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YLEISPERUSTELUT 
 

Talousarvion valmistelu 

 

14.9.2021 pidettiin strategiatyöhön liittyvä valtuuston taloustyöpaja, jossa käytiin läpi kunnan 

taloustilannetta ja tulevia talousnäkymiä sote-muutoksen jälkeen sekä talousarvion 2022 

raamilaskelmaa. Ulkopuolisena asiantuntijana oli työpajassa Keuruun kaupungin talousjohtaja 

Janne Karaus, joka oli jo aiemmassa työssään Kuntarahoitus Oy:ssä perehtynyt Kinnulan 

talouskehitykseen. 

Ministeriöiden laskelmien mukaan 1.1.2023 voimaan tuleva sote-muutos näyttäisi Kinnulan 

kannalta taloudellisesti tässä vaiheessa hyvältä, mutta siihen liittyviä muuttujia on vielä olemassa, 

joten tarkemmat päivitykset kertovat jatkossa lopullisen totuuden. Muutoin työpajassa todettiin, että 

parin viime vuoden aikana tilanne on kovasti korjaantunut vuoden 2019 näkymistä. Silloin 

valtuusto linjasi taloutta niin, että käyttötaloudessa pitää päästä tasapainoon parissa vuodessa.  

Hallintokunnille annettiin valtuuston työpajan jälkeen talousarvion laadintaohjeet niin, että 0-tulos 

oli tavoitteena. Aikataulullisesti tavoite oli, että hallintokunnat saavat ehdotuksensa valmiiksi 

lokakuussa. Tuo aikataulu ei käytännössä pitänyt, vaan 1. versio saatiin kasaan marraskuun puolen 

välin jälkeen. Ehdotusten yhteenvetona tilikauden tulos oli noin puoli miljoonaa euroa miinuksella. 

Tasapainostustyö tehtiin nopealla aikavälillä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden hyvällä 

yhteistyöllä. 

 

Talousarvion sisältö 

Talousarvion taloudellinen tulostavoite oli nollatulos. Poistojen päivityksen jälkeen koko kunnan 

tulos, jossa on huomioitu myös vesilaitos, painui hieman miinukselle ollen lopulta –4 434,65 euroa.  

Verotulot (5,5 milj. €) on arvioitu noin 510.000 euroa suuremmiksi kuin 2021 talousarviossa.  

Valtionosuuksissa (7,8 milj. €) on korotusta noin 362.000 € edellisvuodesta. 

 

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan 

kehittymiseen vaikuttavista seikoista  

 

Kunnan merkittävin lähiajan riski liittyy talouteen. Iso kysymys on, kuinka tuleva sote-muutos 

vaikuttaa kunnan talouteen? Nyt näyttää siltä, että sote-muutos helpottaisi Kinnulan kunnan 

taloutta. Samalla ulkoiset riskit pienenevät tuon muutoksen myötä, kun kustannusvastuu sotesta 

siirtyy hyvinvointialueelle.  

Toinen tiedossa oleva riski liittyy edelleen kunnan kiinteistöjen sisäilmaongelmiin ja niiden tuomiin 

mahdollisiin alaskirjauksiin. Samoin vanha jätevedenpuhdistamo poistuu käytöstä, ja siitäkin on 

tulossa alaskirjausta ilmeisestikin vuodelle 2023. Alaskirjauksia on kaikkinensa tulossa lähivuosille 

useampi sata tuhatta euroa, ja ne rasittavat isosti kunnan taloutta.  
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Kunnan organisaatio on vedetty hyvin ohueksi. Sen vuoksi henkilöriskit korostuvat. Toiminnassa 

onkin haettava muotoja, joilla niihin pystytään varautumaan.  

Monenlaisen muutoksen myötä sisäisen valvonnan rooli voimistuu, jotta varmentuu se, että 

toiminnassa päästään haluttuihin muutoksiin. Riskienhallinnassa keskitytään olennaisiin kriittisiin 

riskeihin, jotta toiminta kyetään turvaamaan kaikissa tilanteissa. 

 

Konsernitalous  

 

Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön 

ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. 

Kinnulan kuntakonserniin kuuluu yksi kiinteistöyhtiö ja kolme kuntayhtymää. Lisäksi kunta on 

osakkaana kahdeksassa yhteisössä, joita ei yhdistetä konsernitilinpäätökseen. Kunnan 

hallintosäännön uudistuksen yhteydessä lisättiin selkeä konserniohjauksen malli, joka on alkanut 

toimia 1.6.2017 alkaen uuden valtuuston myötä. Kunnan konserniohje on hyväksytty hallituksessa 

ja on ollut valtuuston käsittelyn jälkeen voimassa vuoden 2019 alusta. Konserniyhtiöiden osalta 

kunnan tavoitteena on positiivinen tulos. 

Lisäksi kuntakonserniin kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (osuus 0,99 %). Kunnalla on 

edustus sairaanhoitopiirin valtuustossa. Kunnan konserniohjaus sairaanhoitopiirissä jää heikoksi 

pienen äänimäärän vuoksi.  Sairaanhoitopiirin omistusosuus nollaantuu sote-muutoksen yhteydessä. 

Kahdessa muussa konserniin kuuluvassa yhtymässä, Keski-Suomen liitossa (osuus 0,25 %) ja 

Äänekosken seudun koulutuskuntayhtymässä (osuus 2,87 %), Kinnulan kunnalla on edustuksellinen 

läsnäolo.  

 

Strategia 

Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän 

aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämien 

2) palveluiden järjestäminen ja tuottaminen  

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet 

4) omistajapolitiikka 

5) henkilöstöpolitiikka 

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen 

Kunnan strategiaa on päivitetty uuden valtuuston myötä syksyn 2021 kuluessa.  

 

Kinnulan kunnan strategiset tavoitteet valtuustokaudelle 2021-2025 ovat elinvoiman vahvistaminen, 

lähipalveluiden säilyttäminen sekä tunnettavuuden edistäminen.  

 

Elinvoima - ”osaaminen ja työpaikat”  

 

Elinvoima vahvistuu osaajien saamisella avoimiin työpaikkoihin ja yritysten toimintaedellytysten 

turvaamisella.  Kunta panostaa sijoittumis- ja rekrytointipalveluihin osaajien, työpaikkojen, 
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asukkaiden ja yritysten saamiseksi sekä edistää eri toimijoiden investointeja paikkakunnalle. 

Tuulipuistoinvestoinnit mahdollistavat taloudellista liikkumatilaa sekä yritystoiminnan että 

lähipalvelujen kehittämiseen.  

  

 

Lähipalvelut - ”Kinnula koti kaikille”  

 

Lähipalveluiden säilyttämiseksi Kinnulan kunta vaikuttaa aktiivisesti sosiaali- ja terveyspalvelu-

uudistuksen toteutukseen omissa verkostoissaan. Kinnulan kunta panostaa asukkaiden hyvinvointiin, 

viihtymiseen ja monikanavaisten asiakaspalvelujen ja osallistumistapojen hyödyntämiseen koko 

elämänkaaren ajan lapsuudesta vanhuuteen.  

  

Imago ja brändi - Kinnula henki  

 

Tunnettavuuden edistämiseksi Kinnulan imagoa ja brändiä kirkastetaan ja palveluiden kehittämisessä 

hyödynnetään digitaalisuutta sekä yhteistä markkinointia eri toimijoiden kanssa. Kinnula vahvistaa 

rooliaan kuntayhteisön monipuolisena yhteistyöalustana.   

 

Hallintokunnat ovat huomioineet strategiset kärjet omissa talousarvioissaan. Strategia jalkautuu 

konkretiaksi tämän taloussuunnitelman myötä. 

 

Kinnulassa 17.11.2021 

Erkki Nikkilä, kunnanjohtaja 
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KÄYTTÖTALOUSOSA 

1 HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN 
1.1 KUNNANVALTUUSTO   

 Valtuusto  

Päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä 

konserniohjauksen periaatteista. 

Päättää hallinnon järjestämisen perusteista. 

Päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion. 

Päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. 

Päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. 

Päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. 

Valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä. 

Päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. 

Valitsee tilintarkastajat. 

Hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta sekä 

päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista 

 

 

Vastuualue  

 

Kunnanvaltuusto 

 

Vastuualueen tilivelvollinen  

 

Kunnanvaltuusto 

 

Toiminta-ajatus  

 

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. 

 

Visio  

Kinnula on omaleimainen, positiivisen imagon omaava sekä elinvoimainen ja asukkaiden 

ihmisläheisiin lähipalveluihin panostava kunta.  

 

Tavoitteet 

 

Sitovuus Tavoite Mittari Keino 

Sitova Positiivinen 

väestökehitys 

Väestön vähenemisen 

estäminen, positiivinen 

väestökehitys. Vähintään 1600 

asukasta.  

Elinkeinojen ja 

palveluiden turvaaminen ja 

kehittäminen. 

Kokonaisturvallisuus. 

Ylijäämäinen 

tilinpäätös 

Tilikauden tulos ylijäämäinen Talouden tarkka seuranta 

 Lainamäärä Alle 3800/asukas  
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 Suoritteiden määrä TP19 TP20 TP21 TA22 TS23 

 

Kunnanvaltuuston kokoukset 

 

               

8                       

 

8 

               

11 
(enn.arvio)                      

                            

8   

                           

8   

 

 

 

Kunnanvaltuuston toimintakate on – 35 708,50 

 

 

Kinnulan kunnanvaltuuston jäsenet valtuustokaudella 2021 - 2025  

 

VALTUUTETTU 

 

PUOLUE OSOITE  

Kinnunen Ilari Kesk. Kinnula  

Toikkanen Manu Kesk. Muhola  

Urpilainen Juha SDP Kinnula  

Toikkanen Markku Kesk. Muhola  

Demarco Samuel Kesk. Kinnula  

Rauhala Jari-Heikki Kesk. Kinnula  

Kröger Lasse SDP Kinnula  

Kinnunen Joonas Kesk. Kinnula  

Pelkonen Esko  Kesk. Muhola  

Ruuska Markku    Kesk. Kinnula  

Paananen Matleena SDP Muhola  

Hämäläinen Mikko PS Muhola  

Niinijärvi Lassi Kesk. Muhola  

Hakkarainen Anitta KOK Kinnula  

Kinnunen Kalevi Kesk. Kinnula  

 

 

   

VARAJÄSENET    

 

KESKUSTA: 

   

Linna Ilpo  Kinnula  

Piispanen Virpi  Muhola  

Kauppinen Pirkko  Kinnula  

Rekonen Arja  Kinnula  

Puputti Panu    Kinnula  

Pekkarinen Tapio     Kinnula  

Nykvist-Pekkarinen Jaana 

Hakkarainen Meiju 

Metso Valtteri    

 Muhola 

Kinnula 

Muhola 

 

 

 

    

KOK:    

Ei varavaltuutettuja    
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PERUSSUOMALAISET: 

Laitala Sampo                                                                     

 

  

Kinnula 

 

SDP  

Sääksjärvi Martti 

Tuikkanen Olavi 

Piispanen Jarmo                                   

 

                    

 

Kinnula 

Muhola 

Muhola 

 

 Valtuuston toimikausi alkoi 1.8.2021 ja jatkuu 31.5.2025 asti. 

  

 

Kunnanvaltuuston talousarvio (euroa) 
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1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA            

 

Vastuualue  

 

Tilintarkastus 

 

Vastuualueen tilivelvollinen  

 

Tarkastuslautakunta 

 

Toiminta-ajatus 

 

 

 

 

 

 

Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen.  

 

 

Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 

tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Hyvin valmisteltu arviointisuunnitelma on pohjana 

arviointikertomukselle. Tarkastuslautakunta pyrkii myös kunnan toiminnan avoimuuden 

edistämiseen ja ylläpitämiseen. 

 

Tilintarkastusyhteisö on kilpailutettu syksyllä 2021. Kinnulan kunnan tilintarkastusyhteisönä on 

syksystä 2021 kilpailutuksen pohjalta  KPMG Oy.  

 

 

Visio  

 

Tarkastusjärjestelmä on kokonaisuus, jotta kaikki oleellinen tulee tarkastetuksi hyvän kunnallisen 

tilintarkastustavan mukaisesti. Tarkastustoiminta on laadukasta ja tehokasta. 

 

 

Mittari 

 

Asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta. 

 

 

Mittarin tavoitearvo  

 

Pyritään arvioimaan mahdollisimman hyvin valtuuston lautakunnille antamien taloudellisten ja 

toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. 

 

Taloudellisten ja toiminnallisten mittareiden kehittymisen seuranta. 

 

Tiedon hankkiminen lautakuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden seuranta. 

Suoritteiden määrä TP19 TP20 TP21 TA22 TS23 

 

Tarkastuslautakunnan kokoukset 

 

6 

 

8 

 

 

10 
(enn.arvio) 

 

6 

 

6 
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Tarkastuslautakunnan toimintakate on – 16 886 euroa 
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1.3  KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALIT 

 

Vastuualue  

 

Vaalit  

Vastuualueen tilivelvollinen 

 

Keskusvaalilautakunta ja kunnansihteeri 

 

 

Toiminta-ajatus  

  

Keskusvaalilautakunta järjestää lakisääteiset vaalit Kinnulan kunnassa. Talousarviovuonna 2022 

järjestetään aluevaalit.  

 

Keskusvaalilautakunta on luotettava ja tehokas vaalipalveluiden järjestäjä. 

 

 

Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset  

 

      

Sitovuus 

 

Tavoite Mittari  

Sitova Vaalien järjestäminen 

hoituu ripeästi ja 

luotettavasti säädösten 

edellyttämällä tavalla 

Toiminta suoritetaan säännösten mukaisesti, 

valtakunnallisesti asetetuissa määräajoissa 

 

Prosessivirheen takia hylättyjä ääniä 0 kpl 
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Keskusvaalilautakunnan toimintakate on  - 5 135 euroa 
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1.4 KUNNANHALLITUS     

 

Kunnanhallituksen toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: 

 

Kunnanhallitus 

Työllistämistoimet 

Konserninohjauksen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 

Työsuojelutoimikunta ja muut toimikunnat 

Hallintopalvelut (keskushallinto) 

Asiointipiste (entinen yhteispalvelupiste) 

Henkilöstöhallinto 

Talouspalvelut 

ATK-palvelut 

 

 

Vastuualue   

 

Kunnanhallitus (kunnanhallitus) 

 

 

 

 

 

 

Vastuualueen tilivelvollinen 

 

Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja 

 

Toiminta-ajatus  

 

Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan 

ylimpänä työnantajan edustajana henkilöstöpolitiikasta (esimerkiksi henkilöstöohjelman ja -

suunnitelman sisällöt ja linjaukset), huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan 

järjestämisestä apunaan konserniohjauksen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto.  

 

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 

valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. 

 

Kunnanhallitus ja valtuusto ovat syksyllä työstäneet Kinnulan kunnan kuntastrategiaa 

valtuustokaudelle 2021 – 2025. Strategian kärjet on jo luonnosteltu ja ne ovat ohjanneet 

hallintokuntien talousarviovalmistelua tilikaudelle 2022 sekä suunnitelmakausille 2023 - 2024. 

 

Kuntastrategian kärjet ovat seuraavat: 

 

1) Elinvoima (mm. osaajat ja työpaikat) 

2) Lähipalvelut (mm. ”Kinnula – koti kaikille”) 

3) Kinnula henki (mm. brändi, imago ja tunnettuus) 

Suoritteiden määrä TP19 TP20 TP21 TA22 TS23 

 

Kunnanhallituksen kokoukset 

 

26 

 

26 

 

 

25 
(enn. 

arvio) 

 

26 

 

26 
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Visio  

Kinnulan kunta luo edellytyksiä elinvoimaisen, kiinnostavan, vetovoimaisen ja itsenäisen Kinnulan 

kunnan asukkaiden vahvistamalla kunnan elinkeinorakennetta ja parantamalla mm. lähipalvelujen 

kehittämisen ja kohdentamisen avulla asukkaiden henkistä ja aineellista hyvinvointia sekä 

osallisuutta. 

 

 

Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset   

 

Kinnulan kuntastrategiaa vuosille 2021 – 2025 on työstetty useissa valtuustotyöpajoissa syksyn 2021 

aikana. Uusitun kuntastrategian kärjet (elinvoima, lähipalvelut ja ”Kinnula henki”) ja niiden 

saavuttamisen mahdollistajat (digitalisaatio, kumppanuusverkostot ja tasapainoinen talous) on jo 

hahmotettu ja niitä on hallintokunnissa käytetty vuoden 2022 talousarvion laadinnan pohjana. 

   

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet     

 

1) Palvelurakenteen ja -ketjujen kehittäminen siten, että palvelujen muotoilussa ja 

kehittämisessä keskitytään kuntalaisen palvelutarpeen kannalta oikein ajoitettujen ja 

tehokkaiden lähipalvelujen kehittämiseen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 

palvelurakenteen ja -tason uudelleen tarkastelua.  

2) Edelliseen liittyvä osaamisen lisääminen (kunnan nykyinen henkilöstö ja osaavan työvoiman 

saaminen) 

3) Valtuustotason laajan hyvinvointikertomuksen uusiminen valtuustokaudelle 2021 – 2025 

ohjaamaan kuntalain määrittämää kuntalaisten hyvinvointia. Kertomus on saatava ajan tasalle 

vuonna 2022. 

4) Kunnan taloudellisen kantokyvyn seuraamisen kehittäminen; seurantajärjestelmät ja 

sijoittaminen henkilöstön toimenkuviin 

5) Käytännön toimenpiteiden kehittäminen kunnan elinvoiman ja vetovoiman kehittämiseksi; 

mm. paikallisia kumppanuuksia sekä alueellisia, maakunnallisia, valtakunnallisia verkostoja 

ja sidosryhmiä hyödyntäen.  

 

 

Sitovuus  Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 

Sitova Kuntastrategia 

ohjaa kunnan 

toiminnan suunnit-

telua ja toteutusta 

Uuden kuntastrategian 

käyttöönotto  

Kuntastrategia ajalle 2022 – 

2025 valmis ja ohjaa hallinto-

kuntien talouden ja toiminnan 

suunnittelua 1/2022 → 

Sitova Keskimäärin 

uusinvestoinnit 

ovat pienemmät 

kuin poistot 

Tilinpäätösinvestointien 

seuranta vuosilla 2021-

2025. Valtuuston päätös 

Tilinpäätösluvut 

Sitova Hyvät kunnan 

kehittymisen 

edellytykset 

 

Asukasluku, työpaikka-  

kehitys, etätyön 

lisääminen, osaavan 

työvoiman saaminen 

- Asukasluku väh. 1600 

- Uusia työpaikkoja 10 – 20 

- Onnistuneiden rekrytointien 

lisääntyminen 
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- Etätyöskentely ja ”viipy-

mät” Kinnulassa lisääntyvät 

Sitova Kunnan elinvoiman 

ja tunnettuuden 

lisääminen elinkei-

noja kehittämällä 

Yritysten yhteistoimin-

nan lisääntyminen (mm. 

uudet omasta kulttuuri-

sesta perimästä nousseet 

matkailupalvelutuotteet) 

Kunnassa syntyy ainakin yksi 

yritysten välinen verkosto, 

joka tuottaa jäsenilleen ja 

asiakkaille lisäarvoa 

Sitova Viihtyisän ja 

turvallisen 

asumisen kunta 

 

Hyvinvointikertomus Laaja hyvinvointikertomus 

(2021 – 2025) valmis 4/2022 

 

Hyvinvointikertomuksen 

vuosiraportti (2022) 

päätöksenteossa 10/2022 

 

Sitova Ennaltaehkäisevät 

palvelurakenteet 

 

 

 

 

 

 

Asukkaiden fyysistä, 

psyykkistä ja sosiaalista 

turvallisuutta/hyvinvoin-

tia tukeva, kohdennettu 

vaikuttavuustarkastelu ja 

tehokkuus toiminnan 

lähtökohtina  

Toiminnoittainen arviointi 

osana kuntastrategiatyön 

toteutusta eri tyyppisin 

mittarein  

 

 

 

 

 

Sitova Oikein kohdennetut 

ja optimoidut lähi-

palvelut 

Esim. hoidon porrastus, 

sivistystoimialan (tuki)-

palvelut, kuntouttava 

työskentelyote 

Vaikuttavuusarviointityyppis-

ten mittareiden kokeilut 

Sitova Veroprosentit, 

taksat ja maksut 

keskimääräistä 

tasoa 

 

Veroprosentit, taksat ja 

maksut maakunnan 

keskitasoa 

Vertailutieto valtakunnallisin 

tietoihin 

 

 

Vastuualue  

 

Yleishallinto 

 

Vastuualueen tilivelvollinen  

 

Kunnanhallitus ja kunnansihteeri 

 

 

Yleishallinnon vastuualue koostuu seuraavista vastuualueista: 

 

Hallintopalvelut 

Henkilöstöhallinto (henkilöstöhallinto, työsuojelu, muut toimikunnat) 

Palvelut; hallintopalvelut, asiointipiste (ent. yhteispalvelupiste), talouspalvelut, atk-palvelut, 

työllistämistoimet 
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Toiminta-ajatus  

 

Yleishallinnon vastuualue luo koko kunnan organisaatiolle hyvät edellytykset tulokselliselle 

työskentelylle, hyvinvoinnille, kehittyvälle palvelutuotannolle sekä edistää kuntastrategian ja muiden 

kehittämisohjelmien laadintaa ja toteuttamista.  

 

Visio              

 

Yleishallinto ohjaa, koordinoi ja kehittää kunnan palvelutoimintaa yhteistoiminnassa hallinnonalojen 

kanssa, elinvoimaisuuden ja kestävän kehityksen (sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen 

ekologinen) periaatteen mukaisesti kuntastrategiaa ja säädöksiä noudattaen sekä talouden tasapainon 

säilyttäen. 

 

 

Talousarvion sisältö /keskeiset muutokset ja tavoitteet:   

 

Kinnulan kunnassa tehtiin kesällä 2020 päätös talouspalvelujen ulkoistamisesta Monetra Keski-

Suomi Oy:lle. Kokemusta yhteistyöstä keskeisten kunnan tukipalvelujen osalta kunnan ja ulkoisen 

palveluntuottajan kanssa on kertynyt noin vuosi. Vuosi 2021 on ollut uuteen järjestämistapaan 

liittyvää oppimista ja kehittämistä toimintaprosessien osalta (toiminta etäpalveluna, uudet 

henkilöstöohjelmat ym.).  

Yhteistoimintaa hiomista erityisesti palkanlaskennan puolella hiotaan vielä vuonna 2022.  

 

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022: 

1) Osaamisen lisääminen vastaamaan uusitun kuntastrategian painopisteisiin; kunnan elinvoima,  

talous- ja vaikuttavuustiedon tehokas käyttö toiminnan ohjauksessa 

Keskushallinnon henkilöstön osaamisen lisäämistä (erityisesti talouspalvelut) edellyttävät mm. 

julkisten palveluiden ja työn tekemisen ”sähköistyminen”, TOS-työ sekä vuonna 2021 käyttöön otettu 

automaattinen talousraportointi.  

 

Kuntien talouden ja toiminnan ohjaukseen tarvitaan aiempaa enemmän perustaloustietojen lisäksi 

syvällisempää, esimerkiksi määrärahojen käyttöön ja taloudellisten satsausten vaikuttavuuteen 

pohjautuvaa tietoa hallinnonaloittain. Tämä edellyttää sekä talous- ja muiden järjestelmien 

kehittämistä ja henkilöstön osaamisen lisäämistä niin, että tarpeellinen tieto saadaan ajantasaisesti ja 

vaivattomasti ohjauksen ja johtamistoiminnan käyttöön. 

 

Lokakuussa 2020 alkaneella yhteistyöllä Monetra Keski-Suomen kanssa haettiin lisäarvoa mm. 

talouden analysointiin ja ohjaukseen liittyvän tiedon tuottamisessa. 

 

 

2) Pitkäjänteinen henkilöstötyö; suunnitelmat ja organisointi 

 

Henkilöstötyö nähdään Kinnulassa laajana tehtäväkokonaisuutena alkaen työtehtävien suunnittelusta 

muuttuviin ympäristöihin, rekrytoinneista, osaamisen kehittämisestä, palvelussuhdeasioista, 

työsuojelusta ja -hyvinvoinnista jne.  
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Keskeisenä tavoitteena on henkilöstön osaamisen lisääminen vastaamaan jatkuvasti muuttuvien 

toimintaympäristöjen aiheuttamiin muutostarpeisiin työtehtävissä. Lainsäädännössä, 

toimintaympäristössä ja rakenteissa tapahtuneet muutokset ovat aiheuttaneet lisääntynyttä osaamisen 

lisäämisen tarvetta. Samaan aikaan koronaepidemia on aiheuttanut sen, että koulutusta on tarjottu 

aiempaa vähemmän ja ne ovat muuttuneet verkkovälitteisiksi. Henkilöstön koulutusmäärä laski 56 % 

vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019. Koulutuspäivien määrä vuonna 2021 on edelleen ollut 

laskussa. Näin ollen koulutusvelkaa on kertynyt. 

Henkilöstön osaamisen lisäämisen suunnitelma (lakisääteinen) on uusittava vastaamaan edellä 

kuvattuja osaamistarpeita. 

Koronaepidemian jatkuessa on kuntastrategiasta ja toimintaympäristön muutoksesta johtuviin 

lisäosaamisen tarpeisiin reagoitava paikallisella ja alueellisella ”täsmäkoulutuksella” perinteisen 

valtakunnallisen koulutustarjonnan lisäksi. 

 

Suunnitelmiin kuvatun toimintatavan käytäntöön saattaminen: 

Henkilöstötyön tasalaatuisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi ovat keskeiset kunnan 

henkilöstöhallintoa ohjaavat asiakirjat päivittämisen tarpeessa. Henkilöstömuutoksista ja vajeesta 

johtuen, niitä päästään päivittämään aikaisintaan syksyn 2022 kuluessa. Suunnitelmatarvetta lisää 

vuoden 2023 alussa tapahtuva hyvinvointialueuudistus. Kunnan tulee hahmottaa, mikä on ”uusi 

kunta” ja sille jäävät keskeiset toiminnot hyvinvointialueen aloitettua toimintansa. Onnistuminen 

uuden kunnan tehtävien hoitamisessa vaatii henkilöstöltä uudenlaisia toimintavalmiuksia ja 

rakenteita. Työ on mittava.  

Kuntaan on laadittu muutama vuosi sitten henkilöstön hyvinvoinnin suunnitelma, jossa otetaan 

huomioon mm. työntekoa tukevan organisaation ja johtamisen kehittäminen, selkeät töiden järjestelyt 

ja työnkuvaukset, yhteiset pelisäännöt, avoin vuorovaikutus, osaamisen varmistaminen sekä oman 

toiminnan jatkuva arviointi. Lähtökohtana suunnitelmassa on ajatus siitä, että vain osaava ja 

hyvinvoiva henkilökunta pystyy tuottamaan laadukkaita palveluja kuntalaisten parhaaksi. Asiakirja 

olisi uusimisen tarpeessa, mutta siihen ei ole ollut aikaa vuoden 2021 aikana. Työ joudutaan 

siirtämään todennäköisemmin suunnitelmakaudelle.  

 

Henkilöstön sairauslomapoissaolojen aleneman jatkuminen on tavoitteena vuodelle 2022. 

 

 

Rakenteet, henkilöstötyöhön liittyvät käytännöt sekä henkilöstön työnkuvat: 

Kunnan työsuojelutoimikunta ja yt-toiminta on syksyllä 2019 sulautettu yhteen. Tarkoituksena oli 

tehostaa ja säännöllistää työnantajien ja työntekijöiden edustajien vuoropuhelua käytännön 

toiminnoissa. Vuonna 2021 alueellisia ja paikallisia neuvotteluja on pidetty yksittäisinä liittyen 

ajankohtaisiin muutoksiin. Neuvottelujen tarve todennäköisesti lisääntyy vuonna 2022, kun kunta 

valmistautuu vastaamaan  ”uuden kunnan” tehtävien tekemisestä. 

Kunnan työsuojeluorganisaatio uusiutuu 1.1.2022 alkaen marraskuussa 2021 pidettyjen 

työsuojeluvaalien (sopuvaali) pohjalta. 

Kunnan työterveyshuoltopalveluista vastaa työterveys Laine Oy. 

Henkilöstön toimenkuvat (KVTES, OVTES, teknisten sopimus) sekä TVA-lomakkeet 

kriteeristöineen on uusittu vuosien 2018 – 2019 vaihteessa ja kriteeristöihin pohjautuvat haastattelut 
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on esimiesten toimesta pääosin suoritettu talvella 2019. Joitain täydennyksiä haastatteluihin on tehty 

syksyllä 2019 sekä uusien henkilöiden osalta vielä vuonna 2020.  

Tehtävänkuvat ovat jo vuodesta 2019 vuoteen 2021 muuttuneet kunnille määrättyjen uusien 

lakisääteisten tehtävien ja toimintaympäristön muutoksen takia. Muutokset tulevat jatkumaan 

edelleen vuosina 2022 ja 2023, joten TVA-kierrokset on ainakin osittain osin käytävä uudelleen. 

Kunnan henkilöstöstä on laadittu tilinpäätöksen yhteyteen varsin kattava henkilöstökertomus 

vuodesta 2015 lähtien, joten raportteihin on kertynyt tietoa henkilöstömääristä, henkilöstön 

jaksamisesta sekä mm. koulutukseen osallistumisesta. Henkilöstöraportointisuositus (KT) uudistuu 

vuoden 2022 alusta alkaen. Uudessa suosituksessa numeerisen tiedon lisäksi tulee raportoida 

seuraavista asiakokonaisuuksista:  

- osaaminen ja uudistuminen 

- työhyvinvoinnin johtaminen 

- johtaminen ja esihenkilötyö 

- tuottavuus ja tuloksellisuus 

Edellä kuvattuihin tavoitteisiin pääseminen vaatii koko henkilöstöltä uudenlaista osaamista, jota on 

jo kuvattu yllä olevissa teksteissä. 

 

3) Työllisyyteen liittyvä toiminta keskushallinnossa 

Työllistämistoimien (velvoitetyöllistäminen) hallinnolliset tehtävät ja budjetointi ovat 

kunnanhallituksen alaisuudessa omalla kustannuspaikallaan (aiemmin perusturvatoimialalla). 

Keskushallinnon budjettiin on tehty määrärahavaraus lakisääteisten velvoitetyöllistettävien 

työllistämiseen (tyypillinen työsuhteen kesto 26 viikkoa). Vuosittain velvoitetyöllistettyjä on ollut 

työsuhteessa 2 – 10 eri henkilölle. Keskushallinto on työllistänyt kaikki ne henkilöt, joista kuntaan 

on tullut työllistämisilmoitus ja hakenut työsuhteisiin palkkatuet. 

Muiden kohderyhmien työllistämistä on hoidettu yhteistyössä kesästä 2021 Kinnulan 

Työväenyhdistys ry:n kanssa. (Palvelut kilpailutettiin kesällä 2021.) Muu aktivoiva toiminta sekä 

työttömien haastattelut ja mm. kuntouttava työtoiminta on tehty perusturvatoimialan kanssa. 

Kuntouttavan työtoiminnan osalta palveluja on järjestetty  perusturvatoimialan lisäksi myös vapaa-

aikatoimen ja kansalaisopiston toimesta.  

Keskushallinnon budjetissa on myös määräraha nuorten henkilöiden kesätyöllistämiseen Kinnulassa 

toimiviin yrityksiin. Taloustilanteesta johtuen on määrärahaa leikattu ja varaus on kymmenen nuoren 

lisään. Lisäksi kunta työllistää kesäisin itse noin 25 – 30 nuorta viikon mittaisiin harjoittelija-

työsuhteisiin. Em. työsuhteisen määräraha on sekin kunnanhallituksen määrärahoissa.  

 

4) ICT-palvelut, tietoturva ja -suoja sekä kunnan tiedotuskäytännöt 

Vuoden 2022 budjetti sisältää määrärahavarauksen kunnan ICT-palveluiden hoitamiseen ja 

kehittämiseen. Palvelujen tarvetta nostamaan edelleen mm. julkisuuslainsäädännön tuomat loput 

käytännön velvoitteet, WWW-sivustojen esteettömyysdirektiivi, muut yhdenvertaisuussäädökset 

sekä tiedonohjaussuunnitelman (TOS) valmistelu ja käyttöönotto.  
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Hyvinvointialueen toiminnan alkaminen vuoden 2023 alussa tulee vaikuttamaan mittavasti muiden 

muutostekijöiden osalta myös kunnan ICT-palveluihin. Muutoksen vaikutukset käytännön 

palveluihin ja kustannuksiin selviävät vuoden 2022 aikana. 

 

Keskushallinnon budjetti vuodelle 2022 sisältää kotisivujen uusinnan vastaamaan toiminnallisesti 

estä tiedottamisesta. Perinteisten kotisivujen lisäksi uusittavat kotisivut tulevat olemaan aiempaa 

markkinallisemmat ja keino viestinnällistää kuntastrategian kärkiä.  

 

Tavoitteena muissa toiminnoissa on henkilöstön ICT-osaamisen lisääminen toimintojen 

tehostamiseksi sekä työtehtävien sujuvuuden varmistamiseksi. Kunnan yksipuolisesta tiedottamisesta 

siirrytään vähitellen vuorovaikutteisempiin tapoihin. Myös kunnan viestintään käyttäen valikoituja 

sosiaalisen median välineitä, on varauduttu henkilöstön toimenkuvissa. 

 

Kunnan toimintojen jatkuvuuden turvaamiseen myös poikkeuksellisissa tilanteissa on valmistauduttu 

mm. tekemällä kunnan varautumissuunnitelma kriisiviestintäohjeineen ja toipumissuunnitelmineen. 

 

 

 

 

Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 

Sitova Henkilöstön osaami-

sesta ja hyvinvoinnista 

huolehtiminen 

 

 

 

 

 

 

Toimiva palkkausjär- 

jestelmä ja henkilöstö-  

prosessit 

 

 

 

Ajan tasalla oleva 

henkilöstöraportointi 

ja -ohjaus 

 

 

 

 

Varautuminen ”uuden 

kunnan” vaatimiin 

työtehtäviin 

 

 

 

 

Henkilöstön amma-

tillisen osaamisen 

seurannan prosessit/ 

koulutustarpeiden 

seuranta ja koulutus- 

käytännöt, osamis- 

poistuman kattami- 

nen 

 

Prosessien toimivuus 

 

 

 

 

 

Henkilöstötilinpäätös

ja TYHY-suunnitel-

man toteutuminen  

 

 

 

 

Toimiva henkilöstö-

suunnittelu- ja lisä- 

koulutusjärjestelmä, 

sijaisjärjestelyt, koko 

kunta 

 

 

Ammatillisen osaami- 

sen lisäämisen suunni- 

telma, päivitys 5/2022 

mennessä 

 

 

 

 

 

Säännölliset TVA ja 

TSA-prosessit toimen- 

kuvien muuttuessa, 

(väh. vuosittain), 

keket ajan tasalla 

 

Uusi henkilöstöraportti 

v.:sta 2022, lukumää- 

rätietojen lisäksi esim. 

osaaminen, johtami- 

nen, työhyvinvointi ja 

tuloksellisuus 

 

Muuttuvat toimenkuvat  

määritelty, eläke- ym. 

osaamispoistumat 

ennakoitu/järjestelty,  

perehdytys, lisä- ja 

täydennyskoulutus- 
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Ajan tasalla olevat 

talouspalvelut, talous-

suunnittelu sekä sisäi-

nen talousneuvonta 

 

 

 

 

 

 

Työterveyshuollon 

toimivuus 

Sairauspoissaolot 

 

Ulkoisten (Monetra) 

ja sisäisten talous-

palvelujen prosessien 

toimivuus, sisäinen 

asiakastyytyväisyys 

 

 

 

 

 

Sairauspoissaolojen 

määrä 

järjestelyt kunnossa 

 

Palautejärjestelmän 

kehittäminen (kunta – 

Monetra) 

-kirjanpidon toimivuus 

-palkanlaskennan  

 toimivuus 

-johtamista varten 

tarpeellinen tieto 

mutkitta saatavilla 

 

Toimiva yhteistoiminta 

työterveyshuollon 

kanssa, sisäinen asia- 

kastyytyväisyys hyvä  

 

Sairauspoissaolojen 

vähenemistrendin 

jatkuminen 

Sitova Työllisyydestä 

huolehtiminen 

Työllisyysluvut,  

muihin toimenpitei-

siin ohjaamisen 

toimivuus moniam-  

matillisena verkosto- 

työnä 

 

Työttömyysluvut, 

työllistäminen (htv), 

oppisopimukseen ja 

muihin toimenpiteisiin 

ohjattujen määrä 

Sitova Asiakaspalvelupisteen 

integroiminen osaksi  

kunnan muuta työtä 

Asiakkaiden lähi-

palvelutarpeen 

vähenemisen ja kun- 

nan lisääntyvien 

velvoitteiden yhteen 

sovittaminen 

Asiointipisteen 

asiakastyön ja keskus- 

hallinnon toimisto- 

töiden toimistotöiden 

optimointi 

Sitova ICT-palvelujen 

kehittämien 

 

 

 

 

ICT-palvelut osana 

sujuvaa ja tehokasta 

työtä 

 

 

Toimiva ylläpito, 

optimointi (hyvinvoin- 

tialueen aloittaessa) ja 

kehittäminen resurs-

sien puitteissa 

 

 

Sitova Osallisuus, 

vaikuttaminen, 

hallinnon 

läpinäkyvyys 

 

 

 

Asioiden käsittelyn 

tehokkuus 

Vuorovaikutuksen ja 

osallisuuden varmis-

taminen (tiedottami-

sesta vuorovaikutuk-

kseen), somen 

hyödyntäminen 

 

Tiedonohjaussuunni- 

Uusien kotisivujen 

toimivuus 

- perinteisinä sivuina 

- kuntamarkkinoinnissa 

ja imagossa 

- vuorovaikutuksessa  

 

Asianhallintaohjelman 

ja indeksoinnin käytön 
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Asian vireilletulo, 

päätöksenteko-, julkai- 

su- ja arkistointi-

prosessit 

telma, asioiden 

etenemisen elinkaari 

tehostaminen. TOS ja 

asioiden käsittelyn 

elinkaaren suunnitelma 

alkuun 4/2022 

 

Sitova    

 

 

Kunnanhallituksen toimintakate on – 859 267 euroa 

 

Kunnanhallituksen talousarvio (euroa) 
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1.5 ELINKEINOLAUTAKUNTA 

 

Elinkeinolautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: 

 

Hallintopalvelut 

Lomituspalvelut 

Elinkeinopalvelut 

                               

Vastuualue  

 

Hallintopalvelut 

 

Vastuualueen tilivelvollinen  

 

Elinkeinolautakunta ja maaseutusihteeri Sinikka Linnakallio. 

 

Toiminta-ajatus 

 

Hallintopalvelujen vastuualue vastaanottaa ja käsittelee hakemuksia, sekä tekee niihin liittyvät 

maksatukset, laskutukset ja takaisinperinnät. 

Elinkeinolautakunta käsittelee hakemukset ripeästi, sekä valmistelee elinkeinoihin liittyviä asioita 

kunnanhallitukselle ja valtuustolle.  

 

Talousarvion sisältö 

 

Lukuihin sisältyy elinkeinolautakunnan kulut, normaalit toimiston kulut vuokrineen, ICT-palvelut 

sekä 20 % maaseutusihteerin palkasta (ostopalvelu ei palkkakulu). 

 

Ostopalveluna on lisäksi lakisääteiset maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut, jotka tuottaa 

Pihtiputaan maaseutuhallinnon paikallisyksikkö kuntien välisen sopimuksen perusteella. 
Maaseutuhallinto hoitaa kaikki maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät ja palvelut, 

joista keskeisimpiä ovat: 

-maatalouden tukijärjestelmiin  

- petoeläinvahinkoihin 

-peruslohkorekisteriin 

-tukioikeusrekisteriin 

-eläintenpitäjärekisteriin 

-hukkakauralakiin liittyvät tehtävät. 

Kustannukset kuuden kunnan alueella toimivassa yksikössä jaetaan viljelyssä olevan peltoalan 

perusteella.  
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Tavoitteet 

 

 

 

Hallintopalvelujen toimintakate on – 56 443 euroa. 

 

 

Vastuualue    

 

Lomituspalvelut 

 

Vastuualueen tilivelvollinen  

 

Elinkeinolautakunta ja maaseutusihteeri Sinikka Linnakallio 

 

Toiminta-ajatus  

 

Kinnulan kunta tukee maksullista lomittaja-apua. 

Parannetaan viljelijöiden mahdollisuutta jaksaa työssään sekä varmistetaan, että lomittajien 

työpaikat säilyvät ja pysyvät koko-aikaisina.  

 

Talousarvion sisältö 

 

Keuruu tuottaa maatalousyrittäjän lomituspalvelut alueella. Kinnulan kunta tukee maksullista 

lomittaja-apua kinnulalaisten lomansaajien osalta. Tällä pyritään vaikuttamaan positiivisesti 

maatalousyrittäjien mielialaan ja jaksamiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

Sitovuus Tavoite Mittari  

Sitova Yhteistyö eri toimialojen yritysten ja 

yhdistysten kesken 

(Elinvoima, Kinnula henki, 

Lähipalvelut) 

 

Kaikki tuet saadaan haettua ja 

maksatettua aikataulussa 

(Elinvoima) 

 

Kehittämisrahaston sääntöuudistus 

(Elinvoima) 

 

 

2-3 tapaamista/keskustelutilaisuutta vuoden 

aikana 

 

 

 

 

Maksuluvan auetessa 98 % tuista lähtee maksuun 

 

 

Rahaston käytön lisääminen tulevina vuosina 
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Tavoitteet 

 

Sitovuus Tavoite Mittari 

Sitova Maatalousyrittäjät käyttävät 

maksullista lomittaja-apua 

(Elinvoima) 

Käyttö vähintään 35 tuntia/palveluja 

käyttävä yrittäjä 

 

 

Lomituspalvelujen toimintakate on – 4 000 euroa. 

 

Vastuualue    

 

Elinkeinopalvelut 

 

Vastuualueen tilivelvollinen  

 

Elinkeinolautakunta ja maaseutusihteeri Sinikka Linnakallio 

 

Toiminta-ajatus  

 

Elinkeinopalvelut luo toimintaedellytyksiä nykyisille yrityksille sekä uusille toimialoille ja 

yrityksille.  

Kinnula tarjoaa yrityksille ja perheille joustavasti ja luotettavasti edellytyksiä yrittää ja asua 

maaseutuympäristössä. 

 

Talousarvion sisältö 

  

Määräraha sisältää Witas Oy:n maksuosuuuden 60 euroa/asukas.  

Tällä määrärahalla kunta edistää elinkeinoelämän kehittymistä ja työllisyyden parantamista 

laadukkailla ja korkeatasoisilla elinkeinopalveluilla, jotka tuottaa alueella kuntien yhteisesti 

omistama kehittämisyhtiö Witas Oy. Yrittäjät saavat kehittämisyhtiön kautta erilaisia yrityksen 

elinkaareen liittyviä palveluja ilmaiseksi.  

Kehittämisyhtiö huolehtii myös alueen matkailumarkkinoinnista. Witakselle maksettava kuntaraha 

pitää sisällään alueella toimivien hankkeiden kuntaraha-osuuden. 

Kehittämisyhtiö on laatinut oman toimintansa suunnitelmat, jotka tukevat kunnan elinvoimaa ja 

kehitystä.  

 

Alueellisen Leader-toimintaryhmän Viisari ry:n kuntarahaosuus on myös tässä kustannuspaikalla. 

 

Tavoitteena on erilaisin tavoin vahvistaa positiivista kuntakuvaa ja saada siten Kinnula 

houkuttelevaksi paikaksi yrittäjille, sekä esim. etätöitä tekeville henkilöille. 
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Tavoitteet 

 

Sitovuus Tavoite Mittari  

Sitova Hyvät elinkeinojen kehittymisen 

edellytykset sekä uusille, että 

nykyisille yrityksille (Elinvoima, 

Lähipalvelut) 

 

Neuvontapalvelut yrittäjien saatavilla 

ja mahdollisimman läheltä 

(Elinvoima) 

 

Osta Kinnulasta(Elinvoima, 

Lähipalvelut, Kinnula henki) 

 

Etätyömahdollisuuksien 

kehittäminen(Elinvoima, 

Lähipalvelut) 

 

Nuorten yrittäjyyspolun 

tukeminen(Elinvoima, Lähipalvelut) 

 

Yritysten ja työpaikkojen määrä  

+ merkkinen 

 

 

 

Yrittäjien tyytyväisyys palveluihin 

 

 

 

Mainoskampanja 

 

 

Toimitilojen kartoitus 

 

 

 

Sivistys/4H/yrittäjät yhteistyö 

 

Elinkeinopalvelujen toimintakate on – 132 800 euroa. 
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Elinkeinolautakunnan talousarvio (euroa) 
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1.6  PERUSTURVALAUTAKUNTA 

 

Perusturvalautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: 

 

Hallintopalvelut 

Perhepalvelut 

Vanhusten ja vammaisten palvelut 

Terveyspalvelut 

 

 

Perusturvan visiona on kuntastrategian mukaisesti hyvinvoivat, toimeliaat ja 

osallistuvat kuntalaiset. Perusturvan palvelulupauksena on vahvistaa asiakkaan omaa 

toimintakykyä, jotta hän selviytyy parhaalla mahdollisella tavalla arjesta. Palvelut ovat 

asiakaslähtöisiä ja asiantuntevia ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja 

edistämiseksi. Perusturvan tehtävänä on taata kaikille ihmisille oikeus hyvään ja 

ihmisarvoiseen elämään.  

 

Perusturvan arvopohja muodostuu tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, vastuullisuuden 

ja hyvinvoinnin arvoista. Tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus liittyvät palveluiden 

tavoitettavuuteen, saatavuuteen, saavutettavuuteen, palveluiden yhdenmukaisiin 

myöntämiskriteereihin, päätöksenteon tasapuolisuuteen ja määräaikoihin. 

Vastuullisuus toteutuu ammatillisena osaamisena, jatkuvana kouluttautumisena ja 

asiakkaan/potilaan vahvana vastuullistamisena omaan hyvinvointiinsa. Perusturvan 

talousarviosta iso osa muodostuu ostopalveluista, joten kunnan on tilaajana 

huolehdittava palveluntuottajien vastuullisesta toiminnasta asiakkaiden palveluiden 

toteuttamiseksi. 

 

Kuntalain mukaan kunnan on laadittava taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 

vuodeksi (ns. suunnittelukausi), josta ensimmäinen on talousarviovuosi. Tulevan 

talousarviovuoden 2022 toiminnalliset muutokset on kuvattu vastuualueittain erikseen. 

Perusturvan palveluissa tulee tapahtumaan merkittävä muutos 1.1.2023 kun sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy Hyvinvointialueille. Vuoden 2022 aikana 

perusturvan toimialla tullaan tiiviisti valmistelemaan palveluiden siirtoa Keski-Suomen 

Hyvinvointialueelle. Kinnulan kunnan perusturvan henkilöstö tulee siirtymään 

Hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 alkaen.  

 

Hyvinvointialue uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville, 

parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja 

terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata ikääntymisen ja 

syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. 

Hyvinvointialueilla toimintarakenteita ja -tapoja luodaan ihmislähtöisten 

palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tavoitteena on perus- ja erityistason 

palvelujen entistä parempi yhteentoimivuus, samoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujen ja pelastustoimen palvelujen saumattomuus.  
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Vastuualue  

 Hallintopalvelut 

 

Vastuualueen tilivelvollinen 

 

 Perusturvalautakunta, perusturvajaos, sosiaalijohtaja 

  

Toiminta-ajatus 

 

Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille asiakasnäkökulmasta riittävät, 

saatavilla ja saavutettavissa olevat kohtuuhintaiset, tasapuoliset, laadukkaat ja 

vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kinnula ja Wiitaunioni (Viitasaari, Pihtipudas) 

muodostavat yhdessä perusturvan yhteistoiminta-alueen, jolla on yhteinen 

perusturvalautakunta. Kinnulasta on lautakunnassa kaksi jäsentä. Kinnula vastaa 

itsenäisesti henkilöstö-, sopimus- ja talousasioista. Perusturvalautakunta toimii 

sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain tarkoittamana monijäsenisenä toimielimenä, 

joka hyväksyy yhtenäiset seudulliset ohjelma-asiakirjat, soveltamisohjeistukset, 

myöntämiskriteerit ja palkkiot. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ohjaavissa 

asiakirjoissa työskennellään maakunnallisesti ja seudullisesti toimintaa ohjaavien 

yhtenäisten asiakirjojen aikaansaamiseksi. 
  

Kinnulan kunnanhallitukselle valmistelevana toimielimenä toimii perusturvajaos, jonka 

valtuusto nimeää valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. 

 

Kinnulan terveystoimen palvelut tuotetaan pääosin ulkoisella monituottajamalliin 

perusturvalla tilaaja-tuottajamallilla. Suurimmat ulkoiset palveluntuottajat ovat Keski-

Suomen sairaanhoitopiiri ja Suomen Terveystalo Oy. Terveyspalveluiden lisäksi 

Suomen Terveystalo Oy tuottaa vanhuspalveluihin sosiaalipalveluja. Kinnulassa 

merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista järjestetään ostopalveluiden 

kautta ja sopimuksia on laadittu useiden eri toimijoiden kanssa. Hallinnollisesti tilaaja-

tuottaja-mallissa painottuvat sopimuksen ohjaukseen, seurantaan ja valvontaan liittyvät 

tehtävät. 

 

Hyvinvointialue uudistukseen liittyen käynnissä on useampia kehittämishankkeita ja 

tiedonkeruu projekteja, joilla varmistetaan tavoitteiden mukaisesti palveluiden ja 

henkilöstön siirto Hyvinvointialueelle. Toimintavuoden aikana uudistukseen liittyvä 

työ painottuu sosiaalijohtajan tehtäväkenttään ja vastuualueelle.  
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Tavoitteet 

 

Sitovuus Tavoite Mittari  Mittarin tavoitearvo 

Sitova Työpaikkakokous Määrä 24 kertaa/vuosi 

Sitova  Valvontakäynnit Määrä 2 krt/vuosi/yksikkö, 

tarvittaessa useammin 

Sitova Seurantaryhmän 

kokoontuminen 

(Kinnulan kunnan ja 

Terveystalon sopimus) 

Määrä 3-4 kertaa/vuosi 

 

Toiminta 

 

Suoritteiden määrä TP20 TA21 TA22 TS23 TS24 

Perusturvalautakunnan 

kokoukset/yhteislautakunta 

Perusturvajaoksen 

kokoukset 

 

9 

 

6 

 

12 

             

            12 

             

            12 

 

            12 

 

12 

 

            12 

 

12 

 

            12 

 

 

Hallintopalvelujen toimintakate on -150 687 euroa. 

 

 

 

Vastuualue 

 

 Perhepalvelut 

 

Vastuualueen tilivelvollinen 

 

 Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä ja perhetyöntekijä 

 

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt                 

 

1. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 

2. Lastensuojelu 

 

  

Sosiaalihuollon tulosyksikkö 

 

Sisältää sosiaalityön koko laajuudessaan elämänkaarimallin mukaisesti lapsuudesta 

vanhuuteen.  

 

Sosiaalihuollon palveluja järjestetään tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, 

asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja 

osallisuuden edistämiseksi, lähisuhde- ja perheväkivallasta aiheutuvaan tuen 

tarpeeseen, äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen, päihteiden 

ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai 
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ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen, sekä muuhun fyysiseen, psyykkiseen, 

sosiaaliseen, kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen. 

 

Tuen tarpeeseen vastataan sosiaalityöllä, sosiaaliohjauksella, sosiaalisella 

kuntoutuksella, perhetyöllä, kotipalvelulla, kotihoidolla, asumispalveluiden, 

laitospalveluiden, liikkumista tukevien palveluiden, päihdetyön, mielenterveystyön, 

kasvatus- ja perheneuvonnan sekä lastenvalvojan palveluilla. Lapsiperheiden tuen 

tarpeeseen pyritään ensisijaisesti vastaamaan sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla. 

Perhetyötä ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja 

myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden 

suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Mikäli peruspalveluilla ja 

kevyemmällä tuella ei pystytä vastaamaan lapsen ja perheen tuen tarpeeseen tai lapsi on 

suojelun tarpeessa, otetaan lapsi lastensuojelun asiakkaaksi.  

 

Sosiaalihuollon tulosyksikkö sisältää myös mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, 

kriisityön, sosiaalipäivystyksen, sosiaaliasiamies- ja koulukuraattoripalvelun, 

kuntouttavan työtoiminnan ja yksilöllisen palveluohjauksen ja -neuvonnan asiakkaan 

elämänhallinnan lisäämiseksi.   

 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden tarve on laskettu tiedossa 

olevien asiakaspaikkojen määrällä. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluita 

ostetaan asiakkaan tuen ja palveluita vastaavasta asumisyksiköstä. Kinnula on ollut 

mukana sairaanhoitopiirin toteuttamassa kilpailutuksessa näiden palveluiden osalta. 

Koulukuraattoripalvelut tuotetaan ostamalla ne Lestijärven kunnalta (12h/viikko). 

Sosiaaliasiamiestoiminta ostetaan Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta ja 

perheneuvolapalveluita Viitasaaren kasvatus- ja perheneuvonnasta.   

 

Sosiaalipäivystyksen palvelut virka-ajan ulkopuolella on ostettu Jyväskylän 

kaupungilta ja virka-aikana palvelu on tuotettu yhteistyössä Wiitaunionin kanssa. 

Maakunnallinen sosiaali- ja kriisipäivystys aloittaa toimintansa 1.1.2022 ja jatkossa 

tuottaa ympärivuorokauden koko maakuntaan akuutit sosiaalihuollon, lastensuojelun ja 

psykososiaaliset palvelut. Lisäksi sosiaali- ja kriisipäivystys vastaa akuutista 

kriisityöstä traumaattisissa tilanteissa sekä viranomaiselle kuuluvasta vastuusta 

psykososiaalisen tuen osalta. Kriisikeskus Mobile toiminta supistuu ja se tuottaa 

jatkossa matalan kynnyksen kriisi- ja väkivaltatyötä sekä rikosuhripäivystyksen 

palveluita.  

 

Vastuualueella tapahtui vuonna 2021 muutos myös perheoikeudellisten palveluiden 

osalta. Kinnulan kunta on järjestänyt 1.11.2021 alkaen perheoikeudelliset palvelut 

ostamalla ne Jyväskylän kaupungilta. Kinnulan kunta tulee osallistumaan keväällä 2022 

järjestettävään valvottujen tapaamisten kilpailutukseen ja tarkoituksena on 

kilpailutuksen myötä, että Jyväskylän kaupunki tuottaa jatkossa myös valvottujen 

tapaamisten palvelun Kinnulaan,  

 

Sosiaalityön palveluiden tiimiin kuuluvat sosiaalijohtaja, sosiaalityöntekijä 

sosiaaliohjaaja, perhetyöntekijä ja toimistosihteeri. 

 

Aikuissosiaalityö; toimeentulotuki ja työllistämispalvelut 
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Aikuissosiaalityön palvelut kohdentuvat erityisesti pitkäaikaistyöttömien, 

toistuvaistyöttömien, vaikeasti työllistettävien sekä eri syistä tuen tarpeessa olevien 

auttamiseen. Välitystiliasiakkaita on noin 30. Välitystiliasiakkaiden määrää ei kasvateta 

vuonna 2022 (enimmäismäärä 30). Välitystilin kautta edistetään asiakkaan omaa 

ymmärrystä ja vastuunottoa oman talouden hoidosta pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti.  

 

Toimeentulotukityössä kunnalla ja Kansaneläkelaitoksella on käytössä yhteinen 

etuustietojen seurantajärjestelmä tiedon siirtoa varten (kelmu).  Täydentävän ja 

ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen ja rahoitus on kuntien vastuulla. Ehkäisevä 

toimeentulotuki kohdennetaan erityisesti tilanteisiin, joissa voidaan tukea 

kuntoutumista, työllistymistä tai opiskelua. Sitä myönnetään myös lapsiperheitten 

tukeen ehkäisevänä lastensuojeluna tai lastensuojelun jälkihuoltonuoren tukeen 

yhteiskuntaan kiinnittymisen tukemiseksi.   

 

Työttömien työmarkkinatuen kuntaosuuteen varataan talousarviovuonna hieman 

aiempaa vuotta vähemmän. Keskimäärin yli 300 päivää työttömänä olleita on 

kuukausittain 15 henkilöä ja yli 1000 päivää työttömänä olleita seitsemän henkilöä. 

Kunta ja TE-toimisto toteuttavat tiivistä yhteistyötä työllistymistä edistävän 

monialaisen yhteistoiminnan (TYP) ja kuntouttavan työtoiminnan osalta. 

Kuntouttavassa työtoiminnassa tehdään yhteistyötä mm. seurakunnan ja eri järjestöjen 

kanssa. Kunnalla on myös oma kuntouttavan työtoiminnan ryhmä keväällä ja syksyllä. 

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on keskimäärin noin 10 henkilöä. 

 

Perhesosiaalityö 

Perhesosiaalityön asiakkaita on vaihtelevasti 8-15 välillä vuodessa. Osa perheistä 

tarvitsee apua lyhyempi- ja osa pidempikestoisesti. Pääsääntöisesti perheet tarvitsevat 

tukea vanhempien tai toisen vanhemman jaksamisen tukemiseen joko oman sairauden, 

lapsen/ lasten sairauden, parisuhdetilanteen, vanhempien mielenterveysongelmien, 

ohuen tukiverkoston tai muiden syiden vuoksi. Tulevan vuoden aikana jatketaan 

perhekeskusmallin kehittämistä Kinnulassa. Perhekeskusmallia kehitetään yhdessä 

maakunnallisessa kehittämishankkeessa ja yhteistyöorganisaatioiden kanssa. 

Kinnulassa perhetyöntekijän työpanosta kohdennetaan perhekeskustoimintaan sekä sen 

kehittämiseen. Lasten ja perheiden palveluiden osalta erityisesti tukiperhe- ja 

tukihenkilötoiminnan kehittämiseen on jatkuvaa tarvetta. 

 

 

Lastensuojelun tulosyksikkö 

 

Sisältää lastensuojelun avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon kustannukset. 

Lastensuojelun asiakkaina on noin 15 lasta. Lastensuojelun sijaishuollossa on alle viisi 

lasta (tarkkaa lukua ei ilmoiteta, kun luku on alle viisi). 

 

Lastensuojelussa avohuollon tukitoimilla pyritään ensisijaisesti tukemaan lasta ja 

perhettä. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun palvelutarpeen arvioinnissa todetaan, että 

lapsi on lastensuojelun asiakkuuden tarpeessa. Lastensuojelun palvelut ovat 

erityispalvelua, jolloin on todettu, ettei lapsen tuen ja palveluiden tarpeeseen pystytä 

vastaamaan riittävästi kevyemmillä palveluilla tai lapsi on muutoin suojelun tarpeessa. 

Lastensuojelun työskentelyn ja tukitoimien tavoitteena on turvata lapsen kasvua ja 

kehitystä. Lastensuojelun työskentely perustuu asiakassuunnitelmaan ja on 
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tavoitteellista, suunnitelmallista työtä. Lastensuojelun sijoitus on viimesijainen keino 

turvata lapsen kasvu ja kehitys, mikäli se muutoin uhkaa vakavasti vaarantua.  

 

 Lastensuojelun tukimuodot: 

1. Lastensuojelutyön ensisijaisena tavoitteena on tukea vanhempia heidän 

kasvatustehtävässään. Lastensuojelun avohuollon tukitoimena on huolen 

puheeksiottaminen, keskustelut, lastensuojelutarpeen selvitys, perhetyö, 

harrastusten tukeminen, taloudelliset tukitoimet ja muut lasta ja perhettä tukevat 

palvelut. Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen 

myönteistä kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen 

hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -

mahdollisuuksia.  

2. Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun 

tai lastensuojelulain 83§:ssä tarkoitetun väliaikaisen määräyksen nojalla sijoitetun 

lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollossa 

lapselle laaditaan asiakassuunnitelma, johon kirjataan sijaishuollon tarkoitus ja 

tavoitteet. Kodin ulkopuolisen sijoituksen tavoitteena on aina perheen 

jälleenyhdistäminen. Sijaishuolto pyritään ensisijaisesti järjestämään perhehoitona.  

 

3. Sijaishuollon päättymisen jälkeen lapsella on oikeus jälkihuoltoon. Jälkihuollolla 

tarkoitetaan sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen 

tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle. Jälkihuollon tarkoituksena 

on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta 

saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle. Velvollisuus 

jälkihuollon järjestämiseen päättyy nuoren täyttäessä 25 vuotta tai viiden vuoden 

kuluttua siitä, kun lapsi on sijoittamisen päättymisen jälkeen ollut viimeksi 

lastensuojelun asiakkaana.  

 

Lastensuojelun osalta tavoitteena on käsitellä asiat lakisääteisessä määräajassa, sekä 

lisätä osaamista perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien 

arviointimenetelmistä. 

 

Nettomeno 314 957 euroa. 

 

   

Tavoitteet 

 

Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo 

Sitova Perhekeskustoiminnan 

organisointi ja toteutus 

verkostojen kanssa 

Perhekeskustoiminta Vähintään viisi 

kokoontumista kevät 

ja syksy, yht. 10 

kokoontumista/vuosi 

Sitova Lastensuojelu-

ilmoitusten, sekä 

sosiaalihuoltolain 

mukaisten ilmoitusten 

käsittely määräajassa 

Määräajat Ilmoitukset 

käsitellään 

määräajassa (100 % 

määräajan sisällä 

käsitellyistä) 
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Palvelu-

tarpeen 

arviointi 

 

 

Palvelutarpeen 

arviointi valmistuu 

määräajassa 

Määräajat Määräajassa 

valmistuneet 

palvelutarpeen arviot 

(100 % toteutuneista 

valmistuvat 

määräajassa) 

Sitova Välitystiliasiakkaan 

oman 

taloudenhallinnan 

edistäminen 

Asiakassuunnitelma Asiakassuunnitelman 

päivittäminen % 

välitystiliasiakkaista 

Sitova Kuntouttavaa 

työtoimintaa 

tarjotaan/järjestetään 

kaikille siihen 

oikeutetuille siinä 

muodossa, että 

osallistuminen on 

mahdollista 

 

Kuntouttavan 

työtoiminnan päätösten 

määrä 

% monelle löytyi 

kuntouttavan 

työtoiminnan paikka 

 

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

 

1. Perhekeskustoimintamallin organisointia ja kehittämistä jatketaan yhteistyössä 

yhteistyökumppaneiden kanssa sekä maakunnallisessa kehittämishankkeessa. 

Perhekeskusmalli on matalan kynnyksen lapsi- ja perhepalvelu, se toimii hyvinvointia 

edistävänä palveluna ennen tuen piiriin hakeutumista. Kinnulassa perhekeskustoimintaa on 

toteutettu kunnan ja seurakunnan yhteistyönä. 

2. Lasten ja perheiden palveluissa vahvistetaan ensisijaisesti perheen omia voimavaroja 

ja läheisten mahdollisuuksia osallistua perheen arjen tukemiseen, läheisverkosto 

kartoitetaan lakisääteisesti aina. Lapsi- ja perhepalveluissa ensisijaisia palveluita ovat 

kunnan oman perhetyön palvelut, kotipalvelu sekä tarvittaessa tukihenkilö tai – perhepalvelu 

tai muita sosiaalihuoltolain mukaisia tukitoimia. 

3. Lastensuojelu-ilmoitukset ja sosiaalihuoltolain ilmoitukset käsitellään lain määrittämässä 

määräajassa. Määräajoissa pysyminen turvataan työajan suunnittelulla ja priorisoinnilla, niin 

että kiireelliset ilmoitukset käsitellään nopeasti. Akuutteihin asioihin reagointi usein 

tarkoittaa muun työn järjestelyä uusiksi (mm. kiireettömien asioiden siirtäminen), jotta 

työaika pystytään priorisoimaan akuutin asian selvittämiseen. Lastensuojelu-ilmoituksia 

käsiteltäessä asiakkaiden kanssa käytetään tarvittaessa erilaisia menetelmiä. Lastensuojelun 

työskentelyssä kiinnitetään huomioita systeemisen lastensuojelun toimintamalliin, missä 

korostetaan tiimityötä, systeemistä ja perheterapeuttista ajattelua sekä moniammatillista 

työotetta. Hyvinvointialue uudistukseen liittyen maakunnassa on käynnissä Tulevaisuuden 

sote-keskus hanke, missä kehitetään palvelusisältöjä lasten, nuorten ja perheiden 

palvelualueella.  
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4. Palvelutarpeen arvioinnit laaditaan määräajassa ja asiakassuunnitelmat päivitetään 

tarkemmin sovittavin määräajoin, lasten- ja perheiden palveluissa sekä aikuissosiaalityön 

asiakkaiden osalta tarvittaessa, mutta vähintään puoli vuosittain.  

5. Välitystiliasiakkaiden taloudenhallintaa lisätään tavoitteellisilla asiakassuunnitelmilla ja 

välineillä saada omaa taloutta paremmin haltuun säännöllisillä asiakassuunnitelman 

päivityksillä 

6. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään erilaisilla tavoilla eri yhteistyökumppaneiden 

kanssa ja lisäksi kunnan omana toimintana, jotta kaikille asiakkaille löytyy heille sopiva 

muoto osallistua aktivointiehdon täyttävään toimintaan. 

 

 

Perhepalvelujen toimintakate on 874 908euroa. 

 

 

Vastuualue  

 

 Vanhusten ja vammaisten palvelut 

 

Vastuualueen tilivelvollinen 

 

 Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, hoivayksikön johtaja 

      

 

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt 

 

1. Vanhusten laitos- ja palveluasuminen 

2. Vammaisten työtoiminta 

3. Vammaisten laitospalvelut 

4. Kotipalvelut 

5. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 

 

Vanhusten ja vammaisten palveluiden vastuualue sisältää vanhus- ja 

vammaisasiakkaiden palveluohjauksen, koordinoinnin, tukipalvelut (kuljetus-, siivous, 

ateriapalvelut), vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, henkilökohtaisen 

avustajan, kodin muutostyöt, omaishoidontuen, perhehoidon, vanhusten- ja 

vammaisten päiväkeskustoiminnan, palvelusetelin eri muodoissaan kotipalveluun ja 

palveluasumiseen, sekä tehostetun palveluasumisen palvelut. Vanhusten tehostetun 

palveluasumisen palveluissa tapahtunut muutos 5.11.2021, kun Attendolta siirtyi 15 

paikkainen Hoivayksikkö Eevakoti liikkeen luovutuksen kautta Kinnulan kunnalle. 

Siirtymässä kunnalle siirtyi toimintavastuu yksiköstä, asukkaista ja yksikön vakituinen 

henkilöstö siirtyi kunnan työntekijöiksi. Omaishoidon tukea myönnetään 

määrärahasidonnaisesti asiakkaille ja myöntämisessä käytetään kriteereinä 

omaishoidon tuen hoitoisuuden tasoja. 

 

Vanhusten ja vammaispalvelujen vastuualueella tehostetun palveluasumisen paikkoja 

järjestetään noin 40 henkilölle. Toimintavuoden aikana ostopalveluita tullaan 
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karsimaan ja tavoitteena on Eevakodin asukaspaikkojen mahdollisimman optimaalinen 

hyödyntäminen asiakkaiden tuen tarpeen mukaan, esim. jatkuva intervallihoidon 

asukaspaikka. Tavoitteena on kehittää vanhuspalveluita yhdessä kunnan eri toimijoiden 

kanssa ja suunnata palvelurakennetta tehostetusta palveluasumisesta tuettuun 

asumiseen, palveluasumiseen tai perhehoitoon siinä määrin kuin se asiakkaiden 

palvelutarve ja palvelutuotantorakenteet huomioiden on mahdollista ja realistista. 

Asiakasprosesseja kehitetään ja parannetaan kehittämällä kuntouttavaa arviointijaksoa 

kotihoitoon ja kehitetään tehostettua kotihoitoa.  

 
Tehostetun palveluasumisen yksiköissä hoitajamitoitus nousee 0,6 hoitajaa asukasta kohden 
1.1.2022 alkaen. Vuonna 2021 mitoitus on ollut 0,55 hoitajaa asukasta kohden. Tavoitteena 
laadukas palveluntuottaminen, sekä riittävä, pysyvä ja hyvinvoiva henkilökunta 

hoivayksikössä. Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää 

iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI – 

arviointivälineistöä. RAI- järjestelmän (Resident Assessment Intrument) käyttö on 

aloitettava kunnissa viimeistään 1.4.2023. Vuoden 2022 aikana kotihoidon ja 

tehostetun palveluasumisen henkilöstölle toteutetaan järjestelmän koulutus ja 

sitoutetaan sen käyttöönottoon.  

 

 

Tavoitteet 

 

Sitovuus Tavoite Mittari  Mittarin tavoitearvo 

Sitova 1. 

 

 

 

            2.     

Kotona ja 

kodinomaisissa oloissa 

asumisen turvaaminen 

ja edistäminen 

Toimiva hoidon 

porrastus 

 

 

Kotona/kodinomaisissa 

oloissa asuvien osuus 75 

vuotta täyttäneistä 

 

RAI-järjestelmä 

(toimintakyvyn- ja 

hoidontarpeen arviointi) 

 

92 %:a 75 vuotta 

täyttäneistä asuu kotona tai 

kodinomaisissa oloissa 

 

Tehostetussa 

palveluasumisessa vain 

paljon apua tarvitsevia. 

             3. 

 

   

Laadukkaat ja asiakas- 

lähtöiset vanhus- ja 

vammaispalvelut 

Asiakaspalaute ja -kyselyt Asiakastyytyväisyys 

 

 

 

 

 

Palvelu Palvelun kuvaus Kehittämistoimet 2022-

2024 

Tehostettu 

palveluasuminen 

 

 

Ympärivuorokautista 

tehostettua palveluasumista 

järjestetään ikäihmisille, 

jotka eivät selviä 

yksin/omaisten/kotihoidon 

avun turvin. 

Ympärivuorokautinen 

Palveluohjauksen ja 

hoidon porrastuksen 

kehittäminen, RAI -

järjestelmän 

käyttöönotto. Tarkoitus 

on sijoittaa asiakkaat 

oikeille hoitopaikoille 
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palvelu sisältää perusturvan 

(hoiva, apu, ohjaus, tuki), 

sairaanhoito-, hygienia-, 

ateria- ja 

puhtaanapitopalvelut. 

asiakkaan hoidon 

vaativuuden mukaisesti. 

 

Perhehoito Perhehoito on kotona 

järjestettävä ikäihmisten 

ympärivuorokautinen 

hoitomuoto, joka soveltuu 

lievästi/keskivaikeasti 

muistisairaille/turvattomuutta 

kokeville 

Perhehoidosta tiedotetaan 

ja viestitään määräajoin 

kalenterivuoden aikana, 

tavoitellaan uusia 

perhehoitajia. 

Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoidon paikkoja 

käytetään tilanteissa, joissa 

tarvitaan omaishoidon 

lomitusta, tai kotihoidon 

asiakkaiden lyhytaikaishoito, 

tai asiakkaalle tulee äkillinen 

turvattomuus/ pelkotila.  

Vuodeosastolta kotiutuvat 

ohjataan ensisijaisesti kotiin, 

organisoidaan tehostettu 

kotihoito. 
 

 

Lyhytaikaishoidon osalta 

kehitetään 

toimintaprosesseja entistä 

toimivammaksi. 
 

Eevakodin 

hyödyntäminen kunnan 

lyhytaikaishoidon 

tarpeeseen 

 

 

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

 

1. Vanhus- ja vammaistyöskentelyssä vastuutetaan ensisijaisesti asiakasta 

oman hyvinvoinnin edistämiseen, vahvistetaan hänen voimavaroja, 

osallistetaan asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen hänen 

läheisverkostot ja mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoistoimijoita.   

2. Kotiin annettavien hyvinvointia ja yksilön omaa toimintakykyä edistävien 

ja vastuuttavien palvelujen turvaaminen: vanhuksille riittävän varhaiset 

kotona asumista tukevat palvelut (mm. siivous, asiointi, ruoka) ja 

myöhemmässä palvelutarpeessa riittävän monipuolisesti räätälöidyt 

palvelut kotona asumisen turvaamiseksi mahdollisimman pitkään. 

3. Selkeän hoitopolun toteuttaminen, vanhuspalveluissa asiakkaan prosessi 

menee seuraavasti:  

a.) itsenäinen kotona asuminen 

b.) ongelmia/haasteita kotona asumisessa - > kartoitetaan läheisverkosto, 

asiakkaan omatoiminen palvelujen ostaminen (alvittomat 

palvelut/kotitalousvähennys), kotihoidon tukipalvelut 

c.) lisääntyviä haasteita kotona asumisessa, toimintakyvyn ongelmia - > 

kotihoidon palvelut 

d.) lisääntyvät toimintakyvyn haasteet, muodostuu lyhytaikaishoidon 

tarvetta -> kuntouttava arviointijakso kotona 

e.) kotihoidon osana lyhytaikaishoidon jaksot. 
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f.) palveluasuminen 

g.) tehostettu palveluasuminen 

4. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan vuosittain riskiryhmään 

kuuluville 75- ja 80- vuotiaille henkilöille, jotka eivät ole palveluiden 

piirissä. Riskiryhmään kuuluvat mm. yksinasuvat henkilöt. 

5. Omaishoitajien työskentelyä tuetaan, mm. sijaisomaishoitajuutta 

kehittämällä. Omaishoidon tukea myönnetään määrärahasidonnaisesti 

asiakkaille, joiden hoitoisuuden taso on omaishoidon tuen kriteereissä 

tasolla 3 tai 4. 

6. Vanhusten perhehoidon lisääminen tiedotuksella. 

7. Vanhusten ja vammaisten osallistumista omien asioiden suunnitteluun ja 

päätöksentekoon edistetään vanhus- ja vammaisneuvoston työskentelyllä. 

8. Kunnan, seurakunnan ja järjestöjen kesken yhteistyössä kehitetään ja 

ylläpidetään vapaaehtoistoimintaa. 

9. Kunnassa vanhuspalveluissa toimivien eri tahojen kanssa tiivistetään 

yhteistyötä ja luodaan rakenteita yhteiselle kehittämiselle.  

 

Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköt 

 

Edeltävinä vuosina on laskettu Kotipihan hoitopäiviä ja hoitovuorokauden hintaa. 

Vuodesta 2022 eteenpäin hoitopäivät lasketaan Kotipihan (24 hlöä) ja Eevakodin (15 

hlöä) yksiköistä. Tavoitteena on pitää kumpaakin yksikköä täynnä. 

 

Toiminta 

Suoritteiden määrä TP20 TA21 TA22 TS23 TS24 

Kotipihan hoitopäivät 

 

Eevakodin hoitopäivät 

 

8387 8760 8760        

 

5472 

8760 

 

5472 

8760 

 

5472 

Suoritteiden hinta /€ TP20 TA21 TA22 TS23 TS24 

Kotipihan hoitopäivän 

hinta 

 

Eevakodin hoitopäivät  

82 

 

 

- 

84 

 

 

- 

86 

 

 

83 

87 

 

 

84 

87 

 

 

855 

 

 

     

      

 

 

Nettomeno vuonna on 1 201 662 euroa (755 735 + 445 927) 

  

 

 

Kehitysvammaisten päivätoiminnan tulosyksikkö 

 

Kehitysvammaisten päivätoiminta tuotetaan ostopalvelutuotantona. 

 

Nettomeno on 48 328 euroa.    
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Vammaisten laitospalvelujen tulosyksikkö 

 

Sisältää Suojarinteen kuntayhtymän purkamiseen liittyvät eläkemenoperusteiset 

maksut. Nettomeno 6 859 euroa. 

   

 Vammaisten asumispalvelujen nettomeno 430 070 euroa. 

 

Kotipalvelun tulosyksikkö 

 

Sisältää kotipalvelun menot ja tukipalvelut, nettomeno 143 864 euroa. 

 

 

 

Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 

 

Sisältää vammaispalveluohjauksen, perhehoidon, ostopalvelun/vammaispalvelu, 

ostopalvelun/vanhusten asumispalvelu, päiväkeskustoiminnan (vanhukset), 

taloudelliset tukitoimet ja omaishoidontuen. 

 

Kehitysvammahuollon, vammaishuollon ja vanhustenhuollon asiakkaille laaditaan 

yksilölliset asiakassuunnitelmat, jotka päivitetään määräajoin. Lisäksi 

kehitysvammahuollon asiakkaille laaditaan erityishuolto-ohjelmat, jotka tarkistetaan 

tarpeen mukaan. 

 

 

Tavoite Mittari  Mittarin tavoitearvo 

Kehitysvammahuolto ja 

muu vammaishuolto 

Palvelutarpeen arviot, 

asiakassuunnitelmat 

Vammaishuollon 

asiakkaat/ päivitetyt 

asiakassuunnitelmat 

100% vuosittain 

Vanhustenhuolto Palvelutarpeen arviot, 

asiakassuunnitelmat 

Vanhustenhuollon 

asiakkaat/ päivitetyt 

asiakassuunnitelmat 

100% vuosittain 

Omaishoidontuki Omaishoidontukea 

myönnetään 100% kaikille 

kriteerit täyttäville 

määrärahojen puitteissa 

Omaishoidettavat/ 

omaishoidontukea 

hakeneet kriteerit 

täyttävät asiakkaat 

Vanhusten 

päiväkeskustoiminta 

Päiväkeskustoimintaan 

osallistuvien määrä/ 

käyntimäärät 

8-10 osallistujaa/ 

toimintapäivä 

 

 

 

 

Vanhusten ja vammaisten palvelujen toimintakate on -2 576 436 euroa . 
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Vastuualue 

 Terveyspalvelut 

 

Terveyspalveluiden vastuualueen palvelut ostetaan pääosin Suomen Terveystalolta ja 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Terveyspalveluiden osalta ulkopuolinen 

palveluntuottaja tuottaa kuntaan perusterveydenhuollon palvelut, kotisairaanhoidon, 

mielenterveyspalveluja, kuntoutuksen palveluita, laboratorio, röntgen, vuodeosasto ja 

hammashuollon palvelut. Erikoissairaanhoidon palvelut ja ensihoidon palvelut 

ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. 

 

Vastuualueen tilivelvollinen 

 

Sosiaalijohtaja, ylilääkäri 

 

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt 

 

1. Vastaanottopalvelut 

2. Terveyspalvelujen tukipalvelut  

3. Vuodeosastopalvelut 

4. Hammashuolto 

5. Erikoissairaanhoito 

Tavoitteet: 

 

Sitovuus Tavoite Mittari  Mittarin tavoitearvo 

 Terveyden edistäminen 

Sairauksien 

ennaltaehkäisy, 

varhainen toteaminen 

ja oikea-aikainen 

hoitaminen  

Ennaltaehkäisevät 

toimenpiteet 

(tiedottaminen, neuvonta, 

seulontatutkimukset) 

Väestön terveydentilan 

paraneminen, mm. 

hyvinvointi-

indikaattorien arvoilla 

todentaen 

Sitova Hoitoonpääsy / 

hoitotakuu 

Yhteydensaanti samana 

päivänä, kiireettömissä 

tapauksissa hoidon 

tarpeen arviointi kolmen 

päivän kuluessa, hoito 3 

kuukauden kuluessa ja 

hammashoidossa 6 

kuukaudessa. 

100 % pääsy 

määräajassa. 

 

 

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

 

1. Jatketaan edelleen vastaanoton hoitajakäytäntöä (diabetes-, reuma-, astma-, 

muisti-, sydän- ja haavahoitaja).  

2. Terveysneuvonnalla edistetään kunnan asukkaiden terveydentilaa ja 

ohjataan asukkaat oikeiden terveyspalvelujen käyttöön.  

3. Varhainen puuttuminen riskiperheiden ongelmiin ja niiden hoitaminen 

yhteistyössä eri tahojen kanssa.  
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4. Äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja 

opiskelijaterveydenhuollossa työmuotoina käytetään terveystarkastuksia, 

seulontatutkimuksia mm. LENE ja VANE, suojarokotuksia, 

terveysneuvontaa ryhmille ja yksilöittäin, puheterapeutin ja psykologin 

palveluja. Erityisesti huomioitava laajat terveystarkastukset ja niiden 

edellyttämät aika- ja työntekijäresursoinnit. 

5. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen avulla tuetaan asiakkaan 

toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. 

6. Apuvälinepalvelujen prosessiin kiinnitetään erityistä huomioita: 

ensisijaisesti apuvälineet vuokrataan kuntaan Keski-Suomen 

keskussairaalasta, pyydetään sairaalasta seurantatiedot apuvälineiden 

käytöstä (lainaus, palautus) ja tehostetaan apuvälineiden palautumista 

ajallaan. 

7. Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä 

kysymyksissä. 

8. Asiakkaita ohjeistetaan Kansallisen potilasarkiston ja reseptikeskuksen 

käyttöön Omakanta – palvelussa.  

9. Covid-19 -koronavirukseen liittyvät riittävät toimenpiteet oikea-aikaisesti 

tartuntojen estämiseksi sekä mahdollisimman laajan rokotekattavuuden 

saavuttaminen. 

 

  

 

Vastaanottopalvelujen tulosyksikkö 

 

Sisältää lääkärin vastaanoton, terveysneuvonnan, kuntoutuksen, lääkinnällisen 

kuntoutuksen, mielenterveystyön, puheterapian, kotisairaanhoidon, sairaankuljetuksen 

ja potilasasiamiehen tehtävät. Lääkinnällinen kuntoutus ja potilasasiamies toiminta 

toteutetaan kuntavastuisesti ja sairaankuljetus sairaanhoitopiirin toimintana ja muut 

osa-alueet ovat ulkopuolisen toimijan vastuulla sopimuksella.  

 

Terveyskeskuksessa on ylilääkärin virka. Lääkärin vastaanottopalvelut tuotetaan 

erillisen palveluntuottajan toimesta. 

 

Terveyskeskuksen muita käyntejä on yhteensä n. 4000 kpl sisältäen 

kouluterveydenhuollon ja terveysneuvonnan käynnit. 

 

 

Palvelu Palvelunkuvaus Asiakasmäärä  

Kotisairaanhoito Sairaanhoitopalvelut 

pitkäaikaissairaille, 

ikääntyville, vammaisille. 

Tavoitteena edistää 

turvallisuutta, 

selviytymistä kotona. 

Avustetaan lääke-asioissa, 

haavanhoidossa, 

perushoidossa. 

Säännöllisen 

kotisairaanhoidon piirissä 

n.45 asiakasta ja n. 5-6 

tilapäistä käyntiasiakasta. 

Yksittäisen asiakkaan 

luona voi olla jopa 3-4 

käyntiä/vrk 
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Palveluntuottajan psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja vastaavat yleisestä 

mielenterveystyöstä. Lisäksi psykologi tekee arviointityötä, lyhytkestoista terapiatyötä, 

sekä koulupsykologin työtä yhteisö- ja yksilötasolla. Palveluntuottaja vastaa myös 

raskasta psykiatrista asiantuntemusta vaativasta avohuollon työskentelystä. 

Mielenterveyspalvelujen perustyöskentely toteutetaan Kinnulassa, mutta tarvittaessa 

perustyöskentelyä sekä psykiatrian vastaanotolla on asioitava yhteistoiminta-alueella.  

  

Puheterapiapalvelut tuotetaan palveluntuottajan toimesta.  

 

Sairaankuljetus / ensihoitopalvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. 

Kinnulan ensihoidon palvelut on tuottanut yksityinen palveluntuottaja 

sairaanhoitopiirille. 1.12.2022 alkaen ensihoidon palvelut siirtyvät Keski-Suomen 

Pelastuslaitoksen toiminnaksi.  

 

Lääkinnällisen kuntoutuksen ja potilasasiamiehen nettomeno 122 843 euroa. 

 

Toiminta 

 

Suoritteiden määrä/ käynnit TP20 TA21 TA22 TS23 TS24 

Lääkärin vastaanotto 

 

2328 

 

2500 

 

2500 2500 2500 

 

 

Suoritteiden hinta €/käynti TP20 TA21 TA22 TS23 TS24 

Lääkärin vastaanotto 

 

289 

 

260 

 

262 264 264 

      

 

Terveyspalvelujen tukipalvelut tulosyksikkö 

 

Sisältää laboratorion, röntgenin, välinehuollon ja hoitotarvikkeiden jakelun. 

Ulkopuolinen palveluntuottaja vastaa laboratorio ja röntgen-palveluista. Kunta vastaa 

hoitotarvikejakelusta. 

 

Vuodeosastopalvelut tulosyksikkö 

 

Ulkopuolinen palveluntuottaja vastaa vuodeosastopalveluista. Vuodeosastopaikkoja 

on pääsääntöisesti ostettu Pihtiputaan vuodeosastolta. Nettomeno 269 350 euroa. 

 

Hammashuollon tulosyksikkö 

  

Hammashuollon palvelut ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. 

 

Hammashuollon tavoitteena on kutsua 0 - 18-vuotiaat hammaslääkärin tarkastukseen 

½ - 2 vuoden välein määritellyn tarkastusvälin mukaan. Myös osa aikuisväestöstä 

kutsutaan tarkastukseen sopimuksen mukaan. Ulkopaikkakuntalaiset saavat ensiapua 

tarvittaessa. 

 

Sisältää myös oikomishoitoa ja kirurgiaa. 
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Toiminta 

Suoritteiden määrä /käynti TP20 TA21 TA22 TS23 TS24 

Käynnit      1203         1509 1509 1509 1509 

 

Suoritteiden hinta TP20 TA21        TA22 TS23 TS24 

Hammashoito euroa/käynti 156 107               107 107 107 
 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tulosyksikkö 

 Nettomeno -2 142 600. 

 

Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö 

 

 Ostopalveluna Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja muilta 

 Nettomeno -108 600 euroa.  

 

Terveyspalvelujen toimintakate on -4 458 605 euroa.  
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Perusturvalautakunnan talousarvio (euroa) 
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1.7  SIVISTYSLAUTAKUNTA 

   
 

Sivistyslautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista:  

                        

                      Hallintopalvelut                   

Varhaiskasvatus  

                      Esi- ja perusopetus  

                      Lukio  

                      Kansalaisopisto   
Kirjastopalvelut  

Kulttuuripalvelut  

                      Liikuntapalvelut  

                      Nuorisopalvelut  

   

 

Kansalaisopistolla on sivistyslautakunnan alainen johtokunta. Kansalaisopiston 

toiminta-alueena ovat Kinnulan ja Lestijärven kunnat. Opistoa hallinnoi Kinnulan kunta 

vastuukuntana.  

   
 

Vastuualue  
 

   Hallintopalvelut  

   
 

Vastuualueen tilivelvollinen  
 

 

                      Sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja   

 
 

Toiminta-ajatus  

   

Sivistystoimi edistää sen eri toimialoilla (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio, 

vapaa sivistystyö, vapaa-aikatoimi, kirjasto ja kulttuuri) asukkaiden hyvinvointia ja 

vahvistaa kunnan vetovoimaisuutta. Tehtävänä on tuottaa asukkaille mahdollisuudet 

aktiiviseen elämään osallistuvina kansalaisina, joilla on oikeus turvalliseen, 

oppijalähtöiseen, elinikäiseen oppimisen polkuun varhaiskasvatuksesta ikääntyvään 

väestöön. Tavoitteena edistää kunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta 

asuinpaikkana.  
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Olennaiset muutokset sivistystoimessa  
 

2021-2022  Lukion kehittäminen ja kansainvälisyys  

   Yrittäjyyskasvatuksen toimintamallin vakiinnuttaminen perusopetuksessa ja 

lukiossa  

   Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen uudet määräykset 1.8.2021 alkaen  

   Varhaiskasvatusmaksuperusteiden muuttuminen 1.8.2021 alkaen  

   Sähköisen asiakasjärjestelmän lisätyökalun käyttöönotto varhaiskasvatuksessa  

   Lapsen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen 

1.8.2020 alkaen  

   Kirjaston ja kansalaisopiston palvelupistetoiminnan vakiinnuttaminen  

   

    

Sivistystoimen hankkeet ja avustukset  
 

   

Hanke  Hankenumero  Hankeaika  Myönnetty 

rahoitus  

Vastuuhenkilö  

Varhaiskasvatuksen 

kehittäminen päiväkoti 

Silkkilinnassa  

OKM/268/520/2020  2020-

31.12.2021  

80 % - 42000  Varhaiskasvatus-

päällikkö  

Koronaviruksen 

aiheuttamien 

poikkeusolojen 

vaikutusten tasoittaminen 

(Silkkilinna)  

OKM/537/520/2020  1.8.2020-

31.12.2021  

95 % - 20000  Varhaiskasvatus-

päällikkö  

Koulun kerhotoiminnan 

tukeminen  

OPH 28/796/2021  2.8.2021-

31.12.2022  

 70 % - 7000   Rehtori  

Riittävä varhainen tuki 

perusopetuksessa  

OKM/56/520/2020  2020-

31.12.2021  

80 % - 33000  Rehtori  

Koronaviruksen 

aiheuttamien 

poikkeusolojen 

vaikutusten tasoittaminen 

(esi -ja perusopetus)  

OKM/537/520/2020  1.8.2020-

31.12.2021  

95 % - 29280  Rehtori  

Tutoropettajien toiminnan 

ja osaamisen 

kehittäminen 20-7/2021  

41/2044/2019  12.12.2019-

31.1.2022  

80 % - 5000  Rehtori  

Koronaepidemian 

vaikutusten tasoittaminen 

Kinnulan 

varhaiskasvatuksessa ja 

esi- ja perusopetuksessa  

OKM/801/520/2021  6.9.2021-

31.12.2022  

95 % - 25000  Rehtori  

Etsivä Nuorisotyö  LSSAVI/18159/2020  30.8.2021-

15.11.2022  

66 % - 30000  Etsivä 

nuorisotyöntekijä  

Kinnula liikkuu  LSSAVI/17044/2020  1.1.2021-

31.3.2022  

50 % - 7500  Rehtori  
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Kaikuja Kinnulasta 2  LSSAVI/6124/2021  1.8.2021-

30.6.2022  

80 % - 25000  Rehtori  

Kinnusten kerhot ja leirit  LSSAVI/18204/2020  1.6.2021-

31.5.2022  

90 % - 4800  Rehtori  

Oppilas- ja 

opiskelijahuollon 

vahvistaminen Kinnulassa  

OKM/1087/520/2021  7.10.2021-

31.12.2022  

70 % - 21350  Rehtori  

Valtion erityisavustus 

lukiokoulutuksen 

järjestäjille 

koronaepidemian 

vaikutusten tasoittamiseksi 

vuosille 2021-2023  

OPH/35/2633/2021  24.9.2021-

31.7.2023  

95 % - 8881  Rehtori  

   

   

Tavoitteet  

   

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

   Laadukkaat 

sivistyspalvelut  

Laadunarvioinnin 

sähköinen kysely 

kuntalaisille  

Arvioidaan asteikolla 1-

5, tavoitteena min. 3,5.  

   Jatkuva osaamisen 

kehittäminen   

Henkilöstön 

kehittämissuunnitelma, 

rakenne-  

suunnitelma  

Eläköitymiset ja 

muuttuneet 

osaamistarpeet 

huomioitu  

   Kuntastrategian 

mukaiset 

kehittämistoimet  

Uudistettu kuntastrategia 

sivistystoimen työkaluna  

Strategian tavoitteiden 

mukaiset toiminnot  

   Sivistystoimen sisäiset 

tiimit lisäävät avointa 

viestintää ja 

kehittämistoimia  

Sivistystoimen 

viestintätavat kehittyvät ja 

tiedotus koetaan 

avoimemmaksi.  

Tiimien arvio 

toteutuksesta.  

   

   

  Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi   

 

1. Sivistyspalvelujen sähköinen arviointikysely kuntalaisille  
 
2. Sivistystoimen osaamistarpeiden ennakointi ja niihin varautuminen: henkilöstön      

osaamiskartoitukset ja toimenpide-ehdotukset niiden pohjalta ja henkilöstömitoituksen 

ja toimenkuvien tarkistaminen.  
 
3. Toimintaa ohjaa uuden kuntastrategian mukaiset tavoitteet.  
 
4. Sivistystoimen viestintä on avointa ja viestintämenetelmiä uudistetaan. 
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Suoritteiden määrä  TP19  TA20  TA21  TS22  TS23  

   

Sivistyslautakunnan kokoukset  

   

  

12  

  

12  

  

11  
   

10  

   

10  

      

 
  
  

Sivistyspalvelujen hallinnon toimintakate on -64 830,00 euroa  

   
  

 
Vastuualue  

 

Varhaiskasvatus (päivähoito), lasten kotihoidon tuki   
 

   

Vastuualueen tilivelvollinen  

 

   Sivistyslautakunta, varhaiskasvatuspäällikkö, sivistysjohtaja  
  
 
  

Toiminta-ajatus  

  

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille turvallinen, aktiiviseen   

toimijuuteen kannustava kasvu- ja oppimisympäristö, jossa heillä on 

mahdollisuus    kehittää persoonallisuuttaan ja taitojaan monipuolisesti leikin ja 

vuorovaikutteisen toiminnan kautta omista lähtökohdistaan käsin. Keskeisenä 

tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin edistäminen ja yksilöllisyyden kunnioittaminen.  
  

Turvalliset ja rajoja antavat ihmissuhteet luovat pohjan lapsen perusturvallisuudelle ja 

sosiaaliselle kehitykselle. Tavoitteena on, että lapsi omaksuu myönteisen ajattelutavan 

itseään, toisia ihmisiä ja muita kulttuureja kohtaan. Ikätovereiden kanssa toimiessaan 

lapsi kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta ja oppii sosiaalisia taitoja. Keskeisellä sijalla 

toiminnassa on kasvatusyhteistyö; vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön tietoinen 

sitoutuminen toimimaan tavoitteellisesti yhdessä lapsen kehityksen ja oppimisen 

tukemiseksi.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Tavoitteet  
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Sitovuus

  
Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

   Varhaiskasvatuksen 

toimintakulttuurin 

kehittäminen  

Työ- ja toimintatapojen 

arviointi. 

Varhaiskasvatussuunnitelma

n päivitys.   

Varhaiskasvatus on 

laadukasta, lapsen edun ja 

hyvinvoinnin mukaista. 

Varhaiskasvatussuunnitelm

an ja lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelm

an päivitys 1.8.2022.   

   Varhaiskasvatuksen laadun 

kehittäminen jatkuu 

osana Karvin varhaiskasvatuks

en laadun arviointiverkostoa  

Pedagoginen dokumentointi; 

omavalvontasuunnitelma, 

pedagogisen johtamisen 

suunnitelma, itsearviointi ja 

aktiivinen työkaveruus  
Laadun 

arviointityökalujenjärjestelm

än hyödyntäminen toiminnan 

kehittämisessä. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelman 

hyödyntäminen osana 

päiväkodin toiminnan 

kehittämistä.     

Asiakastyytyväisyys  
Työtyytyväisyys  
Lasten varhaiskasvatuksen 

järjestäminen siinä 

laajuudessa ja sellaisissa 

toimintamuodoin kuin 

Kinnulan kunnan esiintyvä 

tarve edellyttää.  
   

   Lasten ja huoltajien 

osallisuuden vahvistaminen   
Lapset otetaan mukaan 

toiminnan suunnitteluun, 

toteuttamiseen ja arviointiin 

omien valmiuksiensa 

mukaisesti. Toimintatavat, 

jotka mahdollistavat 

huoltajien osallisuus ja 

vaikuttamisen 

mahdollisuudet.  

Lasten ja huoltajien 

osallisuus 

varhaiskasvatuksessa 

toteutuu mm. vasut, Wilma 

ja erilaiset tapahtumat.   
   

   
 

 

  
Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  

 

 

1. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, 

opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti 

pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen painopisteinä ovat pedagoginen johtaminen ja 

yhteiset kasvatuskäytänteet. Varhaiskasvatuksen pedagogisena tavoitteena ovat 

kasvattajien tietoisuuden ja osaamisen lisääminen pedagogisesta toiminnasta. 

Pedagogisen toiminnassa painotetaan luontoteemaa ja pienryhmätoimintaa.  

 

 

 

Päivittäiseen toimintaan nivotaan eri oppimisen osa-alueet. Henkilöstön pedagogista 

osaamista lisätään mm. koulutuksen, pedagogisten keskusteluiden, työpaikkakokousten 

ja työnohjauksen avulla. Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen keskeinen 

työmenetelmä, joka tukee suunnittelua, toteutumista, arviointia ja kehittämistä. 
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Kehitetään myös sähköistä dokumentointia vastaamaan varhaiskasvatuksen asiakas- ja 

työprosesseihin (hakeminen, päätös, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma=vasu 

jne.). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivitys on käynnistynyt 

varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten vuoksi. Pääsääntöisesti muutokset liittyvät 

lapsen kehityksen ja oppimisen tuen asioihin. Perustepäivityksen aikana tarkastelemme 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteita kokonaisuudessaan.  

 

2. Kinnulan kunnan varhaiskasvatuksen on oltava laadukasta. Varhaiskasvatuksen laadun 

kehittäminen jatkuu osana Kansallinen arviointikeskuksen (KARVI) varhaiskasvatuksen 

laadun arviointiverkostoa. Varhaiskasvatusta laatua kehitetään systemaattisen arvioinnin 

avulla. Arviointia toteutetaan sekä kansallisella että paikallisella tasolla.  Arvioimme 

paikallista vasua sekä sen toteutumista. Arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan 

järjestelyihin sekä ja pedagogiikan toteutumiseen. Arvioinnin avulla tehdään näkyväksi 

varhaiskasvatuksen vahvuuksia sekä kehittämisen tarpeita. Päiväkoti Silkkilinnan 

henkilöstön mitoitus ja rakenne tarkistetaan vastaamaan lain 

vaatimuksia.  Varhaiskasvatuksen opettajan vakituiset toimet pyritään täyttämään 

1.8.2022 alkaen. Varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä lapsia hoidossa 59 lasta ja hoidon 

tarve on edelleen kasvamaan päin. Nimenomaan alle 3-vuotiaita on varhaiskasvatuksessa 

suuri määrä. Henkilöstön mitoitus on oltava alle 3-vuotialle 4:1 ja yli 3-vuotiaille lapsilla 

mitoitus on 7:1. Henkilöstömitoituksesta ei voi poiketa enää väliaikaisen poissaolon 

vuoksi, kun varhaiskasvatuslain muutos (36 §) astui voimaan 1.8.2021.  

 

 

Päiväkodissa tulee olla suunnitelmallisesti riittävä määrä henkilöstöä, joka varmistaa 

lasten oikeudet varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen varhaiskasvatukseen. Riittävän 

henkilöstön on oltava paikalla koko päivän ja koko työviikon ajan. Henkilöstön äkillisiin 

ja yllättäviin poissaolotilanteisiin on oltava varauduttu mm. sijaisuusjärjestelyin niin, 

ettei lain edellyttämä mitoitus vaarannu.   

 

3. Varhaiskasvatuslain mukaan lasten huoltajilla on oltava mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 

Varhaiskasvatuksessa kehitetään toimintatapoja, joilla mahdollistetaan huoltajien 

osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Lapsen vasua tulee arvioida yhdessä 

huoltajien kanssa vähintään kerran vuodessa. Lapset otetaan mukaan toiminnan 

suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin omien valmiuksiensa 

mukaisesti. Sensitiivinen vuorovaikutus, lasten mielenkiinnon kohteiden huomioiminen, 

oppimisympäristöjen rakentaminen yhdessä lasten kanssa, välittävä huolenpito sekä 

leikin ja oppimisen mahdollistaminen ovat keskeisiä asioita varhaiskasvatusta 

toteutettaessa.   
 

   

Varhaiskasvatuksen toimintakate on -726 009,60 euroa.  

   
 

 

 

 

Vastuualue  
 

  Esi- ja perusopetus, aamu- ja iltapäivätoiminta  
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Vastuualueen tilivelvollinen  
  

                       Sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja-rehtori  

   

Toiminta-ajatus  

           

              

Perusopetus antaa kasvatus- ja opetustehtävänsä mukaisesti lapsille ja nuorille laaja-

alaiset valmiudet tulevaan elämään sekä yhdessä kodin ja muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa kasvattaa terveyteen, sosiaaliseen ajatteluun ja 

vastuuseen itsestä, muista ihmisistä ja ympäristöstä.   
  

Perusopetus ohjaa oppilaita löytämään inhimillisen pääoman mukaisen oman 

osaamisensa, vahvuutensa sekä rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. 

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on laaja-alaisen kestävän kehityksen 

(ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) periaatteen mukaisesti edistää 

tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä lisätä sosiaalista pääomaa. 

Inhimillinen pääoma koostuu osaamisesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä 

yhteyksistä, osallisuudesta, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Kulttuuritehtävänä 

perusopetuksella on edistää oppijoiden kulttuurista osaamista, kulttuurisen 

moninaisuuden arvostamista, juurtumista yhteisöön, kulttuurisen perimän arvostamista 

sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman 

muodostumisessa  

    

 

Tavoitteet  

 
 

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

   Esiopetuksella 

parannetaan 

kouluvalmiutta   

Esiopetukseen 

osallistuminen  

Ei pudokkaita  

  

  

   9.luokan oppilaiden 

perusopetuksen 

suorittaminen ja toisen 

asteen 

opintokelpoisuus  

Siirtyminen jatko-

opintoihin 

9. lk:n päätyttyä, ei 

pudokkaita  

100 %  

   Oppivelvollisuuden 

suorittaminen  

Oppivelvollisuuden 

päättyessä kaikki oppilaat 

saavat perusopetuksen 

päättötodistuksen  

100 %  

   Ammattitaitoinen 

henkilöstö  

Henkilöstökoulutus  Veso-koulutuksien 

lisäksi koko 

henkilöstölle n. 1 

valinnainen 

koulutuspäivä/vuosi  
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   Yrittäjyyskasvatus 

perusopetuksen 

perusteemana  

Toteutuneet tilaisuudet, 

tapahtumat ja toiminta  

Toimintaa min. 5-

10 krt/lukuvuosi  

   Aamu- ja 

iltapäivätoiminnan 

laadullinen 

kehittäminen osana 

perusopetusta  

Toimintasuunnitelman  

kehittäminen, lasten lkm.  
  
  
  

Perusopetuksen aamu- 

ja 

iltapäivätoiminnassa 5-

15 lasta  

   Oppilaskerhot  Oppilaskerhot toiminnassa 

osana eheytyvää 

koulupäivää  

Kerhoja resurssin ja 

käyttäjätoiveiden 

mukaisesti, 

tavoitteena 6-8 kerhoa 

vuositasolla  

   Oppilashuoltotyön 

toimintamallin 

juurruttaminen lisäten 

osallisuutta ja kehittäen 

toimintakulttuuria  

Oppilashuoltoryhmien 

toimintojen kehittäminen  

Oppilashuoltoryhmien 

kokoontumiset väh. 

2/vuosi  

   

   

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi      

                          

  

1. Laadukas esiopetus ja oppimisen tuen tarpeiden ennakointi kouluvalmiuksien 

edistäjänä.  

 

2. Laadukas perusopetus ja oppimisen tuen tarpeiden ennakointi jatko-opintoihin 

siirtymisen varmistajana.  

 

3. Oppivelvollisuuden päättyessä kaikki oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen.  

 

4. Koulutuksen ja muun osaamisen kehittämisen avulla parannetaan henkilöstön 

valmiuksia toimia uusissa työtehtävissä.  

 

5. Yrittäjyyskasvatus perusopetuksen lähileikkaavana teemana.  

 

6. Aamu- ja iltapäivätoiminta kiinteäksi osaksi perusopetusta, laadun ja toimintatapojen 

kehittäminen.  

 

7. Kerhotoiminnan laadun ja tarjonnan toimintamallin vakiinnuttaminen. 

Perusopetuksen 7-9.luokkien oppilaiden osuuden lisääminen kerhotoiminnassa 

mahdollisuuksien mukaan ja etsivän harrastustoiminnan käytänteiden juurruttaminen. 

 

8. Oppilashuollon kehittämistoimet, painopisteenä yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä 

toiminta.  

 

Perusopetuksen toimintakate on -1 760 384,38 euroa  
 

Vastuualue   
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Lukio  

   

Vastuualueen tilivelvollinen  
 

   Sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja-rehtori  

  

  

Toiminta-ajatus  
  

Kinnulan lukio profiloituu kansainvälisenä ja yrittäjyysmyönteisenä lukiona. 

Lukiokoulutuksella on perusopetuksen tapaan opetus- ja kasvatustehtävä, joka rakentuu 

perusopetuksen muodostamalle kivijalalle ja tavoitteelle. Lukion tehtävänä on laaja-

alaisen yleissivistyksen (arvot, tiedot, taidot, asenteet ja tahto) vahvistaminen. 

Tavoitteena on kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvä yksilö, joka osaa aktiivisena 

kansalaisena toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja 

menestyksekkäästi itseään, toisia ja ympäristöään kunnioittaen.  

 

Lukio syventää opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä kehittää 

valmiuksia työelämään ja työhön. Koulutus antaa yleiset jatko-opintovalmiudet sekä 

ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen.  

   

   
 

Tavoitteet  

 

 

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

   Kinnulan lukio menestyy 

STT:n lukiovertailussa  

Yo-tulokset  

STT:n vertailu  

  
  

  

STT:n vertailun TOP 3  

   Ammattitaitoinen 

henkilöstö  

Henkilöstökoulutus  Veso-koulutuksen 

lisäksi koko 

henkilöstölle n. 1 

valinnainen 

koulutuspäivä/vuosi  

   Opiskelijoiden 

sijoittuminen jatko-

opintoihin  

Tilastokeskuksen tiedot  Vähintään 80 % 

oppilaista pääsee 

yliopistoon tai 

ammattikorkeakouluun  

   Opiskelijahuollollisten 

toimenpiteiden ja 

opiskelijoita osallistavan 

toimintakulttuurin 

kehittäminen  

Yhteisöllisen 

opiskelijahuollon 

työryhmän toiminta, 

luki-testauksen ym. 

toimintatavat, ohjaus  

Työryhmän 

kokoukset väh. 2/lkv  



53 

TALOUSARVIO 2022 

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024 

                                                                                                                                                                                                                                           

   Kansainvälisyys ja 

yrittäjyyskasvatus osana 

lukion profiloitumista  

Työelämää tukevat 

opintokokonaisuudet tai 

teemapäivät  

Kokeiluja/teemapäiviä 

lukuvuoden aikana 

yhteistyössä eri 

toimijoiden kanssa  

  
  
  

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  

 

 

1. Yksilöllinen opetus edistää opiskelijoiden oppimistavoitteiden saavuttamista.  

 

2. Kehitetään edelleen opettajakunnan pedagogista osaamista eri menetelmien avulla sekä 

osallistutaan resurssien puitteissa erilaisiin kehittämishankkeisiin. Sisäisten koulutusten 

avulla jaetaan omassa organisaatiossa olevaa osaamista  

 

3. Lukion markkinointiin panostetaan erityisesti oman kunnan ja lähimpien     

naapurikuntien oppilaiden keskuudessa sekä Finest Future Oy:n yhteistyön kautta.  

 

4. Opiskelijahuollon työtapojen, oppilaitoskulttuurin, osallistavien työtapojen ja 

osallisuuden kehittäminen.  

 

5. Kinnulan lukion kansainvälisyyden ja yrittäjyyskasvatuksen toimintamallin 

rakentaminen.  

 

 
  Lukiotoiminnan toimintakate on -543 469,90 euroa  

 

 

  

Vastuualue   
 

Kansalaisopisto  
 

   

Vastuualueen tilivelvollinen  

 

Kansalaisopiston johtokunta ja rehtori Marja Lehtonen  

 

Suomenselän kansalaisopisto toimii Kinnulassa ja Lestijärvellä. Kinnulan kunta on 

opiston isäntäkunta ja Lestijärvi sopimuskunta. Kansalaisopistolla on oma johtokunta, 

jolle on hallintosäännössä delegoitu sama toimivalta kuin lautakunnilla.  
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Toiminta-ajatus  

 
 

Tavoite: Kansalaisopisto edistää omalta osaltaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja 

jaksamista. Opisto tarjoaa asukkaille mahdollisuuden mielekkääseen elinikäiseen 

omaehtoiseen oppimiseen, itsensä kehittämiseen sekä aktiiviseen elämään osallistuvina 

ja osaavina kansalaisina. Opisto edistää omalta osaltaan kuntien elinvoimaisuutta ja 

houkuttelevuutta ja saattaa osalliseksi paikallisesta kulttuuriperimästä ja 

juurista. Opisto on mukana terveyden edistämistyössä järjestämällä erilaisia terveyteen 

ja hyvään oloon liittyviä osaamiskokonaisuuksia ja toimintaa. Oppimista järjestetään 

tasavertaisuuden näkökulmista myös kuntien taajama-alueiden ulkopuolella kuntien 

kunnan väestöpohja huomioon ottaen. Edistetään asukkaiden omaehtoista elinikäistä 

osaamista, kykyä ja halua toimintakykynsä ja hyvinvointinsa ylläpitoon sekä itsensä 

kehittämiseen.   
  

Syrjäytymisen ehkäisemisessä, jaksamisessa ja alueen vetovoimaisuuden 

lisäämisessä   kansalaisopistolla on tärkeä rooli. Opisto tekee osaltaan myös lapsi- ja 

nuorisotyötä sekä lisää kuntien kulttuuritarjontaa. Vanhusikäisten toimintakyvyn 

(psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen) säilyttämisessä opistolla on tärkeä merkitys.   

   

Opisto osallistuu resurssiensa mukaisesti myös kuntien henkilöstökoulutukseen, sekä 

toiminta-alueen eri oppilaitosten yhteistyöhön.   

   
 

Taiteen perusopetus  

 
 

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja 

tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on 

tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti 

ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen 

kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista 

osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja 

korkea-asteen koulutukseen.  

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. 

Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Opinnot tukevat 

oppilaiden luovan ajattelun ja osallisuuden kehittymistä, vahvistavat oppilaiden 

identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä.  

Kinnulassa ja Lestijärvellä taiteen perusopetukseen kuuluu kansalaisopiston järjestämä 

visuaalinen taide (käsityö). Kinnulassa taiteen perusopetukseen kuuluu myös 

Viitaseudun musiikkiopiston järjestämä musiikin taiteen perusopetus. Molemmat 

taiteenalat noudattavat omaa erikseen laadittua opetussuunnitelmaa. Taiteen 

perusopetusta järjestävän oppilaitoksen ylläpitäjä saa opetuksen järjestelyjä varten 

erillistä valtionosuutta.  
 

   

 

 

 

 



55 

TALOUSARVIO 2022 

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024 

                                                                                                                                                                                                                                           

Kinnulan ja Lestijärven kuntastrategiat vuosille 2021-2024 ovat parhaillaan 

työstettävinä ja Kinnulan kunnan kuntastrategian kärjet (3 kärkeä) ovat jo hahmotettu. 

Luonnosvaiheessaan ne ovat seuraavat:  

   

1. Elinvoima (mm. osaajat ja työpaikat)  
2. Lähipalvelut (mm. ”Kinnula – koti kaikille”  
3. Kinnula henki (mm. brändi, imago ja tunnettuus)  
 

 

Kansalaisopiston koulutustarjonnassa ja toiminnoissa vuodelle 2022 painottuvat teemoina 

kuntastrategian kärjistä johdetut teemat:   

 

 

1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi; fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

edistäminen. Terveyserojen kasvun hidastaminen, mm. liikunnan avulla. Hyvinvointia 

ylläpitävät ja osallistavat lähipalvelut.  

 

2. Taidot, tekeminen ja mielekkäät harrastukset hyvinvointia ja jaksamista edistävinä 

toimintoina. Alueelle ominaisen yhteisöllisen toimintatavan ja kulttuurisen perimän 

löytäminen, tunnistaminen ja vahvistaminen vetovoima- ja pitovoimatekijöinä. Alueen 

elinvoiman, tunnettuuden ja myönteisen imagon vahvistaminen sekä näihin liittyvä 

palvelujen tuotteistaminen.  

 

3. Digivalmiuksien ja -taitojen edistäminen; nettiturvallisuus ja asiointi  

 

4. Osaamisen lisääminen; työn tekemiseen liittyvä osaaminen työuran eri vaiheissa,  

työllisyyden edistäminen ja työllistymisen esteiden poistaminen  
 

 

Edelliseen perustuen, kansalaisopistolle on vuodelle 2022 asetettu seuraavat tavoitteet:   

  
 

Tavoitteet  

  

  

Sitovuus

  

Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

Sitova  Laadukas ja monipuolinen 

kurssitarjonta, 

lähipalveluna, elinvoi- ma, 

sivistyksellinen tasa-arvo, 

osallisuus sekä pilotoiva 

toiminta mm. työllistymisen 

esteiden purkamisessa  

Opiskelijoiden osuus 

asukasmääristä, 

osallistumisaktiivisuus  

  

  

Palaute toiminnasta, 

alueellinen, 

sukupuolinen,   

ja ikäryhmittäinen tasa-

arvo, sosiaalinen kestävä 

kehitys ja elinvoimaisuus  

Opiskelijoita noin 25 % 

kunnan asukkaista  
  
  
  

Elinvoimaisuutta tukevia 

kursseja vähintään kaksi  
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   Kestävän kulttuurisen 

kehityksen tarjonta, alueen 

kulttuuristen erityispiirteiden 

tunnistaminen, tuotteistaminen 

ja tunnetetuksi tekeminen  

  

  

Lyhytkurssien määrä  

  
  

  

Kulttuuriperimä ja mm. 

omaleimaisen tarina- 

perinteen ylläpito, keruu 

ja hyödyntäminen, 

ruokamatkailu, messut jn

e.  

Vähintään kolme kurssia 

kummassakin kunnassa  

  

”Kiinnostava alueemme”-

kokonaisuus, ensimmäiset 

valmiit ”tuotteet” 

markkinoilla kesällä 

2022  

   Hyvinvointia, terveyttä ja 

hyvää oloa edistävä toiminta, 

osaamisen 

lisääminen verkostomaisena 

toimintana  

Teemaan sopivien, 

uusimuotoisten kurssien 

määrä, osaamisen ja 

itseohjautuvuuden 

lisääminen  

   

Asiakaspalaute  

Vähintään kolme uutta 

teemaan sopivaa kurssia 

sekä Lestijärvellä että 

Kinnulassa  

  
  

  

Myönteinen 

asiakaspalaute  

   Työntekijäosaamisen 

lisääminen  

Koulutustarpeet 

tunnistettu ja tuotteistettu 

henkilöstön 

koulutussuunnitelmissa  

1-2/toteutettua 

henkilöstökoulutusta/kunt

a  

   Kansalaisvalmiuksien 

lisääminen mm. 

digiosaamisessa ja 

verkkoasioinnissa, 

kielikoulutukset ja   

   

   

Suomi vieraana kielenä   

mm. työperäisille 

maahanmuuttajille  

  
  

  

Työttömien digiosaamisen 

lisääminen  

   

   

Työssäolevien digitaitojen 

päivitys ja  

hyötyohjelmat  

Henkilökohtaistetut, 

asiakkaiden tarpeeseen 

pohjautuvat 

vierikoulutukset, 

tietoiskut ym. esim. 

kirjastoissa/ 

asiointipisteissä jne.  

   

Tarpeeseen suunniteltujen 

kielikurssien määrä  

  
  
  

Työelämän tarpeista 

lähtevä ICT-osaamisen 

koulutukset (erill. 

rahoitus)  

   

Koulutusten sisällöt 

määritelty henkilöstön 

koulutussuunnitelmissa  

Molemmissa kunnissa 

opiston 

toimintakuukausina min. 

5 tilaisuutta/käyntiä/ 

vuosi  

   

   

   

Kielikursseja min 

3/vuosi.  

Myös harvinaiset kielet ja 

yhteistyö koululaitoksen 

kanssa  

  

Väh. 8 koulutusta 

yhteistyössä 

työllisyystoimijoiden 

kanssa  

  

Vähintään kaksi 

kokonaisuutta/vuosi  

   Toimintasuunnitelman uusimin

en (esim. vuosikello) osana 

kuntien uusittujen strategisten 

tavoitteiden toimeenpanoa  

Uusi kuntastrategioista 

johdettu toiminnan 

suunnittelutapa osana 

kuntastrategioiden 

laadintaa ja 

Suunnittelutapa ja sen 

toimeenpano otettavissa 

käyttöön 8/2022 alkaen 

vuosikellon muodossa + 

sen heijastukset 
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toimeenpanoa  

  

  

kurssisuunnitteluun ja 

toteutukseen  

   
 

   

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  

 

 
1. Palvelutarjonnan kehittäminen siten, että vähintään 25 % toiminta-alueen kuntalaisista 

osallistuu opiston toimintaan. Kestävää kehitystä (erityisesti sosiaalinen, kulttuurinen 

kestävä kehitys) tukevien kurssien osuuden nostaminen opiston tarjonnassa. Kulttuurisen 

perimän tunnistaminen, kehittäminen ja tuotteistaminen alueen vetovoiman lisäämiseksi. 

Aliedustettujen ryhmien osallistumisen nostaminen osana sosiaalista kestävää kehitystä. 

Erilliskoulutuksia mm. työttömille, seniori-ikäisille toimintakykyisyyteen liittyen  

 

2. Kansalaisopiston palvelutarjonnan ja työmuotojen kehittäminen verkostotyönä 

vastaamaan entistä paremmin kuntien strategisiin linjauksiin. (Elinvoima, lähipalvelut, 

imago/brändi ja tunnettuus)  

 

3. Kansalaisvaltiudet mm. digiosaamisessa, vuorovaikutuksessa ja kielissä. Työntekijöiden 

ICT- ja muiden työelämässä tarvittavien taitojen lisäämin  

 

4. Kansalaisopiston koulutustarjontaan liittyvien suunnittelutapojen päivittäminen 

”moniäänisemmäksi” sekä suunnittelun sitominen vuosikellon muotoon ja vastaamaan 

entistä paremmin kuntien strategisten linjausten toteutusta.  

 

5. Opiston laadun arviointi (CAF) pohjana tavoitteellisemmalle, toiminta-alueen kuntia 

paremmin palvelevalle toiminnalle. Kestävän kehityksen (sosiaalinen-, kulttuurinen, 

taloudellinen) huomioiminen kaikessa opiston toiminnassa. Opiston toimintaa 

kuvaavien, laadullisten mittareiden kehittäminen ja käyttöönotto (mm. hyvinvointi-

indikaattorit, BeLL, TeaViisari, Sofie) määrällisten mittareiden lisäksi.  

 

    
 

Kansalaisopistotoiminnan käyttökate on -226 358,90euroa  

   

  

Vastuualue   
 

Kirjastopalvelut  
   

 

 

Vastuualueen tilivelvollinen  
 
   

                      Sivistyslautakunta ja kirjastotoimenjohtaja Pirkko Kauppinen  
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Toiminta-ajatus  
 

Toiminnallaan kirjasto edistää käyttäjien yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen 

ja kulttuuriin, sekä tiedon saatavuutta ja käyttöä. Kirjastopalveluiden avulla tuetaan 

lukemiskulttuuria ja monipuolisen lukutaidon ylläpitämistä, mahdollisuuksia 

elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Toiminnallaan kirjasto tukee 

aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta tarjoamalla käyttäjille tiloja ja 

toiminnan sisältöjä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden, sekä eri hallinnonalojen 

kanssa.  

Kirjasto on paikallinen hyvinvointipalvelu, joka tavoittaa kaikissa elämäntilanteissa.  
 

 

Tavoitteet  
   

Sitovuus  Tavoite  Mittari  Mittarin tavoitearvo  

   Laadukas ja 

tarpeiden mukainen 

lähipalvelu, joka 

toimii myös 

verkossa  

Kirjasto 

tapahtumien 

järjestäjänä ja 

tuottajana  

Lainaajat ja 

käyttäjät  

   

   

   

10 / vuosi  

40 % asukkaista  

   

   

   

   

osallistujat  

   Palveluverkko  

   

   

   

Henkilökunta  

Palveluajat  

Omatoimipalvelu  

Verkkokirjasto ja 

tietopalveluverkko  

   

joka arkipäivä  

joka päivä klo 7-21  

24/7  

   

1/1000 asukasta (kirjastoalan 

koulutus)  

   Tarpeita vastaava 

aineisto ja sisällöt  

Hankinta  

   

Laitteet  

400 / 1000 asukasta  

   

   

  

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
 
 

1. Ajanmukaisten lähipalveluiden ja digitaalisten sisältöjen tutuksi tekeminen 

kirjastotilassa, sekä opastus niiden käyttöön osaavan ja koulutetun henkilökunnan 

avulla.   

 

2. Yhteistyön tekeminen aktiivisesti ja laaja-alaisesti eri toimijoiden kanssa, ”kokeiluja 

kirjaston arjessa”.  

 

3. Paikallisen painetun ja tallennetun aineiston, sekä sanallisen perinteen esille tuominen 

toiminnassa ja eri toimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä.  
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Kirjastopalveluiden toimintakate on -128 705,50 euroa  

   
 

Vastuualue   
 

Kulttuuripalvelut  

   
 

Vastuualueen tilivelvollinen  

 
 

                       Sivistyslautakunta, sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja  
 

   

Toiminta-ajatus  
 

Kulttuuripalveluja toteutetaan yhteistyössä sivistystoimen alaisten hallinnonalojen 

kesken. Kulttuuritoimen tehtävänä tukea ja mahdollistaa kulttuurin harrastamista sekä 

kotiseututyötä laaja-alaisesti myös muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuripalveluilla on 

keskeinen asema kunnan elinvoimaisuuden kehittäjänä ja kinnulalaisen perinteen 

vaalijana ja esiintuojana.  

   
 

 

Tavoitteet  

  

  

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

   Tilaisuuksien ja eri 

tapahtumien 

järjestäminen  

   

Tapahtumatyöryhmä  

Osallistujien määrä  

   

Tilaisuuksien määrä  

   

Kokoontumiset  

1000 henkilöä / vuosi  

   

5 tilaisuutta /vuosi  

   

10 krt/v  

   

   Kunnallisten 

kulttuuripalvelujen 

kehittäminen  

Maakunnallinen 

yhteistyö, hankkeisiin 

osallistuminen  

Omat tapahtumat  

  
  

  

Jatkuva  

  

  

   

4 krt/v  

   Kunnan elinvoimaisuus 

osana paikallista 

kulttuuria  

Yhteistyö eri 

toimijoiden kesken  

Kuntastrategia  

  
  

  

Tapahtumat, tapaamiset  

Jatkuva  

   

   

4 krt/v  
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Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  

 
 

1. Paikallisen kulttuurityön ja -toiminnan esiin nostaminen ja tukeminen, 

kulttuuriympäristön suunnitelmallisen kunnostaminen ja ylläpito.  

 

2. Tapahtumien suunnittelu, toteutus, markkinointi ja tiedottaminen tapahtumatyöryhmän, 

sekä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.   

 

3. Maakunnallisiin ja maakuntarajat ylittäviin kulttuurihankkeisiin osallistuminen.  

 
 

Kulttuuripalveluiden vastuualueen toimintakate on -8 007,00 euroa  

   

    
 

Vastuualue  
 

Liikuntapalvelut  

   
 

Vastuualueen tilivelvollinen  

 
 

Sivistyslautakunta ja vapaa-aikaohjaaja Harri Kinnunen  
 

  

Toiminta-ajatus  

 

Liikuntatoimen toiminta-ajatuksena on edistää kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä, 

hyvinvointia ja näihin liittyvää kansalaistoimintaa sekä luoda edellytyksiä kuntalaisten 

elinikäisen liikunnallisen elämäntavan luomiselle. Liikunnan avulla edistetään tasa-

arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tuetaan kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön 

kestävää kehitystä. Toiminnassa nojaudutaan paikalliseen ja alueelliseen monialaiseen 

yhteistyöhön, jonka avulla toteutetaan terveyttä edistävää liikuntaa, tuetaan 

kansalaistoimintaa, tarjotaan liikuntapaikkoja ja järjestetään liikuntaa erityisryhmille.  
  
 

Liikuntasali ja -alueet  

 

Toiminta muodostaa suurimman osan liikuntatoimen budjetista sekä 

käytännön työtehtävistä. Tehtävästä huolehditaan yhteistyössä eri liikuntajärjestöjen, 

Viitaseudun  

kumppanuuden ja kunnan teknisen sektorin kanssa. Alueiden ja paikkojen kunto 

pyritään pitämään vähintään tyydyttävällä tasolla.  
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 Tavoitteet  

   

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

   Liikunta-alueiden ja  

-paikkojen 

kunnossapidosta 

huolehtiminen  

Sanallinen arviointi  

Asiakaspalautteet  

Käyttäjäpalaute   

   Lasten ja nuorten 

liikuntakerhojen 

jatkaminen  

Kerhojen määrä  Väh. yksi liikuntakerho/ 

koulu/lukuvuosi  

   Monipuolisten 

liikuntatapahtumien 

järjestäminen  

Liikuntatapahtumien 

määrä  

Tavoiteltava määrä 18 

tapahtumaa/vuosi  

   Fyysisen ja 

psyykkisen 

hyvinvoinnin sekä 

terveyden 

edistäminen   

liikunnan keinoin  

Tapahtuminen 

kävijät/vuosi  

Säännölliset kerhot eri 

kohderyhmille  

Kävijöiden määrä 

(brutto)  

150 osallistujaa/vuosi  

   

   Uimahalli ja 

uimahallin 

toiminnallisuus, 

elämänlaatua lisäävä, 

kuntouttava   

Runsas kävijämäärä, 

palveluntuottajan 

monipuolinen tarjonta, 

yhteistyö yrittäjän 

kanssa  

Palautteen kysyminen  

käyttäjiltä, laadullinen 

tavoitteisto 

(asiakastyytyväisyys), 

kävijämäärä 

keskimäärin väh. 600/kk  

   
  
 

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  

 
 

1.  Yhteistyö liikuntatyötä tekevien järjestöjen kanssa ja niiden toiminnan kehittämiseen 

osallistuminen.  

 

2. Liikuntapaikkojen (liikuntasali ja -alue, kentät, uimalat, uimahalli, ladut) asiallinen 

kunnossapito pienenevien resurssien rajoissa yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa. 

Kunnossapitotoimintojen kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen 

kunnossapidossa. 

 

3. Tehokas tiedottaminen paikallisista ja valtakunnallisista tapahtumista sekä niihin 

osallistuminen.  

 

4. "Liikuntaa harrastamattoman kuntalaisen" liikkumiseen aktivointi, sekä 

erityisryhmien (esim. vanhukset) huomioiminen. Kurssitoiminta.  

 

5. Sisä- ja ulkoliikuntatilojen välineiden hankinta resurssien puitteissa.  

 

6. Ohjattua uimahallitoimintaa mahdollisuuksien mukaan.  
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7. Vuoroja jaettaessa eri käyttäjä- ja ikäryhmien tarpeet pyritään mahdollisuuksien 

mukaan huomioimaan.  
 
 

Liikuntapalveluiden toimintakate on -144 986,80 euroa  

   

   

Vastuualue  
 

                      Nuorisopalvelut ja etsivä nuorisotyö  

   

   

Vastuualueen tilivelvollinen  
 

Sivistyslautakunta, vapaa-aikaohjaaja Harri Kinnunen ja etsivä nuorisotyöntekijä 

Merja Laitala  
 

   

Toiminta-ajatus  
 

Nuorisotoiminnan toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä turvalliselle ja 

myönteiselle kasvulle, itsenäistymiselle ja sosiaaliselle vahvistamiselle, tasa-arvolle 

sekä yhteisöissä toimimiselle. Toiminnassa huomioidaan osallisuus ja aktiiviseen 

kansalaisuuteen kasvattaminen sekä sukupolvien ja erilaisten kulttuurien välinen 

vuorovaikutus. Monialaisen yhteistyön (koulut, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, III-

sektori, perusturva) avulla tuetaan nuorten kasvua niin, että nuori saa mahdollisuuden 

harrastustoimintaan, itsensä kehittämiseen ja saa valmiuksia kulttuuriseen toimintaan 

sekä yhteisöissä toimimiseen.  

 

 

Toiminta-ajatus sisältää myös nuorten vaikutusmahdollisuuksien, hyvinvoinnin ja 

terveellisten elämäntapojen sekä ympäristön ja elämän kunnioittamisen. Toiminnassa 

huomioidaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret. Etsivää 

nuorisotyötä toteutetaan alueellisena yhteistyönä yhdessä Kannonkosken, Karstulan, 

Kinnulan, Kivijärven ja Kyyjärven kanssa. Kinnulan vastuulla on tuottaa etsivä 

nuorisotyön palvelut Kivijärven kunnalle (1 pv/viikko).  

 

Tavoitteet  

 

Sitovuus  Tavoite  Mittari   Mittarin tavoitearvo  

   Nuorten tilaisuuksien 

ja tapahtumien 

järjestäminen.  

Osallistujien määrä  

   

   

   

Tilaisuuksien määrä  

Nuorten tilaisuuksien 

osallistuneiden määrä 

(brutto) vähintään 

200/vuosi  

  

Nuorille järjestettyjä 

tilaisuuksia väh. 4/vuosi  
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   Kinnulalaiset nuoret  

elävät nuoruutensa 

päihteettömänä  

  
  
  
  
  

  

Sanallinen arviointi, 

päihdestrategia  

  

”Valistus- ja 

neuvonta”-tilaisuuksia 

uusin työtavoin yhdessä 

esim. koulu- ja 

poliisitoimen kanssa  

(Laadullinen mittari), 

mittaus sanallisena  

  

Tilaisuuksien määrä 

vähinään 1-2/vuosi  

  

  

   

   Nuorten 

osallistumisen 

vakiinnuttaminen  

Nuorisovaltuuston 

kokoukset  
  

Nuorten tekemät 

aloitteet  

Nuorisovaltuuston 

kokouksia vähintään 

4/vuosi, aloitteita 

vähintään 2/vuosi  

   Etsivä nuorisotyö  

  
  
  
  
  

  

   
  
  
  

Moniammatillinen 

työskentely, 

verkostotyöskentely  

  
  
  
  
  

  

Säännölliset tapaamiset 

muiden etsivien 

kanssa väh. 6 krt/vuosi, 

muiden (TE- ja 

oppisopimustoimisto, 

AVIO, perusturva, 

oppilaitokset, kumppanuus, 

mahdolliset hankkeet) 

yhteistyömuotojen 

säännöllistäminen  

   Nuorten vapaa-ajan 

toiminnan 

yhtenäistäminen, 

nuorisotila-toiminta  

Eri 

tarjoajien/järjestäjien   

yhteistoiminnan 

organisointi nuoret itse 

mukaan ottaen  

Vähintään kaksi 

uusimuotoista tapaa/vuosi  

   

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi  
 

   

1. Yhteistyö koulujen ja viranomaisten kanssa mm. valistustoiminnassa ja ilkivallan 

ehkäisemisessä.  

 

2. Nuorten osallistumiskanavien ja työtapojen kehittäminen.   

 

3. Nuorisotilatoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. 4H-yhdistyksen kanssa. Nuorten 

vapaa-ajantoiminnan hajallaan olevan tarjonnan koordinoiminen. Nuorisotilojen 

käyttöönoton tarve, mahdollisuudet ja tilakartoitus.  

 

4. Nuorten osallistumisaktiivisuuden kanavoiminen rakentavaan toimintaan erilaisin 

työtavoin.  

 

5. Etsivän nuorisotyön työtapojen kehittäminen ja alueellinen yhteistyö. 

 
 Nuorisopalvelujen toimintakate on -38 348,20 euroa.  
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Sivistyslautakunnan talousarvio (euroa) 
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1.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA  

 

Teknisen lautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: 

Hallintopalvelut  Puistot ja muut alueet 

Kunnallistekniset laitokset  Pelastustoimen palvelut 

Tilapalvelu   Ympäristöpalvelut 

Sisäiset palvelut  Yhdyskuntasuunnittelupalvelut 

Liikenneväylät  Ympäristöterveydenhuolto 

Maa- ja metsätilat 

 

Kinnulan kunnan kuntastrategian kärkinostot vuonna 2021 on määritelty seuraavasti: 

* Elinvoima 

* Lähipalvelut 

* viestintä, imago, brändi 

 

Tekninen lautakunta pyrkii toteuttamaan em. kärkinostoja parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

Vastuualue 

Hallintopalvelut 

 

Vastuualueen tilivelvollinen 

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 

 

Toiminta-ajatus 

Vastuualue vastaa teknisen toimen hallinnon palvelujen yhteensovittamisesta ja 

yhteisten hallinnon järjestelmien ylläpidosta. Lisäksi tulosalue tuottaa erikseen 

sovittuja hallinnon hallinto-, suunnittelu-, valvonta-, työnjohtopalveluja kunnan muille 

hallintokunnille. 
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Kunnan elinvoimaisuus tuodaan esille mm. katukuvassa, ympäristön ja metsien 

hoidossa. Kiinteistöjen kunnosta on huolehdittava sekä johtoverkosto ja järjestelmät 

eri toiminnoille pidettävä suunnitellusti kunnossa. Torialue on keskeinen osa Kinnulan 

ydintaajamaa, ja sille toivotaan luonnollisesti vilkastuvaa käyttöä. 

Lähipalvelut niin eri kilpailutusten kautta kuin myös muiden eri hankintojen osalta 

pyritään huomioimaan ja hyödyntämään paikallista osaamista, palvelu- ja 

tavaratarjontaa. 

Kotisivujen kautta on kehitetty ja tullaan edelleen kehittämään teknisen toimialan 

viestintää, samoin hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan SOME-kanavia, ja myös 

paikallislehteä. Imagollisesti teknisestä lautakunnasta luodaan mielikuva helposti 

lähestyttävästä ja innovatiivisesta lautakunnasta ympäristö, kiinteistöt ja eri alueet 

huomioiden ja kunnossapitäen. 

Tekninen lautakunta vastaa kunnan rakentamisohjelman mukaisesta 

rakennuttamisesta. 

 

Tavoitteet 

 

 

Kehittämisperiaatteet 

1. Hyvän palvelun ylläpito ja edelleen kehittäminen. 

2. Asioiden joustava käsittely ja edelleen kehittäminen. 

3. Riittävän laadukkaat työvälineet, laitteet ja ohjelmistot 



67 

TALOUSARVIO 2022 

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Toiminta 

 

Hallintopalvelujen toimintakate on - 116 771 euroa 

 

Vastuualue 

Kunnallistekniset laitokset 

Vastuualueen tilivelvollinen 

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 

Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt 

Vesihuoltolaitos 

Lämpöhuoltolaitos 

Jätehuolto 

Valokuitu 

 

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ 

Vesihuoltolaitoksen tulosyksikkö jakaantuu seuraavasti: 

Vesilaitos 

Viemärilaitos 

Vesihuoltolaitos ei vastaa huleveden viemäröinnistä. 
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Toiminta-ajatus 

Tuottaa vesi-, ja viemärilaitospalveluja asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien 

taksaperiaatteiden ja toiminta-alueiden mukaisesti. 

Vuoden 2021 marraskuussa on perustettu Kinnulan Keskuspuhdistamo Oy, joka vastaa vuonna 

2022 valmistuvan Kinnulan keskuspuhdistamon toiminnasta ja siirtolinjasta pumppaamoineen ja 

laitteineen kokonaisuudessa Lestijärven ja Kinnulan kuntien välillä. Tämä koskee kuntien yhteistä 

jätevesien keskitettyä käsittelyä Kinnulaan vuonna 2022 valmistuvalla keskusjäteveden 

puhdistamolla. 

Jätevesien osalta Kinnulan kunnan sisäisten (pl. siirtolinja laitteineen ja koneineen sekä 

keskuspuhdistamo) viemäriverkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa Kinnulan 

vesihuoltolaitos. 

Puhtaan veden osalta toiminta jatkuu kunnilla itsenäisinä. Kinnulaan on rakennettu varavesiyhteys 

Lestijärven Palokankaan vedenottamolta siirtolinjan rakentamishankkeen yhteydessä vuonna 2009 

 

VESILAITOS 

Tavoitteet 

 

Kehittämisperiaatteet 

1. Etäluettavien vesi- ja kaukolämpömittareiden asentamisen jatkaminen vuonna 2022. 

2. Laskutuksen kehittämisen maaliin saattaminen erityisesti huomioiden 

asiakaslähtöisyys. 

3. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen sisällä olevien liitettyjen ja liittämättömien 

kiinteistöjen kartoitus ja ajantasaistaminen yhteistyössä Pohjoisen Keski-Suomen 

Ympäristötoimen kanssa. 

4. Vesihuoltohankkeet ja niiden toteutus 

 



69 

TALOUSARVIO 2022 

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

5. SSP:n ja WSP:n laadinnan jatkaminen ja ylläpitäminen (puhtaan veden ja jäteveden 

riskikartoitukset), joilla ohjataan vesihuoltolaitosta tunnistamaan vaarat ja arvioimaan 

niihin liittyvät riskit sekä valitsemaan toimenpiteet riskien vähentämiseksi. 

Työkalujen avulla vesihuoltolaitos myös luo seurantaohjelman riskienhallinnan 

tehokkuuden monitoroimiseksi sekä oman toimenpideohjelmansa riskienhallinnan 

parantamiseksi 

6. Luodun sähköisen johtotietojärjestelmän (vesi-, viemäri-, ja valokuitu) ylläpito. 

7. Käyttötoiminnan, huollon ja valvonnan ylläpito sekä verkoston investoinnit. 

8. Taksat ylläpidetään kustannuksia ja investointeja vastaavana. 

9. Vesihuollon varautumissuunnitelman ylläpitäminen, kehittäminen. 

10. Vesihuollon kehittämissuunnitelman sekä toiminta-alueiden ylläpitäminen. 

 

Toiminta 

 

 

 

Vesilaitoksen toimintakate on 156 106 euroa 
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VIEMÄRILAITOS 

Tavoitteet 

 

 

Kehittämisperiaatteet 

1. Uuden jäteveden puhdistamon rakentamisen loppuunsaattaminen ja sen onnistunut 

käyttöönotto yhteistyössä Kinnulan Jätevedenpuhdistamo Oy:n kanssa. 

2. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen sisällä olevien liitettyjen ja liittämättömien 

kiinteistöjen edelleen kartoitus ja ajantasaistaminen yhteistyössä Pohjoisen Keski-

Suomen Ympäristötoimen kanssa. 

3. Taksat ylläpidetään kustannuksia ja investointeja vastaavana. Taksoja on 

tarkoituksen mukaista tarkastella tulevien vuosien aikana, kun Kinnulan Jäteveden 

Puhdistamo Oy:n toiminta vakiintuu, mahdolliset ulkopuoliset rahoitukset varmistuvat 

ja uuden puhdistamon rakentamisen kokonaiskustannukset selviävät, samoin ylläpidon 

kulurakenteen todentaminen laitoksella. 

4. SSP:n ja WSP:n laadinnan jatkaminen ja ylläpitäminen (puhtaan veden ja jäteveden 

riskikartoitukset), joilla ohjataan vesihuoltolaitosta tunnistamaan vaarat ja arvioimaan 

niihin liittyvät riskit sekä valitsemaan toimenpiteet riskien vähentämiseksi. 

Työkalujen avulla vesihuoltolaitos myös luo seurantaohjelman riskienhallinnan 

tehokkuuden monitoroimiseksi sekä oman toimenpideohjelmansa riskienhallinnan 

parantamiseksi 

5. Luodun sähköisen johtotietojärjestelmän (vesi-, viemäri-, ja valokuitu) ylläpito. 

6. Käyttötoiminnan, huollon ja valvonnan ylläpito sekä verkoston investoinnit. 

7. Vesihuollon varautumissuunnitelman ylläpitäminen, kehittäminen. 

8. Vesihuollon kehittämissuunnitelman sekä toiminta-alueiden ylläpitäminen. 
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Toiminta 

 

 

Viemärilaitoksen toimintakate on 155 509 euroa 

Vesihuoltolaitoksen toimintakate yhteensä 311 616 euroa 

 

VALOKUIDUN TULOSYKSIKKÖ 

Toiminta-ajatus 

Tarjota avoin valokuituverkko operaattoreiden käyttöön. Tämänhetkinen 

palveluntarjoaja on ELISA Oyj. 

Kehittämisperiaatteet 

1. Operaattoriyhteistyön kehittäminen 

2. Ulkopuolisten rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen (hankkeistaminen) 

3. Valokuituverkon markkinointi ja laajentaminen nykyisen toimintaverkon alueella 

4. Kuituverkon rakentaminen tehtyjen liittymäsopimusten mukaisesti 

5. Verkostojen tuottaminen sähköiseen muotoon. 
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Tavoitteet 

 

Toiminta 

 

*) Elisa Oyj hallinnoi (heillä ajantasatieto) 

 

Valokuidun toimintakate on 18 200 euroa 

 

KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ 

Toiminta-ajatus 

Tuottaa kaukolämpöpalveluita asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien 

taksaperiaatteiden mukaisesti. 

Tavoitteet 

 



73 

TALOUSARVIO 2022 

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Kehittämisperiaatteet 

1. Polttoaineen kilpailutus 2022. 

2. Käyttötoiminnan ja verkoston ylläpito sekä kehittäminen. 

3. Verkostojen sähköiseksi tuotetun aineiston ylläpito ja päivitys. 

4. Taksoja tarkistetaan ylläpitokustannuksia ja investointeja vastaaviksi. 

 

Toiminta 

 

 

Lämpölaitoksen toimintakate on 128 117 euroa 

 

JÄTEHUOLLON TULOSYKSIKKÖ 

 

Toiminta-ajatus 

Kinnulan jätehuollosta vastaa pohjoisen Keski-Suomen yhteinen jätelautakunta 

yhteistyössä palvelun tuottaja Sammakkokangas Oy:n kanssa. Kinnulan kunta vastaa 

vanhan kaatopaikan jälkihoidosta. 

Tavoitteet 

Jätehuollon ylläpito ja vanhan kaatopaikan jälkihoito 
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Kehittämisperiaatteet 

1. Alueiden siisteys 

2. Yhteistyö Pohjoisen Keski-Suomen yhteisen jätelautakunnan ja Sammakkokankaan 

kanssa 

 

Jätehuollon toimintakate on - 6 541 euroa 

 

Vastuualue 

Tilapalvelu 

Vastuualueen tilivelvollinen 

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 

Toiminta-ajatus 

Suoritetaan kunnossapitoa ja laitoshuoltoa mahdollisimman edullisin kustannuksin 

palvelu-, asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöissä. 

Kiinteistötekniikan hyväksikäytöllä huoltopalvelut saadaan toimivaksi. 

 

Tavoitteet 

 

 

Kehittämisperiaatteet 

1. Kiinteistö- ja tilaoptimointi (terveet tilat käyttöastetta ja tarvetta vastaaviksi) 

2. Kunnan ydintoimintaan kuulumattomien mm. osakkeiden ja teollisuuskiinteistöjen 

markkinointi aktiivisesti myyntiin 
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Toiminta 

 

Tilapalvelun toimintakate on 533 465 euroa 

 

Vastuualue 

Sisäiset palvelut (Ruokapalvelu) 

Vastuualueen tilivelvollinen 

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 

Toiminta-ajatus 

Ruokapalveluyksikkö tuottaa tarvittavat ateriapalvelut kunnan eri hallintokunnille. 

Ruokapalveluyksikkö tuottaa kustannustehokkaasti, ravitsemuksellisesti täysipainoisia 

aterioita, huomioiden eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet ja tottumukset. Ruokapalvelun 

toimintaa ohjataan kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden, hyödyntämällä uusia 

teknologisia ratkaisuja, sitoutumalla valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin sekä 

kehittämällä uusia tehokkaita toimintatapoja. 

 

Suoritemäärät ja niiden kehitys 
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Ruokapalveluiden tulevissa ateriasuoritemäärissä näkyy muun muassa Eevakodin 

ateriapalvelun osto, joka nostaa ateriasuoritemäärää suhteessa aiempiin vuosiin. 

Samalla tämä vaikuttaa myös suoritehintaan. 

 

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

1. Ruokatuotannon prosessien ja toiminnan kehittäminen 

2. Seurantajärjestelmien ja uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen 

tehokkaasti 

3. Hankinta- ja ostopalvelusopimusten kriittinen tarkastelu 

4. Kestävän kehityksen näkökulmat huomioon toiminnan suunnittelussa 

5. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen 

 

Sisäisten palvelujen toimintakate on 8 854 € 

 

Vastuualue 

Liikenneväylät 

Vastuualueen tilivelvollinen 

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 

Toiminta-ajatus 

Liikenneväylien tulosalue huolehtii asemakaava-alueella katujen ja tievalaistusten 

kunnossapidosta. Lisäksi avustetaan yksityisteiden talvi- ja kesäkunnossapitoa 

kunnanvaltuuston hyväksymän avustusmäärärahan puitteissa. 

Toimia kunnan ja ELY-keskuksen välillä kunnan alueen liikenneväylien 

kehittämisessä. 
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Tavoitteet 

 

Kehittämisperiaatteet 

1. Teiden ja katualueiden kesä- ja talvikunnossapidosta huolehtiminen 

2. Pyritään toteuttamaan laadittua liikenneturvallisuussuunnitelmaa. 

3. Laaditun liikenneturvallisuusselvityksen hyödyntäminen. 

4. Liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta 

5. Tiekuntien kunnossapidon yksiköintien ajantasaisuus ja mahdollisten koulutusten 

järjestäminen tiekunnille. 

6. Katu- ja aluevalaistuksen ylläpito 

7. Katualueilla sijaitsevien puuston suunnitelmallinen poisto 

8. Kantojen poisto katualueilta ja nurmialueilta helpottamaan alueiden ylläpitoa 

 

Toiminta 

 

Liikenneväylien toimintakate on -106 148 euroa 
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Vastuualue 

Maa- ja metsätilat 

Vastuualueen tilivelvollinen 

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 

Toiminta-ajatus 

Maa- ja metsätilojen tulosalue vastaa kunnan maa- ja metsätilojen tuottavasta 

hoitamisesta. 

 

Tavoitteet 

 

Kehittämisperiaatteet 

1. Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaisia metsänhakkuu- ja hoitotöitä MHY:n 

asiantuntemusta hyödyntäen, myös katu- ja puistoalueilla. 

2. Kunnan maa-alueita vuokrataan hyötykäyttöön. 

Maa- ja metsätilojen toimintakate on 85 644 euroa 

 

Vastuualue 

Puistot ja muut alueet 

Vastuualueen tilivelvollinen 

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 
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Toiminta-ajatus 

Tulosalueen tavoitteena on kunnossapitää puistoalueita, uimalaa, venesatamia, toria, 

yleisiä reittejä ja muita yleisiä alueita. 

Ylläpidetään hyvää ja viihtyväisyyteen kiinnitettyä tasoa. 

Tavoitteet 

 

Kehittämisperiaatteet 

1. Huolehditaan yleisten alueiden siisteydestä ja järjestyksestä. 

2. Ilkivaltaa pyritään torjumaan mm. valvonnalla. Mahdolliset ilkivallan korjaustoimet 

pyritään tekemään välittömästi. 

3. Yleisenä (virallisena) uimapaikkana vain Salmenrannan kesäkäytössä oleva 

maauimala. Uimaranta-alueen kehittäminen. Huomioidaan kuitenkin myös paljon 

uimareiden käytössä olevan Muholan Valkeisen järven uimapaikka (turvallinen, 

käyttäjäystävällinen) 

4. Huomioidaan, erityisesti Saarensalmen satama-alueen vilkastunut käyttö. 

5. Salmenrannan veneenlaskupaikka. 

6. Kinnulanlahden venesataman kehittäminen. 

 

Toiminta 

 



80 

TALOUSARVIO 2022 

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

Puistojen ja muiden alueiden toimintakate on - 34 645 euroa 

 

Vastuualue 

Pelastustoimen palvelut 

Vastuualueen tilivelvollinen 

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 

Toiminta-ajatus 

Palotoimen operatiiviset tehtävät hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos. 

Kunta vuokraa toimitilat palotoimelle. 

Pelastustoimen palvelujen toimintakate on - 132 261 euroa 

 

Vastuualue 

Ympäristöpalvelut 

Vastuualueen tilivelvollinen 

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 

Toiminta-ajatus 

Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvontapalvelut tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen 

Ympäristötoimi, joka toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa. Asiat käsitellään 

organisaatiota varten perustetussa lautakunnassa ja lautakunnan päätökset saatetaan 

Kinnulan kunnan teknisen lautakunnan tietoon. 

www.pkyt.fi 

Ympäristötoimi suorittaa neuvontaa, rakennustöiden valvontaa ja tarkastuksia 

rakennuslainsäädännön mukaisesti sekä tekee ympäristönsuojelua edistäviä esityksiä 

ja päätöksiä. 

 

Ympäristöpalvelujen toimintakate on - 43 931 euroa 
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Vastuualue 

Yhdyskuntasuunnittelupalvelut 

Vastuualueen tilivelvollinen 

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 

Toiminta-ajatus 

Ihmisystävällisen ja luonnonläheisen asuinympäristön saavuttaminen ja ylläpitäminen. 

 

Tavoitteet 

 

 

Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

Yhteistyö naapurikuntien kanssa 

1. Aluearkkitehtitoimintaa jatketaan 

- vuodelle 2022 palvelun hinta on 15 839 € 

2. Seudullista yhteistyötä kehitetään edelleen 

 

Kunnan omana työnä (tarvittaessa aluearkkitehtipalvelut laativat esiteaineistoja): 

3. Saarensalmen ranta-asemakaava-alueen tonttien tehokas markkinointi 

4. Isopellon asemakaava-alueen tonttien markkinointi 
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Laadinnassa oleva kaavat: 

1. Kinnulan Hanhikankaan tuulivoimayleiskaava 

- Kinnulan Hanhikankaan tuulivoimayleiskaavoitus on käynnistetty kunnanhallituksen 

päätöksellä 6.9.2021 § 229. Kaavahankkeen tavoiteaikataulun mukaisesti 

kaavaehdotus tulisi nähtäville vuonna 2022. 

- Hankealue ulottuu Pihtiputaan kunnan puolelle (Kettukangas) ja Pihtiputaan kunta 

laatii ko. alueelle oman tuulivoimayleiskaavan 

- Hankkeessa on myös erillinen YVA-menettely 

 

2. Kinnulan Pekanrämeen tuulivoimayleiskaava 

- Pekanrämeen tuulivoimayleiskaavoitus on käynnistetty kunnanhallituksen 

päätöksellä 9.8.2021 § 208. Kaavahankkeen tavoiteaikataulun mukaisesti 

kaavaehdotus tulisi nähtäville vuonna alkuvuodesta 2023 ja valtuuston 

hyväksymiskäsittely olisi tämän jälkeen keväällä 2023. 

 

3. Teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus 

- Ehdotusaineisto oli yleisesti nähtävillä 25.11.2020 – 8.1.2021. Kaavasta oli tarpeen 

järjestää MRA 32 §:n mukainen lisäkuuleminen, jonka jälkeen aineisto on mahdollista 

viedä valtuuston hyväksymiskäsittelyyn. Lisäkuuleminen on toteutettu 28.10.-

15.11.2021. Tavoitteena on, että Teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus 

voidaan kuuluttaa voimaan alkuvuodesta 2022. 

 

4. Kinnulan Kivijärven Rantayleiskaavan tarkistus ja muutoshanke 

- Kaavahankkeen mitoitus- ja suunnitteluperusteet hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 

19.05.2021 § 20. 

- Kaavaluonnos on valmistelussa ja tavoitteena on saada aineisto kuntaan 

loppuvuodesta 2021 (ja nähtäville asetettavaksi valmisteluvaiheen kuulemista varten 

alkuvuodesta 2022). 

 

5. UPM:n ranta-asemakaavahanke 

- Ei ole kunnan oma hanke (maanomistajan kaavahanke). Kaava-aineisto on ollut 

nähtävillä luonnoksena ja ehdotusaineistoa odotellaan. 
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6. Seurakunnan asemakaavamuutos 

- Ei ole vielä varsinaisesti käynnistetty. Edellyttää neuvotteluja seurakunnan kanssa ja 

kaavoituksen käynnistämissopimuksen laadintaa. 

 

7. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan laadinta. 

- Perusaineistoja on laadittu kaavatyötä varten ja ko. aineistot ovat käytettävissä 

poikkeamismenettelyissä, jos lupia haetaan kaavoittamattomille pienvesistöille. 

Pienvesistöille ei ole ollut rakentamispainetta ja siten hanketta ei ole kiirehditty. 

 

Muut maankäytön kehittämishankkeet: 

1. Kinnulan pohjakartan laadinta ja hyväksyntä 

- Kinnulan uusi pohjakartta on ollut tarkistettavana Saarijärven maankäyttöpäälliköllä; 

pohjakartta on tarkistettu vuoden 2021 aikana Saarijärven maankäyttöpalveluissa. 

 

2. Yleisten alueiden lohkomistoimitukset 

- Yleisten alueiden lohkomistoimitusten valmistelut on laadittu Saarijärven kaupungin 

mittaryhmän työnä. Vuodelle 2022 ei ole enää valmistelutehtäviä Saarijärven 

kaupungin ostopalveluna. 

 

3. Ajantasakaavan päivitys kaavamuutoskohteiden osalta 

- Ajantasakaavan päivitys voidaan laatia vuonna 2022, sen jälkeen, kun käytössä on 

hyväksytty uusi asemakaava-alueen pohjakartta. Hanke edellyttää ajantasakaavan 

päivitys- ja palvelinhinnasta tarjousta ja sen hyväksyntää kunnassa. Tarjoushinta 

voidaan pyytää aluearkkitehtipalvelujen toimesta. Prosessin avulla kaava-aineistot 

saadaan näkyviin Louhi-palvelimeen oikein siten, että myös laadittujen kaavojen 

kaavarajaukset näkyvät ja kaavamerkinnät avautuvat Louhi-palvelimesta. 
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4. Kaavoituskatsaus 2022- 2023 

- Kaavoituskatsaus 2022 – 2023 valmistellaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi 

keväällä 2022. Vuoden 2020 -2021 kaavoituskatsaus on nähtävillä kunnan kotisivuilla 

osoitteessa: https://www.kinnula.fi/wp-content/uploads/2020/05/Kaavoituskatsaus.pdf 

 

5. Kahdeksan kunnan rakennemallihanke 

- Kahdeksan kunnan rakennemallihanke valmistui v. 2020 ja aineisto on käytettävissä 

sekä kunnan että seutukunnan kehittämishankevalmisteluissa. 

 

Tulevaisuuden kaavahankkeita 

1. Kirkonkylän osayleiskaavan laadinta 

- käynnistetään kun resurssit mahdollistavat laadinnan 

2. Kinnulan kirkonkylän asemakaavan muutos- ja laajennus sekä ajantasaisuuden 

tarkistaminen. 

- käynnistetään kun resurssit mahdollistavat laadinnan 

 

 

 

Yhdyskuntasuunnittelupalvelujen toimintakate on - 57 304 euroa 

 

Vastuualue 

Ympäristöterveydenhuolto 

Vastuualueen tilivelvollinen 

Tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Ilkka Paananen 

 

 

https://www.kinnula.fi/wp-content/uploads/2020/05/Kaavoituskatsaus.pdf
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Toiminta-ajatus 

Ympäristöterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien eläinlääkintähuolto, tuottaa 

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi, joka toimii Viitasaaren kaupungin 

organisaatiossa. Asiat käsitellään organisaatiota varten perustetussa lautakunnassa ja 

lautakunnan päätökset saatetaan Kinnulan kunnan teknisen lautakunnan tietoon. 

www.pkyt.fi 

Löytöeläinten säilytyspalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta, 

nettomenoarvio 2 000 euroa. 

 

Ympäristöterveydenhuollon toimintakate on - 114 775 euroa 
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Teknisen lautakunnan talousarvio (euroa) * 

 

 

 

 

*v. 2018 talousarviosta eteenpäin Kinnulan Vesihuoltolaitos omana laskelmanaan edempänä (eriytetty taseyksikkö)  
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Kinnulan Vesihuoltolaitos talousarvio (euroa) 

 

 
 

  



88 

TALOUSARVIO 2022 

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

2 YHTEENVETOTAULUKKO 
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3 TALOUSARVIOESITYS 
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92 

TALOUSARVIO 2022 

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024 

                                                                                                                                                                                                                                           



93 

TALOUSARVIO 2022 

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024 
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TULOSLASKELMAOSA 
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INVESTOINTIOSA 
Kinnulan kunta
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Kinnulan Vesihuoltolaitos 
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RAHOITUSOSA 
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TALOUS YHTEENSÄ 
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ORGANISAATIOKAAVIO 

LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 
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KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO 2022  
  

  

Kunnanjohtaja  
  

  

  
  

    

Johtoryhmä  
  

    

  

           

Yleinen toimisto   
  
Perusturva  

  
Sivistystoimisto  Tekninen toimisto  

(Elinkeinotoimist

o)  

  
Toimistopäällikkö   
Kunnansihteeri   
65 %  
  
Toimistonhoitaja  
  
Apulaiskanslisti  
(palveluneuvojana  

asiointipisteessä)  

  
  
  
Talouspalvelut on  

ulkoistettu Monetra Ke

ski-Suomelle 1.10.-20  

  
Toimistopäällikkö  

Sosiaalijohtaja  

  
Sosiaalityöntekijä  

  
Sosiaaliohjaaja  
  
Perhetyöntekijä  

  
Toimistonhoitaja  

  
Ylilääkäri 20 %  
  
Hoivakodin johtaja  
  
Hoivakodin työnteki

jät  

  
  

  
Toimistopäällikkö   
Sivistysjohtaja/reh-

tori  

  
Kansalaisopiston 

rehtori 35 %  

  
Kansalaisopiston 

toimistonhoitaja 87 

%   

  
Vapaa-aikaohjaaja  
  
Kirjastotoimen-   

johtaja  
  
Kirjastovirkailija 13 

%   
  
Koulusihteeri 100 %

  
  
  
  
  
  

  
Toimistopäällikkö Tekni

nen johtaja  
  
Toimistonhoitaja  
  
  

  
Maaseutusihteeri

  

  
  

Kunnassa on johtoryhmä, joka koostuu kunnanjohtajasta, toimistopäälliköistä ja henkilöstön edustajasta. Tarvittaessa 

johtoryhmään voidaan kutsua luottamushenkilö tai viran/toimen haltijoita.  

Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta noin joka toinen viikko tai jos kaksi jäsentä sitä vaatii. Kokokusissa 

käsitellään asioiden valmistelua, päätöksentekoa ja yleisiin kehittämistarpeisiin liittyviä asioita. 
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VIRAT JA TOIMET  
 

  Virka- ja tehtävänimike  TP 2020  TA 2021  
  

TA 2022  TS 2023  TS 2024  

Yleishallinto  Kunnanjohtaja  1  1  1  1  1  

  Kunnansihteeri  0,65*  0,65*  0,65*  0,65*  0,65*  

  Kirjanpitäjä  -  -  -  -  -  

  Palkkakirjanpitäjä  -  -  -  -  -  

  Toimistonhoitaja   1  1  1  1  1  

  Apulaiskanslisti/palveluneu-

voja (asiointipiste)  

1  1  1  1  1  

  Yleishallinto yhteensä  3,65  3,65  3,65  3,65  3,65   

*virkaan sisällytetty kansalaisopiston rehtorin tehtävät (0.35)  
  

  

  Virka- ja 

tehtävänimike  

TP 2020  TA 2021  TA 2022  TS 2023 Siirto hva  

1.1.2023 -  
TS2024  

Perusturva  Sosiaalijohtaja  1  1  1      

  Sosiaalityöntekijä  1  1  1      

  Toimistonhoitaja   1  1  1      

  Sosiaaliohjaaja  1  1  1      

  Lapsiperheiden 

kotipalvelutyöntekijä  
-  -        

  Sairaanhoitaja   1  -  1      

  Johtava hoitaja  -  -        

  Hoitaja  -  -        

  Perhetyöntekijä  1  1  1      

  Osastoapulainen  -  -        

  Kuntoutusohjaaja  -  -        

  Ylilääkäri   0,2  0,2  0,2      

  Terveyskeskuslääkäri   -  -        

  Puheterapeutti    -  -        

  Psykologi   -  -        

  Terveydenhoitaja  -  -        

  Terveyskeskusavustaja  -  -        

  Hammaslääkäri  -  -        

  Hammashoitaja  -  -        

  Koulukuraattori  -  -        

  Hoivayksikön johtaja  -  -  0,5      

  Lähihoitaja    - 6,5      

  Hoiva-apulainen    - 1      

  Kokki/Siistijä  1  - 1      

  Perusturva yhteensä  5,2  5,2 15,2  -  -  
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   Virka- ja tehtävänimike  TP 

2020  
TA 2021  

  
TA 2022  TS 

2023  
TS 

2024  

Sivistystoimi  Sivistysjohtaja  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  

Koulutoimisto  Sivistystoimen sihteeri  1  1  1  1  1  

Varhaiskasvatus  Varhaiskasvatuspäällikkö  1  0,5  0,5  0,5  0,5  

Päiväkoti 

Silkkilinna  

Varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen 

sosionomi  

4  5,5  5,5  5,5  5,5  

  Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja  6  5  5  5  5  

Perhepäivähoito  Päiväkotiapulainen, perhepäivähoitaja   4  2  2  2  2  

Perusopetus  Rehtori (yhd. po/lu)  0,3  0,4  0,4  0,4  0,4  

   Esi- ja luokanopettaja   6  7  7  7  7  

   Lehtori  5  4  4  4  4  

   Erityisopettaja   1  2  2  2  2  

   Päätoiminen tuntiopettaja  4  3  3  3  3  

   Sivutoiminen tuntiopettaja  1  0,3  0,3  0,3  0,3  

  Opetushenkilöstö yhteensä  17,3  16,7  16,7  16,7  16,7  

  Koulunkäyntiohjaaja  5  5  7,8  5  5  

  Koulunkäyntiavustaja/apip  0,5  0,5  0,4  0,5  0,5  

Lukio   Rehtori (yhd. po/lu)   0,35  0,3   0,3  0,3  0,3  

   Lehtori  5  5  5  5  5  

   Päätoiminen tuntiopettaja   -   -  -  -  -  

   Sivutoiminen tuntiopettaja  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  

  Opetushenkilöstö yhteensä  5,65  5,6  5,6  5,7  5,7  

Kansalaisopisto  Kansalaisopiston rehtori   0,35  0,35  0,35  0,35  0,35  

  Tekstiilityön aineiden opettaja  1  1  1  1  1  

  Musiikin opettaja *)   -   -  -  -  -  

  Toimistonhoitaja   0,9  0,87  0,87  0,87  0,87  

Vapaa-

aikatoimi  

Vapaa-aikaohjaaja  

Etsivä nuorisotyöntekijä  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

Kirjastotoimi  Kirjastotoimenjohtaja  1  1  1  1  1  

  Kirjastovirkailija   0,15  0,13  0,13  0,13  0,13  

  Sivistystoimi yhteensä  50,15  47,45  50,15  50,15  50,15  

  
*)   Musiikin opettajan ja opinto-ohjaajan virat täytetty tuntiopetuksena  
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  Virka- ja tehtävänimike  TP 2020  TA 2021  
  

TA 2022  TS 2023  TS 2024  

Tekninen toimi  Tekninen johtaja         1         1  1  1  1  

  Rakennustarkastaja         -         -  -  -  -  

  Toimistonhoitaja   

Hanke- ja 

projektikoordinaattori  

       1  1  
  
  

  

1  

  
  

1  

  
  

1  

  
  

  Huoltomies         4         4  4  4  4  

  Laitoshuoltaja         1         1  1  1  1  

  Ravitsemispäällikkö  

Ravitsemistyöntekijä  

       1  
       5  

       1  
       5  

1  

5,5  
1  

5,5  
1  

5,5  

  Tekninen toimi yhteensä       13       13  13,5  13,5  13,5  

  

Virat ja toimet yhteensä:  TP 2020  

  
69,9  

TA 2021  

  
69,3  

TA 2022  

  
82,5  

TS 2023  

  
67,5  

TS 2024  

  
67,5  
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KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT 

KINNULAN VUOKRATALOT 
Kinnulan Vuokratalojen lopetustoimet ovat käynnissä ja toiminta lopetetaan vuoden 2021 loppuun 

mennessä.  
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KIINTEISTÖ OY KINNUSKESKUS 
 

Tulosalue 

 Kiinteistö Oy Kinnulan Kinnuskeskus 

Tulosalueen tilivelvollinen 

 Isännöitsijä Pirjo Linna, Kinnulan Tilipalvelu Ky 

 Hallitus Markku Kinnunen 

  Markku Ruuska 

  Anitta Hakkarainen 

 

 Hallituksen varajäsenet 

  Hannu Oksanen 

  Seidi Kinnunen 

 

Toimiala 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kinnulan kunnan Kinnulan 

kunnan Kinnulan kylässä sijaitsevaa Kinnuskeskus -nimistä tilaa, rn:o 2:166 sekä sille 

rakennettuja rakennuksia. 

 

Visio 

Taloyhtiön kiinteistön kunto pyritään pitämään hyvänä ja kannattavana huoneistojen 

omistajille. 

 

Suunnitelmavuosien 2023 – 2024 tavoitteet 

Osakkeiden omistajilta perittävillä hoito- ja rahoitusvastikkeilla saadaan katettua kiinteistö-

jen hoidosta ja rahoituksesta aiheutuvat kulut. Kiinteistöön tehdään tarvittavia vuosikorjauk-

sia. Yhtiökokous päätti, että korjauksissa edetään kuntoarvion mukaisesti. Yhtiöön on suunni-

teltu julkisivuremonttia, mutta tarkempaa ajankohtaa korjauksiin ei ole suunniteltu. 

 

Kiinteistö Oy Kinnulan Kinnuskeskus talousarvio 0 (euroa) 

 Kiinteistön tuotot 47 320 ja hoitokulut 47 320. 
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