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1. Johdanto 

 

Talousarvion rakenne vastaa isäntäkuntamallia, jossa Pihtiputaan kunta vastaa 

kokonaisuudessaan sivistystoimen ja tukipalveluiden tuottamisesta. Asiakirjan rakenne 

käsittää karkealla tasolla seuraavat osiot: 

 

- kuntastrategia, kohta 2 

- konsernitavoitteet, kohta 3 

- palvelusopimus ja toimialakohtaiset tavoitteet(sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, 

kohdat 4-12) 

- investoinnit, kohta 13 

- investointien seliteosa 14 

- rahoituslaskelma, kohta 15 
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2. Pihtiputaan strategia 

 

Pihtiputaalainen yhteistyö ja yhteisöllisyys on tuntuvaa,  

syvää, aitoa. 

 

TEKEMISEN MEININKI  

on sitä, että tuloksien eteen tehdään töitä.  

Mennään rohkeasti eteenpäin, kuten mummo lumessa.  

Ollaan askel tai kaksi edellä aikaamme. 

 

TEEMME ASIAT HELPOIKSI 

tarkoittaa selkeää viestintää sekä joustavia ja nopeita prosesseja. 

 

PILKETTÄ SILMÄKULMASSA  

Meillä on eväät kohtaamisiin ja välittämiseen sekä positiiviseen ja poikkeavaan viestintään.  

Meillä on myös hyvä työyhteisö, jossa saa iloita ja  

on tilaa huumorille. 

Strategian toteuttamisesta vastaa koko kuntakonsernin päättäjät ja henkilöstö kunnanjohtajan johdolla. 

 
Kunnan missio eli kunnan tehtävä: Yhdessä tekemistä, hyvinvointia ja elinvoimaa - keihäänkärkenä 

kestävä kehitys 

 

 

Visio (eli mitä haluamme olla tulevaisuudessa) Koti ja sydän Pihtiputtaalla  

- elämän ainekset kohillaan 

 

PAINOPISTEALUEET VALTUUSTOKAUDELLE 2021-2025 

 

        UUDISTUVA PIHTIPUDAS 
Edistämme hyvinvointia, kasvatusta ja sivistystä sekä luomme uutta elinvoimaa. 

 

1. Luomme uuden organisaatio- ja toimintamallin ja otamme huomioon muuttuvan  

toimintaympäristön kunnan toiminnassa ja taloudessa.  

2. Vahvistamme viestintää ja parannamme pihtiputtaalaista tunnettavuutta ja  

identiteettiä. 

3. Hyödynnämme kasvatus- ja koulutuspalveluita sekä tapahtumia vetovoimatekijöinä. 

4. Edistämme hyvinvointia ja terveyttä sekä vaikutamme hyvinvointialueen palveluihin 

saavutettavuuteen. 

5. Korostamme yhteisöllisyyttä ja pidämme hyvää huolta henkilöstöstä.   

 

YRITTÄJIEN PIHTIPUDAS 
Olemme vastuullinen, kehittyvä ja yrittäjäystävällinen kunta.  

 

1. Mahdollistamme uusien työpaikkojen syntymisen ja työvoiman saatavuuden. 

2. Tuemme yrittäjyyttä maankäytöllä, infralla ja yrityspalveluilla. 

3. Pidämme tiivistä yhteyttä yrittäjiin ja yritysilmapiirimme on kannustava. 

4. Kuntahankintamme tukevat paikallista yrittäjyyttä. 

5. Tarjoamme yrittäjyys-kasvatusta lapsille ja nuorille. 

 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN PIHTIPUDAS 
Edistämme kestävää kehitystä niin taloudellisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti kuin 

ekologisestikin. 
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1. Hyödynnämme uusiutuvaa energiaa.  

2. Edistämme nelostien kehittämistä. 

3. Viemme eteenpäin luontomatkailua ja siihen pohjautuvia elinkeinoja. 

4. Mahdollistamme järvenranta-asumisen luontoarvot huomioiden. 

5. Olemme Keski-Suomen johtava maatalouspitäjä ja suosimme lähiruokaa.  

 

STRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI 

 

Strategian toteuttaminen, seuranta ja arviointi on osa kunnan talousarvio- ja 

tilinpäätösprosesseja: 

 

 Talousarvio perustuu valtuuston hyväksymään strategiaan. 

 

 Talousarviossa asetetaan strategisista tavoitteista johdettuja toimenpiteitä ja mittareita, jotka 

vastuutetaan avainhenkilöille.  

 

 Osavuosi- ja tilinpäätösraportoinnissa seurataan toimenpiteiden toteutumista mittareiden 

pohjalta. 

 

 Arviointikertomuksessa raportoidaan kunnan tavoitteiden ja strategian toteutumista. 

 

 Kunnan strategian toteutumista arvioidaan kyselyllä osana valtuustotyöskentelyn väliarviointia 

vuonna 2024 ja koko valtuustokauden työskentelyn arviointia vuonna 2025. 
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2.1. Kuntalain 37 § mukaiset määrittelyt 

 

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista 

toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. 

Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. 

Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa 

säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 

Uusi kuntastrategia on vahvistettu marraskuun 2021 valtuustossa. Strategian mukaan 

kuntaan luodaan uusi organisaatiomalli hyvinvointialueuudistuksen jälkeistä aikaa varten. 

2.2. Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen 

 

Kunnan järjestämät ja tuottamat palvelut 

Kunta järjestää laissa säädetyt palvelut. 

 

Varhaiskasvatuspalvelut 

Kunnan varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan pääosin omana toimintana päiväkodeissa sekä 

ryhmäpäiväkodeissa.  

 

Perusopetus 

Kunnassa järjestetään perusopetusta 0-9 luokkien oppilaille. Esikoulu toimii samassa 

yhteydessä kun muut luokat. 

 

Lukio 

Lukio on Pihtiputaalla erittäin korkeatasoinen. Sinne hakeudutaan opiskelemaan myös 

muualta Suomesta. Vetovoimaisuutta lisätään erikoistumisella. Pihtiputaalla on yleislinjan 

lisäksi lentopallo-, hiihto-, musiikki- ja johtajalinja sekä keihäslinja. Koulussa satsataan 

myös hyvään ilmapiiriin ja keskinäiseen yhteistyöhön hyvinvoinnin varmistamiseksi.   

 

Vapaa-ajanpalvelut 

Kunnassa on laadukkaat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotilat. Harrastusmahdollisuuksiin 

satsataan. Kunnassa on useita liikuntasaleja, ja urheilukenttä on hyvätasoinen. Talviurheilun 

kehittämiseen ollaan panostamassa. Kunnan alueella on paljon luontoreittejä. 

 

Tekniset palvelut 

Tekniset palvelut tuotetaan yhteistyössä Viitasaaren kaupungin kanssa. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Pihtiputaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää vuodesta 2023 lähtien Keski-

Suomen hyvinvointialue. Kunta osallistuu palveluiden toteuttamiseen yhdyspintatehtävien 

kautta ehkäisevässä päihdetyössä sekä kotouttamiseen liittyvissä tehtävissä. 

 

Kunnan tehtäviä koskevassa laissa säädetyt palvelutavoitteet 

 

Oman toiminnan tavoitteet 

Kunnan palvelut tuotetaan lakien edellyttämällä tavalla. Taloudellisen tilanteen kohentuessa 

voidaan palvelujen laatutasoa nostaa kokonaistaloudellisuus huomioiden.  

 

Omistajapolitiikka 

Kuntakonserniin kuuluvat  Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-Asunnot, Kiinteistö Oy 

Putaanportti, Kiinteistö Oy Niemenharju sekä Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy. Kunta on 

osakkaana Kehittämisyhtiö Witas Oy:ssä sekä Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä.  



8  

 

2.3. Kunnan hyvinvoinnin edistäminen 

 

Kaikenikäisillä kuntalaisilla on Pihtiputaalla mahdollisuus hyvään elämään turvallisessa ja 

luonnonmukaisessa ympäristössä, laadukkaiden palveluiden äärellä.  

Kunta laatii hyvinvointikertomuksensa yhdessä Viitasaaren kanssa 

 

Hyvinvoinnin osalta on vahvistettu kolmea painopistealuetta: 

 

1. Asukkaiden omaehtoisen terveyden edistämisen vahvistaminen. Kunta panostaa 

kuntalaisten hyvinvoinnin omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Asukkaille tarjotaan 

monipuoliset liikunta- ja kokoontumispaikat sekä tarvittava ohjaus taloudellisten resurssien 

rajoissa. Kunta satsaa hyvinvoinnin aktiiviseen tukemiseen. Kunta edistää yksittäisten 

kuntalaisten, seurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämiseksi. Kunta satsaa myös tiedottamisen kautta hyvinvoinnista 

huolehtimiseen. Kunta panostaa kuntalaisten yhteisöllisyyden kasvuun ja toisten asukkaiden 

huomioimisen ja kunnioittamisen lisäämiseen. 

 

2. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy. Kunnan järjestämät ja tuottamat palvelut ovat 

ennaltaehkäiseviä ja asukkaiden arjen toimintoja tukevia. Kunnassa lisätään kykyä, 

uskallusta, halua sekä käytäntöjä puuttua varhain ongelmakohtiin sekä ennaltaehkäistä 

niiden synty. Tämän tehtävän täyttämiseksi asetetaan tavoitteet sekä toimialoittain että 

toimintojen kesken. 

 

3. Työllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Työllisyys on tärkeä hyvinvoinnin 

edistäjä. Kunta tekee toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi ja syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi.   
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2.4. Elinvoima 

 

Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen 

Elinvoiman kehittämisen kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä on saada myönteinen vire, 

tekojen kautta tuloksia sekä positiivinen kierre, joista tiedottamalla tietoisuus Pihtiputaasta 

kasvaa. Tiedottamista ja sosiaalisen median hyödyntämistä lisätään. 

 

Elinkeinojen ja työntekomahdollisuuksien kehittäminen 

Kunta on edistänyt pitkäjänteisesti omaa elinvoimaansa ja satsauksia on tarkoitus tehdä 

jatkossakin. Kunnassa tehdään työtä uusien yritysten saamiseksi paikkakunnalle. Tästä 

jokaisella toimijalla on vastuu: kunnasta viedään positiivista viestiä ja ohjataan aktiivisesti 

alueelle hakeutuvat elinvoimapäällikön ja yrityskehittäjien puheille.  

 

Pihtiputaan tarkoituksena on erottua muista erityisen hyvän yrittäjäpalvelun kuntana ja 

kunta panostaa yritysmyönteiseen toimintaympäristöön. Ajatuksena on, että yrittäjä saa 

Pihtiputaalla aina apua, päätöksiä tehdään nopeasti, palvelu on ystävällistä ja asiakkaiden 

tarpeet ymmärretään. Pihtiputaan kunta tekee tärkeää työtä alueen elinvoimaisuuden 

kehittämiseksi yhteistyössä useamman lähikunnan kanssa.  

 

Työpaikkojen määrän kasvu riippuu myös yritysten kilpailukyvystä ja kannattavuudesta. 

Kunta auttaa yrityksiä järkevällä hankintapolitiikalla, suotuisilla kaavaratkaisuilla, 

järkevällä maankäytön suunnittelulla, palveluja kehittämällä sekä järjestämällä yritysten 

tarvitsemaa neuvontaa. Käytännön tekojen kautta kuntaan synnytetään yritysmyönteinen 

ympäristö, jossa yritysten on hyvä kehittää toimintaansa. 

 

Työllisyyden turvaaminen on tärkeä tavoite. Kunnan tavoitteena on  saada työttömyys  alle 

10 prosenttiin. Nuorten tulevaisuuden eteen tehtävä työ on parasta mahdollista panostusta 

tulevaisuuteen. Siitä hyötyy koko yhteiskunta. Nuoret tarvitsevat ja heille järjestetään 

esimerkiksi kesätyö- ja harjoittelu- ja koulutuspaikkoja, työpajatoimintaa sekä  

oppisopimuskoulutusta yhteistyössä kunnan, oppilaitosten, yritysten ja kolmannen sektorin 

toimenpitein. Yrityksille tiedotetaan tarjolla olevista tukimuodoista ja –palveluista sekä 

autetaan niiden hyödyntämisessä.  

 

Maanhankinta ja kaavoitus: 

Kunnan on pidettävä huolta ennakkoon siitä, että tarjolla on riittävä määrä valmiiksi 

kaavoitettua maata teolliseen toimintaan. Kunnassa maanhankintaa kohdistetaan alueille, 

joissa on jo aikaisemmin teollisuutta ja yrityksiä. Näin pystytään varmistamaan, että 

noususuhdanteen käynnistyessä halukkaita kyetään palvelemaan viivytyksittä. 

Yritystoimintaan tarkoitettuja alueita tullaan laajentamaan.  

 

Viihtyisä asuin- ja elinympäristö:  

Kunta pyrkii sovittamaan yhteen ympäristön monimuotoisen käytön huomioiden alueen 

asukkaiden asumisviihtyvyyden ja elinkeinotoiminnan kehittämisen. Uudet asuin- ja 

yritystoimintaan keskittyvät alueet kaavoitetaan olemassa olevien alueiden läheisyyteen. 

Lisäksi kaavoituksessa ja luparatkaisuissa kunnioitetaan ympäristön hyvinvointia ja 

varmistetaan rakennetun ympäristön siisteys ja viihtyisyys. Tyhjät toimitilat pyritään 

ensisijassa ottamaan käyttöön.  

 

Koulutuksen, vapaa-ajan, kulttuurin, harrastusten tarjontaan panostaminen 

 

Koulutuksen, kulttuurin ja muut vapaa-ajan palvelut ovat keskeinen tekijä ihmisten 

hyvinvoinnissa, siksi on tärkeää̈ panostaa niihin monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. 

Päättäjien halu panostaa koulutukseen, vapaa-aikaan ja kulttuuriin kertoo kunnan 
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elinvoimasta. Kunnassa on hyvät harrastusmahdollisuudet ja luonto on lähellä. Alueelta 

löytyy loistavia mahdollisuuksia liikuntaan, ulkoiluun, retkeilyyn ja kulttuurin 

harrastamiseen. 

 

Palveluiden keskittäminen/uudet palvelumuodot/digitalisointi 

 

Fyysisten palvelupisteiden määrä̈ on vähentynyt ja tulee jatkossakin vähenemään, sillä 

tilalle astuvat erilaiset liikkuvat ja sähköiset palvelut. Pihtipudas laajentaa palvelutarjontaa 

asteittain ottamalla ennakkoluulottomasti käyttöön uusia palvelumuotoja ja hyödyntämällä 

nykyteknologiaa. Palvelutuotantoa organisoidaan yhdessä̈ kylien ja kolmannen sektorin, 

näin varmistetaan palvelutuotannon saatavuus koko kunnan alueella.  

 

2.5. Henkilöstö ja asukkaat 

 

Henkilöstöpolitiikka 

Henkilöstöraportti toteutetaan kerran vuodessa. Sen avulla seurataan henkilöstöön liittyvien 

keskeisten avainlukujen kehittymistä. Kunnassa on henkilöstötyöryhmä sekä henkilöstön 

yhteistyötoimikunta. Kunta toteuttaa osallistavaa ja motivoivaa pitkäjänteistä 

henkilöstöpolitiikkaa, jolla varmistetaan toimintaan sitoutunut ja pätevä henkilöstö. Osana 

henkilöstöraporttia tehdään henkilöstötutkimus vuosittain.  

 

Tavoitteena on edistää ideointikulttuuria osana henkilöstön osallistamista. Henkilöstö on 

mukana strategian toteuttamisessa mm. ideoinnin kautta.  

Henkilöstön hyvinvointiin ja työkykyyn panostaminen on aina kannattava investointi. 

Kuntien nykytilanteessa ja toimintaympäristön muuttuessa se on välttämätöntä. Osaava, 

työssään viihtyvä ja hyvinvoiva henkilöstö on menestymisen edellytys. Kunta panostaa 

henkilöstön kehittymiseen ja hyvien työskentely edellytysten turvaamiseen. 

 

Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 
Kunnassa satsataan aktivoivaan, osallistavaan toimintaan myös kuntalaisten keskuudessa ja 

pyritään tarjoamaan lisää vaikuttamiskanavia heille.  

 

Kunnassa toteutetaan osallistavia tilaisuuksia erilaisten teemojen ympärillä. Kuntalaisia 

aktivoidaan viestimään kunnasta. Strategian sisältöön on ollut mahdollisuus kuntalaisilla 

vaikuttaa avoimen tilaisuuden sekä sähköisen kyselyn kautta. Yrittäjien kanssa toteutetaan 

aamukahveja, kuntalais- ja kyläiltoja.  

 

Pyrimme myös kuuntelemaan kuntalaisia aktiivisesti ja pyydämme asiakaskohtaamisissa 

palautetta toiminnastamme sekä ideoita kehittämiseen. Kunnan päätöksenteko on nopeaa, 

harkitsevaa ja siinä pyritään huomioimaan kuntalaisilta tuleva palaute. Lisäksi kuntalaisten 

mielipiteitä kysytään erilaisilla asiakastyytyväisyyskyselyillä. 
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2.6. Talous ja mittarit 

 

Taloustilanne on kunnalla kohtalainen. Vaikka takana on alijäämäisiä tilinpäätöksiä ja 

raskaita alaskirjauksia, on edellisiltä tilikausilta edelleen jäljellä ylijäämiä. Kunnan 

talousarvio vuodelle 2023 on ylijäämäinen. 

 

Vetovoimamittarit 

Tavoitteena on tilanne, jossa asukasluku ei vähene lähialuetta enemmän. 

Työpaikkojen nettolisäys (entisiä vähenee) 

Työttömyys-% alle 10 %  

Matkailutulo € kasvaa 

 

Talous 

• Velkaa/asukas, tavoite velan väheneminen 

• Muuttovoitto/-tappio, tavoite muuttovoitto 

 

Asiakaskyselyt 

• Asiakastyytyväisyys 

 

• Yrittäjien tyytyväisyys 

• Matkailijan kokemus Pihtiputaasta 

• Kesäasukkaan kokemus Pihtiputaasta 

• Opiskelijan kokemus Pihtiputaasta 

 

Työntekijät  

• Työntekijöiden tyytyväisyys ja innostus, kyselyt henkilöstöraportin yhteydessä 

• Poissaolo-% laskee 
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3. Konsernitavoitteet 

 

 

3.1. Kunnan yleiset konsernitavoitteet 

 
Konserniyhtiöiden kanssa käydään syyskaudella tavoitekeskustelut yhtiöiden tulevan kauden tavoitteista ja 

keväällä käydään arviointikeskustelu tavoitteiden saavuttamisesta. 

3.2. Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy 

 

Pihtiputaan kunta ylläpitää noin 250 vuokra-asunnon vuokra-asuntokantaa.  

Kunta-omistajan tavoitteena on se, että paikkakunnalle saataisiin sellaisia laadukkaita asuntoja, jolla 

uusia asukkaita voitaisiin houkutella. Tämä voi tapahtua joko uusia asuntoja hankkimalla tai vanhoja 

remontoimalla. Myös minitalojen rakentamisen vaihtoehtoa tulee selvittää. Yhtiön tulee tavoitella 

ekologisia ja energiatehokkaita ratkaisuja asumisessa.   

3.3. Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 

 

Yhtiö ylläpitää ja kehittää Pihtiputaan alueen vesi- ja kaukolämpötoimintaa. Yhtiön tavoitteena on 

toimittaa kuntalaisille kustannustehokkaasti vettä ja lämpöä sekä johtaa ja puhdistaa jätevettä.  

Yhtiöllä on kunnan suuntaan 60.000 € tulouttamistavoite. Summa sisältää maa-aluevuokran ja kunta-

omistajan myöntämän lainan koron. 

Yhtiö varautuu tuloksen keräämiselle tulevien vuosien puhdistamoinvestointiin. Yhtiö selvittää uutta 

tonttia tulevalle jätevedenpuhdistamolle.  

Yhtiö myy kunnalle inhouse pohjalta LVI- ja kunnallistekniikan asennuspalvelua. 

3.4. Kiinteistö Oy Putaanportti 

 

Yhtiö omistaa noin 1000 m2 suuruisen liiketilan Shellin yhteydessä.  

Yhtiön tavoitteena on laatia Putaanportin alueelle kehittämissuunnitelman, jonka tavoitteena on 

nostaa Putaanportin alueen kiinnostavuutta pysähtymiskohteena, mm. sähköautojen latauspaikkoja 

rakentamalla. Putaanportin alueen mainoskylttien kunnostaminen on myös tärkeää houkuttelevuuden 

lisäämiseksi.  

3.5. Kiinteistö Oy Niemenharju 

Kiinteistö Oy Niemenharju omistaa Niemenharjun matkailukeskuksen, joka on edelleen vuokrattu 

MLA Niemenharjulle. Tavoitteena on, että vuokratasoa nostetaan sopimuksen mukaisesti ja yhtiöstä 

voitaisiin luopua muutaman vuoden aikaviiveellä. On mahdollista, että alueen yrittäjä vaihtuu. 

Neuvotteluja uudesta yrittäjästä on käyty vuoden 2022 puolella nykyisen yrittäjän omasta aloitteesta. 

Lyhyellä tähtäimellä ei ole saneeraustarpeita, koska rakennuskanta on uutta. Alueelle olisi hyvä saada 

joitain tapahtumia alueen tunnettavuuden lisäämiseksi. Niemenharjun alueen koirapuiston 

rakentaminen on alkanut syksyllä 2022. Yhtiö käy yrittäjän kanssa aktiivisesti neuvotteluja alueen 

kehittämistarpeista. 
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3.6. Konsernihallinto – kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja kunnanjohtaja 

 

Kunnanvaltuusto ja –hallitus vastaavat kunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä 

kuntastrategiassa antamansa kuntayhteisön toiminnan linjoituksen ja voimavarojen jaon pohjalta. 

Perustana ovat Kuntalain mukaiset tavoitteet kuntalaisten hyvinvoinnista.  

 

Kuntastrategia päivitettiin vuonna 2021. Valtuusto seuraa strategiassa annettujen 

kehittämistavoitteiden toteuttamista. Kunnanvaltuusto pitää normaalien kokousten lisäksi iltakouluja 

ja seminaareja, joissa käsitellään kunnan kehittämistä ja ajankohtaisia kysymyksiä.  

 

1.1.2005 aloitettiin Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kuntapariyhteistyö, Wiitaunioni. 

Yhteistyön jatkamisen muodoista neuvoteltiin alkuvuoden 2022 aikana ja kesäkuussa päätettiin, että 

Wiitaunionin yhteistyö lakkaa nykyisessä muodossa vuoden 2023 lopulla. Palvelukunnan 

omistajaohjaus toteutetaan konserniohjeiden, konsernin toiminnan ja talouden hallinnan sekä  

palvelutarpeiden ja –tarjonnan yhteensovittamisen avulla ja palvelurakenteen sekä tuotantolaadun 

ohjauksella. 
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4. Toimialakohtaiset tavoitteet vuosille 2023 - 2025 

 

4.1. Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2023 - 2025 

 

Strategian päämäärä 

(kuntastrategia) 

Painopistealue 2023 ja 

suunnittelukausi 

Mittari/seuranta 

Uudistuva Pihtipudas: uuden 

organisaatiomallin luominen 

Uuden organisaatiomallin 

luominen vuodelle 2024 

Suunnittelutyön toteutuminen 

aikataulussa 

Oikea-aikaiset ja -suhtaiset 

rekrytoinnit 

Uudistuva Pihtipudas: 

hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen sekä vaikuttaminen 

hyvinvointialueen palvelujen 

saavutettavuuteen 

Sivistystoimen, hyvinvointialueen 

ja muiden kunnan toimialojen 

välinen yhteistyö: osallisuuden ja  

hyvinvoinnin edistäminen 

Tapaamiset 

Monialaiset työryhmät 

Hankkeet 

Myönnetyt avustukset 

Projektit 

Investoinnit 
Yrittäjien Pihtipudas: 

mahdollistamme uusien 

työpaikkojen syntymisen ja 

tarjoamme yrittäjyyskasvatusta 

Yrittäjyyskasvatus ja 

paikallisyrittäjyyden tukeminen  

Yrityskylävierailut 

Yrittäjyysopintojen valinneiden 

määrä peruskoulussa 

Oppisopimuskoulutusselvityksen 

toteutuminen 

Paikallisiin yrityksiin käytetyt 

varat hankinnoissa 

 

4.2. Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2023 - 2025 

 

Toimialan kuntastrategian painopistealueiden mukaiset tavoitteet 

 Uudistuva Pihtipudas 

o Vuoden 2022 aikana luodaan uusi organisaatiomalli ja toimintatapa tekniselle toimelle 

o Organisaation kehittäminen ja käyttöönotto vuoden 2023 aikana 

 Yrittäjien Pihtipudas 

o Hankinnoista pidetään hankintatapahtuma alueen yrittäjien kanssa ja vuoropuhelua 

kehitetään yrittäjien kanssa  

 Kestävän kehityksen Pihtipudas 

o Edistämme järvenranta-asumista selvittämällä 2023 vuoden aikana taajaman yleiskaavalla 

ranta-rakentamisen alueet ja rannan läheiset asuinalueet 

o Kestävä infra ja tekninen huolto: resurssiviisaus, älykkäät ratkaisut 

o kestävä liikkuminen (kevyt liikenne, esteettömyys, uudenlaiset julkisen liikenteen palvelut, 

yhteiskäyttöratkaisut/jakamistalous) 

o luodaan puitteita kestävälle elämäntavalle 

o edistetään sosiaalista kestävyyttä (osallisuus, vuoropuhelu elinympäristön kehittämisessä ja 

kaavoituksessa, tavoitteena hyvä elinympäristö) 

o edistetään kulttuurista kestävyyttä (kulttuuriarvojen huomioiminen; kaavallinen tai RSL:n 

mukainen rakennussuojelu)   
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4.3. Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2023 - 2025 

 

1. Sähköinen asiointi ja sähköiset työkalut 

- Kannustetaan rakennusvalvonnassa sähköiseen luvanhakuun ja seurataan sähköisen 

luvanhaun osuuden kehitystä  

- Hyödynnetään paikkatiedon käyttöä työtehtävissä  

2. Lainsäädännön osaamisen vahvistaminen ja ammattitaidon ylläpito 

- Huolehditaan uusien lakimuutosten ja määräysten päivityksistä lupapäätöksiä 

valmisteltaessa sekä seurataan päätösten pysyvyyttä korkeammissa oikeusasteissa 

- Kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan ja raportoidaan koulutusmääristä vuosittain 

3. Viestintä ja tiedottaminen 

- Huolehditaan riittävästä ja laadukkaasta tiedottamisesta toimialaan kuuluvista asioista ja 

päätöksistä 

- Parannetaan sisäistä viestintää ja tiedottamista 

4. Yhteistyö 

- Tiivistetään yhteistyötä läheisten yhteistoiminta-alueiden ja kuntien kanssa 

- Vahvistetaan viestintää tiimi- ja toimialarajojen yli 

5. Henkilöstö 

- Tuetaan henkilöstön jaksamista 

- Panostetaan henkilöstöresurssin turvaamiseen monin eri keinoin (erit. eläinlääkintä) 

 

5. Sitovuus 

Talousarvio on sitova prosesseittain tai muutoin sillä tasolla, jolla kunnan- ja 

kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. 

Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston 

hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion 

nettoperusteisesti. 

 

Investointiosassa yli 168.187 euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat 

sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla 

valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa – ellei sitovalla perustelulla ole toisin 

määrätty. 
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6. Tuloslaskelma 2023 

 

PIHTIPUTAAN KUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

       TULOSLASKELMA ULKOINEN                                                                               

TOIMINTATUOTOT                                                                               

Myyntituotot                                                                               

Liiketoiminnan myyntituotot 258 995 408 000 157 000 -61,5 157 157 

Täydet valtiolta saadut korvaukset 46                                                                

Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 2 602 934 3 734 020 1 803 141 -51,7 1 803 1 803 

Muut suoritteiden myyntituotot 1 399 604 287 464 139 987 -51,3 140 140 

Myyntituotot 4 261 580 4 429 484 2 100 128 -52,6 2 100 2 100 

Maksutuotot                                                                               

Sosiaalitoimen maksut 85 374 63 000 55 000 -12,7 55 55 

Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 125 235 105 600 107 750 2 108 108 

Maksutuotot 210 609 168 600 162 750 -3,5 163 163 

Tuet ja avustukset 449 263 496 285 615 831 24,1 677 677 

Muut toimintatuotot                                                                               

Vuokratuotot 1 492 481 1 492 838 2 321 109 55,5 2 321 2 321 

Muut toimintatuotot 74 349 20 000 21 500 7,5 22 22 

Muut toimintatuotot 1 566 830 1 512 838 2 342 609 54,8 2 343 2 343 

TOIMINTATUOTOT 6 488 281 6 607 207 5 221 318 -21 5 282 5 282 

       TOIMINTAKULUT                                                                               

Henkilöstökulut                                                                               

Palkat ja palkkiot                                                                               

Maksetut palkat ja palkkiot -7 596 383 -8 110 874 -7 721 966 -4,8 -7 742 -7 742 

Jaksotetut palkat ja palkkiot -81 889                                                                
Henkilöstökorvaukset, 
henk.korjauserät 145 532                                                                

Palkat ja palkkiot -7 532 740 -8 110 874 -7 721 966 -4,8 -7 742 -7 742 

Henkilösivukulut                                                                               

Eläkekulut -1 907 985 -1 983 069 -1 564 697 -21,1 -1 573 -1 573 

Muut henkilösivukulut -270 711 -306 975 -321 351 4,7 -323 -323 

Henkilösivukulut -2 178 696 -2 290 044 -1 886 048 -17,6 -1 897 -1 897 

Henkilöstökulut -9 711 436 -10 400 918 -9 608 014 -7,6 -9 639 -9 639 

Palvelujen ostot                                                                               

Asiakaspalvelujen ostot -19 544 997 -19 893 218 -831 317 -95,8 -829 -829 

Muiden palvelujen ostot -3 549 486 -3 968 221 -3 266 635 -17,7 -3 244 -3 244 

Palvelujen ostot -23 094 483 -23 861 439 -4 097 952 -82,8 -4 073 -4 073 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                               

Ostot tilikauden aikana -1 978 710 -2 061 296 -2 210 907 7,3 -2 206 -2 206 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 978 710 -2 061 296 -2 210 907 7,3 -2 206 -2 206 

Avustukset                                                                               

Avustukset kotitalouksille -208 076 -207 500 -174 500 -15,9 -175 -175 

Avustukset yhteisöille -263 129 -306 150 -376 450 23 -324 -324 

Avustukset liikelaitoksille -26 091 -45 000 -45 000          -45 -45 

Avustukset -497 296 -558 650 -595 950 6,7 -544 -544 

Muut toimintakulut                                                                               
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Vuokrat -333 485 -297 784 -348 667 17,1 -318 -318 

Muut toimintakulut -54 131 -123 254 -157 824 28 -169 -169 

Muut toimintakulut -387 616 -421 038 -506 491 20,3 -486 -486 

TOIMINTAKULUT -35 669 542 -37 303 341 
-17 019 

314 -54,4 
-16 
948 

-16 
948 

       

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29 181 260 -30 696 134 
-11 797 

996 -61,6 
-11 
666 

-11 
666 

       Verotulot 13 737 674 13 236 000 7 921 000 -40,2 7 752 7 781 

Valtionosuudet 18 067 813 19 100 000 6 294 000 -67 6 194 6 194 

       Rahoitustuotot ja -kulut                                                                               

Korkotuotot 661 526 253 885 254 000          254 254 

Muut rahoitustuotot 90 332 10 000 10 000          10 10 

Korkokulut -99 947 -104 400 -265 000 153,8 -265 -265 

Muut rahoituskulut -24 381 -28 000 -28 000          -28 -28 

Rahoitustuotot ja -kulut 627 530 131 485 -29 000 -122,1 -29 -29 

       VUOSIKATE 3 251 757 1 771 351 2 388 004 34,8 2 251 2 280 

       Poistot ja arvonalentumiset                                                                               

Suunnitelman mukaiset poistot -1 722 592 -1 650 136 -1 698 170 2,9 -1 690 -1 690 

Poistot ja arvonalentumiset -1 722 592 -1 650 136 -1 698 170 2,9 -1 690 -1 690 

Satunnaiset tuotot ja kulut                                                                               

Satunnaiset kulut -2 058 952                                                                

Satunnaiset tuotot ja kulut -2 058 952                                                                

       TILIKAUDEN TULOS -529 786 121 215 689 834 469,1 561 590 

       Varausten ja rahastojen muutokset                                                                               

Poistoeron muutos 74 692                                                                

Varausten ja rahastojen muutokset 74 692                                                                

       TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -455 095 121 215 689 834 469,1 561 590 
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7. Yleishallinnon toimielimet 

 

7.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2022 – 2023 välillä 

015010 Eduskuntavaalit  

Kustannuspaikkaan on arvioitu keskusvaalilautakunnan kokouspalkkiot ja muut toimintakulut 

eduskuntavaalien 2023 järjestämiseen. Oikeusministeriö suorittaa kevään aikana kunnalle 

vaalilain 188 §:n mukaisena kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta 

vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. 

Valtuuston toimikaudekseen valitsema keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien toimeenpanosta 

kunnassa. Kunnan keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä ennakkoäänestyksen ja 

vaalipäivän äänestyksen vastaanottamisen sekä ennakkoäänten laskennan ja vaalipäivän äänten 

tarkastuslaskennan osalta. 

Kunnassa on kunnanvaltuuston 26.8.2019 § 72 päätöksellä yksi äänestysalue. Korvaavaa 

äänestyspalvelua kuntalaiset saavat vaalikirjastoauton kautta. Vaalikirjastoauton kustannuksiksi 

on arvioitu 1.050 euroa (4470), jonka lisäksi kirjastoauton kuljettajan palkkio vaalitoimitsijana 

toimimisesta 300 euroa sekä avustavan henkilökunnan palkkiot 200 euroa (4051).  

 

016000 Tilintarkastus 

Kustannuspaikalta menevät myös JHTT-tarkastajan palkkio.   

 

016010 Kunnanvaltuusto  

Kunnanvaltuutettujen määrä valtuustokaudella 2021-2025 on 23. Kustannuspaikalle on varattu 

kunnanvaltuuston kokousmenot (palkkiot, korvaukset, kokouskustannukset). Valtuutettujen 

koulutuksiin (4440) on varattu 1.500 euroa ja asiantuntijapalveluihin (4341) 3.000 euroa. 

 

016020 Kunnanhallitus   

Kunnanhallituksen toiminta voitiin vuoden 2022 aikana järjestää suhteellisen normaalisti, kun 

koronaviruspandemiaan liittyviä rajoituksia purettiin vuoden alkupuolella. Vuonna 2023 

kunnanhallituksen kustannuspaikalla on varauduttu Wiitaunionin toimintamallin 

purkautumisesta johtuviin organisaatiomuutoksiin. 

Kunnanhallituksen palkkauskustannuksiin on varattu ylimääräinen 180.000 euron varaus 

elinkeinotoimen tehtävien järjestämistä varten. Summa on osa aiempina vuosina talousarvioon 

elinkeinotoimen kustannuspaikalle varatusta Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimintarahasta, joka 

vuonna 2022 oli 240.000 euroa (60 euroa / asukas).  Lisäksi kunnanhallituksen kehittämisrahaan 

on varattu 70.000 euroa kunnan hanketoimintaan. Summa koostuu em. Witakselle varatusta 

summasta, jonka lisäksi summaan on lisätty seutuyhteistyön kustannuspaikalta seudullisiin ESR-

hankkeisiin varattu 10.000 euron määräraha. 

Asiantuntijapalveluihin (4341) on varattu 6.000 euron määräraha löytöeläinpalveluun, sekä 

2.000 euron määräraha Yrityskylä Keski-Suomen yhteistyösopimukseen. Muihin 

asiantuntijapalveluihin, esim. asianajokuluihin, on varattu 10.000 euroa. 

Muihin palveluihin (4470) on varattu 10.000 euroa linja-autoreittiä varten sekä 10.000 euroa 

muiden palvelujen hankintoja varten.  
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Yhteisöjen avustuksiin (4740) varataan yhteensä 41.450 euroa. Tästä summasta 6.400 euroa on 

kärkitapahtumien yhteismarkkinointiin, johon valittavista tapahtumista päättää kunnanhallitus. 

Opiskelijastipendeihin varataan 4.000 euroa (4 x 1.000 €) ja avoimen korkeakoulun 

polkuopintojen tukemiseen 1.000 euroa, tapahtumayhteistyöhön 3.600 euroa, Heinäjoen 

luontoreitin ylläpitämisen avustuksiin 2.450 euroa ja 2.000 euroa (20 x 100 €) vuonna 2023 

syntyvien lasten perheille jaettavaksi. Hevosystäväinseuran avustuksiin on varattu 5.000 €. 

Kehittämismenoihin (4925) on sisällytetty 165.000 euron määräraha kunnan 

kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Määrärahojen summa muodostuu seuraavasti: 

- 70.000 euron määräraha kunnan omien hankkeiden toteuttamiseen (aiemmin Witas Oy:n 
kuntaosuusraha sekä ESR-hankkeille varattu määräraha),  

- 10.000 euroa työhyvinvoinnin kehittämisen hankkeeseen (ESR).  

016026 Työllistäminen 

Kustannuspaikassa 4045 on varauduttu pitkäaikaistyöttömien työllistämistukipalkkaan 70.000 

eurolla (laki työvoima- ja yrityspalveluista 7 luku, 7§).  

Tilille 4740 on varattu 15.000 euroa nuorten kesätyöllistämistukeen. Työllistämisyhteistyöhön 

Viitaseudun Kumppanuus ry:n kanssa on varattu 108.800 euroa (khall 17.10.2022 § 221).  

Kehittämismenoihin on varattu 500 euroa (4925).  

  

016035 Seutuyhteistyö 

Seututyön organisointiin (henkilöresurssi + kulut) varattava Pihtiputaan kunnan osuus on 2,5 

euroa / asukas ja seudullisiin kehittämishankkeisiin 5 euroa / asukas, yhteensä 29.047,50 euroa 

(khall 17.10.2022 § 219). 

 

016060 Muu toiminta 

Kustannuspaikkaan sisältyy kunnan osuus verotuskustannuksista 110.000 euroa (4450), Keski-

Suomen liiton jäsenmaksu 43.000 euroa (4455) sekä Kuntaliiton ja KT:n jäsenmaksut, joiden 

määrä on vuoden 2022 toteutumien perusteella arvioitu 16.000 euroksi (4465).  

Avustuksiin (4740) on kirjattu LiigaPloki Pihtipudas ry:lle 20.000 euron 

yhteistoimintasopimusmääräraha, minkä lisäksi varataan 1.000 euroa bonusta pääsystä 

pudotuspeleihin ja 1.000 euroa mitalista (kvalt 25.4.2022 § 28). Tilille varataan 

Keihäskarnevaalien yhteistyösopimuksen mukainen 17.000 euron summa. 

016065 Vanhusneuvosto 

Kustannuspaikkaan on arvioitu vanhusneuvoston kokouspalkkiot ja muut toimintakulut. 

Neuvoston toiminnan kustannukset ovat nousseet edellisiin vuosiin verrattuna johtuen 

hyvinvointialueen toiminnan alkamisesta. 

 

016070 Vammaisneuvosto 

Kustannuspaikkaan on arvioitu vammaisneuvoston kokouspalkkiot ja muut toimintakulut. 

Neuvoston toiminnan kustannukset ovat nousseet edellisiin vuosiin verrattuna johtuen 

hyvinvointialueen toiminnan alkamisesta. 

 

016231 Viestintäsihteeri 
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Kustannuspaikka on uusi ja kustannuspaikalle on varattu viestintäsuunnittelijan 

palkkauskustannukset sekä viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteisiin tarvittavat määrärahat. 

Asiantuntijapalveluihin (4341) on varattu 4.000 euroa verkkosivu-uudistusta varten ja 8.400 euroa 

brändiuudistusta varten. 

ICT-palveluihin (4343) on varattu 2.200 euroa ohjelmistoja varten.  

Painatuksiin ja ilmoituksiin (4350) on varattu 1.500 euroa tienvarsimainosten kunnostamista varten 

ja 1.500 euroa lehti-ilmoituksia varten. 

Muihin palveluihin (4470) on varattu 1.500 euroa markkinointikampanjoita (esim. 

rekrytointikampanjat) varten. 

 

016235 Hubittaako? 2.0 

Kustannuspaikalle on varattu hankehakemuksen mukaiset kustannukset (kvalt 31.10.2022 § 76). 

Vuoden 2023 osalta kustannukset ovat 119.121 euroa. Haetun tuen (80 %) määrä vuodelle 2023 

on 95.106 euroa (3330). 

Palkkauskustannusten lisäksi kustannuspaikkaan on varattu 45.000 euroa asiantuntijapalveluihin 

(4341). Hankehakemuksen mukaisia ostopalveluja ovat monipuoliset valmennukset ja selvitykset 

yritysten kehittämiseen. 

ICT-palveluihin (4343) on varattu 3.000 euroa. Hankehakemuksen mukaisia laitehankintoja 

podcast-laitteiston täydennykset, VR-lasit ja uudet työasemat.  

Muuhun materiaaliin (4600) on varattu hankkeen välilliset kustannukset 8.000 euroa.  

Hankkeeseen liittyviin vuokrakustannuksiin (4820) on varattu 31.000 euroa. 

 

016240 Ukrainalaiset 

Ukrainalaisten kustannuspaikkaan on laskettu tilapäistä suojelua saavien henkilöiden 

kustannukset. Migri / vastaanottokeskus korvaa pääosin kaikki ukrainalaisten asumiseen liittyvät 

tosiasialliset kustannukset. Kunnan korvattavaksi jäävät sopimuksen ulkopuoliset kustannukset, 

esim. sopimuksen ulkopuoliset tulkkaukset. Asiantuntijapalveluihin (4341) on varattu 2.000 

euroa em. sopimuksen ulkopuolisten kustannusten kattamiseen. 

 

018000 Elinkeinotoimi 

Asiantuntijapalveluihin (4340) on laskettu Leader Viisari ry:n siirtymäkauden vuoden 2023 

kuntaosuus 19.000 euroa (kvalt 29.8.2022 § 60) ja metsänhoitoyhdistyksen 

asiantuntijapalkkioihin 1.000 euroa.  

Yrityshankintaan/hankevalmisteluun tilille 4741 kunnanjohtajan käytettäväksi on varattu 15.000 

euroa.  

Kustannuspaikkaan 4740 varataan kunnanhallituksen päätöksen 5.10.2020 § 185 mukaisesti 

maksullisen lomituksen tukemiseen de minimis -tukea 10.000 euroa. Tuntihintaa tuetaan 3€/tunti 

ja enintään 60 tuntia/vuosi/yrittäjä, kuten aikaisimpina vuosina. 

 

018200 Putaanportin liiketilat 

Vuokratuotoiksi tulevalle vuodelle on budjetoitu aiempien vuosien tapaan 45.606 euroa. Myös 

vuoden 2023 menot on budjetoitu aiempien vuosien mukaisesti 87.208 euroa.  
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018300 Suvannonlahden leirikeskus 

Suvannonlahtea vuokrataan kunnanhallituksen 19.4.2021 § 85 päättämien linjausten mukaisesti 

yleishyödylliseen käyttöön. 

Suvannonlahden tuotoiksi (3420) on arvioitu 4.000 euroa. Tuotot tulevat Suvannonlahden 

vuokrauksesta. 

Suvannonlahden siivousta ja tarkastusta varten on varattu 2.000 euron määräraha muihin 

palveluihin (4470). Yleisten saunavuorojen järjestämistä varten on varattu 500 euroa.  

Siivous- ja tarkastuspalvelun suorittamisesta koituviin matkakuluihin on varattu 200 euroa 

(4420) kunnanhallituksen päätöksen 3.2.2020 § 19 mukaisesti. 

 

018400 Ki Oy Niemenharju   

Yhtiö maksaa saneerausvelkaa kunnalle. Saneerausvelka on kirjattu pitkäaikaiseksi saamiseksi 

taseeseen.  

 

018500 Maa- ja metsätilat 

Metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaan. Rapeikon alueella toteutetaan 

maisemapainotteista tarkennettua metsänkäsittelysuunnitelmaa. Aiempien puukauppojen 

hakkuutuloja tuloutuu vuonna 2023 ja ovat arviona laskelmassa mukana. 

Erityiskohteille tehdään tarpeelliset maisemanhoidolliset hakkuut ja raivaukset. 

Asiantuntijapalveluiden tilille (4341) on varattu MHY:n arvioima määräraha 27.000 euroa 

metsänhoitotöihin ennakkoraivauksiin, taimikonhoitoon, lannoitukseen ja metsän uudistamiseen, 

sekä taajamametsien maisemanhoitoon tonttipuiden poistoihin ja raivauksiin. Arvioidut tuotot 

mm. puunmyynneistä ovat 157.000 euroa. 
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7.2. Yleishallinnon – talousarvio 2023 

 

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

2160 YLEISHALLINNON TOIMIELIMET 
        TOIMINTATUOTOT                                                                                                            

   Myyntituotot                                                                                                             

    Muut suoritteiden myyntituotot            89                                                                

   Myyntituotot                               89                                                                

   Tuet ja avustukset                         21 156 122 500 181 106 47,8 242 242 

   Muut toimintatuotot                                                                                                      

    Muut toimintatuotot                       1 104                                                                

   Muut toimintatuotot                        1 104                                                                

  TOIMINTATUOTOT                              22 349 122 500 181 106 47,8 242 242 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -290 988 -332 051 -571 279 72 -622 -622 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            -5 912                                                                

     Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   1 247                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -295 653 -332 051 -571 279 72 -622 -622 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -652 531 -658 777 -354 569 -46,2 -363 -363 

     Muut henkilösivukulut                    -9 931 -11 866 -21 381 80,2 -24 -24 

    Henkilösivukulut                          -662 463 -670 643 -375 950 -43,9 -387 -387 

   Henkilöstökulut                            -958 115 -1 002 694 -947 229 -5,5 -1 009 -1 009 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Asiakaspalvelujen ostot                   -3 039 -2 000                -100                         

    Muiden palvelujen ostot                   -364 829 -490 022 -569 022 16,1 -546 -546 

   Palvelujen ostot                           -367 868 -492 022 -569 022 15,6 -546 -546 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -13 858 -9 865 -15 965 61,8 -16 -16 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -13 858 -9 865 -15 965 61,8 -16 -16 

   Avustukset                                                                                                               

    Avustukset kotitalouksille                -50 000                                                                

    Avustukset yhteisöille                    -121 906 -146 950 -202 250 37,6 -165 -165 

   Avustukset                                 -171 906 -146 950 -202 250 37,6 -165 -165 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -73 783 -55 777 -137 458 146,4 -106 -106 

    Muut toimintakulut                        -21 669 -69 750 -104 950 50,5 -116 -116 

   Muut toimintakulut                         -95 452 -125 527 -242 408 93,1 -222 -222 

  TOIMINTAKULUT                               -1 607 199 -1 777 058 -1 976 874 11,2 -1 958 -1 958 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -1 584 850 -1 654 558 -1 795 768 8,5 -1 716 -1 716 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -1 248 -1 002 -679 -32,2 -1 -1 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -1 586 098 -1 655 560 -1 796 447 8,5 -1 717 -1 717 
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8. Tukipalvelut.  

8.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2022 – 2023 välillä 

 

Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen 

talouden seurantaa. Henkilöstöresurssia on vahvistettu yhdellä kirjanpitäjällä. 

 

TALOUSTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2023 

 

Kirjanpito 

Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemaa  luotettavaa ja ajantasaista 

tietoa toimintojensa suorittamiseksi 

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023 ja suunnittelukaudella: 

- palvelutason säilyttäminen 

- Wiitaunionin rakennemuutoksen tukeminen 

Näkökulma Toimintatapa Mittari 

Asiakas Talousraportit ajan tasalla 

 

 

Palvelualttius 

- ed. kuukauden kirjanpito 

valmiina seur. kk:n 20.päivä 

 

- monipuolinen osaaminen 

kaikilla 

 

Toiminto Tiedon reaaliaikaisuus 

 

 

Tiedon oikeellisuus 

 

 

 

Laskut kirjataan kahden päivän 

sisällä 

 

- reskontra päivitetään heti 

- saatavat karhutaan kahden 

viikon sisällä eräpäivästä 

- saatavien vastakuittaus 

 

Talous Kustannustarkkailu 

 

 

Toimintomenot nykytasolla 

 

 



24  

 

 

Tietohallinnon tiimi tuottaa puhelinvaihde, arkistonhoito ja it palveluja kansalaiskunnille ja 

toimialoille. 

 

TIETOHALLINTOTIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2023 

 

Tietohallinto 

Tehtävä: Tuottaa kunnan muille hallintokunnille niiden tarvitsemat  asiakirjahallinnon ja 

tietohallinnon palveluita. 

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023 ja suunnittelukaudella: 

- tuetaan hyvinvointialueen täytäntöönpanoa 

- järjestelmien ja ohjelmien päivitykset 

- palvelutason säilyttäminen 

- Wiitaunionin rakennemuutoksen tukeminen 

 

Näkökulma Toimintatapa Mittari 

Asiakas Toimivat tieto- ja 

puhelinjärjestelmät 

 

 

Palvelualttius 

- Toimivat tietojärjestelmät 

 

- Vastaukset tukipyyntöihin 

nopeasti 

 

Toiminto Tiedon saavutettavuus 

 

 

 

 

 

 

- selkeä dokumenttien hallinta 

ja arkistointi 

- tuki tietojärjestelmien 

käytölle 

 

Talous Kustannustarkkailu 

 

 

Toimintomenot nykytasolla 

yhteistyön avulla 
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HENKILÖSTÖJOHTAMISEN -TIIMIN TAVOITTEET JA MITTARIT VUODELLE 2023 

 

Henkilöstöjohtaminen 

Tehtävä: Henkilöstöjohtamisen  tiimi tuottaa toimialoille ja kansalaiskunnille seuraavia 

henkilöstöhallinnon palveluja: 

- palkka- ja palvelussuhdeasiat 

- henkilöstön kehittäminen 

- henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 

- työsuojelu ja työturvallisuus 

- yhteistoiminta 

- työterveyshuolto (ostaminen) 

- muut henkilöstöpalvelut (tyky-toiminta, jne) 

 

Toiminnan painopistealueet vuonna 2023 ja suunnittelukaudella: 

- Wiitaunionin purkautumisesta aiheutuvat organisaatiomuutokset ja muutosjohtamisen 

kehittäminen 

- Henkilöstökoulutuksiin tullaan sisällyttämään aikaisempaa enemmän kunnan / kaupungin oman 

strategian toteuttamiseen liittyvää koulutusta 

- Riskien ja vaarojen arvioinnit kaikissa yksiköissä 

- Työehtosopimuksiin kuuluvien TVA-järjestelmien kehittäminen ja käyttöönotto 

- Työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpidon kehittäminen 

- Palvelussuhteen elinkaariajattelun kehittäminen (rekrytointi, perehdyttäminen, toimiminen 

erilaisissa palvelussuhteen aikaisissa tilanteissa, palvelussuhteen päättyminen, lähtökyselyn 

toteuttaminen) 

-   

Näkökulma Toimintatapa Mittari 

Asiakas Henkilöstön työhyvinvointi 

 

 

 

Henkilöstön kehittäminen 

 

Henkilöstön rekrytointi 

- työtyytyväisyyskysely 

- sairauspoissaolojen seuranta 

- tiimipalaverit, 

kehityskeskustelut, 

esimieskoulutus 

- eläköitymiseen 

varautuminen, 

henkilöstösuunnitelman 

toteuttaminen 

Toiminto Palkka- ja 

palvelussuhdeasioiden 

kokonaisvaltainen hoitaminen 

 

 

 

 

Henkilöstötietojen 

reaaliaikaisuus 

 

Henkilöstöhallinnon 

toimintojen kehittäminen 

 

- palkat, palkkiot ja muut 

korvaukset maksetaan 

ajallaan ja oikein 

- palvelussuhdeneuvontaa 

annetaan koko 

henkilöstöhallinnon tiimissä 

 

- henkilöstöraportit ajan 

tasalla 

 

- tiedot henkilöstöhallintoon 

pääosin sähköisessä 

muodossa 

 

Talous Henkilöstökustannusten 

kokonaisseuranta 

 

 

- henkilöstökustannusten kasvu 

sopimuskorotusten tasolla, 

seuranta toimialoittain 

kuukausittain 
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8.2. Tukipalvelut – talousarvio 2023 

 

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

2170 HALLINNON TUKIPALVELUT 
      KÄYTTÖTALOUS                                                                                                                

 TALOUS                                                                                                                     

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                            

   Myyntituotot                                                                                                             

    Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä   1 501 263 1 538 342 1 345 147 -12,6 1 345 1 345 

    Muut suoritteiden myyntituotot            233 239                                                                

   Myyntituotot                               1 734 502 1 538 342 1 345 147 -12,6 1 345 1 345 

   Tuet ja avustukset                         39 862 45 000 45 000          45 45 

  TOIMINTATUOTOT                              1 774 364 1 583 342 1 390 147 -12,2 1 390 1 390 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -652 110 -605 097 -593 500 -1,9 -594 -594 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            -27 364                                                                

     Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   25 079                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -654 395 -605 097 -593 500 -1,9 -594 -594 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -113 709 -103 349 -101 048 -2,2 -101 -101 

     Muut henkilösivukulut                    -28 092 -22 933 -24 967 8,9 -25 -25 

    Henkilösivukulut                          -141 801 -126 282 -126 015 -0,2 -126 -126 

   Henkilöstökulut                            -796 196 -731 379 -719 515 -1,6 -720 -720 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Asiakaspalvelujen ostot                   -90 479                                                                

    Muiden palvelujen ostot                   -824 073 -812 586 -643 421 -20,8 -643 -643 

   Palvelujen ostot                           -914 552 -812 586 -643 421 -20,8 -643 -643 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -33 991 -34 400 -19 300 -43,9 -19 -19 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -33 991 -34 400 -19 300 -43,9 -19 -19 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -41 320 -33 757 -41 635 23,3 -42 -42 

    Muut toimintakulut                        -2 295 -3 350 -2 450 -26,9 -2 -2 

   Muut toimintakulut                         -43 615 -37 107 -44 085 18,8 -44 -44 

  TOIMINTAKULUT                               -1 788 355 -1 615 472 -1 426 321 -11,7 -1 426 -1 426 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -13 991 -32 130 -36 174 12,6 -36 -36 

  Poistot ja arvonalentumiset                                                                                               

   Suunnitelman mukaiset poistot              -43 068 -30 815 -15 349 -50,2 -15 -15 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -43 068 -30 815 -15 349 -50,2 -15 -15 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -57 059 -62 945 -51 523 -18,1 -52 -52 
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9. Elinkeino- ja maataloustoimi 

9.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2022 – 2023 välillä 

 

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas 

ja Viitasaari. Isäntäkuntana toimii Pihtipudas.  

 

Kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken toimintavuotta edeltävän vuoden peltoalojen suhteessa. 

Toimitilojen vuokrat ja siivouskulut maksaa jokainen sopijakunta itse, joten ne eivät kuulu jaettaviin 

kustannuksiin. 

 

Kunta Maksuosuuksien 

perusteena olleet 

peltohehtaarit 

Maksuosuudet, 

% 

Karstula 5.680,46 22,16 

Kinnula 2.823,79 11,01 

Kivijärvi 1.220,09 4,76 

Kyyjärvi 2.417,51 9,43 

Pihtipudas 7.413,64 28,92 

Viitasaari 6.080,19 23,72 

Yhteensä 25.635,68 100 

 

Henkilöjärjestelyjä tehdään talousarviovuoden aikana toimistosihteerin joulukuussa 2022 eläköitymisen 

vuoksi. Henkilöstöjärjestelyihin vaikuttaa myös 1.1.2023 alkava uusi ohjelmakausi CAP27, josta aiheutuu 

muutoksia maaseutuelinkeinoviranomaisten tehtäviin. Tehtävämuutokset eivät talousarviota laadittaessa 

ole vielä täysin selvillä.  

 

Kinnulan ja Pihtiputaan kunnalla on ostopalvelusopimus, jolla Kinnulan kunta ostaa Pihtiputaan kunnalta 

Kinnulan toimipisteessä työskentelevän maaseutusihteerin työosuudesta 20 %. Tämä sopimus irtisanotaan 

päättyväksi 31.1.2023. 

 

Pihtiputaan kunnalla ja Saarijärven kaupungilla on ostopalvelusopimus, jonka perusteella 

maaseutuelinkeinoviranomaisen palveluita ostetaan ja myydään, esim. hakemuksiin liittyvä 

sitoumuskäsittely. Talousarviovuonna Pihtipudas myy työpanosta enemmän kuin ostaa. Pihtipudas 

laskuttaa tältä osin Saarijärveltä palkkakulut sivukuluineen. 

 

Maaseutuhallinto hoitaa kaikki maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät ja palvelut, 

joista keskeisimpiä ovat maatalouden tukijärjestelmiin, petoeläinvahinkoihin, peruslohkorekisteriin, 

eläintenpitäjärekisteriin sekä hukkakauralakiin liittyvät tehtävät. 

 

Uudella ohjelmakaudella tukihakuun ja tukiehtoihin tulee huomattavasti muutoksia, minkä vuoksi 

viljelijäkoulutuksia järjestetään tavanomaista enemmän. Ruokaviraston ja kunnan välisen 

maksajavirastosopimuksen mukaan kunta vastaa siitä, että yhteistoiminta-alueen viljelijätukien hakijoilla 

on saatavana asianmukainen ja riittävä koulutus.   

 

Palvelut tuotetaan lähipalveluna (hajautettu malli).  

 

Yhteistoimintasopimuksen toteutumista sekä yhteistoiminta-alueen taloutta ja toimintaa seuraa 

maaseutuhallinnon yhteistoimintaryhmä, johon kuuluu jäsen jokaisesta sopijakunnasta. Ryhmän 

esittelijänä toimii maaseutupäällikkö. 

 



28  

Ruokavirastoon tehdään vakuutus maksajavirastotehtävien hoidosta maksajavirastosääntöjen 

edellyttämällä tavalla varainhoitovuosittain sekä lähetetään kustannusten seurantataulukko kaksi kertaa 

vuodessa ja työajan seurantataulukko kerran vuodessa. Sovellusten käyttöoikeuksien tarkistamisesta 

tehdään selvitys Ruokavirastolle kerran vuodessa. 

 

Pihtiputaan maaseutuhallinnossa on laadittu soveltamislausunto Maksajaviraston tietoturvallisuuden 

hallintamallin ISO/IEC 27001:2013 -pohjaisiin vaatimuksiin, jonka käyttöä seurataan vuosittain 

päivitettävillä tietoturvatyökirjoilla. Ruokavirasto suorittaa tietoturvatyökirjojen arvioinnin.  

 

Henkilöstön työtehtävien eriyttäminen toteutetaan Pihtiputaan kunnan yhteistoiminta-alueen 

viljelijätukihallinnon osalta laaditun hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen mukaisesti. 
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9.2. Elinkeino- ja maataloustoimi – talousarvio 2023 

 

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

2180 ELINKEINO-JA MAATALOUSTOIMI 
      KÄYTTÖTALOUS                                                                                                                

 TALOUS                                                                                                                     

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                            

   Myyntituotot                                                                                                             

    Liiketoiminnan myyntituotot               21 634 103 000 157 000 52,4 157 157 

    Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä   197 570 222 539 224 686 1 225 225 

    Muut suoritteiden myyntituotot            202 100 100          0 0 

   Myyntituotot                               219 406 325 639 381 786 17,2 382 382 

   Muut toimintatuotot                                                                                                      

    Vuokratuotot                              56 262 49 606 51 000 2,8 51 51 

    Muut toimintatuotot                       28 492                                                                

   Muut toimintatuotot                        84 754 49 606 51 000 2,8 51 51 

  TOIMINTATUOTOT                              304 161 375 245 432 786 15,3 433 433 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -209 139 -217 668 -219 023 0,6 -219 -219 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            3 674                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -205 465 -217 668 -219 023 0,6 -219 -219 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -33 292 -36 801 -36 836 0,1 -37 -37 

     Muut henkilösivukulut                    -8 608 -8 167 -9 101 11,4 -9 -9 

    Henkilösivukulut                          -41 900 -44 968 -45 937 2,2 -46 -46 

   Henkilöstökulut                            -247 364 -262 636 -264 960 0,9 -265 -265 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Asiakaspalvelujen ostot                   -20 165                                                                

    Muiden palvelujen ostot                   -362 375 -353 685 -107 986 -69,5 -108 -108 

   Palvelujen ostot                           -382 540 -353 685 -107 986 -69,5 -108 -108 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -3 274 -5 000 -5 000          -5 -5 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -3 274 -5 000 -5 000          -5 -5 

   Avustukset                                                                                                               

    Avustukset yhteisöille                                   -10 000 -10 000          -10 -10 

    Avustukset liikelaitoksille               -13 474 -15 000 -15 000          -15 -15 

   Avustukset                                 -13 474 -25 000 -25 000          -25 -25 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -132 670 -113 990 -30 222 -73,5 -30 -30 

    Muut toimintakulut                        -1 332 -3 800 -3 975 4,6 -4 -4 

   Muut toimintakulut                         -134 002 -117 790 -34 197 -71 -34 -34 

  TOIMINTAKULUT                               -780 654 -764 111 -437 143 -42,8 -437 -437 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -476 494 -388 866 -4 357 -98,9 -4 -4 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -474 -427 -384 -10,1 0 0 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -476 968 -389 293 -4 741 -98,8 -5 -5 
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9.3.  Yleishallinto yhteensä - talousarvio 2023 

2010 YLEISHALLINTO Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                            

   Myyntituotot                                                                                                             

    Liiketoiminnan myyntituotot               21 634 103 000 157 000 52,4 157 157 

    Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä   1 698 833 1 760 881 1 569 833 -10,8 1 570 1 570 

    Muut suoritteiden myyntituotot            233 530 100 100          0 0 

   Myyntituotot                               1 953 997 1 863 981 1 726 933 -7,4 1 727 1 727 

   Tuet ja avustukset                         65 532 167 500 234 706 40,1 296 296 

   Muut toimintatuotot                                                                                                      

    Vuokratuotot                              56 262 49 606 51 000 2,8 51 51 

    Muut toimintatuotot                       29 596                                                                

   Muut toimintatuotot                        85 858 49 606 51 000 2,8 51 51 

  TOIMINTATUOTOT                              2 105 388 2 081 087 2 012 639 -3,3 2 074 2 074 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -1 157 341 -1 160 556 -1 388 052 19,6 -1 439 -1 439 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            -29 602                                                                

     Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   26 326                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -1 160 617 -1 160 556 -1 388 052 19,6 -1 439 -1 439 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -799 597 -798 927 -492 496 -38,4 -501 -501 

     Muut henkilösivukulut                    -46 650 -42 966 -55 460 29,1 -58 -58 

    Henkilösivukulut                          -846 247 -841 893 -547 956 -34,9 -559 -559 

   Henkilöstökulut                            -2 006 865 -2 002 449 -1 936 008 -3,3 -1 997 -1 997 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Asiakaspalvelujen ostot                   -113 683 -2 000                -100                         

    Muiden palvelujen ostot                   -1 561 252 -1 661 943 -1 326 179 -20,2 -1 304 -1 304 

   Palvelujen ostot                           -1 674 935 -1 663 943 -1 326 179 -20,3 -1 304 -1 304 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -51 531 -49 775 -40 725 -18,2 -41 -41 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -51 531 -49 775 -40 725 -18,2 -41 -41 

   Avustukset                                                                                                               

    Avustukset kotitalouksille                -50 000                                                                

    Avustukset yhteisöille                    -121 906 -156 950 -212 250 35,2 -175 -175 

    Avustukset liikelaitoksille               -13 474 -15 000 -15 000          -15 -15 

   Avustukset                                 -185 380 -171 950 -227 250 32,2 -190 -190 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -247 774 -203 524 -209 315 2,8 -178 -178 

    Muut toimintakulut                        -26 415 -77 900 -112 375 44,3 -123 -123 

   Muut toimintakulut                         -274 189 -281 424 -321 690 14,3 -302 -302 

  TOIMINTAKULUT                               -4 192 900 -4 169 541 -3 851 852 -7,6 -3 833 -3 833 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -2 087 512 -2 088 454 -1 839 213 -11,9 -1 760 -1 760 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -44 789 -32 244 -16 412 -49,1 -16 -16 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -2 132 301 -2 120 698 -1 855 625 -12,5 -1 776 -1 776 
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10. Sivistystoimen toimiala 

 

Sivistystoimen tavoite 

Sivistystoimi vastaa varhaiskasvatuspalveluiden, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, nuoriso-, liikunta- ja 

kulttuuripalveluiden, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen sekä kirjastotoiminnan 

järjestämisestä. Sivistyspalvelujen vastuukuntana on Pihtiputaan kunta. Pihtiputaan kunnalla on 

järjestämisvastuu Pihtiputaan esi- ja perusopetuksesta sekä järjestämislupa Pihtiputaan lukiosta ja 

Viitaseudun opistosta (kansalaisopisto). Viitasaaren kaupungilla on järjestämisvastuu Viitasaaren esi- ja 

perusopetuksesta sekä järjestämislupa Viitasaaren lukiosta ja Viitasaaren alueen musiikkiopistosta. 

Sivistyslautakunta toimii sivistystoimen monijäsenisenä toimielimenä sekä vastaa toimialan 

kehittämisestä, organisoinnista ja arvioinnista.  

Toimintatuotot vuodelle 2023 

Sivistystoimen talousarvio on laadittu vuoden 2023 talousarvioraamin mukaisesti. Kustannuksissa ja 

tuotoissa on huomioitu kesäkuussa 2020 hyväksytyt talousarvion tasapainotustoimet, jos ne kohdistuvat 

vuoteen 2023.  

 

Toimintatuotot on pääosin budjetoitu vuoden 2022 tasoisesti. Suurimpana lisäyksenä tuotoissa on 55.346 

eurolla kasvaneet valtionavustukset.  

 

 Ta 2022 Ta 2023 Muutos euroa Muutos% 

Toimintatuotot 1.343.949 1.413.239 69.290  5,2 

 

Myyntituotot 826.614 847.864 21.250 2,6 

Maksutuotot 168.600 162.750 -5.850 -3,5 

Tuet ja 

avustukset 

328.735 381.125 52.390 15,9 

Muut 

toimintatuotot 

20.000 21.500 1.500 7,5 

 

Toimintakulut vuodelle 2023 

 

Kustannuksissa on huomioitu kesäkuussa 2020 hyväksytyt talousarvion tasapainotustoimet, jos ne 

kohdistuvat vuoteen 2023.  

 

Palkkakustannuksiin on raamin mukaisesti laskettu vaikutukseltaan 3,1 % kasvu. Henkilöstökustannukset 

nousevat kokonaisuudessaan -291.894 eurolla eli 5,1 %. Kasvu johtuu seuraavista: 

varhaiskasvatusjohtajan palkkakustannuksiin on varattu -34.678 €, Putaanvirran koulun aamu- ja 

iltapäivätoiminnan palkkakustannuksiin - 29.850 € ja perusopetukseen valmistavaan opetukseen -48.000 

€.  

 

Talousarvioraamin mukainen nousu aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on 5 %. Sivistystoimessa näitä on 

budjetoitu yhteensä vain 1,4 % nousulla.  

 

Muissa kustannuksissa vuokrat nousevat -184.233 euroa eli 14,9 %.  
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 Ta 2022 Ta 2023 Muutos euroa Muutos% 

Toimintakulut -10.290.897 -10.935.615 -644.718 6,3 

 

 Ta 2022 Ta 2023 Muutos euroa Muutos% 

Henkilöstökulut  -5.738.808 -6.030.696 -291.894 5,1 

Asiakaspalveluje

n ostot 

    -369.664 -394.579   -24.915 6,7 

Palvelujen ostot -2.539.894 -2.718.624 -178.730  7,0 

Aineet, 

tarvikkeet ja 

tavarat 

-433.207 -439.103   -5.896 1,4  

Muut 

toimintakulut 

-1.291.794 -1.492.992 -201.198 15,6 

 

Toimintakate 

Sivistystoimen toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus on -9.522.376 euroa. Muutosta 

edelliseen vuoteen on 6,4 %.  

 Ta 2022 Ta 2023 Muutos euroa Muutos% 

Toimintakate -8.946.948 -9.522.376 -575.428 6,4 

 

Sivistystoimen riskit vuosille 2023–2026 
Ukrainan sota, energiakriisi ja epävarma maailmantalouden tilanne heijastuvat myös sivistystoimen 

taloussuunnitteluun. Vuoden 2023 palvelujen ostojen, aineiden ja tarvikkeiden budjetoinnissa on 

yksikkökohtaisesti tarvittaessa huomioitu inflaatiosta johtuva, ennustettu kustannusten nousu 5 %. 

Kuljetuskustannusten nousuksi on arvioitu 2 %. Pienempi nousuprosentti johtuu vuoden 2022 aikana 

tehdyistä korotuksista (7,82 %). Palkkakustannusten nousu vuodelle 2023 on 3,10 %. 

 

Sivistystoimeen vaikuttavat tulevina vuosina myös kolme organisaatiomuutosta: 1) sote-palvelujen ja 

henkilöstön siirtyminen hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa, 2) varhaiskasvatuksen 

organisaatiokokeilun päättyminen vuoden 2022 lopussa ja 3) Wiitaunionin palvelutuotantosopimuksen 

lakkaaminen vuoden 2023 lopussa. Perusturvan siirtyminen hyvinvointialueelle vaikuttaa sekä 

yleiskulujen jakautumiseen että tiettyjen tehtävien siirtymiseen sivistystoimelle. Wiitaunionin purkaminen 

ja varhaiskasvatuksen organisaatiokokeilun loppuminen asettavat sivistystoimen organisaation 

uudelleentarkasteluun. 

 

Vuoden 2023 alusta kotouttaminen ja ehkäisevä päihdetyö siirtyvät perusturvalta sivistystoimelle. 

Kotouttamistyön kokonaisuus aiheuttaa epävarmuutta talousarvioon, sillä Ukrainan sotaa pakenevien ja 

muiden kuntaan saapuvien ulkomaalaistaustaisten määrää on vaikea ennakoida etukäteen. Kotouttamisen 

on arvioitu jatkuvan ukrainalaisten pakolaisten parissa vuonna 2023 niin, että työhön on varattu yhden 

projektityöntekijän puolen vuoden palkka- ja muut välittömät kustannukset, joista Pihtiputaan kunnan 

osuus on 40 % eli -9.484 euroa. Ukrainan sota heijastuu kuluina myös perusopetukseen, kts. kohta 3.1.   

Hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhdyspintatyö sisällytetään muutoin jo olemassa oleviin 

palvelussuhteisiin. Siirtymän valmistelutyö sekä hyvinvointialueella että kunnassa on vielä kesken. Tämä 

tekee talous- ja henkilöstösuunnittelusta epävarmaa.   
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Wiitaunionin palvelutuotantosopimuksen lakkaaminen 31.12.2023 on käynnistänyt sivistystoimen 

organisaation henkilöstöresurssien uudelleentarkastelun. Aluelukio lakkautuu 3.6.2023. Aluelukion 

rehtori siirtyy tämän jälkeen johtamaan Pihtiputaan lukiota. Wiitaunionin yhteinen sivistystoimen 

toimialajohtaja on palkattu määräaikaisena 31.12.2023 asti. Varhaiskasvatuksen organisaatiokokeilu 

päättyy vuoden 2022 lopussa, ja uusia rekrytointeja on suunniteltu tehtäväksi 1.5.2023 alkaen.  Näiden 

muutosten kustannusvaikutukset on huomioitu omissa alaluvuissaan. Vuoden 2023 aikana 

henkilöstöresurssit järjestellään vastaamaan vuonna 2024 alkavaa toimintaa.  

 

Toimialaa haastaa edelleen pätevän henkilökunnan saatavuus. Näköpiirissä on, että rekrytoinnin 

vaikeudet koskevat tulevina vuosina lähes kaikkia sivistystoimen yksiköitä. Haastavin tilanne lienee 

kuitenkin varhaiskasvatuksessa, jossa varhaiskasvatuslain mukaisia, vuonna 2030 voimaan astuvia 

henkilökunnan pätevyysvaatimuksia tulisi pyrkiä ennakoimaan rekrytoinneissa ja olemassa olevan 

henkilökunnan koulutuksessa. 

 

Koronapandemian jälkivaikutukset yhdessä tulevien organisaatiomuutosten ja muiden haasteiden 

kuormittavuuden kanssa on huomioitava sekä henkilökunnan että kuntalaisten näkökulmasta. Henkilöstön 

jaksamista ja työhyvinvointia sekä koko kunnan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tulee rakentaa edelleen.  

 

Sivistystoimen painopistealueet vuodelle 2023 

 

Strategian päämäärä 

(kuntastrategia) 

Painopistealue 2023 ja 

suunnittelukausi 

Mittari/seuranta 

Uudistuva Pihtipudas: uuden 

organisaatiomallin luominen 

Uuden organisaatiomallin 

luominen vuodelle 2024 

Suunnittelutyön toteutuminen 

aikataulussa 

Oikea-aikaiset ja -suhtaiset 

rekrytoinnit 

Uudistuva Pihtipudas: 

hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen sekä vaikuttaminen 

hyvinvointialueen palvelujen 

saavutettavuuteen 

Sivistystoimen, hyvinvointialueen 

ja muiden kunnan toimialojen 

välinen yhteistyö: osallisuuden ja  

hyvinvoinnin edistäminen 

Tapaamiset 

Monialaiset työryhmät 

Hankkeet 

Myönnetyt avustukset 

Projektit 

Investoinnit 
Yrittäjien Pihtipudas: 

mahdollistamme uusien 

työpaikkojen syntymisen ja 

tarjoamme yrittäjyyskasvatusta 

Yrittäjyyskasvatus ja 

paikallisyrittäjyyden tukeminen  

Yrityskylävierailut 

Yrittäjyysopintojen valinneiden 

määrä peruskoulussa 

Oppisopimuskoulutusselvityksen 

toteutuminen 

Paikallisiin yrityksiin käytetyt 

varat hankinnoissa 

 

1. Uuden organisaatiomallin luominen vuodelle 2024 

 

Wiitaunionin yhteinen palvelutuotanto lakkaa 31.12.2023. Kuntien yhteiset virat ja toimet siirtyvät 

peruskuntiin. Vuoden 2023 aikana suunnitellaan Pihtiputaan oma sivistysorganisaatio. Samalla pyritään 

tarkastelemaan toimintoja niin, että luodaan kuntalaisia palvelevat ja kustannustehokkaasti tuotetut 

palvelut. 
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2.   Sivistystoimen, hyvinvointialueen ja kunnan muiden toimialojen välinen yhteistyö: 

osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen  

 

Perusturvan palvelujen siirtyessä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta sivistystoimen koordinoitavaksi 

jäävät mm. kotouttaminen ja ehkäisevä päihdetyö. Tehtävät ovat paitsi toimialoja läpäiseviä myös 

hyvinvointialueen palveluja hyödyntäviä. Tavoitteena on luoda sekä sivistystoimen, hyvinvointialueen 

että muiden toimialojen välille jatkuvan yhteistyön toimintakulttuuri.  

 

Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä rakennetaan monin tavoin koko toimialalla. Vapaata kansalaistoimintaa, 

yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistetään mm. yleis- ja erityisavusten kautta. Hyvinvointipalvelujen 

saavutettavuuteen vaikutetaan mm. kirjastokummi-hankkeen myötä. 

 

3.     Yrittäjyyskasvatus ja paikallisyrittäjyyden tukeminen 

Putaanvirran koulu tarjoaa oppilaille yrittäjyys-valinnaisainetta. Peruskoulujen 6.- ja 9.-luokkalaiset 

osallistuvat yrityskylä-toimintaan. Oppisopimuskoulutuksen vähäistä käyttöä ja toiminnan edelleen 

kehittämistä selvitetään opinnäyte- tai selvitystyönä.  Paikalliset yritykset huomioidaan hankinnoissa. 

 

Toiminnan arviointi 

Sivistystoimi arvioi toimintaansa ja vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja raportoi niistä 

sivistyslautakunnalle toimintakertomuksessa.  

Arvioinnissa hyödynnetään sekä laadullisia että määrällisiä mittareita. Laadullisia mittareita ovat mm. 

henkilöstöraportit, toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset, kehityskeskustelut ja erilaiset kyselyt ja 

saatu palaute. Määrällisiä mittareita ovat erilaiset talouden tunnusluvut, käyttöasteet ja osallistujamäärät.  

Lisäksi toiminnan arvioinnissa huomioidaan muut mahdolliset toiminnan valtakunnalliset, alueelliset ja 

paikalliset toiminnan laatua kuvaavat kyselyt, mittarit ja selvitykset. Hanketyön arviointia tehdään 

jatkuvasti ja loppuvaiheen raportoinnissa arvioidaan tulokset sekä tarvittavat jatkotoimenpiteet.  

Toimintaa arvioivat myös lautakunnan sisäiset tarkastajat. 

 

 

Hallintopalvelut 

 

Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistystoimen toimialajohtaja sekä toimistosihteeri. 

Kustannukset jaetaan vuonna 2023 Viitasaaren kanssa toimialajohtajan osalta 60/40 %, toimistosihteerin 

osalta 42/58 % ja sivistyslautakunnan osalta 50/50 %. Vuodesta 2024 alkaen käyttöönotettava 

organisaatiomalli ei ole vielä varmistunut. 

 

Henkilöstö Ta 23 Ts 24 Ts 25 

Toimialajohtaja 0,4 ? ? 

Toimistosihteeri 0,58 ? ? 

 

Sivistystoimen hallintoon on lisätty määräraha sijaisten palkkaa varten. Uutena kustannuspaikkana 

sivistystoimen hallintoon on avattu Kotouttaminen. Kotouttamiseen on varattu määrärahaa palvelujen 

ostoon Viitasaarelta (40 %) -9.484 €. Menolisäyksenä on huomioitu myös kokouspalkkioiden korotus. 

Sivistystoimen hallintoon kuuluu myös Pihtiputaan kunnan maksama tuki yrityksille pihtiputaalaisista 

oppisopimuskoulutettavista -30.000 euroa. Yritys voi saada tukea 340 €/kk/oppisopimuskoulutettava.  
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 Ta 2022 Ta 2023 Muutos euroa Muutos% 

Toimintatuotot 0,00 0,00 0,00 0,0 

Toimintakulut -121.948 -138.300 -16.352 13,4 

Toimintakate -121.948 -138.300 -16.352 13,4 

 

Toiminnan tavoitteet 

 

Tavoitteet Toimenpiteet Toiminnan tavoite/arviointi 

Hyvinvoiva 

lapsi/oppilas/kuntalainen 

Yhteisöllisyys, 

osallistaminen 

Kuntalaiskysely 

Lapsiparlamentti 

Hyvinvoiva henkilöstö Kehityskeskustelut Toteutuminen 100 % 

 Sisäinen viestintä  Tiimipalaverit 

 Henkilöstön koulutus Koulutussuunnitelman mukaan 

 Sairauspoissaolot Poissaolopv lukumäärä / hlö 0 

   

Laadukkaat palvelut Pätevä henkilökunta Toteutuminen 100 % 

 Asiakastyytyväisyyskysely Toteutuminen 100 % 

Toiminnan taloudellisuus Nettokustannukset e/as.   
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10.1. Varhaiskasvastus 

 

Varhaiskasvatusta järjestetään päivähoitokeskus Onnimannissa, Riihikodon ja Muurasjärven 

ryhmäperhepäivähoitoyksiköissä sekä omassa kodissa järjestettävänä perhepäivähoitona. 

Varhaiskasvatuksen piirissä lapsia on yhteensä n. 90.  

 

 

Henkilöstö Ta 22 Ts 23 Ts 24 

Varhaiskasvatusjohtaja 0,4  (60 % Vts, 40 

% Pds) 

1 1 

Perhepäivähoidon 

ohjaaja 

0,4 (60 % Vts, 40 % 

Pds) 

0 0 

Toimistosihteeri 1 1 1 

Päiväkodin johtaja 1 1 1 

Varhaiskasvatuksen 

opettaja 

2 2 2 

Varhaiskasvatuksen 

sosionomi 

- - 2 

Varhaiskasvatuksen 

erityisopettaja 

1 1 1 

Ryhmäperhepäivähoita

ja 

12 14 14 

Perhepäivähoitaja 

(kotona) 

3 1 1 

Varhaiskasvatuksen 

lastenhoitaja 

4 5 3 

Ryhmäavustaja 1 2 2 

Hoitoapulainen 1 0 0 

 

Varhaiskasvatuspalveluiden tarve on syntyvyyden laskusta huolimatta kasvanut ja varsinkin vuorohoidon 

tarve lisääntyy koko ajan. Riihikodon perhepäivähoidon avautumisen myötä 1.8.2021 

varhaiskasvatuspaikkojen tilanne parani.  

 

Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut viime vuosina useita lakimuutoksia. Subjektiivisen päivähoito-

oikeuden palaaminen 1.8.2020, vuorohoidon tarpeen lisääntyminen ja 1.8.2021 voimaan tullut lakimuutos 

koskien henkilöstömitoituksesta poikkeamista ovat vaikuttaneet varhaiskasvatuksen 

henkilöstökustannuksiin.  

 

Vuoden 2023 aikana mahdollisia kustannusvaikutuksia aiheuttavia muutoksia ovat varhaiskasvatuksen 

kolmiportainen tuki 1.8.2022 alkaen, perhevapaauudistuksen vaikutukset varhaiskasvatuksen 

järjestämiseen sekä asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2023. Muutosten vaikutusta kustannuksiin tai 

toimintaan on vaikea ennakoida. 

 

Pätevän henkilökunnan rekrytoinnissa on ollut haasteita ja kelpoisuusvaatimukset ovat muuttumassa, 

joten työntekijöitä kannustetaan kouluttautumaan työn ohella. Pihtiputaalla järjestetään sosionomin 

polkuopinnot yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun ja Hubteekin kanssa. Opinnoissa on mukana 4 

varhaiskasvatuksen työntekijää.  Poken Viitasaaren yksikön kanssa järjestetään henkilökunnalle 

räätälöityä oppisopimuskoulutusta varhaiskasvatuksen lastenhoitajan opinnoissa. Pihtiputaalta 

koulutukseen osallistuu 3 työntekijää. 
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10.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2022 – 2023 välillä 

 

Varhaiskasvatuksen talousarvio 2023 

 

 Ta 2022 Ta 2023 Muutos euroa Muutos% 

Toimintatuotot 215.335 247.904 32.569 15,1 

Toimintakulut -1.728.137 -1.854.201 -126 064 7,3 

Toimintakate -1.512.802 -1.606.297 -93.495 6,2 

 

Muutokset varhaiskasvatuksen toimintatuotoissa 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen myötä tulorajat nousevat ja varhaiskasvatusmaksut 

alenevat edelleen. Varhaiskasvatusmaksujen osuus toimintatuotoissa arvioidaan 8.000 euroa 

pienemmäksi.  

 

Oppisopimuskoulutuksen ohjaamisesta tulevat tulot 4.000 euroa. 

 

Toimintatuottoihin on budjetoitu OKM:n tasa-arvoraha 72.000 euroa sekä kolmiportaisen tuen hanke 

90.000. Hankerahat jaetaan kuntien kesken 40/60 % suhteessa.  

 

Muutokset varhaiskasvatuksen toimintakuluissa 

 

Henkilöstökustannukset 

 

Palkkojen yleiskorotus kasvattaa kuukausipalkkoja 3,1%. 

 

Wiitaunionin varhaiskasvatuksen organisaatiokokeilu alkoi 1.8.2021. Kokeilun myötä kehitetään 

Wiitaunionin varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmää, pedagogiikkaa ja toimintaa. Kokeilun myötä 

Wiitaunionissa toimii kuntien yhteinen varhaiskasvatusjohtaja, jonka palkkakustannukset jakautuvat 

40/60 % Viitasaaren kanssa. Kokeilu jatkuu 31.12.2022 saakka.  

 

Wiitaunionin eron myötä kuntien muuttuvat organisaatiorakenteet eivät olleet selvillä talousarviota 

tehdessä. Varhaiskasvatuksen esihenkilöresurssi on huomioitu 2023 talousarvioon niin, että jatkaisimme 

kokeilun mukaisella organisaatiolla 30.4.2023 saakka. Olettaen, että tuohon mennessä uudet 

organisaatiorakenteet ovat selvillä. 1.5.2023 alkaen Pihtiputaan varhaiskasvatuksen kustannukset on 

laskettu niin, että kunnassa olisi varhaiskasvatusjohtaja sekä päiväkodin johtaja. Kustannusvaikutus 

kokoaikaisen varhaiskasvatusjohtajan osalta 1.5 - 31.12.2023 -34.672 euroa. 

 

Putaanvirran koulun aip-toiminnan palkkamenot ovat kasvaneet. Kasvu johtuu Putaanvirran koulun 

tekemistä toiminnan laadun ja turvallisuuden kehittämiseen liittyvistä työajan lisäyksistä. 

Kustannusvaikutus -29.850 euroa. 

 

Hyvinvointialueen tulo vaikuttaa palvelujen ostoihin. Ateriapalveluissa tulee säästöä kun ruoka 

toimitetaan Sopukan sijaan koulun keittiöstä, mutta muiden sisäisten palveluiden hinnat nousevat. 

 

Lasten kotihoidon tukeen arvioidaan menevän vähemmän rahaa lasten määrän laskettua. 

Kustannusvaikutus -30.000 euroa. 

 

Muuta: 

Varhaiskasvatuslaki muuttaa varhaiskasvatuksen kelpoisuusvaatimuksia 2030.  
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Tuolloin päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseen laskettavasta 

henkilökunnasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. 

Kyseisestä kahdesta kolmasosasta vähintään puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. 

Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. Tämän vuoksi henkilökunnan 

kouluttautumista varhaiskasvatuksen opettajaksi tai sosionomiksi tuetaan maksamalla suoritetuista 

avoimen yo:n tai amk:n opintojen perus- tai aineopintomaksut neljälle työntekijälle/vuosi. 

Kustannusvaikutus -1.600 euroa. 

 

Ryhmäperhepäivähoidon perusteellinen vuosisiivous ostetaan ensi vuonna. Henkilökunnan tehtäviin 

varhaiskasvatuksen ammattilaisina ei kuulu vuosisiivouksen tekeminen. Kustannus -1.500 euroa. 

 

Sähköinen järjestelmä TinyApp lisää digitaalisten materiaalien kustannuksia. Ohjelmalla saadaan lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma sähköiseksi sekä voidaan suunnitella ja arvioida toimintaa. Samalla 

parannetaan perheiden osallisuutta ja viestintää. Kustannusvaikutus -2.300 euroa. 

 

Työnohjausta tullaan tarjoamaan entistä herkemmin varaamalla talousarvioon rahaa sekä päiväkoteihin, 

että perhepäivähoitoon. Kustannusvaikutus -2.000 euroa.  

 

Varhaiskasvatuksen hankkeet ja avustukset 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Wiitaunionin varhaiskasvatukseen 72.000 euron avustuksen 

varhaiskasvatuksen tasa-arvon lisäämiseksi. Omavastuuosuus on 20 % (18.000 euroa). Avustus kuuluu 

Pihtiputaan talousarvioon, mutta jaetaan 60/40 % suhteessa kuntien kesken. Avustus käytetään 

Viitasaarella perhepäivähoidon ohjaajan ja Pihtiputaalla varhaiskasvatuksen opettajan palkkaamiseksi.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Wiitaunionin varhaiskasvatukseen 90.000 euron avustuksen 

varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi. Omavastuuosuus on 20 % (22.500 

euroa). Avustus kuuluu Pihtiputaan talousarvioon, mutta jaetaan 60/40 % suhteessa kuntien kesken. 

Avustus käytetään Viitasaarella 2 lastenhoitajan ja Pihtiputaalla 1 kiertävän lastenhoitajan palkkakuluihin. 

Pihtiputaalla kiertävä lastenhoitaja sijaistaa tarvittaessa tai on lisäresurssina kolmiportaisen tuen 

jalkauttamisessa 
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10.2. Varhaiskasvatuksen strategian mukaiset mittarit 

 

Tavoite Toimenpiteet Toiminnan 

tavoite/arviointi 

Hyvinvoiva 

lapsi/oppilas/kuntalainen 

Varhaiskasvatuksen 

käyttöaste % 

90 % 

 Yhteisöllisyys, 

osallistaminen 

Lasten osallisuuden 

näkyväksi tekeminen; 

Osallisuuden arviointi 

tiimeissä  

 Riittävän tuen tarjoaminen Kolmiportaisen tuen 

toteutuminen, 

hallintopäätökset 

 Hoitopaikan tarjoaminen Hoitopaikka saatu 

lakisääteisessä ajassa 

Hyvinvoiva henkilöstö Kehityskeskustelut Toteutuminen 100 % 

 Sisäinen viestintä  Henkilökohtaiset kunnan 

sähköpostit 

 Henkilöstön koulutus Koulutussuunnitelman 

mukaan 

 Sairauspoissaolot Poissaolopv lukumäärä / hlö 

0 

Laadukkaat palvelut Pätevä henkilökunta Toteutuminen 100 % 

 Asiakastyytyväisyyskysely Vanhemmat/lapset 

 Pedagoginen laatu Tiimisopimus + arviointi 

Vasujen teko 

SAK-ajan toteutuminen 

TinyApp käyttöön 

Toiminnan taloudellisuus Nettokustannukset e/as.   
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10.3. Varhaiskasvatus - talousarvio 2023 

2327 PIHTIPUTAAN VARHAISKASVATUS Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                            

   Myyntituotot                                                                                                             

    Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä   26 959 46 535 20 104 -56,8 20 20 

   Myyntituotot                               26 959 46 535 20 104 -56,8 20 20 

   Maksutuotot                                                                                                              

    Sosiaalitoimen maksut                     85 374 63 000 55 000 -12,7 55 55 

    Opetus- ja kulttuuritoimen maksut         8 010 5 800 6 800 17,2 7 7 

   Maksutuotot                                93 384 68 800 61 800 -10,2 62 62 

   Tuet ja avustukset                         20 000 100 000 162 000 62 162 162 

   Muut toimintatuotot                                                                                                      

    Muut toimintatuotot                                                     4 000 100 4 4 

   Muut toimintatuotot                                                      4 000 100 4 4 

  TOIMINTATUOTOT                              140 343 215 335 247 904 15,1 248 248 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -772 687 -895 626 -980 341 9,5 -980 -980 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            -5 891                                                                

     Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   29 741                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -748 837 -895 626 -980 341 9,5 -980 -980 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -135 558 -155 342 -169 504 9,1 -170 -170 

     Muut henkilösivukulut                    -29 960 -34 473 -41 879 21,5 -42 -42 

    Henkilösivukulut                          -165 518 -189 815 -211 383 11,4 -211 -211 

   Henkilöstökulut                            -914 355 -1 085 441 -1 191 724 9,8 -1 192 -1 192 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Asiakaspalvelujen ostot                   -29 208 -91 069 -110 200 21 -110 -110 

    Muiden palvelujen ostot                   -205 513 -239 749 -249 099 3,9 -249 -249 

   Palvelujen ostot                           -234 721 -330 818 -359 299 8,6 -359 -359 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -10 963 -15 700 -19 480 24,1 -19 -19 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -10 963 -15 700 -19 480 24,1 -19 -19 

   Avustukset                                                                                                               

    Avustukset kotitalouksille                -143 318 -180 000 -150 000 -16,7 -150 -150 

   Avustukset                                 -143 318 -180 000 -150 000 -16,7 -150 -150 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -99 326 -114 928 -130 098 13,2 -130 -130 

    Muut toimintakulut                        -3 634 -1 250 -3 600 188 -4 -4 

   Muut toimintakulut                         -102 960 -116 178 -133 698 15,1 -134 -134 

  TOIMINTAKULUT                               -1 406 317 -1 728 137 -1 854 201 7,3 -1 854 -1 854 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -1 265 974 -1 512 802 -1 606 297 6,2 -1 606 -1 606 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -3 493 -6 515 -10 084 54,8 -10 -10 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -1 269 467 -1 519 317 -1 616 381 6,4 -1 616 -1 616 
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10.4.  Koulut 

 

Opetustoimi koostuu perusopetuslain mukaisesta esi- ja perusopetuksesta, perusopetuslain mukaisesta 

aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä lukiolain mukaisesta lukiokoulutuksesta.  

 

Perusopetuksessa on lv. 2022–2023 yhteensä 388 oppilasta, joista 5 on perusopetukseen valmistavan 

opetuksen oppilasta. Oppilasennusteen mukaan perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä laskee vuoteen 

2025 mennessä n. 42 oppilaalla. Putaanvirran koulun oppilasmäärä vähenee n. 34 oppilaalla ja 

Muurasjärven koulun oppilasmäärä vähenee n. 8 oppilaalla.  

 

Lukiossa lv. 2022–2023 on 87 opiskelijaa. Lukion oppilasmäärä pysyi samana kuin edellisen lukuvuonna.  

 

Opetustoimen talousarvio vuodelle 2023 

 

 Ta 2022 Ta 2023 Muutos euroa Muutos% 

Toimintatuotot 109.254 111.008 1.754 1,6 

Toimintakulut -6.017.349 -6.381.060 -363.711 6,0 

Toimintakate -5.908.095 -6.270.052 -361.957 6,1 

 

10.5. Toiminnalliset muutokset vuosien 2022 – 2023 välillä 

 

Kohonneet kustannukset koostuvat mm. seuraavista kustannusvaikutuksista: Henkilöstökulut -179.274 €, 

sisäisen hallinnon kulut -35.465 €, koulukuljetukset -33.442 €, rakennusten ja huoneistojen vuokrat -

126.642 €. 

 

Perusopetus  

 

Putaanvirran koulussa on luokat 0.–9. Koulussa toimii kaksi esiopetusryhmää, 17 perusopetusryhmää, 

kolme pienryhmää pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen oppilaille sekä yksi perusopetukseen 

valmistavan opetuksen ryhmä. Koulussa on oppilaita 360, joista kuljetusoppilaita 171. Aamu- ja 

iltapäivätoimintaa järjestetään maanantaista perjantaihin. 

 

Muurasjärven koulussa on luokat 0.-6. Koulussa toimii esiopetusryhmä sekä kolme perusopetusryhmää. 

Englannin opettaja (7 vkt) ja erityisopettaja (14 vkt) ovat yhteisiä Putaanvirran koulun kanssa. Oppilaita 

on yhteensä 51, joista 35 kuuluu koulukuljetuksen piiriin. Iltapäivätoimintaa järjestetään maanantaista 

torstaihin.   

 

Putaanvirran koulu 

 

Henkilöstö Ta 23 Ts 24 Ts 25 

Rehtori 1  1 1 

Toimistosihteeri 1 1 1 

Esiluokanopettaja 2 2 2 

Luokanopettaja 10 10 10 

Aineenopettajat 16 16 16 

Erityisluokanopettaj

a 

3 2 2 

Perusop.valm.opett. 1 0 0 
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Koulunkäynninohja

aja 

10 8 8 

 

Muurasjärven koulu 

 

Henkilöstö Ta 23 Ts 24 Ts 25 

Koulunjohtaja (oto) 1 1 1 

Luokanopettaja 4 4 4 

Erityisopettaja 0,6 (14 vkt) 0,6 (14 vkt ) 0,6 (14 vkt) 

Koulunkäynninohja

aja 

2,4 1,7 1,7 

Kiertävä 

englanninopettaja 

0,6 (10 vkt) 0,4 (7 vkt) 0,4 (7 vkt ) 

 

 

Muutokset perusopetuksen toimintakuluissa  
 

Putaanvirran koululla perusopetukseen valmistava opetus jatkuu tällä hetkellä oppilaana oleville 

ukrainalaisille lapsille kevätlukukauden 2023 loppuun saakka ryhmämuotoisena. Ryhmässä 

työskentelevän opettajan ja koulunkäynnin ohjaajan palkkamenot kasvattavat talousvuoden 2023 

palkkamenoja kevätlukukauden osalta. Kustannusten kasvu - 37.500 euroa. 

 

Putaanvirran koulun määräaikainen pienryhmä on suunniteltu lakkautuvaksi 31.7.2023. Ryhmässä 

työskentelevän opettajan ja kahden koulunkäynnin ohjaajan palkkamenot poistuvat talousarviosta 

syyslukukauden 2023 osalta. Kustannussäästö 40.000 euroa. 

 

Muurasjärven koulussa englannin opetus ja käsityötunnit 3–4-luokille pidetään yhdysluokkatunteina 

pienen oppilasmäärän takia. 

 

12.9. alkaen koululle on palkattu oppisopimuksella osa-aikainen ohjaaja, ja hän toimii 

koulunkäynninohjaajan sijaisena suorittaen samalla Gradian kautta kason tutkintoa. 

 

 

Perusopetuksen hankkeet ja avustukset  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Wiitaunionin perusopetukselle vuodelle 2022–2023 tasa-

arvohankkeen rahaa 86.000 euroa. Hankerahaa käytetään pääasiassa ohjaajaresurssin lisäämiseen. 

Omavastuuosuus hankkeessa on 20 %. 

 

Wiitaunionin perusopetukselle on haettu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta koronan 

aiheuttamien oppimisvajeiden paikkaamiseen, mutta päätöstä ei hakemukseen ole talousarvion 

tekovaiheessa saatu.   
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10.6. Peruskoulujen ja esikoulun strategian mukaiset mittarit 

Tavoite Toimenpiteet Toiminnan tavoite/arviointi 

Hyvinvoiva 

lapsi/oppilas/kuntalainen 

Jatko-opintoihin 

sijoittuminen 

100 % (lukion jatkaneiden %) 

Oman lukion ohivuoto % 

 Ap/ip osallistuminen osallistujamäärä 

 Yhteisöllisyys, 

osallistaminen 

Oppilaskunnan ja 

vanhempaintoimikunnan 

toiminta ja aktiivisuus 

 Riittävän tuen tarjoaminen Oppimisen tuen ja tuen tarpeen 

käsikirjan 

päivittäminen/jalkauttaminen 

 Yksilökohtaiset kohtaamiset Vanhempainvartit- ja -illat lkm 

Hyvinvoiva henkilöstö Kehityskeskustelut Toteutuminen 100 % 

 Sisäinen viestintä  Yhteydenpitovälineet, -ohjelmat 

ja yhteystiedot kunnossa 

 Henkilöstön koulutus Koulutussuunnitelman mukaan 

 Sairauspoissaolot Poissaolopv lukumäärä / hlö 0 

Laadukkaat palvelut Pätevä henkilökunta Toteutuminen  100 % 

 Asiakastyytyväisyyskysely Toteutuminen 100 % 

Toiminnan taloudellisuus Nettokustannukset e/as.   
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10.1. Lukio 

Pihtiputaan lukio on yleislukio, jossa on tarjolla erikoistumislinjat lentopalloon, partio- ja 

johtajatoimintaan, hiihtoon, heittolajeihin ja musiikkiin. Lukiolla on osin yhteinen henkilökunta ja tilat 

Putaanvirran koulun kanssa. Lukion hallinto on yhteinen Viitasaaren lukion kanssa kesäkuulle 2023 

saakka. 

 

 Ta 23 Ts 24 Ts 25 

Rehtori 1  ? ? 

Toimistosihteeri 0,5 0,5 0,5 

Lehtori 8 8 8 

 

Muutokset lukion toimintatuotoissa  

 

Lukion valtionosuusjärjestelmä tuo kunnalle valtionosuustuloja opiskelijamäärän mukaan. Tällä hetkellä 

opiskelijakohtainen yksikköhinta on noin 8.500 euroa vuodessa, millä määrällä lukion nettovaikutus 

kunnan talouteen pienenee jokaista opiskelijalisäystä kohti, kun lukion bruttokulut pysyvät entisellä 

tasolla.  

 

Muutokset lukion toimintakuluissa  
 

Koulumatkatukea on pienennetty, kustannussäästö 3.000 euroa. Liikuntalinjojen yhteistyötä lisäämällä on 

koetettu hillitä palkkakustannusten kasvua.  

 

Kansainvälisyyteen on varattu 4000 € ulkomaan leirikouluun.  

 

Oppivelvollisuuslain mukainen toisen asteen koulutuksen maksuttomuus koskee kaikkia kolmea 

ikäluokkaa elokuusta 23 alkaen. 

 

Lukion hankkeet ja avustukset  

 

Pihtiputaan lukio saa valtion erityisavustusta koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021- 

2023 yhteensä 19.854 euroa.  
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10.2. Aluelukion strategian mukaiset mittarit 

Tavoite Toimenpiteet Toiminnan tavoite/arviointi 

Hyvinvoiva 

lapsi/oppilas/kuntalainen 

Erityislinjojen vetovoima %  

 oppimistulokset (yo) 

Jatko-opintoihin 

sijoittuminen 

valtak.keskitaso 

100 %  

 Yhteisöllisyys, 

osallistaminen 

Oppilaskunnan toiminta 

 

 

Riittävän tuen tarjoaminen 

ohjaus, yksilöllisyys 

Oppimisen tuen ja tuen tarpeen 

käsikirjan 

päivittäminen/jalkauttaminen 

jaksopalaute  

 Laadukas opetus jaksopalaute 

Hyvinvoiva henkilöstö Kehityskeskustelut Toteutuminen 100 % 

 Sisäinen viestintä  Yhteydenpitovälineet, -ohjelmat 

ja yhteystiedot kunnossa 

 Henkilöstön koulutus Koulutussuunnitelman mukaan 

 Sairauspoissaolot Poissaolopv lukumäärä / hlö 0 

Laadukkaat palvelut Pätevä henkilökunta Toteutuminen 100 % 

 Asiakastyytyväisyyskysely Toteutuminen 100 % 

Toiminnan taloudellisuus Nettokustannukset e/as.   
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10.3. Koulut – talousarvio 2023 

2322 PIHTIPUTAAN KOULUT Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                            

   Myyntituotot                                                                                                             

    Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä   86 075 74 428 81 508 9,5 82 82 

    Muut suoritteiden myyntituotot            115                                                                

   Myyntituotot                               86 190 74 428 81 508 9,5 82 82 

   Maksutuotot                                                                                                              

    Opetus- ja kulttuuritoimen maksut         690                                                                

   Maksutuotot                                690                                                                

   Tuet ja avustukset                         202 165 21 826 17 500 -19,8 18 18 

   Muut toimintatuotot                                                                                                      

    Vuokratuotot                              2 370                                                                

    Muut toimintatuotot                       17 903 13 000 12 000 -7,7 12 12 

   Muut toimintatuotot                        20 273 13 000 12 000 -7,7 12 12 

  TOIMINTATUOTOT                              309 318 109 254 111 008 1,6 111 111 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -2 724 350 -2 750 653 -2 888 951 5 -2 889 -2 889 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            -22 922                                                                

     Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   26 580                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -2 720 691 -2 750 653 -2 888 951 5 -2 889 -2 889 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -473 252 -472 112 -495 684 5 -496 -496 

     Muut henkilösivukulut                    -79 374 -106 002 -123 406 16,4 -123 -123 

    Henkilösivukulut                          -552 626 -578 114 -619 090 7,1 -619 -619 

   Henkilöstökulut                            -3 273 318 -3 328 767 -3 508 041 5,4 -3 508 -3 508 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Asiakaspalvelujen ostot                   -224 322 -208 595 -204 895 -1,8 -205 -205 

    Muiden palvelujen ostot                   -1 379 514 -1 525 981 -1 589 772 4,2 -1 590 -1 590 

   Palvelujen ostot                           -1 603 835 -1 734 576 -1 794 667 3,5 -1 795 -1 795 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -183 469 -227 758 -226 169 -0,7 -226 -226 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -183 469 -227 758 -226 169 -0,7 -226 -226 

   Avustukset                                                                                                               

    Avustukset kotitalouksille                -14 398 -26 000 -23 000 -11,5 -23 -23 

   Avustukset                                 -14 398 -26 000 -23 000 -11,5 -23 -23 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -659 869 -685 803 -813 693 18,6 -814 -814 

    Muut toimintakulut                        -10 911 -14 445 -15 490 7,2 -15 -15 

   Muut toimintakulut                         -670 781 -700 248 -829 183 18,4 -829 -829 

  TOIMINTAKULUT                               -5 745 801 -6 017 349 -6 381 060 6 -6 381 -6 381 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -5 436 483 -5 908 095 -6 270 052 6,1 -6 270 -6 270 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -47 127 -36 246 -49 739 37,2 -50 -50 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -5 483 610 -5 944 341 -6 319 791 6,3 -6 320 -6 320 
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10.4.  Opistot 

 

Viitaseudun opisto on Pihtiputaan kunnan omistama ja opetushallituksen valvoma vapaan sivistystyön 

oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen ja inhimilliseen kasvuun kaikenikäisille. Opisto 

toimii Pihtiputaan ja Viitasaaren taajamissa sekä kyläkunnilla. Opetusta järjestetään lukuvuonna 2022–

2023 muun muassa musiikissa, sana- ja näyttämötaiteissa, kielissä, tietotekniikassa, kuvataiteessa, 

muotoilussa ja käden taidoissa, liikunnassa, tanssissa, luonnontieteissä ja kotitaloudessa. Vuosittainen 

opetustuntimäärä on 7.800 opetustuntia, josta Pihtiputaan osuus noin 2.400 tuntia ja Viitasaaren osuus 

noin 5.400 tuntia. 

 

 Ta 23 Ts 24 Ts 25 

Rehtori 0,5 0,5 0,5 

Toimistosihteeri 1 1 1 

Suunnittelijaopettaj

a 

2 2 2 

 

 

Musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta Viitasaarella, 

Pihtiputaalla, Kinnulassa ja Keiteleellä. Kustannuspaikka sisältää Viitasaaren alueen musiikkiopistolle 

maksettavat maksuosuudet. Musiikkiopiston perus- ja syventävien opintojen osuus on 19.000 euroa ja 

varhaisiän musiikkikasvatuksen osuus on 6.000 euroa. Perus- ja syventävien opintojen puolella rahat on 

varattu keskimäärin 16 oppilaspaikalle, varhaisiän musiikkikasvatuksen puolella keskimäärin 15 

oppilaspaikalle.  

 

 Ta 23 Ts 24 Ts 25 

Rehtori 0,5 0,5 0,5 

Toimistosihteeri 0,5 0,5 0,5 

Virkaopettaja 2 2 2 

 

Opistotoiminnan talousarvio vuodelle 2023 

 

 Ta 2022 Ta 2023 Muutos euroa Muutos% 

Toimintatuotot 65.000 67.400 2.400 3,7 

Toimintakulut -347.522 -367.882 -20.360 5,9 

Toimintakate -282.522 -300.482 -17.960 6,4 

 

10.5. Toiminnalliset muutokset vuosien 2022 – 2023 välillä 

Opistojen toimintatuotot koostuvat valtion yksikköhinnan perusteella, kurssimaksuista sekä kunnan 

omasta rahoitusosuudesta. Kurssimaksut sekä kurssien/opetustuntien määrä pysyy ennallaan vuoteen 

2022 verrattuna. 

  

Korona ei aiheuttanut merkittävää kurssien perumista tai kurssimaksutuottojen alentumista, joten ne 

arvioidaan entiselle tasolle. Toimintakuluissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.  

 

Opistotoiminnan hankkeet ja avustukset  

 

Viitaseudun opisto on mukana MOTTI-monipuolisia taitoja tietotekniikkaan hankkeessa. Alueellista 

hanketta koordinoi Kiuruveden kansalaisopisto. Hankkeen tasavertaisina yhteistyökumppaneina toimivat 
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Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopisto, Sonkajärven ja Vieremän kansalaisopistot sekä Viitaseudun 

opisto. Hankkeen tavoitteena on etä- ja monimuoto-opetuksen kehittäminen. Hanke päättyy 30.6.2024. 

Musiikkiopistolla ei suunniteltuja hankkeita vuodelle 2023.  

10.6. Opistojen strategian mukaiset mittarit 

Tavoite Toimenpiteet Toiminnan tavoite/arviointi 

Hyvinvoiva 

lapsi/oppilas/kuntalainen 

Yhteisöllisyys, 

osallistaminen 

Oppilasmäärä, tapahtumien ja 

konserttien luku- ja 

kävijämäärät 

 Riittävän tuen tarjoaminen Oppimäärän yksilöllistäminen 

taiteen perusopetuksessa. Eri 

ikä- ja toimintaryhmille 

suunnattu toiminta.  

Hyvinvoiva henkilöstö Kehityskeskustelut Tavoite 100 % 

 Sisäinen viestintä  Yhteydenpitovälineet, -

ohjelmat ja yhteystiedot 

kunnossa 

 Henkilöstön koulutus Tavoite koulutussuunnitelman 

mukaan 

 Sairauspoissaolot Tavoite poissaolopv 

lukumäärä/hlö 0 

 Tarkoituksenmukaiset 

opetustilat 

Opettajien ja opiskelijoiden 

kuuleminen, saatu palaute. 

Laadukkaat palvelut Pätevä henkilökunta  Tavoite 100 % 

 Digitalisaation 

hyödyntäminen 

Hybridi- ja etäopetuksen 

kehittäminen 

Toiminnan taloudellisuus Nettokustannukset e/as.   
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10.7. Opistot – talousarvio 2023 

 

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

2328 PIHTIPUTAAN KANSALAISOPISTO 
      KÄYTTÖTALOUS                                                                                                                

 TALOUS                                                                                                                     

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                            

   Myyntituotot                                                                                                             

    Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä   36 751 35 000 39 400 12,6 39 39 

    Muut suoritteiden myyntituotot            7 741                                                                

   Myyntituotot                               44 492 35 000 39 400 12,6 39 39 

   Maksutuotot                                                                                                              

    Opetus- ja kulttuuritoimen maksut         26 787 30 000 28 000 -6,7 28 28 

   Maksutuotot                                26 787 30 000 28 000 -6,7 28 28 

   Tuet ja avustukset                         800                                                                

  TOIMINTATUOTOT                              72 079 65 000 67 400 3,7 67 67 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -145 003 -169 600 -166 900 -1,6 -167 -167 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            81                                                                

     Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   4 616                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -140 306 -169 600 -166 900 -1,6 -167 -167 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -24 699 -28 968 -28 282 -2,4 -28 -28 

     Muut henkilösivukulut                    -4 437 -6 427 -7 026 9,3 -7 -7 

    Henkilösivukulut                          -29 135 -35 395 -35 308 -0,2 -35 -35 

   Henkilöstökulut                            -169 442 -204 995 -202 208 -1,4 -202 -202 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Asiakaspalvelujen ostot                   -7 509                                                                

    Muiden palvelujen ostot                   -46 923 -47 879 -60 207 25,7 -60 -60 

   Palvelujen ostot                           -54 432 -47 879 -60 207 25,7 -60 -60 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -9 461 -11 400 -11 100 -2,6 -11 -11 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -9 461 -11 400 -11 100 -2,6 -11 -11 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -78 200 -81 298 -93 217 14,7 -93 -93 

    Muut toimintakulut                        -340 -1 950 -1 150 -41 -1 -1 

   Muut toimintakulut                         -78 540 -83 248 -94 367 13,4 -94 -94 

  TOIMINTAKULUT                               -311 874 -347 522 -367 882 5,9 -368 -368 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -239 795 -282 522 -300 482 6,4 -300 -300 

  Poistot ja arvonalentumiset                                                                                               

   Suunnitelman mukaiset poistot              -11 -8 -6 -25 0 0 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -11 -8 -6 -25 0 0 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -239 806 -282 530 -300 488 6,4 -300 -300 
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10.8.  Kirjasto 

 

Wiitaunionin aluekirjastossa on kolme toimipistettä: Pihtiputaan kirjasto, Viitasaaren kirjasto ja 

kirjastoauto. Aluekirjaston toimintaa hallinnoi Pihtiputaan kunta ja kirjaston työntekijät ovat Pihtiputaan 

kunnan palveluksessa. Kirjastoautossa ei ole tällä hetkellä vakituista kuljettajaa, vaan kuljettajapalvelu 

ostetaan tuntityönä.  

 

Aluekirjaston henkilökunta 

 

 Ta 23 Ts 24 Ts 25 

Kirjastotoimenjohta

ja 

1  1 1 

Kirjastovirkailija 3,5 3,5 3,5 

Kirjastonhoitaja 2 2 2 

 

 

Aluekirjaston talousarvio vuodelle 2022 

 Ta 2022 Ta 2023 Muutos euroa Muutos% 

Toimintatuotot 310.159 347.803 37.644 12,1 

Toimintakulut -569.519 -633.979 -64.460 11,3 

Toimintakate -259.360 -286.176 -26.816 10,3 

 

10.9. Toiminnalliset muutokset vuosien 2022 – 2023 välillä 

 

Kirjaston toimintatuottoja on pienennettävä myyntituottojen ja muiden tuottojen osalta yhteensä 3.000 

euroa.  

Aineistosta perittävistä korvauksista, aineistomyynnistä, kaukolainamaksuista ja muista pienistä 

maksuista kertyvät tulot ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosina mm. uuden kirjastolain myötä, joka 

ei mahdollista enää varausmaksujen ottamista.  

 

Muutokset kirjaston toimintakuluissa  

Vuodelle 2023 kirjaston toiminnassa ei tapahdu merkittäviä muutoksia, joilla olisi vaikutusta kirjaston 

toimintakuluihin.  

 

Kirjaston hankkeet ja avustukset  

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on keväällä 2021 myöntänyt Wiitaunionin aluekirjaston 

hallinnoimalle laajalle yhteistyöhankkeelle “Kaveria ei jätetä!” 65.000 euroa. Hankkeen tarkoituksena 

on ns. kirjastokummitoiminnan avulla välittää kirjasto- ja muita hyvinvointipalveluja niille, joille näiden 

palvelujen saavuttaminen on vaikeaa. Hankkeelle on saatu jatkoaikaa 30.6.2023 asti. 

 

Aluehallintovirastolta saatiin syksyllä 2022 valtionavustusta 18.000 euroa hankkeelle ”Faktaa vai 

valhetta?”. Hankkeessa kartoitetaan millaisia monilukutaitoon liittyviä tarpeita eri ikäryhmillä on ja 

mitkä mediakasvatusmuodot toimivat parhaiten aluekirjaston toimintaympäristössä. Tämän pohjalta 

aluekirjastolle luodaan mediakasvatussuunnitelma. Avustuksen käyttöaika on 1.9.2022–31.12.2023. 
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Koululaisten lukuintoa edistävälle hankkeelle ”Hei, mekin luetaan!” -haetaan jatkoaikaa vuoden 2023 

loppuun. Hankkeelle on myönnetty 8.000 euroa keväällä 2020. 

 

10.10. Kirjaston strategian mukaiset mittarit 

 

Tavoite Toimenpiteet Toiminnan tavoite/arviointi 

Hyvinvoiva kuntalainen   

 Yhteisöllisyys ja 

osallistaminen 

 

Tapahtumien ja osallistujien 

määrät,  

 Riittävän tuen tarjoaminen 

 Tietopalvelun ohjauskerrat 

Lukutaidon tukeminen ja 

Kirjastonkäytön opetukset lkm 

 Yhteiskunnallisen ja 

kulttuurisen aktiivisuuden 

edistäminen  

Lainaajat %/ as.luku 

Fyysiset käynnit/asukasluku 

 

Hyvinvoiva henkilöstö Kehityskeskustelut Tavoite 100% 

 Henkilöstön koulutus Tavoite koulutussuunnitelman 

mukaan 

 Sairauspoissaolot Tavoite poissaolopv 

lukumäärä/ hlö 0 

Laadukkaat palvelut Pätevä henkilökunta Tavoite 100 % 

 Asiakastyytyväisyyskysely Toteutetaan ja arvioidaan 

tulokset vuosittain 

 Digitalisaation 

hyödyntäminen 

Asiakaspalaute 

verkkokirjastosta 

Toiminnan taloudellisuus Nettokustannukset e/as.   

 

 



52  

 

10.11. Kirjasto – talousarvio 2023 

 

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

2329 PIHTIPUTAAN KIRJASTO 
      KÄYTTÖTALOUS                                                                                                                

 TALOUS                                                                                                                     

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                            

   Myyntituotot                                                                                                             

    Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä   264 885 304 159 344 803 13,4 345 345 

    Muut suoritteiden myyntituotot            2 887 3 000 1 500 -50 2 2 

   Myyntituotot                               267 772 307 159 346 303 12,7 346 346 

   Tuet ja avustukset                         25 341                                                                

   Muut toimintatuotot                                                                                                      

    Muut toimintatuotot                       3 739 3 000 1 500 -50 2 2 

   Muut toimintatuotot                        3 739 3 000 1 500 -50 2 2 

  TOIMINTATUOTOT                              296 853 310 159 347 803 12,1 348 348 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -224 513 -232 598 -244 027 4,9 -244 -244 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            4 670                                                                

     Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   2 245                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -217 598 -232 598 -244 027 4,9 -244 -244 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -37 126 -39 728 -41 582 4,7 -42 -42 

     Muut henkilösivukulut                    -8 612 -8 815 -10 272 16,5 -10 -10 

    Henkilösivukulut                          -45 738 -48 543 -51 854 6,8 -52 -52 

   Henkilöstökulut                            -263 337 -281 141 -295 881 5,2 -296 -296 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Asiakaspalvelujen ostot                   -28                                                                

    Muiden palvelujen ostot                   -78 298 -92 230 -141 935 53,9 -142 -142 

   Palvelujen ostot                           -78 326 -92 230 -141 935 53,9 -142 -142 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -135 543 -126 380 -126 380          -126 -126 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -135 543 -126 380 -126 380          -126 -126 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -66 088 -66 593 -66 608          -67 -67 

    Muut toimintakulut                        -1 502 -3 175 -3 175          -3 -3 

   Muut toimintakulut                         -67 590 -69 768 -69 783          -70 -70 

  TOIMINTAKULUT                               -544 796 -569 519 -633 979 11,3 -634 -634 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -247 944 -259 360 -286 176 10,3 -286 -286 

  Poistot ja arvonalentumiset                                                                                               

   Suunnitelman mukaiset poistot              -4 954 -4 954 -4 953          -5 -5 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -4 954 -4 954 -4 953          -5 -5 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -252 898 -264 314 -291 129 10,1 -291 -291 
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10.12. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi 

 

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimi järjestää vapaa-ajan palveluita kuntalaisille. Palvelut voidaan tuottaa 

vapaa-aikatoimen omina palveluina, yhteistyössä kunnan muiden sektoreiden sekä toimijoiden kanssa. 

Vapaa-aikatoimi luo edellytyksiä vapaa-ajan palveluiden järjestäjille. 

 

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen henkilökunta 

 

 Ta 23 Ts 24 Ts 25 

Hyvinvointi- 

koordinaattori 

1  1 1 

Toimistosihteeri 0,3 0 0 

Nuorisotyöntekijä 1 1 1 

Etsivä 

nuorisotyöntekijä 

1 1 1 

Nuorten 

työpajaohjaaja 

1 1 1 

Liikuntaneuvoja 0,4 0,4 0,4 

 

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen talousarvio vuodelle 2023 

 

 Ta 2022 Ta 2023 Muutos euroa Muutos% 

Toimintatuotot 236.384 241.172 4.788 2,0 

Toimintakulut -816.730 -874.868 -58.138 7,1 

Toimintakate -580.346 -633.696 -53.350 9,2 

 

10.13. Toiminnalliset muutokset vuosien 2022 – 2023 välillä 

 

Toimintatuottoihin on budjetoitu OKM:n Harrastamisen Suomen mallin avustus 107.000 euroa, joka 

jaetaan kuntien kesken 40/60 % suhteessa.  

 

Muutokset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen toimintakuluissa  

 

Wiitaunionin harrastamisen mallin omavastuun kustannusvaikutus -16.000 euroa. 

Kuntosaliostopalvelujen määrää korotettiin 2.500 € 

 

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimen hankkeet ja avustukset  

 

Liikuntaneuvonnan palveluketju 2021–2023 -hankkeeseen saatiin 18.900 euroa vuosille 2021–2022 

Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraista valtionavustusta, joka kattaa 50 % hankkeen 

kustannuksista. Pihtiputaan osuus 40 % kustannuksista. Hankkeen tavoitteena on kehittää Wiitaunionin 

kuntiin pysyvä liikuntaneuvonnan palveluketju. Monialaisen yhteistyön periaatteiden mukaisesti luodaan 

menetelmiä yksilöön kohdistuvan terveyden edistämiseen. Hankkeelle haetaan jatkoa kaudelle 2022–

2023. 

 

Wiitaunionin harrastamisen malliin 2021–2022 on saatu 82.000 euroa Opetus- ja kulttuuriministeriön 

erityisavustusta lukuvuodelle 2021–2022. Pihtiputaan osuus 44.82 % kustannuksista. Jos hankehaku 

avautuu lukuvuodelle 2022–2023, avustusta haetaan aiemman pohjalta siten, että koordinaattorin 
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työpanos on 30 %.  Hankkeessa luodaan Wiitaunionin kouluille (Viitasaari, Pihtipudas) harrastamisen 

malli, joka mahdollistaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle mieluisan, maksuttoman 

harrastuksen. Avustukset sisältävät 4h- yhdistyksen toiminta-avustuksen. 

 

10.14. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen strategian mukaiset mittarit 

Tavoite Toimenpiteet Toiminnan tavoite/arviointi 

Hyvinvoiva 

lapsi/oppilas/kuntalainen 

  

 Osallistaminen 

 

Nuorisovaltuuston kokousten määrä 4 

Nuorisovaltuuston aloitteet lkm  

Järjestötapaamiset/v 1 

 Riittävän tuen tarjoaminen Sovari-mittari (etsivä, työpaja) 

 Laajan 

hyvinvointikertomuksen ja -

suunnitelman laadinta sekä 

jalkautus 

HV-kertomuksen ja -suunnitelman 

indikaattoreiden kehitys sekä 

arviointitaulukko 

 Hyvinvointia arkeen 

Wiitaunionissa -mallin 

jalkautus 

Mallin arviointitaulukko 

Hyvinvoiva henkilöstö Kehityskeskustelut  Tavoite 100 % 

 Sisäinen viestintä  Tiimipalaverit 6 

 Henkilöstön koulutus Koulutussuunnitelman mukaan 

 Sairauspoissaolot Tavoite poissaolopv lukumäärä/hlö 0 

Laadukkaat palvelut Pätevä henkilökunta Tavoite 100 % 

 Digitalisaation 

hyödyntäminen: 

 

Digitaalinen nuorisotyö, Discord-

alusta 

Toiminnan taloudellisuus Nettokustannukset e/as.   
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10.15. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen – talousarvio 2023 

 

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

2330 PIHTIPUTAAN KULTTUURI-LIIKUNTA-NUORISO 
        TOIMINTATUOTOT                                                                                                            

   Myyntituotot                                                                                                             

    Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä   12 155 25 475 35 547 39,5 36 36 

   Myyntituotot                               12 155 25 475 35 547 39,5 36 36 

   Tuet ja avustukset                         97 576 206 909 201 625 -2,6 202 202 

   Muut toimintatuotot                                                                                                      

    Muut toimintatuotot                       4 646 4 000 4 000          4 4 

   Muut toimintatuotot                        4 646 4 000 4 000          4 4 

  TOIMINTATUOTOT                              114 377 236 384 241 172 2 241 241 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -194 541 -273 916 -322 775 17,8 -293 -293 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            -3 138                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -197 679 -273 916 -322 775 17,8 -293 -293 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -33 819 -46 661 -49 377 5,8 -49 -49 

     Muut henkilösivukulut                    -7 979 -10 357 -12 201 17,8 -12 -12 

    Henkilösivukulut                          -41 798 -57 018 -61 578 8 -62 -62 

   Henkilöstökulut                            -239 477 -330 934 -384 353 16,1 -354 -354 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Asiakaspalvelujen ostot                   -45 335 -45 000 -47 500 5,6 -45 -45 

    Muiden palvelujen ostot                   -66 945 -157 427 -155 432 -1,3 -155 -155 

   Palvelujen ostot                           -112 280 -202 427 -202 932 0,2 -200 -200 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -14 825 -33 026 -35 430 7,3 -35 -35 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -14 825 -33 026 -35 430 7,3 -35 -35 

   Avustukset                                                                                                               

    Avustukset kotitalouksille                -360 -1 500 -1 500          -2 -2 

    Avustukset yhteisöille                    -48 800 -49 700 -49 700          -50 -50 

   Avustukset                                 -49 160 -51 200 -51 200          -51 -51 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -169 018 -192 599 -226 909 17,8 -227 -227 

    Muut toimintakulut                        -5 304 -6 544 -6 544          -7 -7 

   Muut toimintakulut                         -174 322 -199 143 -233 453 17,2 -233 -233 

  TOIMINTAKULUT                               -590 064 -816 730 -907 368 11,1 -875 -875 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -475 687 -580 346 -666 196 14,8 -634 -634 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -9 -6                -100                         

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -475 696 -580 352 -666 196 14,8 -634 -634 
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10.16. Sivistystoimen toimiala - talousarvio 2023 

2030 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

  TOIMINTATUOTOT                              2021 2022 2023 % 2024 2025 

   Myyntituotot                                                                                                             

    Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä   692 692 823 614 846 364 2,8 846 846 

    Muut suoritteiden myyntituotot            21 627 3 000 1 500 -50 2 2 

   Myyntituotot                               714 319 826 614 847 864 2,6 848 848 

   Maksutuotot                                                                                                              

    Sosiaalitoimen maksut                     85 374 63 000 55 000 -12,7 55 55 

    Opetus- ja kulttuuritoimen maksut         125 235 105 600 107 750 2 108 108 

   Maksutuotot                                210 609 168 600 162 750 -3,5 163 163 

   Tuet ja avustukset                         347 082 328 735 381 125 15,9 381 381 

   Muut toimintatuotot                                                                                                      

    Vuokratuotot                              2 370                                                                

    Muut toimintatuotot                       26 288 20 000 21 500 7,5 22 22 

   Muut toimintatuotot                        28 659 20 000 21 500 7,5 22 22 

  TOIMINTATUOTOT                              1 300 669 1 343 949 1 413 239 5,2 1 413 1 413 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -4 448 849 -4 742 280 -4 999 697 5,4 -4 970 -4 970 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            -33 502                                                                

     Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   65 215                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -4 417 135 -4 742 280 -4 999 697 5,4 -4 970 -4 970 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -770 451 -814 529 -850 010 4,4 -850 -850 

     Muut henkilösivukulut                    -143 478 -181 993 -210 989 15,9 -211 -211 

    Henkilösivukulut                          -913 929 -996 522 -1 060 999 6,5 -1 061 -1 061 

   Henkilöstökulut                            -5 331 064 -5 738 802 -6 060 696 5,6 -6 031 -6 031 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Asiakaspalvelujen ostot                   -332 665 -369 664 -397 079 7,4 -395 -395 

    Muiden palvelujen ostot                   -1 860 279 -2 170 230 -2 324 045 7,1 -2 324 -2 324 

   Palvelujen ostot                           -2 192 944 -2 539 894 -2 721 124 7,1 -2 719 -2 719 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -371 353 -433 207 -439 103 1,4 -439 -439 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -371 353 -433 207 -439 103 1,4 -439 -439 

   Avustukset                                                                                                               

    Avustukset kotitalouksille                -158 076 -207 500 -174 500 -15,9 -175 -175 

    Avustukset yhteisöille                    -48 800 -49 700 -49 700          -50 -50 

    Avustukset liikelaitoksille               -12 617 -30 000 -30 000          -30 -30 

   Avustukset                                 -219 493 -287 200 -254 200 -11,5 -254 -254 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -1 174 360 -1 258 120 -1 458 123 15,9 -1 458 -1 458 

    Muut toimintakulut                        -24 193 -33 674 -34 869 3,5 -35 -35 

   Muut toimintakulut                         -1 198 553 -1 291 794 -1 492 992 15,6 -1 493 -1 493 

  TOIMINTAKULUT                               -9 313 406 
-10 290 

897 
-10 968 

115 6,6 
-10 
936 

-10 
936 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -8 012 737 -8 946 948 -9 554 876 6,8 -9 522 -9 522 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -55 594 -47 729 -64 782 35,7 -65 -65 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -8 068 331 -8 994 677 -9 619 658 6,9 -9 587 -9 587 
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11. Teknisentoimen toimiala 

 

Teknisen toimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen 

tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta.  

 

 

Toimialan keskeiset tavoitteet vuodelle 2023 

Tavoitteet ovat kuntayhteistyöstä johtuen pääosin samat molemmissa kunnissa ja niillä pyritään 

vastaamaan ensisijaisesti toimialan omiin vaatimuksiin. Myös kuntastrategiaa sekä Wiitaunionin laajaa 

hyvinvointikertomusta tavoitteineen noudatetaan. Tavoitteena vuodelle 2023 on Wiitaunionin uudelleen 

organisoitumisen muutosten ja sopimusten onnistunut läpikäynti. Muita koko toimialaa koskevia 

muutoksia vuonna 2023 on maankäyttö ja rakennuslain uudistus sekä kansalliseen teknisen toimialan 

digitalisaatioon vastaaminen.  

 

Toimialan kuntastrategian painopistealueiden mukaiset tavoitteet 

 Uudistuva Pihtipudas 

o Vuoden 2022 aikana luodaan uusi organisaatiomalli ja toimintatapa tekniselle toimelle 

o Organisaation kehittäminen ja käyttöönotto vuoden 2023 aikana 

 Yrittäjien Pihtipudas 

o Hankinnoista pidetään hankintatapahtuma alueen yrittäjien kanssa ja vuoropuhelua 

kehitetään yrittäjien kanssa  

 Kestävän kehityksen Pihtipudas 

o Edistämme järvenranta-asumista selvittämällä 2023 vuoden aikana taajaman yleiskaavalla 

ranta-rakentamisen alueet ja rannan läheiset asuinalueet 

o Kestävä infra ja tekninen huolto: resurssiviisaus, älykkäät ratkaisut 

o kestävä liikkuminen (kevyt liikenne, esteettömyys, uudenlaiset julkisen liikenteen palvelut, 

yhteiskäyttöratkaisut/jakamistalous) 

o luodaan puitteita kestävälle elämäntavalle 

o edistetään sosiaalista kestävyyttä (osallisuus, vuoropuhelu elinympäristön kehittämisessä ja 

kaavoituksessa, tavoitteena hyvä elinympäristö) 

o edistetään kulttuurista kestävyyttä (kulttuuriarvojen huomioiminen; kaavallinen tai RSL:n 

mukainen rakennussuojelu)   

Riskit 

Teknisen toimialan riskit on käsitelty toimialoittain (tiimeittäin). Yleisesti toimialan riskejä ovat: 

Henkilöstöresurssien riittämättömyys 

Työnkuvien /työtehtävien laajuus / monialaisuus 

Wiitaunionin jälkeisessä organisoitumisessa resurssien riittävyyden turvaaminen 

 

Teknisen toimen toimialan visio 

Teknisen toimialan visio on tuottaa kasvun edellytyksiä ja vetovoimaa omalla toiminnallaan. Tuottaa 

kuntalaisille, yrityksille ja työntekijöille terveelliset, turvalliset, laadukkaat ja viihtyisät toiminta- ja 

elinympäristöt, joissa on hyvä toimia, elää, harrastaa sekä matkailla.  

 

 

Teknisen toimen palvelulupaus 

Hoidamme rakennuksia, pihoja, teitä ja alueita kuin omiamme.  
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Pidämme mahat täynnä ja tilat puhtaana. Luomme kaavoituksella edellytyksiä alueen myönteiselle 

kehitykselle ja elinvoimalle.  

 

Tavoitteiden suhde kuntastrategiaan 

Teknisen toimen tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta ja mukautettu teknisen toimialalle sopiviksi 

alatavoitteiksi.  

 

Teknisen toimen hallinto 

Teknisen toimen hallinto kattaa Wiitaunionin välisenä laskutuksena lautakunnan kokousten 

kustannuksista 50% sekä teknisen toimialajohtajan palkasta 40%. Hallintokulut sisältävät myös kanslistin 

palkasta 30% (muu 40% yleishallinto, loput tilapalvelu ja yhdyskuntatekniikka) ja hallintoon varattujen 

tilojen kustannukset. Kustannuspaikka sisältää myös toimistotarvikkeita ja esimiesten 

koulutuskustannuksia.  

 

Vuoden 2023 aikana hallinnon isoin tehtävä liittyy Wiitaunionin purkautumiseen liittyvissä tehtävissä. 

Vuoden aikana on molempiin kuntiin kirjoitettava hallintosäännöt sekä uudet organisaatiot kehitettävä 

kahteen kuntaan. Myös tehtävänkuvat ja prosessit tulee täsmentää. Wiitaunionin muutoksen kustannukset 

kirjataan keskushallinnon alaisiksi kuluiksi. Wiitaunionin uudelleen organisoitumisen aiheuttamia 

kustannuksia ei ole huomioitu teknisen talousarviossa.  

 

Investoinnit ja hankkeet 

Teknisen toimen hallinto on mukana avustamassa tiimikohtaisissa investoinneissa tarpeen mukaan.  

 

Pihtiputaan kunta on mukana sekä KAATIO- että PIKUPATE- hankkeissa. Hankkeet ovat 

valtiovarainministeriön Digikannustin-avustusta saaneita, useamman kunnan ja kuntaliiton 

yhteishankkeita. Hankkeissa tuotetaan asema- ja yleiskaavoja valtakunnallisen tietomallin mukaisena 

sekä edistetään pienten kuntien paikkatietojen tuottamista ja hallintaa eri ohjelmistoilla. Hankkeet 

alkoivat syksyllä 2021 ja ne päättyvät syksyllä 2023.  

 

Teknisen toimen hallinnon tavoitteet ja mittarit 

 Palvelukulttuurin jalkauttaminen 

o Koulutuspäivien toteutuminen pv/v henkilöstöohjeiden mukaan 

 Työssä viihtyvyyden parantaminen ja tiimiyttäminen 

o Henkilökunnan tapahtumat pv/v. Tavoitteena vähintään 1 tapahtuma vuodessa 

 Investointien toteutuminen 

o Investoinnit toteutetaan aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti 

 Wiitaunionin uudelleen organisoitumisen muutosten vaikutusten jalkauttaminen 

o Vähintään 1 tilaisuutta koko henkilökunnalle uudistuksesta 

 Talouden vakauttamisohjelman toimeenpano 

o Sovittujen säästöjen toteutuminen 

o Suunniteltujen kokouksien pitäminen ja kokousten pituudet alle 4 tuntia  

 

 

Teknisen toimen hallinto T2021 B2022 B2023 muutos % 

tulot 299 € 0 € 0 €  

menot -114.110 € -117.682 € -120.329 € 2,2 

poistot -3 € 0 -2 €  

tilikauden tulos -113.815 € -117.684 € -120.331 € 2,2 
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11.1. Yhdyskuntatekniset palvelut 

 

Vuoden 2023 talousarvio on laadittu kunnan- ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden 

mukaisesti.  

11.2. Toiminnalliset muutokset vuosien 2022 – 2023 välillä 

 

Yhdyskuntatekniikan tiimin talousarvio sisältää mm. katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidon, 

puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon, liikunta-, ulkoilu- ja urheilualueiden kunnossapidon sekä 

satamien ja venepaikkojen kunnossapidon. Kunnossapitotaso pyritään pitämään nykyisellä tasolla. 

Kunnossapitovelan kertymistä pyritään yleisesti välttämään.  

 

Oleellisimmat ja suurimmat muutokset talousarvioon aiheutuvat energian hinnan noususta, joka vaikuttaa 

sekä suoraan että välillisesti. Myös jätehuollon palvelutehtävän siirtyminen aiheuttaa suuren muutoksen 

tuottoihin ja kuluihin. Useiden palveluiden ja hyödykkeiden hinnat ovat merkittävästi nousseet ja/tai 

niiden ennustetaan nousevan. Tämä kustannustason nousu on huomioitu laadittuun talousarvioon mm. 

polttoaineissa, sähkössä sekä kunnossapitopalveluissa. Jätehuollon palvelutehtävien siirron vuoksi 

jätehuollon kustannuspaikalle on arvioitu vain suljetun kaatopaikan seurannasta ja hoidosta aiheutuvia 

kustannuksia. 

 

Yksityistieavustusten määrä nostettiin vuodelle 2023 100.000 euroon kunnanhallituksen päätöksen 

mukaisesti. 

 

Talousarvioon varattiin 5.000 euron määräraha valvontakameroiden hankintaan, kunnanhallituksen 

päätöksen  mukaisesti.  

 

 

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 

Palkkakustannukset talousarvioon on huomioitu henkilöstösuunnitelman mukaisena. Henkilöstöä on v 

2023 yhteensä 6,05htv, kun huomioidaan mm. päällikön ja muiden henkilöiden työajan jakautuminen 

Viitasaarelle tai muihin tiimeihin. Näiden lisäksi on varauduttu noin 1,5htv kausityöntekijöihin ja 

sijaisiin. Tämä vastaa vakiintunutta tasoa. 

Kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset tapauskohtaisesti. 

Pidempien sairauspoissaolojen tullessa kyseeseen käytetään sijaisia. Toiminnassa noudatetaan v. 2021–

2024 vahvistettua ja vuodelle 2023 päivitettyä henkilöstösuunnitelmaa.  

Kausittaisten palvelujen ja kunnossapidon tuotannossa tarvitaan ja hyödynnetään myös Viitaseudun 

kumppanuus ry:n kautta saatavia resursseja.  

 

Investoinnit 

Vuonna 2023 yhdyskuntatekniikan puolella on esitetty investoitavan mm. kaavateiden peruskorjauksiin, 

katuvaloihin, kunnan ylläpidossa oleviin satamiin, puistoalueisiin, liikuntapaikkoihin sekä 

irtaimistohankintoihin.  

 

Riskit 

 Resurssien pienuus vrt. vakiintunut palvelutaso, kehittämistarpeet sekä PTS suunnittelu 

(toimialalle tarpeellisten tavoitteiden saavuttaminen) 

 Valtakunnallinen teknisen toimialan ”digiloikka” 

 

Tiimin keskeiset tavoitteet ja mittarit 

Toiminnalle raamit asettaa omalla tahollaan lainsäädäntö. Toiminnan tavoitteita on listattu monissa 

kuntaa ja kuntaparia koskevissa dokumenteissa. Myös kuntastrategiaa sekä Wu laajaa 

hyvinvointikertomusta tavoitteineen noudatetaan toiminnassa. Yleisenä pidemmän aikavälin tavoitteena 
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on saada toimialalle pitkän tähtäimen suunnitelma ja toiminnan strategia sekä tietovaranto yhteistyössä 

maankäyttötiimin kanssa. Tietovaranto sisältää mm. erilaisia rakennetun infran määrää ja laatua kuvaavia 

rekistereitä ja lähtötietoja joita voidaan jatkossa hyödyntää kunnossapito- ja palvelutasosuunnitelmien 

laadinnassa. v 2023 asetettuja tavoitteita ovat:  

 Talousarvion ja investointien toteutuminen (toteuman vastaaminen suunniteltuun, kohteet lkm 

sekä €) 

 Karttapohjaisen kuntapalvelimen tai muun tekniselle toimialalle valittavan järjestelmän käytön 

tehostaminen ja vakiinnuttaminen sisäiseen käyttöön. Järjestelmän tehokkaampi käyttö myös 

kuntalaisille suuntautuvan informaation jakoon ja tiedottamiseen. (k/e) 

 Palvelutasosuunnitelmatyön aloittaminen liikunta- ja ulkoilualueiden osalta. (k/e) 

 Huoltokirjaohjelman käyttöönotto, kunnossapidon vuosikellon laatiminen, tarkastuspöytäkirjojen 

vienti sähköiselle alustalle. (k/e) 

 

 

Yhdyskuntatekniset 

palvelut yhteensä (kp 

45310-45580) 

Tp2021 B2022 B2023 muutos % 

toimintatuotot 236.202 € 426.769 150.897 -64,6 % 

toimintakulut -1.084.115 € -1.168.394 -1.091.136 -6,6 % 

toimintakate -705.577 € -741.625 -940.239 +26,8 % 

poistot -375.196 € -300.554 -341,788 +13,7 % 

tilikauden yli-/alijäämä -1.080.773 € -1.042.179 -1.282.027 +23,0 % 
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11.3. Yhdyskuntatekniset palvelut – talousarvio 2023 

2410 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                            

   Myyntituotot                                                                                                             

    Liiketoiminnan myyntituotot               235 559 305 000                -100                         

    Täydet valtiolta saadut korvaukset        46                                                                

    Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä   30 285 48 163 108 197 124,6 108 108 

    Muut suoritteiden myyntituotot            54 739 32 106 700 -97,8 1 1 

   Myyntituotot                               320 629 385 269 108 897 -71,7 109 109 

   Tuet ja avustukset                         12 457                                                                

   Muut toimintatuotot                                                                                                      

    Vuokratuotot                              45 452 41 500 42 000 1,2 42 42 

   Muut toimintatuotot                        45 452 41 500 42 000 1,2 42 42 

  TOIMINTATUOTOT                              378 538 426 769 150 897 -64,6 151 151 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -217 042 -275 869 -294 768 6,9 -295 -295 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            -7 750                                                                

     Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   8 940                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -215 852 -275 869 -294 768 6,9 -295 -295 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -38 368 -47 118 -50 227 6,6 -50 -50 

     Muut henkilösivukulut                    -8 142 -10 455 -12 409 18,7 -12 -12 

    Henkilösivukulut                          -46 510 -57 573 -62 636 8,8 -63 -63 

   Henkilöstökulut                            -262 362 -333 442 -357 404 7,2 -357 -357 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Muiden palvelujen ostot                   -590 529 -583 660 -393 072 -32,7 -393 -393 

   Palvelujen ostot                           -590 529 -583 660 -393 072 -32,7 -393 -393 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -121 635 -133 330 -186 849 40,1 -182 -182 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -121 635 -133 330 -186 849 40,1 -182 -182 

   Avustukset                                                                                                               

    Avustukset yhteisöille                    -92 424 -99 500 -114 500 15,1 -100 -100 

   Avustukset                                 -92 424 -99 500 -114 500 15,1 -100 -100 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -11 765 -10 632 -31 481 196,1 -31 -31 

    Muut toimintakulut                        -5 399 -7 830 -7 830          -8 -8 

   Muut toimintakulut                         -17 164 -18 462 -39 311 112,9 -39 -39 

  TOIMINTAKULUT                               -1 084 115 -1 168 394 -1 091 136 -6,6 -1 071 -1 071 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -705 577 -741 625 -940 239 26,8 -920 -920 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -375 196 -300 554 -341 788 13,7 -342 -342 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -1 080 773 -1 042 179 -1 282 027 23 -1 262 -1 262 
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11.4.  Tilapalvelu 

11.5. Toiminnalliset muutokset vuosien 2022 – 2023 välillä 

Tulos on ylijäämäinen tilapalvelun osalta.Hyvinvointialueen vuokrasopimukset muuttavat merkittävästi 

tilapalvelun taloutta. Pääsääntöisesti hyvinvointialueelle vuokratuissa kiinteistöissä vuokratulot nousevat.  

 

Tulokseltaan tappiollisia kustannuspaikkoja ovat pääsääntöisesti kohteet joissa tulot ovat ulkoista tuloa eli 

osa asunnoista, tyhjät kiinteistöt sekä osa teollisuustiloista. Suurimpia tappioita kirjataan tilapalvelulle 

kustannuspaikoilta 046111 Opiskelija-asunnot, 47001 Mettälä 1 + varastorakennus, 47002 Mettälä 2, 

47007 Kumpula, 047012 Mainlahdentien halli, ns. timber componentin kokonaisuus – kolme 

kustannuspaikkaa, sekä 47215 Ukonniemen kalasatama, joissa vuokratuotot eivät siis kata syntyviä 

kustannuksia.  

 

Tavoitteena on pyrkiä taittamaan edellä mainittujen kohteiden alijäämää jatkossa. Tilapalvelulla ei ole 

keinoja alijäämän kattamiseen, säästöjä ei voida enää tehdä ilman että kiinteistöjen kunnossapitoa 

laiminlyödään. Tuottamattomien kiinteistöjen kokonaisarviointi ja tarvittavien toimenpiteiden, kuten 

vuokrien korotus sekä kiinteistöjen myynti tai alasajo, pyritään toteuttamaan yhteistyössä tiloja 

hallinnoivan hallintokunnan kanssa (yleishallinto) ja noudattamaan kiinteistönpidon suunnitelmaa. 

 

Kustannuspaineet ovat kovat: Lähes kaikkien ostopalvelujen hinnat ovat nousseet sekä sähkön, lämmön ja 

veden hinnoissa on korotuksia tai korotuspaineita. Vuoden 2022 aikana energian, koneiden ja laitteiden 

kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Talousarviossa vuodelle 2023 on otettu huomioon 

sähkönhinnan nousu 2,2 kertaiseksi sekä kaukolämpökustannusten 12 % nousu. Yleisenä 

hinnankorotuksena talousarvioraamissa oli arvioitu 5 % korotus.  Ylläpitokustannuksista arjessa 

säästämisen seurauksena voi olla korjausvelan ja mahdollisesti myös toimintakulujen hallitsematon 

kasvaminen etenkin, jos olemassa olevan infran ja kiinteistöjen korjaus- ja kehitysinvestoinneista 

karsitaan myös. 

 

Hyvinvointialueen vuokratuotot sisältävät myös siivoukselle jyvitettäviä ulkoisia tuottoja mm. 

putaanvirran koulun, kunnanviraston, sekä siivoustiimin jakamattomien menojen osalta yhteensä 4.610 

euroa, sillä näitä kuluja ei ole kirjattu sisäiseksi menoksi tilapalvelulle. Koulukiinteistöjen osalta sisäiset 

vuokrat ehdittiin jakaa ennen ulkoisten, hyvinvointialueen vuokratuottojen kirjausta ja siksi Muurasjärven 

koulun sekä Putaanvirran koulun osalta talousarvio on ylijäämäinen. 

 

Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 

Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, 

tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti. Tilapalvelu on v. 2020 toteuttanut talouden 

tasapainotusohjelmaa ja jättänyt täyttämättä kiinteistönhoitajan / lvi-asentajan toimen, perusteena tulevat 

suunnitelmat omistajapoliittisen ohjelman mukaisesti. Omistajapoliittinen ohjelma ei ole kuitenkaan 

toteutunut kiinteistöjen vähenemisen osalta ja resurssivaje näkyy henkilöstön jaksamisessa. Tilanne on 

muuttunut päin vastaiseksi, esimerkiksi riihikodon päiväkoti sekä eläinlääkäriasema ovat tulleet uusina 

kohteina kiinteistönhoidon vastuulle. Vuonna 2022 kiinteistönhoitajien vajausta on paikattu 

määräaikaisella resurssilla. Vuonna 2023 tarkoitus on täyttää viidennen kiinteistönhoitajan toimi sekä 

palkata rakennustyöntekijä eläköityvän tilalle. Resurssi pysyy vakiintuneella tasolla, ollen yhteensä 

9,55htv. 

 

Investoinnit 

Suurimpana investointina on kunnanviraston kattoremontti. Kunnanviraston ohella investoidaan myös 

Mummon mökkiin, Harjuntakasen luontoreitin rakenteisiin, Muurasjärven koululle, Tahkonpolun 

koululle, Mettälän teollisuusalueelle, Meconetin toimitilaan, Kumpulan alueelle sekä kalustoon. 
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Riskit 

Riskinä toiminnassa on yllättävät ja ennalta odottamattomat remontit ja vikaantumiset. Tällaiset 

tapahtumat kuormittavat pahimmassa tapauksessa koko tilapalvelun taloutta sekä organisaatiota. 

Pidemmän aikavälin riskinä on myös talouden tiukentaminen ja hintojen nousu. Taloudelliset riskit 

liittyvät myös vuokraustoiminnan muutoksiin.  

 

Tiimin keskeiset tavoitteet ja mittarit 

 Tavoitteena on parantaa kaikkien kiinteistöjen kierrätysastetta, kiinnittämällä huomiota yhdessä käyttäjien 

kanssa varsinkin sekajätteen synnyn vähentämiseen kierrätystä lisäämällä. Myös energiatehokkuusratkaisuja 

kehitellään kaikissa tilapalvelujen kiinteistöissä 

o Mittarina jätemaksujen pienentyminen vuositasolla 

o Mittarina sähkönkulutuksen pienentyminen vuositasolla 

 Tavoitteena on myös kiinnittää huomiota palvelun laatuun ja tehokkuuteen 

o Mittarina palvelupyyntöihin vastausaika 

 

Tilapalvelun talousarvio Tp2021 B2022 B2023 muutos % 

tuotot 2.951.296 3.079.996 4.118.528 +25,2 

kulut -1.959.373 -2.121.070 -2.773.940 +30,8 

poistot -1.150.429 -1.182.102 -1.246.848 +3,4 

tilikauden tulos -84.129 -223.176 +97.740 -155,7 

 

 

11.6. Puhtauspalvelut 

 

Yleistä 

 Vuoden 2023 alusta osa toiminnoista ja henkilökunnasta siirtyy hyvinvointi alueelle. 

 Vuosi 2023 on muutosten vuosi kunnissa ja niiden toimintojen suunnittelussa ja järjestämisessä. 

 Puhtauspalveluihin jäävä esihenkilö siirtyy kiinteistöpäällikön alaisuuteen. 

 Puhtauspalveluissa vuonna 2023 on yksi esihenkilö, jonka palkkakustannusten ovat jaettu Viitasaari 60 % ja 

Pihtipudas 40 %. Viitasaari ostaa Pihtiputaalta esihenkilöpalvelut. 

 Puhtauspalveluissa käytetään kotimaisia puhdistusaineita ja mahdollisimman paljon kierrätetystä 

materiaaleista tehtyjä tuotteita.  

 Osa kohteiden siivouksesta tehdään hyvinvointialueelle ja niiden kustannukset peritään vuokrissa. kohteet 

ovat: Kunnantalo, Putaanvirran koulu. 

 Uutena kustannuspaikkana on tehty eläinlääkäritilojen siivous 

 

Puhtauspalvelun tavoitteet ja mittarit: 

 Kustannustehokkuuden säilyttäminen ja toiminnan kehittäminen 

 Insta 800 siivouksen teknisen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmän käyttöönotto. 

o Laatutarkastukset 1 kertaa/ vuosi /kohde. 

 

Riskit: 

 Sairauslomat, koneiden hajoaminen 

 Mahdolliset epidemiat 

 Työaika ei riitä siivouksen laadun arviointi- ja mittausjärjestelmää. 

 Sijaisten saamisen haasteet/ vaikeus 
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Puhtauspalvelun 

talousarvio 
Tp2021 B2022 B2023 muutos % 

tuotot 847.119 879.134 425.483 -51,6 

kulut -888.582 -881.946 -420.201 -52,4 

poistot -4.621 -3.867 -9.892 155,8 

tilikauden tulos -46.084 -6.679 -4.610 -31,0 

 

11.7. Ruokapalvelut 

 

Yleistä 

Yleistä 

Ruokapalveluihin vuosi 2023 on muutosten vuosi. Kuntaan jää sivistyspuolen ateriapalvelut, 

varhaiskasvatus ja koululaiset. Kuntassa on yksi esihenkilö, joka vastaa ruokapalveluiden toiminnasta 

kustannus tehokkaasti ja hän toimii kiinteistöpäällikön alaisuudessa. 

Ruokapalvelut toimivat ravitsemissuosituksia noudattaen, sekä ajatellen ympäristönäkökulmaa. Lähiruoka 

on ruokapalvelua ohjaava termi, joka ohjaa käyttämään paikallisia tuotteita ja kehittämään niiden 

saatavuutta. Ruokapalveluiden tulee jatkossa kehittää toimintaansa tehokkaaksi ja ergonomia näkökulmat 

huomioiden. Uutena toimintona on varhaiskasvatuksen aterioiden valmistus ja jakelu, nämä olleet 

aiemmin Perusturvan keittiön toiminnoissa.  

 

Ruokapalvelun tavoitteet ja mittarit: 

 Powerestan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 

 Kustannustehokkaan ja ergonomisen toiminnan kehittäminen 

 Esihenkilön kouluttaminen hankintojen kilpailuttamiseen 

 

Riskit: 

 Sairauslomat, koneiden hajoaminen 

 Ei aikaa kehittämiseen, henkilöstövaje 

 Osaamisvaje 

 Sijaisten saamisen ongelmat 

 

Ruokapalveluiden 

talousarvio 
Tp2021 B2022 B2023 muutos% 

tuotot 1.362.436 1.394.409 471.846 -66,2 

kulut -1.345.470 -1.395.627 -461.549 -66,9 

poistot -22.288 -15.601 -10.297 18.1 

tilikauden tulos -5.331 -16.819 0  
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11.8. Pesula 

 

PESULA 

Pesulatoiminnot siirtyvät hyvinvointialueelle. Pihtiputaan pesula huoltaa vuoden 2023  Viitasaaren 

kaupungin ja Pihtiputaan kunnan tekstiilit. Vuoden 2023 aikana kuntien tulee suunnitella kuntaansa 

jäävien toimintojen tekstiilipalvelut vuoden 2024 alusta. 

 

Pesulan talousarvio Tp2021 B2022 B2023 muutos % 

tuotot 311.688 308.568 0 -100 

kulut -319.194 -308.568 0 -100 

poistot -19.222 -17.707 0 -6,3 

tilikauden tulos -26.729 -17.707 0 -6,3 
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11.9. Tilapalvelu – talousarvio 2023 

2420 TILAPALVELU Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                            

   Myyntituotot                                                                                                             

    Liiketoiminnan myyntituotot               1 774                                                                

    Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä   472 452 2 703 329 1 174 556 -56,6 1 175 1 175 

    Muut suoritteiden myyntituotot            2 359 120 252 258 137 687 -45,4 138 138 

   Myyntituotot                               2 833 347 2 955 587 1 312 243 -55,6 1 312 1 312 

   Tuet ja avustukset                         24 191 50                -100                         

   Muut toimintatuotot                                                                                                      

    Vuokratuotot                              2 673 244 2 774 115 3 703 614 33,5 3 704 3 704 

    Muut toimintatuotot                       18 464                                                                

   Muut toimintatuotot                        2 691 708 2 774 115 3 703 614 33,5 3 704 3 704 

  TOIMINTATUOTOT                              5 549 246 5 729 752 5 015 857 -12,5 5 016 5 016 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -1 764 013 -1 922 869 -1 030 069 -46,4 -1 030 -1 030 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            -14 044                                                                

     Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   45 051                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -1 733 006 -1 922 869 -1 030 069 -46,4 -1 030 -1 030 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -298 631 -320 907 -170 366 -46,9 -170 -170 

     Muut henkilösivukulut                    -72 164 -71 208 -42 099 -40,9 -42 -42 

    Henkilösivukulut                          -370 795 -392 115 -212 465 -45,8 -212 -212 

   Henkilöstökulut                            -2 103 801 -2 314 984 -1 242 534 -46,3 -1 243 -1 243 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Asiakaspalvelujen ostot                   -394 449 -364 901                -100                         

    Muiden palvelujen ostot                   -1 028 325 -1 088 027 -1 039 676 -4,4 -1 040 -1 040 

   Palvelujen ostot                           -1 422 774 -1 452 928 -1 039 676 -28,4 -1 040 -1 040 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -1 428 829 -1 444 384 -1 543 630 6,9 -1 544 -1 544 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -1 428 829 -1 444 384 -1 543 630 6,9 -1 544 -1 544 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -145 724 -158 878 -89 386 -43,7 -89 -89 

    Muut toimintakulut                        -3 237 -3 350 -2 150 -35,8 -2 -2 

   Muut toimintakulut                         -148 961 -162 228 -91 536 -43,6 -92 -92 

  TOIMINTAKULUT                               -5 104 365 -5 374 524 -3 917 376 -27,1 -3 917 -3 917 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          444 881 355 228 1 098 481 209,2 1 098 1 098 

  Poistot ja arvonalentumiset                                                                                               

   Suunnitelman mukaiset poistot              -1 204 768 -1 225 023 -1 267 037 3,4 -1 267 -1 267 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -1 204 768 -1 225 023 -1 267 037 3,4 -1 267 -1 267 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -759 887 -869 795 -168 556 -80,6 -169 -169 
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11.10. Maankäyttö 

 

Yleistä 

Pihtiputaan osalta tärkeä kehittämisen osa-alue on alueiden laajentamista varten tehtävä maanhankinta. 

Teollisuustonttien määrä on Pihtiputaalla vähäinen ja isoille toimijoille sopivia tontteja ei ole tällä 

hetkellä juurikaan tarjolla teollisuusalueilla. 

 
Maankäytön / Kaavoituksen ja mittauksen tavoitteet 

Kaavoituksen ja mittauksen tavoitteena on ensisijaisesti laatia omana ja konsulttityönä kaavoitusohjelman 

mukaiset kaavat selvityksineen sekä niihin liittyvät kaavan pohjakartat. Kaavoituksen ja mittauksen henkilöstö 

osallistuu myös muihin hankkeisiin, hankesuunnitteluun ja rahoituksenhakuun sekä tuottaa suunnitelmia ja muita 

aineistoja muille toimialoille. Aluearkkitehti hoitaa kaavoitukseen liittyvän viranomaisyhteistyön.  

 

Maankäyttö toteuttaa kuntastrategiaa: 

1) vahvistamalla viestintää kaavaprosesseissa, edistämällä hyvää elinympäristöä (Painopistealue Uudistuva 

Pihtipudas) 

2) kaavoittamalla riittävästi yritystontteja, kehittämällä teollisuusalueita, edistämällä logistista sujuvuutta ja vt4 

kehittämistä kaavoituksella (Painopistealue Yrittäjien Pihtipudas) 

3) edistämällä kaavoituksella uusiutuvaa energiaa (mm. tuulivoimakaavat), luontomatkailua, järvenranta-

asumista sekä huomioimalla luonto- ja kulttuuriarvot sekä sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys 

kaavoituksessa (Painopistealue Kestävän kehityksen Pihtipudas).  

 

Yleisenä pidemmän aikavälin tavoitteena on tuottaa paikkatietoaineistoa yhteistyössä 

yhdyskuntatekniikan tiimin kanssa. Paikkatietoaineisto  sisältää mm. kaavatietoja ja erilaisia rakennetun 

infran määrää ja laatua kuvaavia rekistereitä.  
 

Mittarit      

 kaavoitusohjelman toteutuminen 

o kaavojen aikataulun toteutuminen 

 kuntastrategian toteutuminen 

 vireillä olevien samanaikaisten kaavahankkeiden määrä  

 Kaavan hyväksymispäätöksistä tehtyjen valitusten määrä / HO ja KHO käsittelyjen määrä 

 muut samanaikaiset kaavoituksen ja mittauksen projektit / tehtävät 

o määrä / kesto  

 

Riskit  

Suhteellisen vähäiset henkilöstöresurssit ja suuri määrä samanaikaisia projekteja ja akuutteja tehtäviä venyttää 

yksittäisten kaavahankkeiden aikataulua. Organisaation pienuus! Uuden henkilöstön rekrytointi tulee olemaan 

haasteellista, siihen tulee varautua ennakoiden. 

 

11.11. Toiminnalliset muutokset vuosien 2022 – 2023 välillä 

 

Kaavoitus 

Pihtipudas, tehtävät 2023 

Kaavoituksen painopiste on tuulivoimakaavoituksessa sekä rantayleiskaavoituksessa kunnan pohjois- ja 

itäosissa. Kunnan elinvoimaisuutta edistetään myös vuoden alussa käynnistyvällä taajamayleiskaavalla, 

jossa huomioidaan myös vt 4:n aluevaraussuunnitelma.  
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Pihtiputaan kuntaan palkataan vuoden 2023 aikana kaavasuunnittelija/-arkkitehti. Kaavasuunnittelijan-

/arkkitehdin tehtäviin liittyvät yleis- ja asemakaavojen laadintaan, erilaisten maankäytöllisten 

suunnitelmien ja selvitysten tekemiseen, konsulttitöiden ohjaukseen sekä kylä- ja rantarakentamisen 

suunnitteluun ja ohjaukseen. Määräraha palkkaukseen siirretään ostopalveluista. 

 

 Yleiskaavat: 

 Saani- ja Elämäjärven alueen ranta- ja kyläosayleiskaava 2022–2024 konsulttityönä. 

Selvitykset on laadittu. Tavoitteena saada kaava hyväksymiskäsittelyyn 2023–2024 vaihteessa. 

(30 000 €.) 

 Pihtiputaan taajaman osayleiskaava 2023-2024 konsulttityönä. (19 000 €). 

 Taajamaan/yleiskaava-alueeseen liittyvä hulevesiselvitys 2022-2023 (5 000 €). 

 Pihtiputaan Kettukangas-Hanhikankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 2021-2024 (Afry 

konsulttina laatii, OX2 tuulivoimayhtiönä kustantaa). Pihtiputaan kunnanhallitus on tehnyt 

kaavoituspäätöksen 2020. Hanke on Pihtiputaan ja Kinnulan kuntien yhteinen ja sen YVA-

menettely on yhteinen. Kunnat laativat omat erilliset tuulivoimakaavansa. Tavoitteena on 

enimmillään n. 64–78 voimalaa, joista Pihtiputaan puolelle 22 -34.   

 Leppäkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 2022-24 (Sitowise konsulttina laatii, Tuulikolmio  

tuulivoimayhtiönä kustantaa). Tavoitteena on enimmillään n. 20-25 voimalaa. 

 Uusimon tuulivoimapuiston osayleiskaava 2021-24 (FCG Oy konsulttina laatii, Myrsky Energia 

Oy tuulivoimayhtiönä kustantaa). Tavoitteena on enimmillään n. 15-25 voimalaa. 

 Muut tuulivoimahankkeet (2022-). Kolmen kaavoituksessa olevan hankkeen lisäksi 

valmistelussa on kaksi tuulivoimahanketta kunnan itä-osassa. Näistä toinen on kooltaan alle 

seudullisen tason (max. 7 voimalaa). Hankkeista laajempi koskisi toteutuessaan kolmea kuntaa ja 

maakuntaa. Sen tavoitteena on yhteensä enintään 90 voimalaa, joista enintään n. 30 sijoittuisi 

Pihtiputaan alueelle. 

Mikäli kaavoituspäätöksiä tehdään, laatii konsultti kaavan ja YVA-menettelyn, jotka molemmat 

tuulivoimayhtiö kustantaa. Kunta / aluearkkitehti ohjaa ja hallinnoi tuulivoimakaavoja, mikä vaatii 

resursseja. 

 

Asemakaavat: 

 Niemenharjun alueen asemakaavan muutos 2020–2023 konsulttityönä. (10 000 €). 

 Raviradan ympäristön asemakaavan muutos osittain omana työnä 2019–2023. 

Hulevesitarkastelu (5 000 €).  

 Asematien ja sen ympäristön asemakaavan muutos omana työnä 2019-2023.  

 Rupon asemakaavan muutos omana työnä 2022-2024. Odottaa taajamayleiskaavan 

kokonaisratkaisuja Rupon osalta. 

 Arvolan alueen asemakaava (tietomallipohjaisen asemakaavan kehittämiskohde) omana työnä 

2022-2023. Osana VM:n rahoittamaa 12 kunnan KAATIO-kehittämishanketta.   

 Ajantasakaavan ja tonttirekisterin ylläpito paikkatietopalvelimella, uuden aineiston tuottaminen. 

(1 000 €.) 

 Yht.br. = 70 000 € (aiemmin 90 000 €). Tarve on 90 000 €, jolle perusteena on suuri määrä 

tuulivoima- ja muita kaavahankkeita, joista osa on pakko teettää konsulteilla. Arvioiduista 

konsulttikustannuksista karsittiin 20 000 € ja vastaava määräraha varataan kaavasuunnittelijan 

palkkaamiseen 3-4 kk määräajaksi auttamaan kaavatöissä.  

 

MITTAUS 

Pihtipudas, tehtävät 2023 / 1,5 kartoittajaa 

Kartoittajien tehtävät muodostuvat edellä mainittujen asemakaavojen sekä muiden maakäyttöön-, 

yhdyskuntatekniikkaan- ja talonrakennukseen liittyvien suunnitelmien lähtöaineistojen tuottamisesta, 
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ajantasaistamisesta sekä suunnitelmien maastoon merkitsemisestä.  Tehtäviin kuuluu mm. pohja-, osoite- 

ja johtokarttojen sekä kiinteistörekisterin ylläpito ja päivittäminen.  Kiinteistörekisteriä ylläpidetään omaa 

käyttöä varten ja sitä hyödynnetään erilaisten aineistojen taustalla. Maankäyttö / mittaus toimittaa erilaisia 

lähtöaineistoja eri viranomaisten käyttöä varten ja toimii yhteistyössä maanmittauslaitoksen kanssa.   

Toisen kartoittajan työpanos jakaantuu maankäytön, yhdyskuntatekniikan ja tilapalvelun kesken.  

Katusuunnitelmia laaditaan omana työnä ja toinen kartoittaja osallistuu myös maanrakennustöihin 

yhdyskuntatekniikan sekä tilapalvelun investointikohteissa. 

Tehtäviin kuuluu myös omana työnä laadittavien asemakaavojen piirtäminen sekä osittainen suunnittelu. 

Pihtiputaan kunta on mukana KAATIO-hankeessa. KAATIO-hanke on valtiovarainministeriön 

Digikannustin-avustusta saanut hanke, jossa tuotetaan asema- ja yleiskaavoja valtakunnallisen tietomallin 

mukaisena eri ohjelmistoilla kuntien todellisissa kaavahankkeissa. Hanketta koordinoi Oulun kaupunki. 

Hanke alkoi syksyllä 2021 ja se päättyy syksyllä 2023. Ohjelmistoratkaisuiden pilotointia tehdään kuntien 

todellisissa kaavahankkeissa ohjelmistokehityksen rinnalla. Pihtiputaan kunta pilotoi kaavaa Swecon 

kanssa, pilotointikohde on Arvolan asemakaava. 

Maankäytöllä on käytössä pieni kuvauskopteri Drone, jolla tuotetaan orto-, viisto-, still- ja videokuvaa.  

Laite soveltuu hyvin maankäytön eri tehtäviin sekä aineistojen tuottamiseen myös muille hallintokunnille. 

Kuvausaineistoa hyödynnetään esim. pohjakarttojen laadinnassa, kuvauksella säästetään maastossa 

tapahtuvaa mittaukseen käytettävää työaikaa.  Laite on ollut ahkerassa käytössä ja laitteistoa tullaan 

päivittämään tarvittaessa. 

Myyntituotot muilta muodostuu Pihtiputaan Lämpö- ja Vesi Oy:lle sekä muille yksityisille myytävistä 

mittaus- ja karttapalveluista (3 000 €). 

 

ALUEARKKITEHTITOIMINTA 

Aluearkkitehti hoitaa maankäyttötiimissä teknisen toimen toimialajohtajan alaisuudessa, Aluearkkitehdin 

tehtäviä Pihtiputaalla. Aluearkkitehti teettää ja ohjaa muuta kaavoitusta ja suunnittelua sekä laatii 

kaavoitusohjelman mukaisia omana työnä laadittavia kaavoja yhteistyössä kartoittajan kanssa. Hän vastaa 

kulttuuriympäristön hoidon ohjauksesta sekä kuntalaisten opastuksesta kulttuuriympäristöä, kaavoitusta ja 

yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa myös rakentamista koskevissa kysymyksissä. Hän osallistuu 

kaavoitusta ja muuta maankäytön suunnittelua tukeviin selvitys- ja kehittämistehtäviin, ohjaa 

yliopistoyhteistyötä sekä hankkeistaa ja toteuttaa yleishyödyllisiä hankkeita.  

  

Aluearkkitehdin työpanos kohdistuu kokonaan Pihtiputaalle vv. 2023–24.  

 

 

Maankäytön talousarvio Tp2021 B2022 B2023 muutos % 

tuotot 20.367 € 19.000 € 3.000 € -84,2 

kulut -145.002 € -253.767 € -261.686 € 3,1 

poistot 0 0 0 0 

tilikauden tulos -124.635 € -234.767 € -258.686 € 10,2 
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11.12. Maankäyttö – talousarvio 2023 

 

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

2485 MAANKÄYTTÖ 
      KÄYTTÖTALOUS                                                                                                                

 TALOUS                                                                                                                     

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                            

   Myyntituotot                                                                                                             

    Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä   15 577 16 000                -100                         

    Muut suoritteiden myyntituotot            4 790 3 000 3 000          3 3 

   Myyntituotot                               20 367 19 000 3 000 -84,2 3 3 

  TOIMINTATUOTOT                              20 367 19 000 3 000 -84,2 3 3 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -107 657 -190 750 -188 100 -1,4 -188 -188 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            -320                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -107 978 -190 750 -188 100 -1,4 -188 -188 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -17 995 -32 581 -32 052 -1,6 -32 -32 

     Muut henkilösivukulut                    -4 141 -7 230 -7 920 9,5 -8 -8 

    Henkilösivukulut                          -22 136 -39 811 -39 972 0,4 -40 -40 

   Henkilöstökulut                            -130 114 -230 561 -228 072 -1,1 -228 -228 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Muiden palvelujen ostot                   -12 730 -15 006 -19 714 31,4 -20 -20 

   Palvelujen ostot                           -12 730 -15 006 -19 714 31,4 -20 -20 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -1 616 -6 700 -6 400 -4,5 -6 -6 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -1 616 -6 700 -6 400 -4,5 -6 -6 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -542 -1 000 -7 000 600 -7 -7 

    Muut toimintakulut                                       -500 -500          -1 -1 

   Muut toimintakulut                         -542 -1 500 -7 500 400 -8 -8 

  TOIMINTAKULUT                               -145 002 -253 767 -261 686 3,1 -262 -262 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -124 635 -234 767 -258 686 10,2 -259 -259 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -124 635 -234 767 -258 686 10,2 -259 -259 
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11.13. Muut tekniset palvelut 

11.14. Toiminnalliset muutokset vuosien 2022 – 2023 välillä 

 

Tilojen hallinnointi, asuntotoimi, pelastuslaitos, elinkeinoelämän tukipalvelut, tilahankkeet 

 

Pihtiputaan kunnan tilapalvelu ylläpitää ja huoltaa lähes kaikkia kunnan omistamia rakennuksia. 

Tilapalvelun kustannusarviossa on jokaiselle tilapalvelun kiinteistölle oma kustannuspaikka. Kaikilla 

tilapalvelun kiinteistöillä on käytöstä riippuen, oma, nimetty käyttövastaava ja vastuutaho hallinnoinnin 

osalta. Käytännössä tilan käyttäjä / vuokralainen hallinnoi käytössään olevia tiloja tilapalvelun taas 

huolehtiessa kiinteistön kunnossapidosta omistamiensa kiinteistöjen osalta. 

 

Yleishallinto hallinnoi lähes kaikkia kunnan suoraan omistamia asuntoja ja osakkeita. 

 

Opiskelija-asuntojen hallinnoinnin hoitaa Lukion henkilökunta ja tarvittaessa opiskelija-asuntoja on 

vuokrattu myös Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy:ltä.  

 

Sosiaalitoimi hallinnoi perusturvan erityisryhmien asuntoja ja perusturvalla on myös joitain vuokratiloja 

toimintansa järjestämistä varten, joiden hallinnointi on ao. hallintokunnalla itsellään.  

 

Myös esim. varhaiskasvatuksen toiminnoilla on käytössään vuokratiloja, joita he hallinnoivat suoraan 

itse. 

 

Elinkeinoelämän tukipalveluita sekä kunnan omistamia yritys-, liike- ja teollisuustiloja hallinnoi 

yleishallinto 

 

Pelastuslaitoksen henkilökunta hallinnoi tilojaan yhdessä tilapalvelun kanssa tilapalvelun hoitaessa 

kiinteistöjen hoidon ja tarvittavat korjaushankkeet yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. 

Pelastuslaitoksen kustannukset siirtyvät hyvinvointialueelle. 

 

Mikäli uusia tilahankkeita esitetään, käynnistetään ne aina tarveselvityksellä ja mikäli hanke todetaan 

tarpeelliseksi jatketaan hankkeen valmistelua lineaarisesti edeten rakennushankkeiden eri vaiheiden 

(hankesuunnittelupäätös, hankesuunnittelu, investointipäätös, luonnossuunnittelu, rakentamispäätös, 

toteutussuunnittelu) kautta lopulta rakentamiseen ja valmiin tilan käyttöönottoon. 

 

Vuodelle 2023 on suunnitelmissa teollisuushallin laajentaminen jos asia etenee suunnitelmallisesti. Hanke 

käsitellään lisätalousarviolla. 

 

 

Muut tekniset palvelut 

talousarvio 
Tp2021 B2022 B2023 muutos % 

tuotot 56.340 € 48.645 € 0 -100 

kulut -446.742 € -413.546 € 0 -100 

poistot -8.209 € -5.746 € 0 -100 

tilikauden tulos -398.611 € -370.647 € 0 -100 
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KULJETUKSET 

Kuljetustalousarvio siirtyy hyvinvointialueelle. Ruokapalveluiden ateriakuljetuskustannukset ovat 

ruokapalvelun talousarviossa ja palvelu ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. 

 

Kuljetuspalveluiden 

talousarvio 
Tp2021 B2022 B2023 muutos % 

tuotot 56.340 € 48.645 € 00.00  

kulut -52.293,08 € -48.645 € 00.00  

poistot -8.208,6 € -5.746 € 00.00  

tilikauden tulos -4.161,68 € -5.746 €   
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11.15. Tekninen toimiala – talousarvio 2023 

2040 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

  TOIMINTATUOTOT                                                                                                            

   Myyntituotot                                                                                                             

    Liiketoiminnan myyntituotot               237 361 305 000                -100                         

    Täydet valtiolta saadut korvaukset        46                                                                

    Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä   502 738 2 751 492 1 282 753 -53,4 1 283 1 283 

    Muut suoritteiden myyntituotot            2 414 129 284 364 138 387 -51,3 138 138 

   Myyntituotot                               3 154 274 3 340 856 1 421 140 -57,5 1 421 1 421 

   Tuet ja avustukset                         36 648 50                -100                         

   Muut toimintatuotot                                                                                                      

    Vuokratuotot                              2 718 696 2 815 615 3 748 578 33,1 3 749 3 749 

    Muut toimintatuotot                       18 464                                                                

   Muut toimintatuotot                        2 737 160 2 815 615 3 748 578 33,1 3 749 3 749 

  TOIMINTATUOTOT                              5 928 083 6 156 521 5 169 718 -16 5 170 5 170 

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Henkilöstökulut                                                                                                          

    Palkat ja palkkiot                                                                                                      

     Maksetut palkat ja palkkiot              -1 990 194 -2 208 038 -1 334 217 -39,6 -1 334 -1 334 

     Jaksotetut palkat ja palkkiot            -18 786                                                                

     Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät   53 991                                                                

    Palkat ja palkkiot                        -1 954 988 -2 208 038 -1 334 217 -39,6 -1 334 -1 334 

    Henkilösivukulut                                                                                                        

     Eläkekulut                               -337 938 -369 613 -222 191 -39,9 -222 -222 

     Muut henkilösivukulut                    -80 582 -82 016 -54 902 -33,1 -55 -55 

    Henkilösivukulut                          -418 520 -451 629 -277 093 -38,6 -277 -277 

   Henkilöstökulut                            -2 373 508 -2 659 667 -1 611 310 -39,4 -1 611 -1 611 

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Asiakaspalvelujen ostot                   -394 449 -364 901                -100                         

    Muiden palvelujen ostot                   -1 685 928 -1 738 015 -1 501 674 -13,6 -1 502 -1 502 

   Palvelujen ostot                           -2 080 378 -2 102 916 -1 501 674 -28,6 -1 502 -1 502 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -1 551 166 -1 578 314 -1 731 079 9,7 -1 726 -1 726 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -1 551 166 -1 578 314 -1 731 079 9,7 -1 726 -1 726 

   Avustukset                                                                                                               

    Avustukset yhteisöille                    -92 424 -99 500 -114 500 15,1 -100 -100 

   Avustukset                                 -92 424 -99 500 -114 500 15,1 -100 -100 

   Muut toimintakulut                                                                                                       

    Vuokrat                                   -196 128 -208 523 -159 698 -23,4 -160 -160 

    Muut toimintakulut                        -8 986 -11 680 -10 580 -9,4 -11 -11 

   Muut toimintakulut                         -205 114 -220 203 -170 278 -22,7 -170 -170 

  TOIMINTAKULUT                               -6 302 589 -6 660 600 -5 128 841 -23 -5 109 -5 109 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -374 507 -504 079 40 877 -108,1 61 61 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -1 579 967 -1 525 579 -1 616 951 6 -1 609 -1 609 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -1 954 474 -2 029 658 -1 576 074 -22,3 -1 548 -1 548 
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12.  Ympäristölautakunta 

12.1. Toiminnalliset muutokset vuosien 2022– 2023 välillä 

 

050000 Hallintopalvelut 

 

Hallinnon kuluihin on sisällytetty tavanomaisten toimintakulujen lisäksi kuluja, jotka ovat 

toimialan yhteismenoja, eivätkä kohdistu suoraan mihinkään tulosyksikköön.  

 

Hallintopalveluiden kuluihin sisältyvät luottamushenkilöiden kokouskulut ja -palkkiot sekä 

matkat, koulutus- ja ansionmenetyskorvaukset. Hallintopalvelujen kustannuspaikkaan on 

sisällytetty 40 % toimialajohtajan palkasta ja 60 % ympäristötoimen kanslistin palkasta sekä 

20 % lupasihteerin palkasta. Myös koko ympäristötoimen henkilöstön työhyvinvointia 

edistävään toimintaan ja koko toimialan yhteiseen varautumiseen liittyvät kulut kuuluvat 

hallinnon alle. Hallintopalveluiden talousarvio hieman pienenee (-1,4 %, 1 300 e). 

 

Hallintopalvelujen kokonaismenot ovat 93 906 euroa.  

 

051100 Rakennusvalvonta 

  

Rakennusvalvonnan toimintakuluihin sisältyy kolmen rakennustarkastajan palkkakulut sekä 

70 % lupasihteerin, 15 % toimialajohtajan ja 10 % ympäristötoimen kanslistin 

palkkakuluista. Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös 

sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.). 

 

Sähköisen lupapalvelun Lupapisteen laskutustapa muuttui ja jatkossa Lupapisteen 

ohjelmistoraha on budjetoitu kokonaisuudessaan suoraan ympäristötoimen käyttötalouteen. 

Vuoden 2022 talousarviosta ohjelmistokulut olivat jääneet kokonaan budjetoimatta, joten 

edellisvuoden talousarvioon verrattuna ICT-palveluihin on varattu n. 55 000 euroa 

enemmän rahaa. Lupapisteen osalta on käynnissä Kuntaliiton vetämä projekti, jossa pienille 

kunnille epäoikeudenmukaista ohjelmistohinnoittelua pyritään muuttamaan. Osa asioinnin 

maksuista peritään asiakkaalta lupamaksussa, mutta ilmoitettuja tulevia korotuksia ei 

asiakasmaksuilla pystytä kokonaisuudessaan kattamaan. Rakennusvalvonnan kustannukset 

nousevat ohjelmisto- ja henkilöstökulujen osalta (palkankorotukset) sekä sisäiset erien 

osalta noin 10 000 euroa, perusturvan siirtyessä hyvinvointialueelle. 

 

Rakennusvalvonnan lupatulot on budjetoitu varovaisesti 110 000 euroon. Rakentaminen on 

mm. materiaalien kallistumisen ja epävakaan maailmantilanteen vuoksi hiljentynyt eikä 

tuulivoimarakentaminen etene luvitukseen kovinkaan nopeasti. Lupatuloja on talousarviossa 

laskettu 30 000 euroa edellisvuodesta kuluvan vuoden toteuman perusteella. 

 

Kunnilta saatavaa myyntituloa on budjetoitu 40 000 euroa Karstulan kunnan kanssa tehdyn 

rakennusvalvonnan palveluiden tuottamista koskevan sopimuksen perusteella. 

 

Rakennusvalvontaan on vuodelle 2023 kirjattu poistoja yhteensä 14 389 euroa: 

- v. 2020 25 000 euron investointi ohjelmistopäivitys koskien rakennusluokituksen 

uudistusta, poistot vuodelle 2023 7639 euroa  

- v. 2022 20 250 euron investointi Louhen rakennusluokitus- ja VTJ-PHT-käyttöönotto, 

poistot vuodelle 2023 6750 e 

 

Rakennusvalvonnan talousarvio kasvaa merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, noin 95 000 

euroa eli 80 % edellisvuodesta. On kuitenkin huomioitava, että vuoden 2022 talousarviosta 
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on jäänyt budjetoimatta ohjelmistokulut, joille on edelleen ilmoitettu korotukset vuodelle 

2023 (yht. 55 000 e). Samanaikaisesti lupatuloja on maailmantilanteen vuoksi jouduttu 

laskemaan 30 000 e ja sisäiset kulut (ATK-, henkilöstö-, palkanlaskenta- ja hallintopalvelut) 

ovat kasvaneet 10 000 euroa. 

 

Rakennusvalvonnan nettomeno vuonna 2023 on 212 650 euroa.  

  

051110 Ympäristönsuojelu 

  

Ympäristönsuojelun toimintakuluihin sisältyy kahden ympäristösihteerin palkkakulut sekä 

varauksena mahdollisesti laajentuvan toiminta-alueen myötä palkattavan kolmannen 

ympäristösihteerin palkkakulu. Vuoden 2022 talousarvioon oli varattu jo uuden viran 

palkkakulut puolen vuoden osalta, mutta viran täyttäminen ei toteudu vielä vuonna 2022. 

Lisäksi ympäristönsuojelun henkilöstömenoihin sisältyy 15 % toimialajohtajan palkasta 

sekä 10 % ympäristötoimen kanslistin ja lupasihteerin palkkakuluista. 

 

 Ympäristönsuojelun lupatuloihin on budjetoitu tulevalle vuodelle 60 000 euroa kuluvan 

vuoden toteuma-arvion sekä mahdollisen uuden kunnan liittymisen perusteella. Toimialueen 

laajeneminen mahdollistaisi uuden viran perustamisen, sillä tällä hetkellä resurssivaje on 0,5 

htv:tä ja alueen laajenemisen seurauksena yhteensä 1 htv. Lisäresurssilla pystyttäisiin 

tekemään mm. valvontasuunnitelman mukaisia maksullisia tarkastuksia, joihin ei tällä 

hetkellä ole aikaa ja laajemmalta toimialueelta tulisi myös enemmän lupa- ja valvontatuloja 

kokonaisuudessaan. Toimialueen laajentuminen pienentäisi kuntien maksuosuuksia.  

 

Tarkastuksilla toisinaan tarvittava poliisin virka-apu on muuttunut maksulliseksi ja sitä 

varten on varattu 1000 euroa. Taksassa on mahdollistettu virka-avun kustannusten 

periminen asiakkaalta. Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon 

sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.). Sisäisissä erissä on 

kasvua noin 5000 euroa. Lisäksi henkilöstökulut (virka ja palkankorotukset) kasvavat noin 

10 000 euroa. Ympäristönsuojelun nettomenot kasvavat kokonaisuudessaan n. 6 000 euroa 

eli 3,6 %. 

 

Ympäristönsuojelun nettomenot ovat 170 582 euroa. 

 

051120 Ympäristöterveysvalvonta 

 

Ympäristöterveysvalvonnan toimintakuluihin sisältyy viiden ympäristötarkastajan 

palkkakulut, 15 % toimialajohtajan palkasta ja 10 % ympäristötoimen kanslistin 

palkkakuluista. 

Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät 

(vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.).  

 

Ympäristöterveysvalvonnan tulobudjettia korotetaan 10 000 eurolla kuluvan vuoden 

toteuman perusteella. Tuloarvio vuodelle 2023 on 110 000 euroa. 

Ympäristöterveysvalvonnalla on yhteistyösopimus Laukaan yhteistoiminta-alueen kanssa ja 

mm. yhteisprojekteja ja tarkastuksia varten on varattu rahaa yhteensä noin 4 000 euroa. 

 

Ympäristöterveysvalvonnan talousarviossa on 2,6 % (8000 e) kasvua edellisvuoteen. 

Korotus johtuu pääosin sisäisten kustannusten (ATK-, henkilöstö-, palkanlaskenta- ja 

hallintopalvelut) kasvusta. 

 

Ympäristöterveysvalvonnan nettomenot ovat 320 210 euroa.  

   

051130 Eläinlääkintä 
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Eläinlääkinnän toimintakuluihin sisältyy 8,3 eläinlääkärin viran palkkakulut. Virat on 

sijoitettu siten, että Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan päivystysalueella on 4 virkaa ja 

Saarijärven, Karstulan, Kannonkosken, Kyyjärven ja Kivijärven alueella 3,8 

kunnaneläinlääkärin virkaa sekä lisäksi 0,5 kiertävän eläinlääkärin virka. Lisäksi sijaisia on 

tarpeen käyttää mm. vuosilomien aikana. Sijaisten palkkoihin on budjetoitu likimain 

edellisvuoden talousarviota vastaava määrä. Eläinlääkinnän kuluihin on lisätty myös 15 % 

toimialajohtajan palkasta, 10 % ympäristötoimen kanslistin palkkakuluista sekä 20 % 

vastaavana eläinlääkärinä toimivan valvontaeläinlääkärin palkkakuluista. Eläinlääkäreiden 

palkkakuluja nostaa liittokohtainen sopimus praktiikkatulojen KuEL- ja VARHE-maksujen 

suorittamisesta kunnan varoista. Virkaehtosopimuksen mukaisesti päivystyskorvauksia on 

korotettu merkittävästi. 

 

Viitasaaren, Pihtiputaan ja Kinnulan kunnaneläinlääkäreiden vastaanotot siirtyivät lokakuun 

alusta 2021 Pihtiputaan yhteisvastaanottotiloihin. Yhteisvastaanoton on jo havaittu 

vaikuttavan positiivisesti sijaisten saantiin.  

 

Eläinlääkinnän kuluihin sisältyy lisäksi hyötyeläinten omistajille maksettava avustus 

matkakustannuksista ja käyntipalkkiosta (subventiot). Eläinlääkäreiden 

koulutusmäärärahoja on lisätty, jotta eläinlääkäreille voidaan mahdollistaa vähintään 

osallistuminen valtakunnallisille eläinlääkäripäiville. Muiden tavanomaisten 

toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät (vuokrat, kirjanpito, 

palkanlaskenta ym.), joissa on suuria korotuksia. 

 

Eläinlääkintään on vuodelle 2023 kirjattu poistoja 13 244 euroa: 

- v. 2021 38 776,86 euron investointi Pihtiputaan uuden yhteisvastaanoton kalustamiseen, 

poistot vuodelle 2023 13 244 e 

 

Eläinlääkinnän budjetti kasvaa n. 13 % edellisvuodesta eli n. 122 000 euroa. Kasvu selittyy 

pitkälti henkilöstökulujen nousulla, n. 94 000 euroa. Henkilöstökulujen kasvu johtuu 

palkan- ja päivystyskorvausten korotuksista ja 0,2 htv:n lisäyksestä (vastaavan eläinlääkärin 

palkkamenot). Muita isoja nousuja ovat sisäisten erien kasvu n. 21 000 euroa, koulutus 

3 000 euroa ja kalusto 5000 euroa (raha peritään klinikkamaksuina asiakkailta). 

 

Eläinlääkinnän nettomenot ovat 1 060 531 euroa.  

 

051150 Eläinsuojelu 

 

Eläinsuojelun toimintakuluihin sisältyy 1,8 valvontaeläinlääkärin palkkakulut, joista valtio 

maksaa pääosan. Valtion osuudeksi on arvioitu 119 000 euroa. Valtion korvaamiin tehtäviin 

sisältyy eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta, mutta lisäksi valvontaeläinlääkärit tekevät laitos- 

ja alkutuotannon valvontaa. Toinen valvontaeläinlääkäri hoitaa myös vastaavan 

eläinlääkärin tehtäviä ja 0,2 htv:n osuus täydestä virasta on tiliöity eläinlääkintään. Tällä 

hetkellä on arvioitu, että eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan käytetään 1 htv:tä (valtion 

korvaamat tehtävät) ja muihin tehtäviin 0,8 htv:tä, mikä ei vuosilomat yms. huomioiden 

kuitenkaan riitä laitosvalvonnan ja alkutuotannon valvonnan suorittamiseen. 

 

 Keski-Suomen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla on keskinäinen sopimus 

eläinsuojelun ja eläintautilain mukaisten valvontatehtävien hoitamisesta. Käytännössä 

Pohjoisen Keski-Suomen ja Laukaan yksiköt tekevät sopimuksen puitteissa tiivistä 

yhteistyötä. Työtä tehdään vastavuoroisesti ja kustannukset maksaa pääosin valtio. 

Mahdollisiin jääviin kuluihin on varattu rahaa 1000 euroa. Eläinsuojelutehtävissä toisinaan 

tarvittava poliisin virka-apu on muuttunut maksulliseksi ja myös siihen on varattu 2000 

euroa tulevalle vuodelle. 
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Muiden tavanomaisten toimintamenojen lisäksi talousarvioon sisältyy myös sisäiset erät 

(vuokrat, kirjanpito, palkanlaskenta ym.), joissa on kasvua noin 4 000 euroa. Lisäksi kasvua 

on henkilöstökuluissa (n. 23 000 euroa) toisen valvontaeläinlääkärin aloitettua uudessa 

virassa 2022. Kokonaisuudessaan eläinsuojelun talousarvio kasvaa edellisvuodesta n. 

29 000 euroa eli 72 %. 

 

Eläinsuojelun valtionosuuden jälkeen kuntien maksuosuudeksi jää yhteensä 69 020 euroa.  

 

Yhteenveto toimialan kokonaiskustannuksista 

 

Ympäristötoimen yhteenlasketut toimintakulut vuodelle 2023 ovat 2 350 766 euroa, josta 

yhteistoiminta-alueen toimintakate/jäämä on yhteensä 1 926 899 euroa (nettokustannus). 

Vastaava summa vuoden 2022 budjetissa oli 1 687 759 euroa. Nettokustannus on 14 % eli 

239 000 euroa suurempi, kuin edellisen vuoden budjetissa. 
Viitasaaren osuus ympäristötoimen nettomenoista on 413 464 euroa (345 321 euroa v. 2022 

talousarviossa). 
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12.2. Ympäristölautakunta – talousarvio 2023 

 

 

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 TS3 

 
2021 2022 2023 % 2024 2025 

2050 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 
      KÄYTTÖTALOUS                                                                                                                

 TALOUS                                                                                                                     

  TOIMINTAKULUT                                                                                                             

   Palvelujen ostot                                                                                                         

    Asiakaspalvelujen ostot                   -366 574 -375 035 -434 238 15,8 -434 -434 

   Palvelujen ostot                           -366 574 -375 035 -434 238 15,8 -434 -434 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat                                                                                            

    Ostot tilikauden aikana                   -13                                                                

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat              -13                                                                

  TOIMINTAKULUT                               -366 587 -375 035 -434 238 15,8 -434 -434 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                          -366 587 -375 035 -434 238 15,8 -434 -434 

  Poistot ja arvonalentumiset                                                                                               

   Suunnitelman mukaiset poistot              -39 -31 -25 -19,4 0 0 

  Poistot ja arvonalentumiset                 -39 -31 -25 -19,4 0 0 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                    -366 626 -375 066 -434 263 15,8 -434 -434 
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YMPÄRISTÖTOIMEN KUNTAKOHTAISET KUSTANNUKSET VUODELLE 2023 

       

              

              

Kunta 

Asukas- 
luku 

31.12.2021 

Eläin- 
yksikkö 
v. 2021 

Hallinto- 
kulut 

(€) 

Rakennus- 
valvonta 

(€) 

Ympäristön- 
suojelu 

(€) 

Ympäristö- 
terveys- 
valvonta 

(€) 

Eläinlääk. 
(asukas- 
kohtainen 
30 %) 

Eläinlääk. 
(hyöty- 
eläin-
määrä 
 70 %) 

Eläin- 
lääkintä 

yhteensä 
(€) 

Eläin-
suojelu 

(€) 

Kustan- 
nukset 
yhteensä 
(ilman hal- 
lintokuluja) 

 
Kaikki 

yhteensä/ 
TALOUS- 

ARVIO 
v. 2023 

Vertailu 
v. 2022 

talousarvio 

Saarijärvi 9 117 16 033 20 807     104 092 103 425 176 189 279 614 22 437 406 142 426 949 391 411 

Viitasaari 6 070 7 891 20 150 85 171 68 323 69 303 68 859 86 719 155 579 14 938 393 314 413 464 345 321 

Pihtipudas 3 873 19 788 21 162 54 345 43 594 44 219 43 936 217 451 261 387 9 531 413 076 434 239 375 035 

Karstula 3 774 6 713 8 656     43 089 42 813 73 771 116 584 9 288 168 961 177 617 168 646 

Kinnula 1 581 7 336 8 221 22 184 17 795 18 051 17 935 80 617 98 552 3 891 160 474 168 695 144 116 

Kannonkoski 1 311 3 284 5 241 18 396 14 756 14 968 14 872 36 084 50 957 3 226 102 303 107 544 92 202 

Kyyjärvi 1 232 4 823 5 903 17 287 13 867 14 066 13 976 53 001 66 977 3 032 115 230 121 133 105 001 

Kivijärvi 1 088 1 687 3 765 15 266 12 246 12 422 12 342 18 539 30 881 2 678 73 494 77 259 66 027 

Yhteensä 28 046 67 554 93 906 212 650 170 582 320 210     1 060 531 69 020 1 832 993 1 926 899 1 687 759 

              Jako-osuudet on laskettu nettomenoista (lupa- yms. maksut huomioitu luvuissa). 
       Kustannusarvion pohjana on v. 2022 talousarvio huomioiden toteutumavertailun seuranta ja arvioitu toiminta vuodelle 2022. 

   Eläinlääkinnän kuntakohtaiset jakoperusteet: 30 % asukasluku ja 70 % hyötyeläinyksiköt v. 2021 lopussa (hyötyeläinmäärät on saatu 
 ruokavirastosta). 

Hallinnon kuntakohtaiset jakoperusteet muodostuvat hallinnon talousarviosta prosentuaalisesti kertoimena kuntakohtainen kokonaissumma  
 ilman hallintokulua.  

  Terveydensuojelun, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja eläinsuojelun kustannusten jakoperusteena on käytetty asukaslukua. 
  Asukasluvut on saatu 31.12.2021 tilastokeskuksesta. 
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13. Investoinnit 2023 

 

INVESTOINNIT PIHTIPUDAS 2023 (-2026) / 1000€ 

       
 

          

TOIMIALA JA INVESTOINTIKOHDE 
TS 2023 TS 2024 TS 2025 TS 2026 yht 2023 - 2026 

Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot 

KUNNANHALLITUS 440 134 100 0 100 0 0 0 640 134 

Kiinteä omaisuus 420 134 100 0 100 0 0 0 620 134 

Kiinteistöjen osto ja myynti 100   100   100       300 0 

Harjuntakanen 320 134             320 134 

                  0 0 

Irtain omaisuus 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 

Ohjelmisto- ja laitteistopäivitykset 20               20 0 

                  0 0 

HYVINVOINTIALUEEN INVESTOINNIT 0 0 340 0 210 0 0 0 550 0 

Talonrakennus 0 0 190 0 110 0 0 0 300 0 

Sopukan yläpohjakorjaukset     80   60       140 0 

TK:n peruskorjaukset     50   50       100 0 

Paloaseman korjaustyöt     40           40 0 

Muurasjärven paloaseman korjaustyöt     20               

                      

Irtaimisto ja Muut 0 0 150 0 100 0 0 0 250 0 

Aurinkopaneelit terveyskeskus/sopukka     150   100       250 0 

                  0 0 

SIVISTYSLAUTAKUNTA 295 0 305 0 100 0 60 0 760 0 

Talonrakennus 190 0 235 0 40 0 0 0 465 0 
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Muurasjärven koulu - korjaukset 50   100           150 0 

Tahkonpolun koulu - korjaukset 70   50           120 0 

Yläkoulun pihan saneeraus 70               70 0 

Koulukeskuksen istutukset     35           35 0 

Minigolf rata     15           15 0 

Ulkolautapelit     5           5 0 

Lasten sisäleikkipuisto     30           30 0 

Pihtipudas-sali - korjaukset         40       40 0 

                  0 0 

Irtaimisto ja Muut 105 0 70 0 60 0 60 0 295 0 

Putaanvirran koulun irtaimisto 15   10           25 0 

Perusopetuksen IT laitteet 30   30   30   30   120 0 

Lukion IT laitteet 15   15   15   15   60 0 

Varhaiskasvatuksen irtaimisto ja IT-laitteet 15   15   15   15   60 0 

Lukion videoneuvottelulaitteet 30               30 0 

                  0 0 

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1391 0 1415 0 895 0 830 0 4531 0 

Talonrakennus 935 0 710 0 30 0 0 0 1675 0 

Pihtiputaan strategiset tehtävät                 0 0 

Kunnanvirastojen peruskorjaus 700   500   0       1200 0 

Mettälän alueen kehittäminen 50               50 0 

Kumpulan tallin käyttötarkoituksen muutos 30               30 0 

Meconetin halli 100               100 0 

Kumpulan sauna 45               45 0 

Kumpula päärakennus, ulkovuori     60           60 0 

Hiljentymiskirkko 10               10 0 

Climetic halli     30           30 0 

Riihitie rivitalot, peruskorjaukset     20           20 0 

Paloaseman asuntojen peruskorjaukset     100           100 0 

Mainlahdentien halli         30       30 0 

                  0 0 
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Tiet ym. 170 0 370 0 570 0 570 0 1680 0 

Kaavateiden peruskorjaus ja hulevesien hallinta 150   150   150   150   600 0 

Katuvalaistuksen uusiminen 20   20   20   20   80 0 

Tarhantie uimarannalle     200   200       400 0 

Niemenharjun alueen infra         200   200   400 0 

Arvolan teollisuusalueen infra             200   200 0 

                  0 0 

Puistot, torit, liikuntapaikat ja muut yl.alueet 145 0 230 0 190 0 140 0 705 0 

Satamat ja venepaikat 30       30       60 0 

Puistot, torit, luontokohteet ja muut yleiset alueet 40   30   30   30   130 0 

Liikunta-alueet ja uimarannat 25   100   80   80   285 0 

Sallilan torin kehittäminen 50                   

Leikkipuistot     100   50   30   180 0 

                  0 0 

Irtaimisto ja Muut 141 0 105 0 105 0 120 0 471 0 

Tilapalvelun kalusto 30   30   30   30   120 0 

Puhtauspalvelun koneet ja laitteet 15   10   25   10   60 0 

Ruokapalvelun hankinnat 25   10   15   10   60 0 

Liikuntapaikkojen kalusto 35   35   35   50   155 0 

Yhdyskuntatekniikan kalusto     20       20   40 0 

Mittaustiimin kalusto 36               36 0 

                      

  TS 2023 TS 2024 TS 2025 TS 2026 yht 2023 - 2026 

KUNNANHALLITUS 440 134 100 0 100 0 0 0 640 134 

HYVINVOINTIALUE 0 0 340 0 210 0 0 0 550 0 

SIVISTYSLAUTAKUNTA 295 0 305 0 100 0 60 0 760 0 

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1391 0 1415 0 895 0 830 0 4531 0 

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2126 134 2160 0 1305 0 890 0 6481 134 

Netto 1 992 2 160 1 305 890 6 347 
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14.  Investointien seliteosa 

 

INVESTOINTIKOHTEEN SELITE, SISÄLTÖ (investointien tekstiosa) 

 

 

Kiinteistöjen osto ja myynti: Vuosittain varattava määräraha. Mm. katualueiden lunastukset.  

Mummon mökin investoinnit: Ullakon viimeistely.  

Harjuntakanen: luontoreitistö kuntoon hanke 

 

 

Wlan kytkinten (2 kpl) ja tukiasemien uusiminen(44 kpl), laitteistojen käyttöikä päättyy 

 

 

 

Sopukka yläpohjakorjaukset: Vesikatteen ja alusrakenteiden korjaaminen jatkuu. 

TK:n peruskorjaukset: mm. vesikaton korjauksia ja jäähdytinlaitteen uusintaa. 

Paloaseman korjaustyöt: Kalustokatoksen rakentaminen sekä toimisto/luokkaosan jäähdytys. 

Muurasjärven paloaseman korjaustyöt: Varastotila puolilämpimäksi, hallin valaisimien uusinta ja 
ilmanvaihdon parantaminen. 
 

 

Aurinkopaneelit: Sopukka ja terveyskeskus. 

  

 

Muurasjärven koulu: Vesikaton korjaukset urheilusalissa, julkisivukorjauksia, talotekniikan 
korjauksia ja lämmitysjärjestelmän optimointi. 
Tahkonpolun koulu - korjaukset: mm.remonttimaalauksia,  luokkien mattojen uusiminen, 
portaikkojen korjaus,  ilmoitustaulut, ikkunoiden kalvotus, kotitalousluokan keittiö,  jne. 
vuosikorjauksia. Sisältää nuorisotalon korjaukset 
Yläkoulun pihan saneeraus: Salaojakorjauksia sekä yläkoulun pihan saneeraus: (osa 
putaanvirran koulun pihaa) Nuorten toive pihan viihtyisyydestä. Oma aluesuunnitelma + 
olemassa oleva hankintaluettelo (käyttäjät osallistettu suunnitteluun) lisäksi pieniä ehostuksia 
alakoulun välituntipihalle. Toteutus ruokasalihankkeen kanssa samana vuonna. 
Koulukeskuksen istutukset; kulttuuripiha ja puulajipuistoajatuksen huomioiminen / Hankkeen 
saattaminen loppuun. 
Minigolf rata: Sijainti päätetäänennen toteutusta 

Ulkolautapelit: Sijoitus esim. Sopukan läheisyyteen? 

Lasten sisäleikkipuisto: Varustelu omiin tai vuokratiloihin? 

Pihtipudas-sali korjaukset: lattian pinnoitteita ja pienkorjauksia 

 

 

Putaanvirran koulun irtaimisto: Yhteiskäyttötilojen viihtyisyyden ja käytettävyyden kehittäminen 
kalusteita uusimalla ja täydentämällä. Jaettuna useammalle vuodelle. 
Perusopetuksen IT laitteet: Laitehankinnat 

Lukion IT laitteet: Laitehankinnat 

Varhaiskasvatuksen irtaimisto: It-hankintasuunnitelman mukainen välineistö sekä pienvälineitä ja 
kalustoa.  
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Lukion videoneuvottelulaitteet: Lukion vn-laitteet elinkaarensa päässä. 

 

 

 

Pihtiputaan strategiset tehtävät: Pihtiputaan kunnan strategian mukaisia tehtäviä 

Kunnanviraston peruskorjaus: Sisältää kirjaston ja sosiaalitoimiston osuuden myös. Vaiheittain. 
2023 kunnanviraston katon peruskorjaus, samalla uusitaan IV-koneita. Määrärahojen puitteissa 
myös mm. huoneiden saneerausta eteenpäin. 
Mettälä II: Kaukolämmön Mettälä I kanaalin poisto ja lämmityksen suunnittelu ja toteutus mettälä 
II vaihtimen kautta, hätäpoistumiskäytävän väliseinät, vesi ja viemärit vuokralaisille, sekä 
pakolliset paloturvallisuusmuutokset. Omistajapoliittisen ohjelman mukaiset toimenpiteet. 
Kumpulan talli: Rakenteita purkaen varastoksi tai kulttuurikäyttöön. Mahdollisuudet ja 
kustannukset suunnitelmavuosille tarkentuvat purun/suunnittelun edetessä. 
Meconet: Vesikaton korjaus 

Kumpulan sauna: avantouintisaunan remontointi tai uudelleen rakentaminen. Kustannukset 
tarkentuu suunnittelun myötä. Huom. Myös yleisösaunan aloite. 
Kumpula päärakennus: Huoltomaalaus ulkona 

Hiljentymiskappeli: Museovirasto mukana. Kohteella paljon pientä fiksausta ja ympäristön laittoa 

Climetic: Vuokralaisten kanssa yhteistyössä vuosikorjauksia 

Riihitie rivitalot, peruskorjaukset: Pyykinpesutilojen ja kuivaushuoneen korjaustyöt. 

Paloaseman asuntojen peruskorjaukset: Asuntopuolen peruskorjaukset (3asuntoa) 

Mainlahdentien halli: pihan pinnat, pienet muutos ja korjaustyöt yhteistyössä vuokralaisen kanssa 

 

 

Kaavateiden peruskorjaus ja hulevesien hallinta: Nykyistä katuverkkoa yhteensä n. 30km, lisäksi 
kevytväylät noin 20km. Vuosittain tarve saneerata osin sekä perustuksiin saakka, että myös 
pelkkien pinnoitteiden yms. osalta. Tässä kustannuspaikassa ei mukana uusi, rakennettava 
katuverkko 
 
Vuosittain: Suunnitelmat, Liikennemerkit, Liikenneturvallisuuden parantamisen pienet 
toimenpiteet, Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman pienet toimenpiteet jne.. Lista on jatkuvasti/ 
vuosittain tarpeen mukaan päivittyvä. 
 
Alustava suunnitelma: 
2023: Keskustie-Asematie välin kevytväylän lunastus ja saneeraus, Hiirenniementien jatkeen 
saneeraus ja mahd. asfaltointi, Oikotie peruskorjaus jos lunastettu, Paloniementien korjaus sekä 
Kolimantien korjaus välillä puistotie-pururata 
2024: Takapellontie  välillä Rinnetie-Rajatie, Liitontie korjaukset 
2025:Takapellontie välillä Rajatie-Rinnetie (alkupää) 
2026->: mm. Kolimantien saneeraus  
 
Hulevedet: Hulevesien hallinta, taajamatulvat. Kohteiden suunnittelu ja toteutus. Parhaimmillaan 
vaikutukset tulvien hallinnan ohella myös virkistyskäyttö ja maisemanhoito / vetovoima. Kohteet 
suunnitellaan vuosittain havaitun tarpeen mukaan.  Kohteita mm. Rupon teollisuusalue, 
Niemenhajun matkailualue, Raviradan ympäristö, Pääkkölän alue, Asematie, Koulukeskuksen 
ympäristö. Hulevesisuunnitelman teettäminen. 
Katuvalaistuksen uusiminen: Vuosittain etenevä projekti. 

Tarhantie: Kaavoituksen jälkeen suunnittelu sekä rakentaminen. Kustannukset tarkentuu 
suunnittelun edetessä. 
Niemenharjun alueen infra ja katuverkko: Kaavoituksen jälkeen. Toteutus v. 2025-2026 alkaen? 

Arvolan alue: Kaavoituksen jälkeen suunnittelu sekä rakentaminen. Kustannukset tarkentuu 
suunnittelun edetessä. 
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Venesatamat ja rantautumispaikat: Varustelu ja laiturien, poijujen ja puomien korjausta ja 
uusintaa. Määrärahaa varataan jatkossa tarpeen mukaan joka toinen vuosi. 
2023: Isojen veneiden aisojen uusintaa, 1-2 laiturin kansi vuosittain, aisojen poijuja, 
Ruoppauksia, Ukonniemen suunnittelua ja toteutusta 
Puistot, torit, luontokohteet ja muut yleiset alueet: Vuosittain olemassaolevien puisto ja 
virkistysalueiden sekä leikkipuistojen varusteet, istutukset, varusteet, opasteet, kunnossapito ja 
kehittäminen, polkujen ja ympäristöjen korjauksia, istutusalueiden uusimista yms. kehitystä 
jatkuvana projektina.  
 
Luontokohteita: Rapeikko, Heinäjoki, Koliman rantaraitti, yhdyspolut, Haapavuori, Kortteinen. 
Nykyisillä luontokohteilla on korjausvelkaa ja mm. opasteiden päivittämistarvetta. Myös Rapeikon 
aitan katto kaipaa korjausta. Vuosittain etenevä projekti joka sisältää pienempiä kunnostuksia. 
Liikunta-alueiden parannukset: vuosittaisia korjauksia ja investointeja sekä varustehankintaa 
tarpeen mukaan; kalustoa, kameravalvontaa, olemassaolevien verkostojen ja välineiden huoltoa, 
korjausta ja lisäystä sekä kaikkien liikunta-alueiden kehittämistä 
 
Huoltorakennuksen ja piha-alueen suunnittelu, muut pienet korjaukset 
2024-2025: mm. urheilukentän huoltorakennuksen ja piha-alueen peruskorjaus, tenniskenttien 
pinnoite, laiturinkansien uusintaa 
2026: Ratapinnoitteiden uusiminen (40t€) 
Leikkipuistot: Aloitteiden pohjalta mahdollisesti uusien puistojen perustamista. Nykyisten 
puistojen saneerausta ja välineiden uusintaa. 
 

 

Tilapalvelun kalusto: Vuosittaisia kalustotarpeita, työvälineitä, ym. 

Puhtauspalvelun koneet ja laitteet: V.2023 pyykinkuivaaja 2 kpl, yhdistelmäkone 3 kpl, 
mopinputsauskone 1 kpl,  
Ruokapalvelun hankinnat: V.2023, Putaanvirrankoulun elementtipakastin, jääkaappi 

Liikuntapaikkojen kalusto: Koneiden uusiminen ja hankintaa 
2023: kelkan vaihto ja pienkoneita 
2024 -> vuosittaista kalusto- ja varusteuusintaa. Esim. patjakasat viim. v 2026 (50t€) 
Yhdyskuntatekniikan kalusto: Joka toinen vuosi uusitaan kalustoa ja työvälineitä tarpeen mukaan. 

Mittaustiimin kalusto: uusi mittalaite noin 30, koulutus ja ohjelmistot noin 6 
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15. Rahoituslaskelma 2023 

Pihtiputaan kunta 
 

  Rahoituslaskelma vuodelle 2023 
 

  

  RAHOITUSLASKELMA 
 

  Kassavirta / vars.tnta ja Investoinnit 
 Tulorahoitus 
   Vuosikate 2 388 004 

TULORAHOITUS 2 388 004 

  Investoinnit 
   Käyttöomaisuusinvestoinnit -2 126 000 

  Rahoitusomaisuuden investoinnit 134 000 

  sijoitusten kotiutus 0 

INVESTOINNIT -1 992 000 

  KASSAVIRTA/VARS.TNTA JA 
INVESTOINNIT 396 004 

  

  Rahoitustoiminnan kassavirta 
 Lainakannan muutokset 
   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 400 000 

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 003 996 

LAINAKANNAN MUUTOKSET -396 004 

  RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA -396 004 

  KASSAVAROJEN MUUTOS 0 

 

 

 

Investointikohteet rahoitetaan kunnanvaltuuston investointikohteittain tekemien päätösten mukaisesti.
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16.  Allekirjoitukset 

 

 

 

Hannu Aho 

Sivistyslautakunta 

 

 

 

Sisko Linna    Päivi Vuorio 

Tekninen lautakunta   Ympäristölautakunta 

 

 

 

Tuomo Jääskeläinen   Ari Saastamoinen 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja  Kunnanvaltuuston puheenjohtaja 

 

 

 

Ari Kinnunen    Miia Kuusela 

Kunnanjohtaja   vs. sivistystoimen toimialajohtaja 

 

 

Juho Tenhunen    Sari Flyktman 

Teknisen toimen toimialajohtaja   Ympäristötoimen toimialajohtaja 

 

 

 

Ari-Jukka Käsmä    

Talousjohtaja    
 

 

 


