. 2019 § 71, että poistosuunnitelmasta perustellusta syystä poiketen Ter-
veyskeskuskiinteistöstä tehdään vuonna 2020 lisäpoisto 150 000, 00.

. Kunnanhallitus päätti 1. 3. 2021 § 58, että Autola-kiinteistön arvoa alaskirjataan arviokirjan pe-
rusteella 176 506, 09 euroa. Päätös etenee valtuuston käsittelyyn.

* Kunnanhallitus päätti 26. 10. 2020 § 266, että Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n osakkeiden
arvo yht. 65 445   kirjataan alas kokonaisuudessaan.
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Arvioidut poistoajatja poistomenetelmät, 17. 12. 2012 alkaen
Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Maa-ja vesialueet

Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto-ja laitosrakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Asuinrakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet, torit ja puistot
Vesi-ja viemärirakenteet
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

Koneet ja kalusto
Kuljetusvälineet
Muut laitteet ja kalusteet

Keskeneräiset hankinnat

2-5 vuotta

20-50 vuotta
20-30 vuotta
30-50 vuotta

15-20 vuotta
30-40 vuotta
10-15 vuotta

4-7 vuotta
3-5 vuotta

Tasapoisto

Ei poistoja

Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto

Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto
Menojäännöspoisto

Tasapoisto
Tasapoisto

Ei poistoja

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuo-
sikuluiksi.

Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät, en-
nen17. 12.2012
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Maa-ja vesialueet
Rakennukset

Kiinteät koneet ja laitteet
Koneet ja kalusteet
Keskeneräiset hankinnat

3-5 vuotta

15-50 vuotta

7-25 vuotta
3-15 vuotta

Tasapoisto

Ei poistoja
Tasapoisto
Menojäännöspoisto
Tasapoisto
Ei poistoja

12) Selvitys olennaisista tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista:
Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n takausvastuu 4 303 065, 00 eur sekä siihen liittyvät viiväs-
tyskorot 19 504, 96 eur ajalta 1. 1. -31. 5. 2020. Pakollisen varauksen muutos yhteensä
4 322 569, 96 eur, varaus purettu takaustappion realisoitumisen/maksamisen yhteydessä.
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Pakollisten varausten muutokset

Takausvastuu, Keski-Suomen Verkkoholding Oy 1. 1.

Lisäykset tilikaudella

Vähennykset tilikaudella
Takausvastuu 31. 12.

Potilasvahinkovakuutusvastuu 1. 1.

Lisäykset tilikaudella
Potilasvahinkovakuutusvastuu 31. 12

Ympäristövastuu 1. 1.

Vähennykset ti li kaudella

Ympäristövastuu 31. 12.

Pakollinen varaus yhteensä 31. 12.

Konserni

2020|

3894441

8931|

3983751

19006|

-180891

917|

399 292|

2019

387 063

2381

389444

19006

19006

408450

Kunta

2020|

4 322 570|

-4 322 570|

0|

o l

2019

4 322 570

4 322 570

4322570

13) Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyö-
dykkeiden luovutusvoitoista ja luovutustappioista

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

Muut toimintatuotot

Maa-ja vesialueiden luovutusvoitot
Rakennusten luovutusvoitot

Muut luovutusvoitot

Luovutusvoitot yhteensä

Muut toimintakulut

Maa-ja vesialueiden luovutustappiot

Rakennusten luovutustappiot

Luovutustappiot yhteensä

Konserni

2020|

9438|

5963)

0|

15401f

134 348|

1343481

2019

7482

171258

270

179010

13916

521

14437

Kunta

2020|

9438]

5963|

0|

15401|

134 348|

1343481

2019

7482

171 258

178740

13916

13916

14)Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät: ei ilmoitettavaa

15) Yhteismäärät muihin rahoitustuottoihin sisältyvistä tuotoista, jotka on saatu osuuk-
sista muissa yhteisöissä, jos ne ovat olennaisia: ei ilmoitettavaa

16) Erittely poistoeron muutoksista: ei ilmoitettavaa.
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4. 3 Tasetta koskevat liitetiedot

4. 3. 1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

17) Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pää
oma-alennukset, Jos tällaisia kuluja on aktivoitu: ei ilmoitettavaa

18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät: ei ilmoitettavaa

19) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

Taseen pysyvistä vastaavista esitetään liitetietoina
Poistamaton hankintameno tilikauden alussa

Lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana samoin kuin siirrot erien välillä
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden arvonalentumisetja niiden palautukset
Tilikauden aikana kirjanpitolain 4 luvun 5. 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla hankintamenoon luettujen

korkojen määrä
Tilikauden rahoitusosuudet.

Tilikauden suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät olennaiset lisäpoistot suunnitelman mu-
kaisten poistojen kohteena olevasta aineettomasta ja aineellisesta hyödykkeestä on eriteltävä ti-
linpäätöksen lisätiedoissa.

PYSYVÄT VASTAAVAT 31. 12. 2020

Poistamaton hankintameno 1. 1.

Lisäykset tilikauden aikana

Rahoitusosuudet tilikaudella

Vähennykset tilikauden aikana

Siirrot erien välillä

Tilikauden poisto

Arvonalennukset ja niiden palautukset

Poistamaton hankintameno 31. 12.

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31. 12.

Olennaiset lisäpoistot

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat

oikeudet

17707, 241

17 707, 24|

17 707, 24|

Muut pitkä-

vaikutteiset

menot

246 794, 7;

62 172, 05

-261 837, 4;

214404, 53

-61 826, 05

199 707, 87

199 707, 87

Yhteensä

264502, 01

62 172, 05

-261837, 43

214404, 53

-61826, 05

217415, 11

217415, 11

; 1.1
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PYSYVÄT VASTAAVAT 31. 12. 2020

Poistamaton hankintameno 1. 1.

Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella

Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä

Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno 31. 12.

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31. 12.

Olennaiset lisäpoistot

Aineelliset hyödykkeet
Maa-

alueet

2 860 730, 71|

5 500, 001

-52073, 811

2 814 156, 901

2 814 156, 901

Rakennukset

9929101, 11

246 253, 06

-15521, 73

-158 681, 75

396 498, 76

-l 227 027, 84

-176 506, 09

8994115, 52

8994115, 52

-351 597, 80

Kiinteät

rakenteet

ja laitteet

3 762 110,06

54 318,61

0,00

-453411, 26

3 363 017,41

3363017,41

Koneet

la
kalusteet

6713, 04

-2 133, 44

4 579, 60

4 579, 60

Kesken

eräiset

hankinnat

715 997, 15

327 352, 17

-610 903, 29

432 446,03

432 446, 03

Yhteensä

17 274 652. 07

633 423, 84

-15 521, 73

-210755, 56

-214404, 53

-l 682 572, 54

-176 506, 09

15 608 315,46

0,00

0,00

15 608 315,46

PYSYVÄT VASTAAVIEN SIJOITUKSET 31. 12

Hankintameno 1. 1.

Lisäykset

Vähennykset

Siirrot erien välillä

Hankintameno 31. 12.

Arvonalennukset

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31. 12.

'020

Osakkeetja osuudet
Osakkkeet

konserni

yhtiöt

2630646, 27|

2 630 646, 27|

2 630 646, 27|

Kunta-

yhtymä
osuudet

1425041, 74

-7 312, 80

1417728, 94

1417728, 94

Osakkeet

omistus-

yht. yht.

Muut

osakkeet

ja osuudet

818092, 93

-65 445, 00

752 647, 93

752 647, 93

Yhteensä

4 873 780, 94

-72 757, 80

4801023, 14

4801023, 14
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PYSYVÄT VASTAAVIEN SIJOITUKSET 31. 12

Hankintameno 1. 1.

Lisäykset

Vähennykset

Siirrot erien välillä

Hankintameno 31. 12.

Arvonalennukset

Arvonkorotukset

Kirjanpitoarvo 31. 12.

2020

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset
Jvk-

laina

saamiset

Saamiset

konserni-

yhteisöt

418000, OC

180 000, OC

-5000, OC

593000, 00

593 000, 00

Saamiset

kunta-

yhtymät

Saamiset

muut

yhteisöt

157 654, 65

20 000, OC

-47 250, OC

130404, 65

130404, 65

Yhteensä

575 654, 65

200000, 00

-52 250, 00

723404, 65

723404, 65

20)0mistukset tytäryhteisöistä
21)0mistukset kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä

Nimi

Tytäryhteisöt

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy
Karstulan Vuokra-asunnot Oy
Karstulan Lämpöverkko Oy
Puulaakson Energia Oy
As Oy Vuokrakelsa
As Oy Vuokrakarstu

Kuntayhtymät
Sote kuntayhtymä

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Äänekosken ammatillisen koulu-

(uksen kuntayhtymä
Keski-Suomen liitto

Koti-
paikka

Karstula

Karstula

Karstula

Karstula

Karstula
Karstula

Saarijän/i

Jyväskylä

Aänkoski

Jyväskylä

Kunnan

omistus-

osuus

100, 00%
100, 00%
100, 00%

37, 30 %
100, 00%
68, 00 %

30, 59 %

2, 21 %

4, 20 %

1, 25%

Konser-
nln
omistus-

osuus

74, 10%

Kuntakonsernin osuus (1
Omasta
pää-
omasta

54
341

1266
977

23
48

140

745

1078

10

Vieraasta
pääomasta

269
2401
1577

796
314
106

3031

13132

97

24

100  )
Tilikauden
voitosta /

tappiosta

-79
-9

-48
136

o

o

o

-154

-32

-1

22) Omistukset yhteisyhteisöistä sekä yhden viidesosan tai sitä suuremman omistusosuuden
kohteena olevista yrityksistä tai yhteisöistä ja muista omistusyhteysyhteisöistä

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy omistaa 100 % Aloha Tietotalo Oy:stä, mutta toiminnan pie-
nen volyymin vuoksi Aloha Tietotalo Oy:tä ei ole Kehittämisyhtiön taseeseen yhdistelty. Karstulan
Vuokra-asunnot Oy omistaa 93, 19 % As Oy Karstulan Marjatie 3. As Oy Karstulan Marjatie 3 on
yhdistelty Karstulan kunnan konsernitilinpäätökseen, vähemmistöosuutta ei ole eroteltu sen vä-
häisyyden vuoksi.

116



Karstulan kunta
Tilinpäätös 2020

Kunnalla on seuraava velka Sote kuntayhtymälle: 1. 1. 1998 silloisen terveydenhuollon kuntayhty-
malta siirtyneiden rakennusten vastine (556 693,77  ) on käsitelty kuntayhtymältä saatujen ohjei-
den mukaisesti kunnan tilinpäätöksessä omassa pääomassa kuntayhtymän lainasaamisena kun-
naita.

23)

Saamisten erittely

Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

Saamiset kuntayhtymiltä,

joissa kunta on jäsenenä

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Muut saamiset

Siirtosaamiset

Saamiset kuntayhtymiltä

Saamiset yhteensä

2020

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

3419, 43

3419, 43

69520, 53

0, 00

145 903, 00

215423, 53

218842, 96

2019

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

5 375, 36

5 375, 36

51006, 87

680, 00

184808, 00

236494, 87

241870, 23
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24) Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä

Tulojäämät

Siirtyvät korot

Kelan korvaus työterveyshuollosta

Eu-tuet Ja avustukset

Muut tulojäämät

Tulojäämät yhteensä

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä

Konserni

202C

o, oc

88152, 56

81742, 54

993 295, 57

1163 190, 67

1163 190, 67

Konserni

201C

1809, 1;

77610. 8E

20450, 74

1149 259, 29

1249130, 06

1249130, 06

Kunta

2021

o. oc

29 312, 94

o, oc

192549, 53

221862, 47

221862, 47

Kunta

2019

0, 00

28515, 00

0, 00
206340, 25

234855, 25

234855, 25

4. 3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

25) Oman pääoman erittely

Peruspääoma 1. 1.

Lisäykset

Vähennykset

Peruspääoma 31. 12.

Arvonkorotusrahasto 1. 1.

Lisäykset

Vähennykset
Arvonkorotusrahasto 31. 12.

Muutamat rahastot 1. 1.

Siirrot rahastoon

Siirrot rahastosta

Muut omat rahastot 31. 12.

Edellisen tilikausien ylijäämä 1. 1.
Edellisen tilikauden oikaisu

Edellisten tilikausien ylijäämä 31. 12.

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Oma pääoma yhteensä

Konserni

2020

13876877, 2!

0, 0(

o, cx

13 876 877, 2;

0, 0(

0, 0(

404063, 2^

33 364, 2;

370699, 05

-1854770, 71

69 533, 7C

-1785237, 01

2 112 107, 8C

14574447, 12

Konserni

2019

13876877, 2!

0, 0(

0, 0(

13 876 877, 2i

358346, 3:

-358346, 3;

o, oc

154 261, 8C

249 801, 47

404063, 2^

3 514 048, 4C

7495, 38

3521543, 78

-5 376 314, OC

12426170, 33

Kunta

2020

13876877, 2:

0, 01

0, 01

13876877, 2;

0, 01

0, 0(

556693, 7^

556 693, 7^

-842 417, 71

-842 417, 7(

2 200 963, IS

15 792 116, 4E

Kunta

2019

13 876 877, 21

o, oc

o, oc

13 876 877, 2£

o, oc

0, 00

556693, 77

556693, 77

4052285, 97

4052285, 87

-4 894 703, 73

13 591153, 19

26) Erittely poistoerosta: ei ilmoitettavaa.
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27) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua: ei ilmoi-
tettavaa.

28) Erittely liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista

Alle vuoden kuluessa erääntyvät kuntatodistuslainat

Kuntatodistukset

Korkoprosentti (ja lainan antaja)

Yhteensä

Konserni

2020| 2019

Kunta

2020

13000000, 001

-0, 41|
Nordea

13000000, 001

2019

13000000, 00
-0, 26

OP
13000000, 00

29) Pakolliset varaukset

Muut pakolliset varaukset

Karstulan kunta

Takausvastuu

SoTe ky

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Potilasvakuutusmaksuvastuu

Ympäristövastuu

Äänekosken ammattikoulu

Keski-Suomen liitto

Muut pakolliset varaukset yhteensä

Konserni

2020

398 375, 20

919, 00

399 294, 20

2019

4 322 569, 96

389 444, 48

19 006, 00

4731020, 44

Kunta

2020

0, 00

0, 00

2019

4 322 569, 96

4322569, 96

30)Erittely pitkä- Ja lyhytaikaisista veloista tytäryhteisöille, kuntayhtymille joissa kunta on
jäsenenä sekä osakkuus- ja muilta omistusyhteysyhteisöille
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Vieras pääoma

Velat tytäryhteisöille
Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Velat tytäryhteisöille

Velat kuntayhtymille,

joissa kunta on jäsenenä
Saadut ennakot

Ostovelat

Muut velat

Siirtovelat

Velat kuntayhtymille

Vieras pääoma yhteensä

2020

Pitkäaikaisel

2020

Lyhytaikaiset

5 070, OC

61186, 6'

66256, 65

206411, 63

206411, 63

272 668, 28

2019

Pitkäaikaiset

2019

Lyhytaikaiset

71130, 33

71130, 33

13 190, 25

13 190, 25

84320, 58

31) Maksuvalmiuden kannalta merkittävä sekkitililimiitti: luotollisten sekkitilien limitti
31. 12. yhteensä 400 000  , ei käytössä.

32) Muiden velkojen erittely

Muiden velkojen erittely

Muut velat

Liittymismaksut

Muut velat

Muut velat yhteensä

Konserni

2020

1114783, 24

453 394, 52

1568177, 76

Konserni

2019

1089 373, 67
1434009, 29

2523382, 96

Kunta

2020

427 099, 99

170 102, 49

597202, 48

Kunta

2019

424772, 39

150440, 11

575 212,50

1.0
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33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Lyhytaikaiset siirtovelat

Tuloennakot

Menojäämät

Lomapalkkavetan ja henkilöstösivukujen jaksotukset
Muut palkkojen ja henkilöstösivukujen jaksotukset
Korkoja ksotukset

Muut menojäämät

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä

Siirtovelat yhteensä

Konserni

2020

790227,32
2 072, 90

2 707 006, 99

459010, 21

21873,68
67 522, 79

4047713, 89

4 047 713, 89

Konserni

2019

264 876, 09

2 767 125, 91

517111, 35

7912, 12

3 557 025, 47

3 557 025,47

Kunta

2020

284 252, 22

731 187,90
156851, 88

8 003, 40

0,00
1180 295,40
1180 295, 40

Kunta

2019

99 003, 56

792 518,09
186321, 92

5 261, 27

256, 13
l 083 360,97
1083 360,97

4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

34) Velat, joista kunta on antanut vakuudeksi omaisuuttaan

34)Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihi

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Vakuudeksi annetut kiinnitykset

Vakuudeksi annatut kiinnitykset yhteensä

Konserni

2020

7 747 355, 00

7 747 355,00

Konserni

2019

7 971 355, 00

7 971 355, 00

Kunta

2020

254 000,00

254 000, 00

Kunta

2019

254 000,00

254 000, 00

35) Vakuudet, jotka kunta muulla tavoin on antanut omasta puolestaan: ei ilmoitettavaa.

36) Vakuudet, jotka kunta on antanut samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta: ei ilmoi-
tettavaa,

37) Yhteenlaskettu arvo kunnan antamista muista kuin edellä 34-36 kohdissa tarkoitetuista va-
kuuksista: ei ilmoitettavaa.

38) Vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä olevien määrien yhteissumma, jos se on mer-
kiitävä

Toimitilojen vuokravastuut

Koneiden ja laitteiden vuokravastuut

Muutvuokravastuut

Vuokravastuut yhteensä

Siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

Konserni

2020
3 079 319, 18

293 203, 92

3372523, 10

1047438, 81

Konserni

2019

3 427 343,58
328 790,89

3 756 134, 47

l 079 473, 88

Kunta

2020
56 454, 62

43 817, 98

100 272, 60

26552, 61

Kunta

2019

248954,51
90522,29

339 476, 80

53 686, 03
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39) Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta

Alkuperäinen pääoma

Jäljellä oleva pääoma

Takaukset muiden puolesta

Aluperäinen pääoma

Jäljellä oleva pääoma

Konserni

2020

5 977 993, 88

l 100 992, 56

Konserni

2019

5 977 993,88
5 646 447, 43

Kunta

2020

5 978 000, 00

2 991 024, 00

5 977 993, 88

641 358, 38

Kunta

2019

5 975 000, 00

3 569 314, 00

5 977 993, 88

5 083 883, 25

40) Vastuusitoumukset muiden puolesta

Aluperäinen pääoma

Jäljellä oleva pääoma

Konserni

2020

5 977 993, 88

1100 992, 56

Konserni

2019

5 977 993, 88

5 646 447, 43

Kunta

2020

5 977 993, 88

641 358, 38

Kunta

2019

5 977 993, 88

5 083 883, 25

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31. 12.

Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31. 12.

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31. 12.

2020
26 342 273

o

16414

2019

24267807

o

15967

41) Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt:
Konserniyhtiön koron- sekä koron- ja valuutanvaihtosopimus
Koronvaihtosopimus 323227 on päättynyt 7. 12. 2020

12.
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Sopimusvastuu
Kuntarahoitus, Rakenteilla oleva Yhtenäiskoulu

leasingsopimuksen saldo per. 31. 12.

Arvonlisäveron palautusvastuu

Vastuu jäsenyhteisöjen eläkemenoperusteinen maksusta

Koronvaihtosopimus 323227, (PLE)

Sopimus tehty yksittäisen lainan korkoriskin

suojaamiseksi muuttamalla vaihtuvat korot kiinteiksi
Eräpäivä 7. 12. 2020

Nimellisarvo

Käypä arvo/markkina-arvo

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johdannaissopimukset

yhteensä 19 kpl (17 kpl v. 2019)
Nimellisarvo

Markkina-arvo

Ympäristövastuut

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri/ pilaantunut

maa-aineen puhdistusvastuu

Konserni

2020

12 949 587, 97

-801 569, 67

919, 00

Konserni

2019

633 333, 37

-11 099, 03

7 915 256, 20

-312 212, 53

19 006, 00

Kunta

2020

4 153 628, 11

251 457, 08

Kunta

2019

388 374, 01

239593, 19

4. 5 Henkilöstöä Ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. Palvelukeskuksittain

Hallinto-ja talouspalvelukeskus, konsernipalvelukeskus
Sivistyspalvelukeskus
Tekninen palvelukeskus
Henkilöstö yhteensä

2020
38

149
25

202

2019
44
150

17
211

43) Henkilöstökulut

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan (palkat ml. sivukulut)
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkei-
siin

Henkilöstökulut yhteensä

2020
7 386 231

56774

7 443 005

2019
8 245 204

12829

8 258 033

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja puolueelle tai puolueyhdistykselle
tilitetyt luottamushenkilömaksut (Kuntalaki 82.3 §)

Keskustan Karstulan kunnallisjärjestö
Karstulan Kokoomus ry
Karstulan seudun Perussuomalaiset
Suomen sos. Dem. Puolue / Karstula

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä

2020
5 277, 82

685, 52
479, 50
494, 52

6 937, 36

2019
5 277, 82

685, 52
479, 50
494, 52

6 937, 36
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45) Tilintarkastajan palkkiot 2020

Tilintarkastuspalkkiot

Muut tilintarkastajille kuuluvat tehtävät

Tarkastuslautakunnan avustaminen

Muut palkkiot

Palkkiot yhteensä

2020

4 608, 60

3 100, 31

7 708, 91

2019

5 457, 29

3 386, 63

4 042, 50

12886, 42

46) Tiedot kunnan Ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista, jos ne ovat
olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin: ei ilmoitettavaa.
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5 Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Kirjanpitokirjat Säilytysaika Säilytystapa

tilinpäätös
päi\akirjat
pääkirjat
tase-erittelyt ja liitetietotositteet
konsernilaskenta

käyttöomaisuuslaskennan tulosteet
palkanlaskennan tulosteet
toteutumis\ertailu

ostoreskontra

myy ntires kontra

pysyvästi
10 vuotta

10 ujotta

10 vuotta

10 vuotta

10 vuotta

10-50wotta
10 vuotta

10 vuotta

10 vuotta

sidottu

sähköisesti levytila
sähköisesti levytila
atk-tulosteina

atk-tulosteina

atk-tulosteina

atk-tulosteina

atk-tulosteina

sähköisesti le\ytila
atk-osakirjanpitona

ESR:nja EAKR:n rahoittamien kohteiden tosittteet 10 \uotta ohjelmakauden päättymisestä.

Tositelajit:

'001

002
003
005
008
009
010
020
"021
040
301
403
'601
605
606

Muistiot

Sisäiset

Kassa

Jaksotus

Oikaisut tilinavaussaldoihin

Käyttöomaisuus

Tiliotetositteet

Myyntireskontra, suoritukset

Myyntireskontra, viitesuoritukset
Ostoreskontra, suoritukset

Palkat

Ostolaskut, verkkolaskut

Sivistystoimi

Rakennusvalvonnan laskut

Tekninen toimi

608

r612
r615
r619
6-20
643
^i54
r99
LT

Sekalaiset laskut

Lämpölaskut

Elinkeinotoimi

Vuokralaskutus

Vesi-ja viemäriliittyrr

Vesilaskut

Päivähoitomaksut

Konsernin eliminoinr

Liitetietotositteet
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6 Allekirjoitukset ja merkinnät

6. 1 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Olemme hyväksyneet kokouksessamme Karstulan kunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1
31. 12. 2020 toimitettavaksi tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Karstulassa päivänä maaliskuuta 2020
KARSTULAN KUNNANHALLITUS

Juha Manni
l varapuheenjohtaja

Tertii Simongn-Jokinen
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7 Liitteet

7. 1 Liite: Investointiohjelma

<unnan kiinteistöjen tarpeelliset remont
NVESTOINNIT
NVESTOINTI MENOT
NVESTOINNIT NETTO
Vlaurilahalli

NVESTOINNIT
NVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

Kruukkilan peruskorjaus
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

Ropotin työpajan valaisinsaneeraus

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

Tapahtumatorin portaat

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
KIIREELLISET KIINT. REMONTIT YHTEISRAHA
INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

Humpin koulu

INVESTOINNIT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

Savotta teoll. kiint. mvynti

INVESTOINNIT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO

llveskangas ulkovarasto

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

TP
2019

o

-5
^5

-2
-l
-3

-5
-5

-4
-4

-17
-l

-18

o

172
172

o

TA
2020

-80
-80

o

o

o

o

-80

-80

o

o

-45
-45

MUUTOS
2020

70
70

o

o

o

o

70

70

o

o

-4
-4

TA+MUUTOS

-10
-10

o

o

o

o

-10

-10

o

o

-49
-49

TOTEUMA
202001-12

o

o

o

o

o

o

36
36

o

-50
-50

POIKKEAMA

-10
-10

-10

-10

-36
-36

l

l

POIKK %

-100
-100

-100

-100

10C
10C

1.1
1,1
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TEOLLISUUSKIINTEISTÖT
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTI TULOT
INVESTOINNIT NETTO

Rantakylän koulu

INVESTOINNIT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNITNETTO

Tippamäki

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

Uusi yhtenäiskoulu

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
NVESTOINTITULOT
NVESTOINNITNETTO
-aaksola

NVESTOINNIT
NVESTOINTIMENOT
NVESTOINNIT NETTO

.iikuntahalli

NVESTOINNIT
NVESTOINTIMENOT
NVESTOINNIT NETTO

'alppilan purkukustannukset

NVESTOINNIT
NVESTOINTI MENOT
NVESTOINNIT NETTO

iantatien koulun muutostyöt
NVESTOINNIT
NVESTOINTIMENOT
NVESTOINNIT NETTO

[ypäleen ylläpito-Ja peruskorjaukset

NVESTOINNIT
MVESTOINTI MENOT
1VESTOINNITNETTO
IVISTfSTOIMEN KIINTEISTÖT
MVESTOINNIT
1VESTOINTIMENOT
1VESTOINTITULOT
1VESTOINNIT NETTO
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2019
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172

o

-15
-15

-37

-37

o

-385
-385

-112
-112

o

o

-550

-550
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2020
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-45

o
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-12

o
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-15
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-635
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-10
-10

-25
-25
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MUUTOS
2020

-4

-4

o

2

2

o
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15

565
565

o
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-2
-l
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590

TA+MUUTOS

-49

-49

o
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-10

o

o

-70
-70

o

o

-n
-27
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-107

TOTEUMA
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-50
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^14
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10

-10
-10

-62
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o

-69
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o

o

-27
-27
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POIKKEAMA

l
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o

o
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-200
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-l

o

o
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-272
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'0,'
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1(X
10(

^
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Ferveysasema ylläpitokorjaukset
NVESTOINNIT
NVESTOINTI MENOT
NVESTOINNIT NETTO
Foimintakeskus

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
Sote-keskus

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
NVESTOINNIT NETTO

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KIINTEISTÖT
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
Paloasema

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNITNETTO
Himmelin kunnostus

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
Penttilä/Purola

INVESTOINNIT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
Kruukkilan alueen kehitt. hanke 35154

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

Syrjänmäen koulu
INVESTOINNIT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
Paloasema uusi

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

TP
2019

-31
-31

-14
^14

o

-45
^45

o

-38

-38

o

o

o

-16
-16

TA
2020

-200
-200

-570
-570

o
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-770

-20
-20

-100

-100

o

o

o

o

MUUTOS
2020

160
160

220
220

o

380
380

o
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50

o

o

o

-10
-10

TA+MUUTOS

-40
-40

-350
-350

o

-390
-390

-20
-20

-50

-50

o

o

o

-10
-10

TOTEUMA
2020 01-12
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-28

-241
-241

-15
-15

-284
-284

-25
-25

-47
11

-36

l

l

o

10
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o

POIKKEAMA

-12
-12

-109
^109

15
15

-106
-106

5

5

-3
-11
-14

-l
l

-10
-10

-10
-10

POIKK %

-29,7
-29,7

-31,2
-31,2
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100

-27,1
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24,4
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-5,1
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-27,1

100
100

100
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Kuhilas

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
Männikkö

INVESTOINNIT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
MUUT KIINTEISTÖT
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINTITULOT
INVESTOINNIT NETTO
KIINTEISTÖT
INVESTOINNIT
NVESTOINTIMENOT
NVESTOINTITULOT
NVESTOINNIT NETTO

^uoka-ja siivouspalvelut, kon.ja laitt
NVESTOINNIT
NVESTOINTI MENOT
NVESTOINNIT NETTO
UIDUT TOIMINNOT JA TUKIPALVELUT
NVESTOINNIT
NVESTOINTI MENOT
NVESTOINNIT NETTO
llUUT TOIMINNOT JA TUKIPALVELUT
NVESTOINNIT
NVESTOINTIMENOT
NVESTOINNIT NETTO
ulaa-alueet

NVESTOINNIT
NVESTOINTIMENOT
NVESTOINTITULOT
NVESTOINNIT NETTO
/IAA-ALUEET
MVESTOINNIT
MV ESTOINTI MENOT
MVESTOINTITULOT
1VESTOINNIT NETTO
1AA-ALUEET
1VESTOINNIT
WESTOINTI MENOT
MVESTOINTITULOT
'iVESTOINNIT NETTO

untayhtymät

llVESTOINNIT
dVESTOINTITULOT
<VESTOINNIT NETTO

TP
2019

o

o

-54

-54

-665
171

-494

o

o

o

-121
38

-84

-121
38

-84

-121
38

-84

o

TA
2020

-10
-10

o

-130

-130

-1722

-1722

-20
-20

-20
-20

-20
-20

-50
50

o

-50
50
o

-50
50
o

o

MUUTOS
2020

o

o

40

40

1075

1075

20
20

20
20

20
20

40
-40

o

40
-40

o

40
-40

o

o

TA+MUUTOS

-10
-10

o

-90

-90

-646

-646

o

o

o

-10
10
o

-10
10
o

-10
10

o

o

TOTEUMA
202001-12

-10
-10

8

8

-82
30

-52

-585
338

-247

o

o

o

-6
25
19

-6
25
19

-6
25
19

6

6

POIKKEAMA

o

o

^8
-8

-8
-30
-38

-61
-338
-399

-5
-15
^19

^5
-15
-19

-5
-15
-19

-6
-6

POIKK5

-0,
-0,

10
10

^8,1
101

-42,:

-9,'
101

-61,!

-45

148,7
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TP TA" MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUMA POIKKEAMA POIKK%

2019 A. 2020 ^H^^J.OIO^^^HW^^_ 2020 01-12

)SAKKEFTJA OSUUDET
NVESTOINNIT
NVESTOINTITULOT
NVESTOINNIT NETTO
1SAKKEET JA OSUUDET
NVESTOINNIT
NVESTOINTITULOT
NVESTOINNIT NETTO

»opulus henkilöstöhallinto
NVESTOINNIT
NVESTOINTIMENOT
NVESTOINNIT NETTO
-JÄRJESTELMÄT

NVESTOINNIT
NVESTOINTI MENOT
NVESTOINNIT NETTO
F-JÄRJESTELMÄT
NVESTOINNIT
NVESTOINTIMENOT
NVESTOINNIT NETTO
(UNNANHALLITUKSEN PÄÄVASTUUALUE
NVESTOINNIT
NVESTOINTI MENOT
NVESTOINTITULOT
NVESTOINNIT NETTO

Irheilukentän katsomoja huoltorakennus

NVESTOINNIT
NVESTOINTIMENOT
NVESTOINNIT NETTO
/APAA-AIKATOIMI
NVESTOINNIT
NVESTOINTIMENOT
NVESTOINNIT NETTO
IAPAA-AIKATOIMI
NVESTOINNIT
NVESTOINTI MENOT
NVESTOINNIT NETTO
;IVISTfSTOIMEN PÄÄVASTUUALUE
NVESTOINNIT
NVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
takenteille tulevat kaavatiet

INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

Katujen, reunakivien ja kaivojen kunnost
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

iorateiden perusp, suunnittelu
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO
KADUT
INVESTOINNIT
INVESTOINTIMENOT
INVESTOINNIT NETTO

787

209
578

-2
-2

-2
-2

-2
-2

-2
-2

-11
-11

-52
-52

o

-63
-63

-1792

50
-1742

o

o

o

o

-10
-10

-20
-20

-15
-IS

-45
-45

1127

-40
1087

o

o

o

o

10
10

20
20

IS
15

45
45

-665 -599
10 369

-655 -230

-6

-6

-6
-G

o

o

o

o

o

o

-66
359
425

100

100

100
100

-9,9
3594
-64,9
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Vanhat valaisinlinjat saneer. Sivukylät
IINVESTOINHIT

IJNVESTOINTI MENOT

IINVESTOINNITNHTO

jVanhat valaisi nlinjat saneer. Keskusta
IINVESTOINNIT

l INVESTOINTI MENOT

IINVESTOINNITNHTO

jAkonlahden ja Fanninpolun katuvalot
[INVESTOINNIT

IINVESTOINTI MENOT

IINVESTOINNIT NETTO

l TIEVALAISTUS

[INVESTOINNIT

IINVESTOINTI MENOT

IINVESTOINNIT NETTO

|Kouheron reitin parantaminen
IINVESTOINNIT

IINVESTOINTI MENOT

IINVESTOiNNIT NETTO

IPUISTOTJAYLEISFTALUEFT

l INVESTOINNIT

IINVESTOINTI MENOT

IINVESTOINNIT NETTO

l YHDYSKUNTARAKENTAMINEN

IINVESTOINNIT

[INVESTOINTIMENOT

IINVESTOINNITNETTO

Rakenteille tulevat alueet vesi laitos

IIIMVESTOINNIT

[INVESTOINTIMENOT

IINVESTOINNITNETTO

l Uuden vedenottamon rakentaminen

JINVESTOINNIT

IINVESTOINTIMENOT

IINVESTOINNITNFTTO

l VESI LAITOS

l INVESTOINNIT

[INVESTOINTIMENOT

IINVESTOIF^NITNETTO

IViemarisaneeraus ICCOm/v

[INVESTOINNIT

IINVESTOINTIMENOT

ItNVESTOINNITNETTO

l Rakenteille tulevat alueet viemärilaitos

IINVESTOINNIT

l INVESTOINTIMENOT

IINVESTOINNJTNETTO

[Puhdistamon saneeraus

(INVESTOINNIT

IINVESTOtNTIMENOT

IINVESTOINNITNETTO

|Pumppaamoiden peruskorj. }a varavoima
l INVESTOINNIT

IINVESTOINTI MENOT

[INVESTOINNIT NETTO

IVIEMARILAITOS

[INVESTOINNIT

IINVESTOINTIMENOT

IINVESTOINNITNETTO

IVESI-JA VIEMÄRILAITOS

IINVESTOINNIT

l INVESTOI NTI MENOT

IINVESTOINHITNETTO

ITEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUE

IINVESTOINNIT

l INVESTOINTIMENOT

INVESTOINNIT NETTO

INVESTOINTI 2020

INVESTOINNIT

INVESTOINTIMENOT

INVESTOINTITULOT

INVESTOINNIT NETTO

TP TA MUUTOS TA+MUUTOS TOTEUMA POIKKEAMA POIf(K%
2019 2020 2020 202001-12

-15

O . 15

-32 -30

-32 -30

-20

O -20

-32 .65
-32 -65

-18

-18

-18

-18

-113 -110

-113 -110

-10

-10
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Karstulan kunta
Tilinpäätös 2020
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VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Karstulan kunnan tilikauden 1. 1. -31. 12. 2020 tilintarkastukseen liittyen vahvistamme parhaan tietomme ja
käsityksemme mukaisesti seuraavaa:

- Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä tarkoitetut velvollisuutemme,
jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain
mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä kunnan

tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen
mukaisesti ja on tehty tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Lisäksi

hyväksymme vastuumme väärinkäytösten ehkäisemiseen ja havaitsemiseen tarkoitetun sisäisen

valvonnan suunnittelusta, käyttöönotosta ja ylläpidosta sekä valtionosuuksien perusteista
annettujen tietojen oikeellisuudesta.

Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen.

Olemme arvioineet maailmanlaajuisen koronaepidemian vaikutusta seurakuntayhtymän
toimintaan. Epidemian kokonaisvaikutusta ei tällä hetkellä voida arvioida.

- Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat
kohtuullisia.

- Käsityksemme mukaan tilinpäätökseen ei sisälly korjaamattomia virheellisyyksiä, jotka olisivat
erikseen tai yhdessä olennaisia koko tilinpäätöksen kannalta.

- Kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet, jotka ovat olennaisia Ja joita ei ole
toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin, sekä vaateet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit että
tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on käsitelty kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä
kirjanpitolain tai tilinpäätöksen laatimisesta annettujen muiden säännösten mukaisesti.

- Olemme antaneet teille tiedot

arvioimastamme riskistä, että tilinpäätös saattaa olla väärinkäytöksen seurauksena
olennaisesti virheellinen

- Tiedossamme ei ole

- kuntaa koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä, joihin on osallisena kunnan
tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita, silloin kun väärinkäytöksellä saattaisi olla
olennainen vaikutus

- hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen;

- siihen, onko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös laadittu
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja
antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta,
rahoituksesta ja toiminnasta;

- valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuuteen; tai

- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen
asianmukaisuuteen,

tilinpäätökseen vaikuttavia väitettyjä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä.
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- säännösten ja määräysten noudattamatta jättämisisiä tai epäiltyjä noudattamatta

jättämisiä, joiden vaikutukset tulisi ottaa huomioon tilinpäätöstä laadittaessa.

- vaateita ja vireillä olevia oikeudenkäyntejä, Joiden vaikutus tulisi ottaa huomioon

tilinpäätöstä laadittaessa.

- Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai liiketapahtumia.

- Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

- Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan ja konsernivafvonnan

järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

sekä konsernivalvonnan puutteet, esitetty toimenpiteet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä
konsernivalvonnan kehittämiseksi sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa koskevien

ohjeiden mukaiset tiedot. Toimintakertomus täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tietoomme

tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa.

Karstulassa sähköisen allekirjoituksen päivämääränä

Karstulan kunnanhallituksen puolesta

Miska Keisanen

kunnanhallituksen puheenjohtaja

Pekka Kanervia

kunnanjohtaja


