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Kunnanjohtajan talousarviokatsaus 
 

Jämijärven kunnan talous on pandemiavuosien jälkeen palautumassa kuntatalouden 
’’perusuralle’’, johon sisältyy maltillista taloudenpitoa, säännöllistä sopeuttamista sekä 
veto- ja pitovoiman hakemista fiksuilla investoinneilla. Soteuudistus on toisaalta helpot-
tanut kuntien talouden ennustamista siirtämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustan-
nukset hyvinvointialueille, mutta samalla on lähtenyt myös merkittävä osa kunnan ra-
hoituksesta. Nähtäväksi jää, miten hyvinvointialueille suunnattu rahoitus tulee riittämään 
ja mitä se tarkoittaa kuntatalouden osalta. 
 
Jämijärven kunnalle haasteita tuovat erityisesti alijäämäiseksi kehittyvä kunnan talous, 
johon vaikuttavat erityisesti lähivuosien suuret poistot, mutta myös kasvavat henkilöstö-
menot ja kustannuskehitys. Vuoden 2023 aikana on luotava suuntaviivoja talouden ta-
sapainottamiseksi ja vuoden 2024 talousarviotyö on aloitettava hyvissä ajoin. Suunnitel-
mavuosiin 2024-2025 on suhtauduttava avoimesti huomioiden erilaiset rakenteelliset 
uudistukset ja taloutta tervehdyttävät sopeuttamistoimenpiteet. 
 
Katsomme Jämijärvellä tulevaisuuteen kuitenkin luottavaisin mielin ja olemme osal-
tamme valmiita ottamaan vastaan kuntien ‘’uuden ajan’’. Jämijärvellä on uusi koulukes-
kus Pääsky, hyvät vapaa-ajanpalvelut joita kehitetään niin itse palveluiden kuin puittei-
den näkökulmasta. Kunta on saanut ensi vuoden aikana rakennettavan uuden lähilii-
kuntapaikan rakentamiseen 275 000 euron valtionavustuksen. Vuonna 2023 aloitetaan 
Tuulenpesän suunnittelu sekä mahdollisuuksien mukaan ensivaiheen rakentaminen. 
 
Kuntayhteisömme on sekä tiedostettava tulevien vuosien haasteet että tehtävä tulevai-
suuteen katsovia päätöksiä. Tärkeintä kuntalaisten näkökulmasta on, että Jämijärvellä 
turvataan hyvät peruspalvelut ja että kunta toimii kivijalkana yhteisölle. Päättäjiltä tämä 
vaatii valmiutta myös vaikeiden asioiden käsittelyyn ja luottoa kunnan valmistelijoita ja 
esittelijöitä kohtaan. Yhdessä ja yhteistyöllä jämijärveläiset selviävät vaikeistakin ajoista.  
 
Talousarviota on valmisteltu syksyllä 2022 uuden talouden- ja palkkahallinnon kumppa-
nin kanssa ja uusilla ohjelmilla. Kunnan avainhenkilöt ovat vaihtuneet vuoden aikana 
useamman kerran, ja tällä on ollut vaikutuksensa myös talousarvioprosessin sujumi-
seen.  
 
Lämmin kiitos kaikille talousarviotyöhön osallistuneille poikkeuksellisen syksyn aikana. 
 
Jämijärvellä 30.11.2022  
 
Aku Autio 
vs. kunnanjohtaja 
 



 4 

1 YLEISPERUSTELUT  

1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus 

Talousarvion perusteita vuodelle 2023 

Yleinen taloudellinen tilanne  
 
Valtiovarainministeriön kuntatalousohjelman vuodelle 2023 (https://urn.fi/URN:ISBN:978-
952-367-232-1) mukaan bruttokansantuote kasvanee Suomessa 1,7 prosenttia vuonna 
2022. Tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut kasvuaan. Kuitenkin Ve-
näjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut energian, raaka-aineiden ja ruoan hintoja sekä 
heikentänyt Suomen ulkomaankauppaa. Julkisen talouden tilaa ovat heikentäneet myös 
Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt varautumistoimenpiteet.  Valtiovarainministeriön 
arvion mukaan vuonna talous kasvaa vaimeasti ja työllisyys tulee heikentymään 
vuonna 2023. Näin ollen julkisen talouden alijäämä alkaa jälleen kasvaa. 
 
Covid-19-epidemian vuoksi julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kohosi 
korkealle tasolle. Velkasuhde tulee kasvamaan edelleen, kun valtionhallinnon, paikallis-
hallinnon ja hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä pysyy mittavana. Lisäksi kasva-
vat korkomenot tulevat kasvattamaan velkasuhdetta. Ensi vuodesta alkaen valtion ali-
jäämä alkaa kasvaa verotulojen kasvun hidastuessa ja sotaan liittyvien varautumistoi-
menpiteiden myötä. Ensi vuodelle tulee kohdistumaan väliaikaisia tukitoimia, joilla kan-
salaisten ostovoimaa tuetaan ja pyritään lieventämään sähkön korkean hinnan vaiku-
tuksia. Myös valtion velanhoitomenot alkavat kasvaa. 
 
Valtiovarainministeriön kansantalousosaston arvion mukaan bruttokansantuotteen 
kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin vuonna 2023, mutta kasvanee 1,4 prosenttiin vuonna 2024. 
Vuosina 2025-2026 bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan noin 1,4 prosenttia 
vuosittain. 
 
Kuntien talousnäkymät vuodelle 2023 
 
Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu ensi vuodesta alkaen, kun sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ja 
niitä vastaava rahoitus valtiolle. Tämän johdosta kuntien tulot sekä menot lähes puolit-
tuvat. Uudistuksen myötä vaikeasti ennakoivat ja nopeasti kasvavat hoito- ja hoivapal-
veluiden menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Hyvinvointialueet aloittavat toi-
mintansa alijäämäisinä, johtuen muun muassa mittavista investoinneista. Sote-uudis-
tuksen myötä kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy 
pois noin puolet.  
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Kuntien talouteen vaikuttaa merkittävästi kunta-alan uusi kolmivuotinen sopimusrat-
kaisu ajalle 1.5.2022-30.4.2025. Sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa 
korolle laskien keskimäärin 8,8 prosenttia. Lisäksi erillinen kunta-alan palkkarakenteita ja 
palkkausjärjestelmiä uudistava kehittämisohjelma nostaa palkkoja viiden vuoden ai-
kana yhteensä noin 5,1 prosenttia sopimuskorotuksen lisäksi.  
 
Sote-uudistuksella on merkittävä vaikutus kuntatalouden rahoitukseen. Kunnallisvero-
prosentteja alennetaan kaikissa kunnissa 12,64 prosenttiyksiköllä, jotta kokonaisveroaste 
ei kasvaisi. Myös yhteisöverotulojen jako-osuutta pienennetään kolmanneksella ja val-
tion jako-osuutta vastaavasti kasvatetaan. Kuntien verotulojen arvioidaan laskevan 47 
prosenttia vuonna 2023. Vastaavasti toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 31 pro-
senttia. Hallituksen esittämän varhaiskasvatusmaksujen alentamisen myötä kuntata-
louden maksutulot pienenevät 29 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja 70 miljoonaa euroa 
vuodesta 2024 alkaen. Toimintatulojen laskua kuitenkin hidastaa sote-kiinteistöistä saa-
tavat vuokratulot, joiden suuruudeksi on arvioitu 700 miljoonaa euroa vuonna 2023. Li-
säksi kuntien valtionosuuksista tullaan vähentämään hyvinvointialueille siirtyvien tehtä-
vien rahoitus. Valtionosuuksien arvioidaan laskevan 65 prosenttia vuonna 2023.  
 
Sote-uudistus helpottaa kuntataloutta, kun nopeimmin kasvavat menot siirtyvät pois 
kuntien vastuulta. Kuitenkin kuntatalouteen jää menojen ja tulojen välinen rakenteellinen 
epätasapaino, minkä vuoksi kuntia kohtaa tulevaisuudessa talouden sopeutuspaine. 
 
Jämijärven kunnan toiminnalliset muutokset talousarviossa ja suunnittelukaudella 
Toiminnallisista muutoksista oman toiminnan osalta keskeisin on kaikkien varhaiskasva-
tuksen ja perusopetuksen toimintojen siirtyminen uusiin yhteisiin tiloihin Koulukeskus 
Pääskyyn elokuussa 2022. Koulukeskuksesta löytyy myös esteetön kuntosali ja liikunta-
sali. 

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvas-
tuu siirtyy Satakunnan hyvinvointialueelle. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayh-
tymä purkautuu ja sen toiminta lakkaa. Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuoje-
lun palveluiden järjestäminen jää edelleen kuntien vastuulle ja Jämijärven kunnan 
osalta palveluista vastaa yhteistoimintasopimukseen perustuen Kankaanpään kau-
punki. Hyvinvointialue vuokraa kunnalta Posan käytössä olleen terveysaseman sekä pa-
loaseman. 
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1.2 Talousarvion ja taloussuunnitelman rakenne ja sitovuus  

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset 
tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.  

Talousarvion rakenne  

Kuntalain mukaan talousarviossa on tuloslaskelma-, rahoitus-, käyttötalous-, investointi- sekä 
henkilöstöosa. Talousarvion tuloslaskelma- ja rahoitusosa kuvaavat kunnan kokonaistaloutta, 
käyttötalous- ja investointiosalla taas ohjataan toimintaa.  

Tuloslaskelmaosassa esitetään kunnan kokonaistalouden keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen 
toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja -menot sekä suunnitelman-
mukaiset poistot. Määrärahoina tai tuloarvioina tuloslaskelmaosassa esitetään mm. verotulot ja 
valtionosuudet sekä rahoitustulot ja -menot.  

Rahoitusosassa esitetään meno- ja tuloarvioina pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot ja 
tulot kuten antolainat, niiden lyhennykset, ottolainat ja niiden lyhennykset. Rahoituslaskelmaan 
tiedot kerätään tuloslaskelman lisäksi investointiosasta ja rahoitusosan taulukoista  

Käyttötalousosa sisältää toimielimien valtuustoon nähden sitovat tehtäväkohtaiset talousluvut. 
Toimialojen suunnitelmat sisältävät myös toiminnalliset tavoitteet, niiden perustelut ja tarvittavat 
tunnuslukutaulukot sekä talousarviovuoden että taloussuunnitelmavuosien osalta.  

Investointiosassa esitetään investointimenot ja -tulot. Investointiosan tehtäväalueina esitetään 
talousarviossa maa- ja vesialueet, osakkeet ja osuudet, elinkeinoelämän kehittäminen, talonra-
kennus, julkinen käyttöomaisuus, irtain omaisuus ja liikelaitokset.  

Talousarvion sitovuus 

Käyttötalousosa 
Vuoden 2023 talousarviossa määrärahojen sitovuustasoksi valtuustoon nähden määrätään teh-
tävien nettomeno (toimintakate) ja toiminnallisten tavoitteiden sitovuustasoksi tuloskorttien ta-
voitteet vuodelle 2023. Käyttötalouden määrärahoihin sisällytetään sekä ulkoiset että sisäiset 
määrärahat. Sisäiset erät ovat yhtä suuret menojen ja tulojen osalta.   
  
Tuloslaskelmaosa 
Tuloslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla bruttomää-
räisesti sitovia. 
  
Investointiosa 
Investointiosassa valtuusto myöntää menoarvion ja tuloarvion erotuksena nettomäärärahan 
hankekohtaisesti.  
  
Rahoitusosa 
Rahoituslaskelmaosassa menoarviot ja tuloarviot ovat valtuuston hyväksymällä tasolla brutto-
määräisesti sitovia. 
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Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kaikki toimielinten jäsenet, lukuun ottamatta valtuus-
ton ja tarkastuslautakunnan jäseniä, sekä toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat.  
 
Talousarviossa sitovana hyväksyttyjä nettomäärärahoja ei saa ylittää. Kunnanhallitus ja lauta-
kunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat ja päättävät alaisensa avustus-
määrärahan käytöstä käyttösuunnitelmiensa yhteydessä.  
 
Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousar-
viovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpää-
töksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Mää-
rärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus tavoitteisiin ja tuloarvioihin. 
Vastaavasti tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen 
vaikutus määrärahoihin.  
 

Tuloslaskelma-, rahoitus- sekä investointiosan sitovat määrärahat  

Tuloslaskelmaosa  
• Verotulot  
• Valtionosuudet  
• Korkotulot ja -menot (ilman sisäisiä eriä) nettoarvio 
• Muut rahoitustulot ja -menot nettoarvio  

 
Rahoitusosa  
Antolainat nettoarvio sekä lainanotto ja lyhennykset nettoarvio  
 
Investointiosa 
Kunnanvaltuustoon nähden sitovia ovat tehtäväalueiden nettomenot.  
 
Muut määrärahojen käyttöä sitovat ohjeet  
Erityisperustelut ovat sitovia valtuustoon nähden 

 

1.3 Henkilöstö 

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Kolmen 
vuoden sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keski-
määrin 8,79 prosenttia. 
Kustannukset nousevat 

• vuonna 2022 keskimäärin 1,76 prosenttia eli noin 392 miljoonaa euroa 
• vuonna 2023 kustannukset nousevat keskimäärin vähintään 3,05 prosenttia (noin 

691 miljoonaa euroa) 
• vuonna 2024 keskimäärin vähintään 3,11 prosenttia (noin 725 miljoonaa euroa). 
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Uusia sopimuksia sovelletaan erillissopimuksen perusteella sopimuksen allekirjoittanei-
den järjestöjen ja niiden alajärjestöjen jäseniin (kunnallisen pääsopimuksen 17 §:n mu-
kainen erillissopimus). 
 

1.4 Tavoitteet konsernin osalta  

Kuntalain 14 § mukaan valtuusto päättää muun muassa omistajaohjauksen periaat-
teista ja konserniohjeesta. Jämijärven kunnan konserniohjeessa määritellään kunnan 
tehtäviä ja vastuita konserniohjauksessa. Konserniyhtiöissä huolehditaan, että palvelut 
tuotetaan tehokkaasti ja laadukkaasti. Konsernin kokonaistilannetta tarkastellaan vuo-
den aikana esimerkiksi kehittämällä taloyhtiöiden hallintoa ja luomalla suuntaviivat Jä-
min Hiihtotunneli Oy:n tulevaisuudelle. 
 

1.5 Talouden tasapainotus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksien poistuessa kuntatalouden ennustettavuus 
paranee. Tästä huolimatta kunnat ovat uuden edessä ja poliittiset päätökset tulevat 
vaikuttamaan kuntien rahoitukseen. Tiedossa on, että hyvinvointialueiden rahoitus ei 
alueiden aloittaessa ole riittävää ja alueet tekevät alijäämäisiä talousarvioita. 
 
Jämijärven kunnan talousarvio on reilusti alijäämäinen, eikä tilanne helpotu merkittä-
västi suunnitelmakauden aikana. Lisäksi rahoituksen riskit kasvavat viitekorkojen kasvun 
myötä. Kunnan on vuoden 2023 aikana valmisteltava tasapainottamistoimia ja so-
peutettava kunnan taloutta suunnitelmavuosien aikana. Tasapainottamistoimenpiteitä 
on arvioitava ja niistä on päätettävä syksyllä 2023. Alijäämäisen kehityksen katkaisemi-
nen vaatii rakenteellisia muutoksia ja sopeuttamistoimia suunnitelmavuosien 2024-
2025 aikana. 
 

1.6 Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 

Kunnanhallitus on hyväksynyt Jämijärven kunnan sisäisen valvonnan ohjeet 15.11.2021, § 
150. 

Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kukin toimielin ja viranhaltija 
vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Sisäistä valvontaa tehdään 
jatkuvasti, jotta kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena 
oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten 
päätöksiä noudatetaan, omaisuus ja voimavarat turvataan. Havaittuihin epäkohtiin ja 
puutteisiin puututaan välittömästi ja pyritään tekemään tarvittavat korjaustoimenpiteet. 
Toiminnassa huomioidaan asianmukainen priorisointi. 
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2 Jämijärven kuntastrategia, hyväksytty valtuustossa 25.4.2022 § 18 
Jämijärven kuntastrategia 2022–2025 hyväksyttiin valtuustossa 25.4.2022 § 18. Kunnanvaltuuston 
hyväksymä strategia ohjaa kaikkea päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä.  

MIKSI KÄVELLÄ, KUN LENTÄÄKIN VOI?  

– JÄMIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2022–2025  

ESIPUHE  

Jämijärven vaakunalinnun eli pääskyn käytöstä symbolina käytiin keskustelua kuntastrategian 
valmistelun yhteydessä. Todettiin, että pääskyt ovat varsin huonoja kävelemään. Toisaalta pääs-
kyt ovat varsin eteviä lentämään. Näiden tietojen myötä joku totesikin, että miksi kävellä, kun len-
tääkin voi?  

Kyse on tietenkin henkisestä asenteesta pikemminkin kuin konkreettisesta tilanteesta. Jämijärven 
kunta kannustaa kaikkia kävelemään paljon asettamatta sitä lentämisen kanssa vastakkaiseksi 
asiaksi. Henkisemmässä mielessä, miksemme siis lentäisi?  

Annetaan ideoiden liikkua, annetaan ihmisille mahdollisuuksia liikkua paljon, autetaan ihmisiä ja 
yhteisöjä löytämään omat vahvuutensa, kannustetaan. Näistäkin asioista Jämijärven kuntastra-
tegiassa on kysymys.  

ARVOT  

Kuntalaisten etu   

Toimimme Jämijärven kunnassa kuntalaisten parhaimman edun mukaisesti.  

Kuntamme talouden vakaana pitäminen on tärkeää. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on 
kunnallisveron alentaminen nykyisestä tasosta tai siitä, jolle se hyvinvointialuemuutoksen myötä 
asettuu. Kuntakonsernin alijäämästä päästään eroon valtuustokauden aikana.  

Taloudellisen vakauden lisäksi kehitämme uutta tuottavaa toimintaa, parannamme kunnan hou-
kuttelevuutta, palvelujen laatua, lisäämme maanläheistä otetta asioihin sekä joustavuutta kun-
talaisia kohtaan. Strategian ydintavoitteet ja niiden mukainen toiminta luo veto-, pito- ja valovoi-
maa sekä kipinää, joita kuntalaisten etujen toteuttaminen vaatii.  

Kunnioitus   

Jämijärven kunnassa kunnioitetaan toisia; ystävyydellä, erilaiset tarpeet ja ajattelutavat huomi-
oiden. Asiallinen keskustelu on toimintatapa, jolla kehitämme kuntaa ja pääsemme eteenpäin.  

Kuntalaisilla, kunnan muilla jäsenillä sekä sidosryhmillämme on mahdollisuus vaikuttaa ja kehit-
tää kuntaamme. Kuulemme heitä erilaisin keinoin, käymme avointa vuoropuhelua ja käytämme 
olemassa olevaa palautejärjestelmää tehokkaasti. Luottamustehtäviin valituilla on tärkeä yhteys 
kuntalaisten palautteiden välittämiseen.  
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Luottamushenkilöiden ja valmistelijoiden yhteistyö on avain menestyvään päätöksentekoon ja 
siksi meillä tulevat päätösasiat ja sekä muuten tärkeät asiat keskustellaan mahdollisuuksien mu-
kaan jo valmisteluvaiheessa.  

Lennokkuus   

Jämijärven kunnassa kannustetaan kehittämiseen ja uuden luomiseen. Lennokkuus on rohkeutta, 
yhteistyötä sekä toimeliaisuutta. 

YDINTAVOITTEET  

Haluamme, että kuntamme on elinvoimainen. Elinvoimatekijöitä ovat kaikki asiat, jotka vaikutta-
vat siihen, että asukkaiden asiat ovat hyvin ja että asukkaiden tilanne muuttuu paremmaksi.  
Elinvoimatekijät, joihin strategialla pyritään vaikuttamaan, voidaan jakaa seuraavasti:   

• Vetovoimatekijät (alueen kiinnostavuus, houkuttelevuus ja vetovoimaisuus ulkopuolisten 
näkökulmasta)  

• Pitovoimatekijät (kunnan omien asukkaiden ja toimijoiden tyytyväisyys palveluihin, asuin- 
ja elinympäristöön sekä alueen viihtyvyys ja mukavuus)  

• Valovoimatekijät (alueen poikkeukselliset ja ainutlaatuiset erottautumistekijät)  
• Kipinätekijät (yhteinen tekeminen kunnassa, tulevaisuususko, tahto ja tunne)  

Erityisesti kipinätekijöihin vaikutamme arvojen kautta, rohkealla ideoinnilla, eteenpäin katsomista 
rohkaisevalla keskustelulla ja toisten kunnioituksella. Myös vetovoima-, pitovoima- ja valovoima-
tekijöiden esillä pitämisellä, kannustavalla viestinnällä, vahvistetaan kipinätekijöitä.   

Veto- ja pitovoima - houkuttelevuus   

Jämijärvi houkuttelee erilaisilla tavoilla. Asuinpaikkana Jämijärvi sopii erilaisiin työelämän ratkai-
suihin. Arjen luksusta tarjoavat ihmisten arvostus omalle harrastusajalleen ja Jämijärven luonto-
suhteeseen liittyvät harrastusmahdollisuudet. Työ paikkakunnalla tai lähikunnassa voi houkutella, 
kuten myös nykyistä laajempi asuntotarjonta.   

Jämijärvelle muuttaa vuosittain 3–5 %:n asukasmäärää vastaava määrä ihmisiä. On siis ole-
massa houkutustekijöitä muuttajille, ja valtuustokauden alkupuolella onkin syytä selvittää ja kir-
jata näkyviin vielä enemmän muuttoon positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Nostamme esille asiat, 
jotka sekä parantavat elämisen laatua että tekevät muuttamisen houkuttelevammaksi. Veto-, 
pito- ja valovoimatekijöitä ja niihin liittyviä toimenpiteitä ovat muun muassa seuraavat:  

Jämijärvi on hyvä paikka kodille, siksi me kiinnitämme huomiota sekä asuin- että vapaa-ajan 
tonttien tarjonnan määrään ja laatuun. Pyrimme edesauttamaan olemassa olevien asuntojen ja 
vuokrattavien asuntojen välitystä.   

• Hyvinvointipalveluihin ja sivistystoimen profiloitumiseen suunnataan voimavaroja, jotta 
tarjonta koettaisiin laajana ja laadukkaana. Tuemme järjestöjä vapaa-ajan toimintojen 
järjestäjinä. Edesautamme tapahtumien järjestämistä ja niiden näkyvyyttä. Myös kunta 
voi toimia tapahtumajärjestäjänä.    

• Tasapainoinen talous mahdollistaa sen, että Jämijärven verotus on kilpailukykyinen lähi-
kuntiin nähden. Kunnan sotemenojen ja vastaavien tulojen siirtyminen hyvinvointialueelle 



 11 

tapahtuu kunnan kannalta tilanteessa, jossa sotemenot ovat historiallisesti melko mata-
lalla tasolla. Talouden tasapainon ja veronalennusmahdollisuuksien näkökulmasta lähtö-
tilanne näyttää kohtuulliselta.   

• Meidän elinvoimamme ja hyvinvointimme on peräisin luonnosta. Jämin vapaa-aika -alu-
een toiminnot ja vapaa-ajan asuminen sekä Lauhavuori – Hämeenkangas Geoparkin ja 
Metsähallituksen toiminta laajemminkin Hämeenkankaalla lisäävät alueemme elinvoi-
maisuutta ja houkuttelevuutta.   

• Rohkaisemme etätyömahdollisuuksien käyttöön, sillä Jämijärven sijainti etätyön tekemi-
seen on hyvä ja etätyöpaikalle muuttamista tukevat luontoharrastusmahdollisuudet ja 
kunnan palvelujen taso. Älykäs ihmisten ja tavaroiden liikkuminen ja palvelujen digitalisoi-
tuminen tuovat omaa lisärohkaisua etätyöhön. Jämijärvellä parhaat mahdolliset tietolii-
kenneyhteydet ovat kaikkien saatavilla.  

• Kunnan elinvoiman kannalta on jatkettava aktiivista yhteistyötä yrittäjiemme kanssa. Kun-
nan tulee olla valmis osallistumaan tuotantotilarakentamiseen ja soveltuviin hankkeisiin. 
Nykyisten tuotannollisten työpaikkojen työvoimatarpeen täyttymistä tulee pyrkiä edesaut-
tamaan ja samalla rohkaisemaan työvoimaa pysyvään asumiseen. Valtuustokaudella 
pyrkimyksemme on löytää strateginen kumppani elinkeino- ja elinvoimapalveluihin.  

• Meitä pitää paikkakunnallamme Jämijärven vahva ja kokonaisvaltainen luontoyhteys 
maataloudesta erinomaisiin luontoharrastusmahdollisuuksiin. Maatalouden merkitys 
maailmanlaajuisten kehityskulkujen valossa kasvaa tulevaisuudessa ja haluamme Jämi-
järvellä pitää huolta maataloudestamme. Hyvien maaseutupalvelujen takaamisen lisäksi 
etsimme keinoja tukea maanviljelijöitämme.  

• Haluamme päästää kehittämiskykymme valloilleen. Työpaikkamäärän, näkyvyyden, ta-
pahtumien ja palvelujenkin varmistamiseksi on tärkeää luoda ja kehittää yhteistyösuh-
teita ympäröivien alueiden kuntiin sekä koulutus-, matkailu-, elinkeino- ja hyvinvointitoi-
mintoihin liittyviin organisaatioihin. Em. tavoitteiden edesauttamiseksi tehdään ja tavoitel-
laan omia sekä yhteisiä hankkeita.  

• Kunnan perusopetus ja varhaiskasvatus järjestetään juuri valmistuneissa helposti saavu-
tettavissa toimitiloissa keskellä kylää.   

 
Valovoimatekijöitä - Viestinnän kehittäminen   

Valtuustokaudella kiinnitämme erityistä huomiota viestintään sekä toiminnan teemoittamiseen.    

Viestinnällä on keskeinen merkitys kerrottaessa Jämijärven vapaa-ajan mahdollisuuksista, ta-
pahtumista sekä asunto- ja tonttitarjonnasta, kaikista veto- ja pitovoimaa synnyttävistä asioista 
sekä Jämijärven erityisistä piirteistä.   

Monet seikat Jämijärvellä korostavat luontosuhdetta. Jämijärvi on varsin maatalousvaltainen 
paikkakunta ja monet muutkin työpaikat liittyvät luontosuhteeseen. Aktiivisessa harrastusmaail-
massa on näkyvissä luontosuhteen merkitys, olipa sitten kyseessä metsästys, kalastus, koirat, 
suunnistus, hiihto, pyöräily tai mikä vaan. Luontotaitojen ja ekologisuuden korostaminen ovat osa 
laajaa luontosuhdetta. Jämijärven alueella on runsaasti kansainvälistä huomiota ansaitsevia 
Geopark-kohteita.  
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Jämijärvellä muotoillaan valtuustokaudella laajaan luontosuhteeseemme pohjautuva brändi. 
Vahva maatalouden rooli ja ruoantuotannon korostaminen ovat myös osa laajaa luontosuh-
detta. Brändiin sopii myös kansainvälisyys.   

Kymmenet tuhannet Jämijärven alueella, erityisesti Jämillä vierailevat ihmiset, ovat hyvä ja laaja 
kohderyhmä viestinnälle.    

Valtuustokaudella kiinnitetään erityistä huomiota viestintään sekä toiminnan teemoittamiseen ja 
profiloitumiseen.   

Veto-, pito- ja valovoimaa sekä kipinää – palvelujen ja kunnan oman toiminnan kehittäminen  

Sote-palvelujen siirtyminen hyvinvointialueille kohdistaa kunnan rahankäytön erityisesti varhais-
kasvatukseen ja perusopetukseen. Valtuustokauden alussa valmistuu koulu-päiväkotikeskus, jo-
ten kunnalla on uudet tilat tarjota asukkaiden ja muuttajien tarpeisiin, oli kyse lapsiperheistä tai 
vapaa-ajan toiminnasta. Uudet tilat tarjoavat esimerkiksi aiempaa isommat ja monikäyttöisem-
mät liikuntatilat ja näyttämö- yms. järjestelyt, joilla tuetaan tilojen käyttöä moniin eri tarkoituksiin.   

Luontosuhteemme näkyy opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lauhavuori - Hämeenkan-
gas Geopark ja erityisesti Jämin alue tulee olemaan vahvana osana opetusta. Me haluamme 
tuoda luontosuhteeseen pohjautuvan brändimme näkyväksi kunnan toiminnassa.  

Nuorille annamme vahvan positiivisen kokemuksen kotikunnastamme. Me tuemme heidän tule-
vaisuuden työelämässä tarvittavia taitojaan ja kuulemme heitä. Pidämme tärkeänä lasten ja 
nuorten kansainvälisen toiminnan kokemuksia. Lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen pitää 
voida tarjota erityistä huomiota.   

Hyvinvointitoimialan palvelut ovat vetovoimatekijöitä ja edistävät myös terveyttä. Terveyspalve-
luiden siirtyessä hyvinvointialueille liikunnan, kulttuuritoiminnan, luontoharrastuksien ja ylipää-
tään ihmisten yhdessäolon tukemisella on merkittävä vaikutus terveyteen. Ihmiset tarvitsevat 
kohtaamispaikkoja ja yhteenkuuluvuutta. Vahvistamme kunnan roolia hyvinvoinnin toimialalla 
tällä valtuustokaudella.    

Hyvinvointialueen, kunnan omien ja yksityisten palvelujen kehittämisessä avainroolissa ovat digi-
talisaatio ja etäpalvelut. Maailman digitalisoituminen antaa yhä useammalle mahdollisuuden 
asua Jämijärven kaltaisilla lähellä keskuksia olevilla maaseutualueilla. Verkkokaupan kasvu ja 
terveydenhuollon etäpalvelut antavat mahdollisuudet tasapuoliseen palvelujen saamiseen. Val-
tuustokaudella tuetaan etäpalvelujen kehitystä ja kunnan oman toiminnan digitalisoitumista.  
Hyvinvointialueen tarjoamien palvelujen kehittämisessä toimimme aktiivisesti ja yhteistyössä 
muiden kuntien kanssa.  

Valtuustokaudella vahvistetaan myös työllisyyteen liittyviä palveluja ja toimintoja sekä erityisesti 
nuorten uraohjausta.    

Kunnan oman päätöksenteon osalta korostetaan keskustelevaa demokratiaa, toimielinten pää-
töksentekoa pohjustavia iltakoulukäytäntöjä sekä etsitään malleja kuntalaisten ja erilaisten orga-
nisaatioiden osallistamiseen. Digitalisaatiota hyödynnetään myös demokratian kehittämisen vä-
lineenä.   
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Kunnan toiminnassa huomioidaan ikäihmisten kotona asumisen tukeminen ja laajasti ymmär-
retty esteettömyys. Kunta tavoittelee luontevaa ja kaikki kuntalaiset kattavaa yhteyttä kunnan 
toiminnan ja kuntalaisten välillä. Kaikkien ryhmien luontosuhteen toteutumista halutaan huoleh-
tia.  

Kunnan organisaatio on pieni ja joustava. Kunnan henkilöstöpolitiikalla vahvistetaan kunnan hen-
kilöstön yhtenäisyyttä, kannustaen heidän kuulemistaan ja sitoutuneisuuttaan. Lisäksi kunnan ta-
voitteiden asettamista ja niiden toteuttamista vahvistetaan koko henkilöstön avulla.  

Itsenäisenä kuntana Jämijärvi voi parhaiten varmistaa tulevaisuuden turvaksi tarvittavien veto-, 
pito- ja valovoimatekijöiden ja kehitystä innostavan kipinän synnyn.   

Sekä kunnan päätöksentekoon osallistujat että kunnan työntekijät rohkaisevat toinen toistaan 
edellisestäkin kuntastrategiasta tutuin periaattein - lennokkuuteen, rohkeuteen ja joustavuuteen 
- kuntalaisten etu edellä toisia kunnioittaen.   

STRATEGIAN SEURANTA  

Kunnanhallitus ja -valtuusto arvioivat strategian toteutumista tilinpäätösten yhteydessä sekä ot-
tavat kantaa strategiaa toteuttaviin toimenpiteisiin talousarvion valmistelun ja hyväksymisen yh-
teydessä. Talousarvioon kirjataan strategiasta johdettuja toiminnallisia tai taloudellisia tavoit-
teita, joita eri toimielimet toteuttavat vuoden aikana.   

Valtuuston päättämä hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus toimivat strategian toimeenpanon 
suunnittelun ja seurannan välineenä. 
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3 KÄYTTÖTALOUSOSA 
 

3.1 Tarkastuslautakunta 

 

Tili Tilin nimi 

TP 2021 Muu-
tettu TA 

2022 

TA 
2023 

TS2024 TS 2025 

16512 TARKASTUSLAUTAKUNTA                  
 Tuloarviot ja määrärahat      

40 Toimintamenot -8 786 -11 044 -11 050 -11 050 -11 000 
5 Toimintakate -8 786 -11 044 -11 050 -11 050 -11 000        

 Laskennalliset kustannukset      

 Korko sitoutuneelle pää-
omalle 

0 0 0 0 0 

 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
  i       

 Tehtävän kokonaiskustan-
nukset 

-8 786 -11 044 -11 050 -11 050 -11 000   
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3.2 Yleishallinnon toimiala 

Toimiala: Yleishallinnon toimiala 
Tulosalue: Vaalien tulosalue 
Tulosalueen tehtävä: 
Kunta vastaa oman äänestysalueensa osalta ennakkoäänestysten ja vaalipäivän äänestysten 
järjestämisestä kotimaassa. 

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 

Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Eduskuntavaaleissa oikeusministeriö suorittaa kun-
nalle vaalilain 188 §:n 3 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ministeriön vahvistaman 
euromäärän jokaiselta eduskuntavaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Korvaus pyri-
tään suorittamaan kunnalle kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Korvauksen määrä vahviste-
taan myöhemmin. 
 
Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaali ja europarlamenttivaalit. Vuonna 2025 järjestetään 
kuntavaalit ja aluevaalit. 
Strateginen päämäärä vuosille  
2023–2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 

Vaalit järjestetään asianmukai-
sesti ja täsmällisesti.  

Eduskuntavaalit järjestetään asi-
anmukaisesti sunnuntaina 
2.4.2023. 

Toteutui / ei toteutunut 

 

Tili Tilin nimi 

TP 2021 Muu-
tettu TA 

2022 

TA 
2023 

TS 2024 TS 2025 

165100 Vaalien tulosalue           
       

 Tuloarviot ja määrärahat i     

30 Toimintatulot  1 950 1 500 3 000 5 000 5 000 
40 Toimintamenot     9 994  -7 012 -7 646 -7 646 -7 646 
5 Toimintakate     8 044 -5 512 -4 646 -2 646 -2 646 

 Laskennalliset kustannukset i     
 Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 
 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0            
 Tehtävän kokonaiskustan-

nukset 
8 044 -5 512 -4 646 -2 646 -2 646   
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Toimiala: Yleishallinto 
Tulosalue: Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalue 
Tulosalueen tehtävä: 
Lakisääteisten sosiaalipalveluiden, perustason terveydenhuoltopalveluiden sekä ympäristö-
terveydenhuollon järjestäjän valvonta ja osallistuminen sen toiminnan kehittämiseen. 
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 
Jämijärven sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 
alusta. Jämijärvi on mukana Pohjois-Satakunnan kuntien yhteistoiminnassa ympäristöpalve-
luiden järjestämiseksi Kankaanpään kaupungin tuottamana vuoden 2023 alusta. Kokonaisuus 
sisältää ympäristöterveydenhuollon lakisääteiset palvelut, kuten eläinlääkinnän, terveysval-
vonnan ja ympäristönsuojelun. 
Strateginen päämäärä vuosille  
2023-2025: 

Tavoite vuodelle 2023: Mittari: 

Yhteistoiminnan hyvä sujuminen 
ja palveluiden saatavuus. 

Palvelun laadun ja kustannuste-
hokkuuden kehittäminen. 

Palveluiden saatavuus 
ja kokonaiskustannuk-
set 

 
 

Tili Tilin nimi 
TP 2021 Muutettu 

TA 2022 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165103 
Sosiaali- ja terveys-
palveluiden tulosalue 

          

       
 Tuloarviot ja määrärahati     

30 Toimintatulot 0 0 0 0 0 
40 Toimintamenot -6 515 045 -6 827 056 -150 000 -150 000 -150 000 
5 Toimintakate  -6 515 045 -6 827 056 -150 000 -150 000 -150 000 

  i     
 Laskennalliset kustannukseti     

 Korko sitoutuneelle    
pääomalle 0 0 0 0 0 

 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0 
       

 
Tehtävän kokonais-
kustannukset 

-6 515 045 -6 827 056 -150 000 -150 000 -150 000 
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Toimiala: Yleishallinnon toimiala 
Tulosalue: Hallinnon tulosalue 
Tulosalueen tehtävä: 
Hallinnon tulosalue vastaa kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston ja yhteistyötoimi-
kunnan valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä kunnan organisaation hallinnollisesta ja oikeu-
dellisesta neuvonnasta ja ohjeistamisesta. Tulosalue vastaa talous- ja henkilöstöhallinnon, hankinta-
toimen, arkistotoimen, tietohallinnon ja työllisyysasioiden järjestämisestä ja kehittämisestä.  
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 
Talous- ja palkkahallintopalveluiden tuottaminen on siirtynyt vuoden 2022 alusta Kuntalaskenta 
Oy:lle. Muutoksen toivotaan parantavan kyseisten palveluiden luotettavuutta, laatua ja ajantasaisen 
tiedon saantia. Uusi taloushallintoratkaisu ei sisällä aineiston arkistointia, joten kunnan on ratkais-
tava, miten syntyvä talous- ja palkkahallinnon aineisto jatkossa arkistoidaan. 
 
Tiedonhallintaa ja arkistotoimea on kehitetty ottamalla syksyllä 2022 käyttöön sähköinen tiedonhal-
linta- ja arkistointijärjestelmä Tweb, jolloin vastataan nykyisen tiedonhallintalain vaatimuksiin mm. 
sähköisestä arkistoinnista. Järjestelmän tehokas käyttö sekä paperittomaan työskentelyyn oppimi-
nen vaatii vielä uusien toimintatapojen omaksumista. 
 
Toteutetaan työhyvinvointikysely ja pidetään kehityskeskustelut kaikkien työntekijöiden kanssa. Niiden 
pohjalta ryhdytään mahdollisiin tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöstön hyvinvoinnin takaamiseksi. 
Luodaan puuttuva työsuorituksen arviointijärjestelmä ja otetaan se käyttöön.   
Strateginen päämäärä vuosille 
2023–2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 

Tasapainoinen talous Pysytään talousarviossa. 
Toteutunut/ 
ei toteutunut 

Hallinnollisten prosessien digitali-
soiminen 

Sähköisen asianhallintajärjestelmän 
kokonaisvaltainen käyttöönotto, tie-
donkäsittelyprosessin muuttaminen 
sähköiseksi ja siirtyminen paperitto-
maan toimistoon. 

Toteutunut/ 
ei toteutunut 

Taloushallinnon sähköisen arkistoinnin 
ratkaisun löytäminen ja sen käyttöön-
otto. 

Sähköinen taloushallin-
non arkisto otettu käyt-
töön / ei otettu käyttöön 

Hyvinvoiva henkilöstö 

Kehityskeskustelut käydään jokaisen 
työntekijän kanssa vähintään kerran 
vuodessa. 

Toteutettu / ei toteutettu 

Toteutetaan koko organisaatiota kos-
keva työhyvinvointikysely vähintään 
kerran vuodessa. 

Toteutettu / ei toteutettu 

Osallistuva budjetointi Jatketaan osallistuvaa budjetointia. 
Toteutettu / ei toteutettu 
Ehdotusten määrä 
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Tili Tilin nimi 

TP 2021 Muu-
tettu TA 

2022 

TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165104 Hallinnon tulosalue           
       

 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi     

30 Toimintatulot 748 044 234 899 333 511 318 511 239 112 
40 Toimintamenot -973 970 -831 192 -1 120 368 -1 091 705 -1 091 655 
5 Toimintakate -225 926 -596 293 -786 857 -773 194 -852 543 

  i     
 Laskennalliset kustannukset      

71 Poistot ja arvonalentumiset -12 722 -10 286 -42 300 -39 750 -34 950 

 Korko sitoutuneelle pää-
omalle 

0 0 0 0 0 

 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
         

 Tehtävän kokonaiskustan-
nukset 

-238 648 -606 579 -829 157 -812 944 -887 493   
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Toimiala: Yleishallinto 
Tulosalue: Elinkeinojen tulosalue 
Tulosalueen tehtävä: 
Edesauttaa olemassa olevien yritysten toiminnan kehittymistä ja uusien yritysten perustamista 
sekä luoda mielikuva yrittäjäystävällisestä ja työntekoon kannustavasta kunnasta ja yhtei-
söstä. 
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 
Kunnan sijoittumistoiminnan kehittäminen hankkeiden sekä strategisen kumppanuuden 
myötä. Neuvontapalvelujen korkean laadun säilyttäminen. Yrittäjäystävällisen viestinnän kehit-
täminen. 
Strateginen päämäärä vuosille    
2023-2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 

Edesauttaa olemassa olevien yri-
tysten toiminnan kehittymistä ja 
uusien yritysten perustamista 

Strategisten kumppanuuksien 
selvittäminen 

Toteutunut/ei toteutunut 

Vuoropuhelun parantaminen 
yrittäjäjärjestön kanssa 

Yhteistyö yrittäjien kanssa 
mm. vierailut kokouksissa. 

Hankkeisiin osallistuminen Hankkeiden määrä 

Yritysystävällisen mielikuvan 
kehittäminen 

Kuntabarometrin koko-
naisarvosana ja sijoitus 

 

Tili Tilin nimi 
TP 2021 Muutettu 

TA 2022 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165108 Elinkeinojen tulosalue                  
 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi     

30 Toimintatulot 9 921 2 400 2 400 2 400 2 400 
40 Toimintamenot -111 705 -81 074 -50 228 -50 228 -51 028 
5 Toimintakate -101 784 -78 674 -47 828 -47 828 -48 628 

  Tyhjä rivi     
 Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi     

71 Poistot ja arvonalentumiset -31 494 -31 494 -4 856 -4 856 -4 856 
 Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 
 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   

99000 Kustannuslaskennalliset menot        
 Tehtävän kokonaiskustannukset -133 278 -110 167 -52 684 -52 684 -53 484   
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3.3 Sivistystoimiala 

 
Toimiala: Sivistystoimiala 
Tulosalue: Sivistystoimen hallinnon tulosalue 
Tulosalueen tehtävä: 
Koordinoida ja mahdollistaa sivistystoimialan eri toimijoiden edellytykset tuottaa, ylläpitää ja ke-
hittää palveluja. 
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 
Uuden sivistystoimen rakennushankkeeseen liittyvät toiminnan muutokset. Toimintakulttuuria 
muutetaan ja henkilöstösuunnittelua tehdään pitkällä aikavälillä.  
Strateginen päämäärä vuosille  
2023-2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 

Toiminta on suunnitelmallista  
Pysytään annetussa talousraa-
missa  

Toteutettu/ei toteutettu 

Seudullisen toiminnan kehittämi-
nen 

Naapurikuntien väliset sopimukset 
ovat ajanmukaiset ja toimivat.  

Toteutettu/ei toteutettu  

Osallistutaan aktiivisesti Kuntaliiton 
verkostoperuskouluhankkeeseen 
vuosina 2023-2024 Ikaalisten kau-
pungin, Parkanon kaupungin, Ylö-
järven kaupungin ja Hämeenkyrön 
kunnan kanssa. 

Toteutettu/ei toteutettu  

Toiminnan hallinnollisen yhteistyön 
ylläpitäminen koko kunnassa 

Hallintosääntö on päivitetty syk-
syllä 2020. Sivistyksen toimialasta 
erkaantui palanen omaksi hyvin-
voinnin toimialakseen. Hoidetaan 
muutosprosessi mallikkaasti.  

Toteutettu/ei toteutettu  
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Tili Tilin nimi 

TP 2021 Muu-
tettu TA 

2022 

TA 
2023 

TS 2024 TS 2025 

165300 
Sivistystoimen hallinnon 
tulosalue 

          

       
 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi     

30 Toimintatulot 2 475 20 000    

40 Toimintamenot -62 227 -78 092 -91 690 -93 705 -96 241 
5 Toimintakate -59 752 -58 092 -91 690 -93 705 -96 241 

 Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi     

71 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 
 Korko sitoutuneelle pää-

omalle 
0 0 0 0 0 

 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   

 Tehtävän kokonaiskustan-
nukset 

-59 752 -58 092 -91 690 -93 705 -96 241   

 

 
 
 

  



 22 

 
 
 
  

Toimiala: Sivistystoimiala  
Tulosalue: Perusopetuksen tulosalue 
Tulosalueen tehtävä: 
Perusopetuksen ja siihen liittyvien palvelujen järjestäminen laadukkaasti ja taloudellisesti. Kas-
vattaa Jämijärven oppilaista koulutus- ja kulttuurimyönteisiä juuriaan arvostavia hyviä kunta-
laisia ja kansalaisia, joilla on valmiudet käyttää elämässään itsensä ja muiden hyödyksi kou-
lussa oppimiaan tietoja, taitoja ja asenteita.  
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 
Uuden sivistystoimen rakennushankkeeseen vaikuttaminen, käyttöönotto ja siihen liittyvän toi-
mintakulttuurin kehittäminen.  
Strateginen päämäärä vuosille  
2023-2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 
Monipuolinen ja innostava liikunta 
on tärkeää oppilaan kasvulle ja 
hyvinvoinnille. Oppilaiden liikkumi-
nen lisääntyy. Ylipaino vähenee. 

Osallistutaan 5. ja 8. -luokkalais-
ten MOVE-testiin. Välitunneilla py-
ritään aktiiviseen liikkumiseen.  

Osallistuttu/ei osallis-
tuttu 

Suositusten mukainen kouluruoka. Toteutettu/ei toteutettu 
Koulussa kiusaamiselle on nolla-
toleranssi. Kiusaamiseen puutu-
taan.  

Järjestetään oppilaille kiusaamis-
kysely ja analysoidaan tulos.  

Järjestetty/ei järjestetty 

Oppilaat saavat jatko-opintokel-
poisuuden toiselle asteelle. 

Kaikki 9 lk oppilaat saavat päät-
tötodistuksen.  

Toteutumisprosentti 

Pyritään saamaan aina rekrytilan-
teissa osaavaa henkilöstöä. Pide-
tään yllä ja lisätään henkilöstön 
osaamista.  

Kaikki opettajat ovat osaavia 
(substanssipätevyys) ja muodol-
lisesti kelpoisia. Kaikilla opettajilla 
on mahdollisuus osallistua am-
mattipätevyyttä täydentävään 
koulutukseen.  

Listataan poikkeamat. 
Kirjataan opettajien 
osallistumiset koulutuk-
siin.  

Uuden koulurakennuksen rakenta-
minen ja käyttöönotto.  

Rakennuksen takuuaikaisen toi-
mivuuden seuraaminen.  

Kirjataan havainnot ja 
tehdyt korjaukset. 

Jatketaan uuden koulun toimin-
takulttuurin kehittämistä. 

Toteutettu/ei toteutettu  
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Tili Tilin nimi 
TP 2021 Muutettu TA 

2022 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165305 Perusopetuksen tulosalue                 

 Tuloarviot ja 
määrärahat 

Tyhjä rivi     

30 Toimintatulot        68 222 97 100 77 840 75 000 75 000 
40 Toimintamenot -2 057 580 -1 937 682 -2 143 015 -2 192 692 -2 235 057 
5 Toimintakate -1 989 358 -1 840 582 -2 065 175 -2 117 692 -2 160 057 

  Tyhjä rivi     

 Laskennalliset 
kustannukset 

Tyhjä rivi     

71 
Poistot ja arvon-

alentumiset 
-314 336 -462 325 -519 000 -519 000 -399 500 

 Korko sitoutu-
neelle pääomalle 

0 0 0 0 0 

 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
  Tyhjä rivi       

 Tehtävän koko-
naiskustannukset 

-2 303 693 2 302 907 -2 584 175 -2 636 692 -2 559 557   
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Toimiala: Sivistystoimiala 
Tulosalue: Vapaan sivistystyön tulosalue 
Tulosalueen tehtävä: 
Musiikkitaiteen perusopetuksen tarjoaminen kunnan lapsille ja nuorille. Ikaalisten kansalaisopiston 
tarjoamat palvelut antavat ihmisten elämään yleissivistävää koulutusta, vapaatavoitteista osaa-
mista, elämyksiä, virkistystä ja iloa. 
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 
Perustoiminnan turvaaminen. 

Strateginen päämäärä vuosille  
2023-2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 
Hankitaan jatkossakin Pohjois-Sa-
takunnan kansanopiston kanna-
tusyhdistys ry/Kankaanpään opis-
tolta taiteen perusopetuksen mu-
siikkiopetuspalveluja. 

Jämijärven kunnalla on sopimuk-
sen mukaan 20 oppilaspaikkaa. 
Pyritään saamaan oppilaspaikat 
täyteen vuosittain.  

Osallistuneiden oppilai-
den määrä 

Ollaan mukana jatkossakin Ikaalis-
ten kansalaisopiston toiminnassa.  

Pyrkimyksenä on tulevaisuudessa-
kin saada erilaisia kursseja toteu-
tumaan Jämijärvellä lähipalveluna 
uudessa Pääsky-rakennuksessa.  

Toteutuu/ei toteudu 

 

Tili Tilin nimi 

TP 2021 Muu-
tettu TA 

2022 

TA 2023 TS 2024 TS 2025 

306 Vapaan sivistystyön tulosalue                  
 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi     

30 Toimintatulot    7 322 11 500 11 500 11 500 11 500 
40 Toimintamenot -18 557 -36 980 -38 500 -38 500 -38 500 
5 Toimintakate -11 235 -25 480 -27 000 -27 000 -27 000 

  Tyhjä rivi     
 Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi     

 Korko sitoutuneelle pää-
omalle 

0 0 0 0 0 

 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
  Tyhjä rivi       

 Tehtävän kokonaiskustan-
nukset 

-11 235 -25 480 -27 000 -27 000 -27 000   

 
 

 
 
 
 
  



 25 

Toimiala: Sivistystoimiala 
Tulosalue: Kirjaston tulosalue 
Tulosalueen tehtävä: 
Yleisen kirjaston tehtävät (Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492) 
1. tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin 
2. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa 
3. edistää lukemista ja kirjallisuutta 
4. tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen luku-
taitoon 
5. tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan 
6. edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua 
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 
Kokoelman kehittäminen ja kouluyhteistyö 
RFID-tarroituksen aloittaminen  
Selvittäminen mitä muutoksia ja hankintoja aukioloaikojen pidentäminen omatoimiaukiololla vaa-
tisi. 
Strateginen päämäärä vuosille  
2023–2025: 

Tavoite vuodelle 2023: Mittari: 

Kokoelmatyö: monipuolinen, uusiu-
tuva ja asiakkaita kiinnostava koko-
elma 

Poistetaan hankintoja enemmän 
kirjallisuutta. 

Poistettujen ja hankit-
tujen kirjojen määrä 

Kouluyhteistyö: kirjastonkäytön ope-
tuksen kehittäminen ja lukemisen 
edistäminen yhteistyössä koulun 
kanssa. 

Pyritään järjestämään opastus tai 
kirjavinkkaus kolmelle luokka-as-
teelle vuoden aikana. 

Järjestettyjen kirjaston-
käytön opastusten ja 
vinkkausten määrä 

Kirjastoaineiston RFID-tarroitus 
  
Kirjaston aukioloaikojen pidentäminen 
omatoimiaukiolon avulla. 

RFID-tarroituksen aloittaminen  
  
Hankerahoituksen hakeminen 
AVI:lta omatoimiaukiolojen mah-
dollistamiseen. 

RFID-tarroitetun aineis-
ton osuus koko aineis-
tosta 
  
Hankerahoitusta ha-
ettu / ei haettu 

Tarjota kuntalaisille mahdollisuus jär-
jestää näyttelyitä tai tutustua näytte-
lyihin sekä osallistua tapahtumiin. 

Kirjastossa järjestetään näyttelyitä 
ja tapahtumia. 

Järjestettyjen näytte-
lyiden ja tapahtumien 
määrä 
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Tili Tilin nimi 

TP 2021 Muu-
tettu TA 

2022 

TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165314 Kirjaston tulosalue                  
 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi     

30 Toimintatulot 5218 3 700 600 600 600 
40 Toimintamenot -134 716 -137 082 -156 694 -145 350 -146 172 
5 Toimintakate -129 498 -133 382 -156 094 -144 750 -145 572 

  Tyhjä rivi     
 Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi     
 Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 
 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
  Tyhjä rivi       

 Tehtävän kokonaiskustannuk-
set 

-129 498 -133 382 -156 094 -144 750 -145 572   
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Toimiala: Sivistystoimiala   
Tulosalue: Varhaiskasvatuksen tulosalue   
Tulosalueen tehtävä:   
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttaminen laadukkaasti, suunnitelmallisesti ja taloudel-
lisesti. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää sekä vastaa omalta osal-
taan lasten ja perheiden hyvinvoinnista.    
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella:   
1) varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laatu ja suunnitelmallisuus,  
2) kehittämistyö, 3) uusi päiväkoti ja 4) taloudellisuus 

  
Strateginen päämäärä vuosille 
2023-2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari:   

Laadukkaat ja monipuoliset palve-
lut, tarvittavat tukitoimet 

Laadunarviointi. Kansallisen arvi-
ointiviraston kyselyt. Kaksivuoti-
nen esiopetuskokeilu verrokki-
ryhmä. 

Ediva-lomakkeisto.  
Kaksivuotisen esiope-
tuskokeilun verrokkiryh-
män arviointi.   

Henkilöstön ammattitaidon kehittä-
minen 

Ensiapukoulutus + koulutus kos-
kien tuen eri muotoja varhais-
kasvatuksessa 

Toteutunut/ei toteutu-
nut. Kirjataan osallistu-
miset koulutuksiin.   

Uuden päiväkodin toimintaympäris-
tön kehittäminen  

Uuteen taloon luotujen käytäntö-
jen arviointia ja kehittämistä. 

Toteutunut/ei toteutu-
nut   

Palvelun tuottaminen kustannuste-
hokkaasti 

Äärivuorojen järkeistäminen var-
haiskasvatuksessa, kun koko 
henkilöstö saman katon alla. 

Varhaiskasvatuksen 
käyttöasteen tarkastelu. 

  
 

Tili Tilin nimi 
TP 2021 Muutettu 

TA 2022 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165315 Varhaiskasvatuksen tulosalue         
 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi     

30 Toimintatulot 82 313 87 660 42 150 42 000 42 000 
40 Toimintamenot -929 645 -918 807 -999 397 -1 038 838 -1 061 828 
5 Toimintakate -847 332 -821 147 -957 247 -996 838 -1 019 828 

 Laskennalliset kustannuk-
set 

Tyhjä rivi     

71 Poistot ja arvonalentumiset -9 521 -9 498 -92 900 -92 900 -69 900 
 Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 
 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
 Tehtävän kokonaiskust. -856 853 -840 645 -1 050 147 -1 089 738 -1 089 728   
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3.4 Hyvinvoinnin toimiala 

Toimiala: Hyvinvoinnin toimialue 
Tulosalue: Hyvinvointityön ja kulttuurin tulosalue 
Tulosalueen tehtävä: Kulttuuritoimi, Vapaa-aikatoimi, Matkailutoimi 
Paikkakunnan tapahtumien koordinointi ja järjestäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 
Laadukkaiden aktiviteettien tarjoaminen. Painopistealueina lapset ja nuoret. 
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnittelukaudella:  
Hyvinvointityön ja kulttuurin tulosalueella tavoitteena on tapahtumien tuottaminen ja koordinointi 
eri ikäryhmille painopisteenä perhetapahtumat. 
 
Ilmailun perinnehuoneen näyttely kesällä 2023. 
 
Suunnitelmallisuutta jatketaan vuosisuunnitelman avulla, jolla tavoitteena toiminnan vuosittaisen 
suunnitellun kehittäminen. Kokonaistoimintaa arvioidaan kuntalaiskyselyllä vuoden lopussa. Ta-
pahtumakalenteri tukee kunnan ja kolmannen sektorin tapahtumasuunnittelua. 
Strateginen päämäärä vuosille  
2023-2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 

Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan 
tukeminen 

Toiminta- ja kohdeavustusten ja-
kaminen uuden avustusjakosään-
nön avulla. Järjestötapaamisten 
järjestäminen. 

Toteutunut/ei toteutunut 

Kuntalaisten aktiivisuuden ja hyvin-
voinnin lisääminen 

Hyvinvointitoimialaa koskeva asu-
kastyytyväisyyskyselyn toteutta-
minen 

Toteutunut/ei toteutunut 
  

Tapahtumien tuottaminen ja 
koordinointi yhteistyössä yhdistys-
ten ja järjestöjen kanssa 

Toteutunut/ei toteutunut  
Tapahtumiin osallistu-
neiden määrä 

Toimialan vuosisuunnitelma ja ta-
pahtumakalenteri 

Toteutunut/ei toteutunut  
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Tili Tilin nimi 
TP 2021 Muutettu 

TA 2022 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165320 Hyvinvointityön ja kulttuurin tulosalue       
 

         
 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi       

30 Toimintatulot 9 616 11 000 11 000 10 500 10 500   

40 Toimintamenot -106 623 -99 872 -121 859 -121 200 -118 511   

5 Toimintakate -97 007 -88 872 -110 859 -110 700 -108 011   
         
  Tyhjä rivi       
 Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi       

71 Poistot ja arvonalentumiset -7 189 -7 188 -7 350 -7 350 -7 350   
 Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0   
 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
  Tyhjä rivi       

 Tehtävän kokonaiskustannuk-
set 

-104 196 -96 060 -118 209 -118 050 -115 361   
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Toimiala: Hyvinvoinnin toimialue 
Tulosalue: Liikunnan tulosalue 
Tulosalueen tehtävä: 
Liikuntatoimen tehtävät: liikuntaedellytysten luominen kuntalaisille, liikuntapaikkojen luominen ja 
huolto, liikunnallisten aktiviteettien tarjoaminen ikään katsomatta, ohjaustoiminta ja yhteistyö eri 
toimijoiden kanssa sekä kunnan eri osastojen kanssa, avustusten jakaminen, liikunnallisten palve-
lujen tarjoaminen, ostopalvelu  
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnittelukaudella:  
Liikunnan tulosalueella tavoitteena kehittää palvelutarjontaa eri kohderyhmille sopivaksi, jossa 
ohjattua toimintaa ja omaehtoista liikkumista edistetään. Toteutetaan liikuntaneuvonnan toimin-
tamalli tukemaan henkilökohtaista elintapaneuvontaa yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. 
 
Liikuntapaikkoja kehitetään suunnittelukaudella päivittämällä loppuosa Jämin ulkoilureittejä ledi-
valaisimille sekä kuntorata ledvalaisimiksi. Sivistystoimen ja teknisentoimen kanssa yhteistyössä 
edistetään lähiliikuntapaikka kuntalaislähtöiseksi. 
Strateginen päämäärä vuosille  
2023-2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 

Kuntalaislähtöisen liikuntaneu-
vontamallin kehittäminen 

Liikuntaneuvonta toimintamallin 
toteuttaminen yhteistyössä hyvin-
vointialueen ja muiden toimijoiden 
kanssa. 

Toteutunut/ei toteutunut  

Liikuntapalvelujen monipuolinen 
kehittäminen eri ikäryhmille 

Ohjatun liikunnan lisääminen eri 
kohderyhmille 

Ohjattuun toimintaan 
osallistuneiden määrä 
(lapset, aikuiset ja se-
niorit) 

Liikuntapaikkaverkoston ja kun-
nossapidon kehittäminen 

Jämin valaistun ulkoilureitin loppu-
osion päivittäminen ledeiksi sekä 
kuntoradan päivittäminen ledeiksi 

Toteutunut/ei toteutunut 

Terveysliikunnan aktivoiminen eri 
ikäryhmille 

Omaehtoiseen pyöräilyyn aktivoi-
minen 

LIIKU haastepyöräilyyn 
osallistuneiden määrä 

Omaehtoiseen kävelyyn aktivoimi-
nen 

Osallistuneiden määrä 
kuntovihkoon 

Kuntosalin käyttöasteen nostami-
nen 

Kuntosalin kävijämäärät 
kävijälaskurin perusteella 

Liikuntasalin käyttöasteen nosta-
minen 

Liikuntasalin käyttäjäryh-
mien määrä kävijälasku-
rin perusteella 
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Tili Tilin nimi 
TP 2021 Muutettu 

TA 2022 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165322 Liikunnan tulosalue                  
 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi     

30 Toimintatulot 5 284 4 000 4 500 4 500 4 500 
40 Toimintamenot -82 480 -96 778 -102 781 -103 982 -103 982 
982 Toimintakate -77 196 -92 778 -98 281 -99 482 -99 482 

  Tyhjä rivi     
 Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi     

71 Poistot ja arvonalentumiset -13 569 -12 119 -29 550 -27 000 -19 350 
 Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 
 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
  Tyhjä rivi       

 Tehtävän kokonaiskustannuk-
set 

-90 765 -104 897 -127 831 -126 482 -118 832   
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Toimiala: Hyvinvoinnin toimialue 
Tulosalue: Nuorisotyön tulosalue 
Tulosalueen tehtävä: 
Nuorisotyön tulosalueen tehtävät: Nuorisotoimi- ja raittiustyö. Koululaisten iltapäiväkerhotoiminta, 
leiritoiminta, Nuorisotila Cellari, Nuorisovaltuusto 

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 
Nuorisotyön tulosalueen tavoitteena on kehittää lasten- ja nuorten harrastustoimintaa tukemaan 
lasten ja nuorten kasvua sekä kehitystä. Cellarin toimintaympäristöä kehitetään nuoria ja paikalli-
sia järjestöjä osallistamalla. Yhteistyötä etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa jatketaan ja nuori-
sovaltuuston asemaa vahvistetaan tukemalla heidän toimintaansa ja vaikuttamismahdollisuuk-
sia. Etsitään toteuttamismahdollisuuksia kansainvälisen nuorisotyön toteuttamiseksi kuntastrate-
gian mukaisesti. 
Strateginen päämäärä vuosille  
2023-2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tu-
keminen 

Nuorisotila Cellarin toimintaympä-
ristön kehittäminen - järjestöyh-
teistyö  

Nuorisotila Cellarin  
kävijämäärä  
Järjestöyhteistyöillat 

Lasten ja nuorten harrastustoimin-
nan kehittäminen 

Ohjatun lasten ja nuorten harras-
tustoiminnan lisääminen 

Ohjattuihin lasten ja 
nuorten harrastusryh-
miin osallistuvien 
määrä 

Lasten ja nuorten osallisuuden ja 
vaikuttamismahdollisuuksien vah-
vistaminen 

Nuorten valtuustoryhmän toimin-
nan tukeminen ja vaikuttamis-
mahdollisuuksien kehittäminen. 
Nuorisovaltuuston aloitteiden ja 
hyvän hallintotavan kehittäminen. 

Toteutunut/ei toteutu-
nut 
Nuorisovaltuuston  
aloitteiden määrä. 

 

Tili Tilin nimi 
TP 2021 Muutettu 

TA 2022 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165326 Nuorisotyön tulosalue                  
 Tuloarviot ja määrärahat Ti     

30 Toimintatulot 8 415 6 060 5 000 5 000 5 000 
40 Toimintamenot -43 648 -56 685 -57 373 -56 873 -56 873 
5 Toimintakate -35 233 -50 625 -52 373 -51 873 -51 873 

 Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi     
 Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 
 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
 Tehtävän kokonaiskustannukset -35 233 -50 625 -52 373 -51 873 -51 873   
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3.5 Tekninen toimiala 

Toimiala: Tekninen toimi 
Tulosalue: Tekninen hallinto 
Tulosalueen tehtävä: 
Teknisen toimen tehtävänä on huolehtia ja vastata teknisten palveluiden toimivuudesta, kehittä-
misestä ja taloudesta kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Teknisen toimen teh-
täviin kuuluu myös rakennusvalvonta.  

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 
Teknisen sektorin tehtävien hoito tasapuolisesta ja joustavasti voimassa olevien lakien, sekä mää-
räysten mukaisesti.  Välittää tietoa ja neuvoja kuntalaisille ja muille teknisen toimen palveluita tar-
vitseville. Rakennusvalvonnan nopea ja joustava prosessi. 
Strateginen päämäärä vuosille  
2023-2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 
Rakennusten ja ympäristön kun-
nossapitoon panostaminen 

Keväällä 2023 suoritetaan ympä-
ristökatselmus  toteutettu/ ei toteutettu 

Joustava ja tasapuolinen raken-
nuslupaprosessi 
  

Rakennusjärjestyksen päivittämi-
sen käynnistys rakennuslain uu-
distuksen mukaiseksi (voimaan 
01.01.2024) 

päivitetty / ei päivitetty 

Sähköinen rakennuslupajärjes-
telmä, mikäli kohtuuhintainen jär-
jestelmä löytyy pieniin lupamäärin 
verraten.  

otettu käyttöön / ei 
otettu käyttöön 

Välitetään tietoa sekä neuvoja  
asiakkaille ja muille kuntalaisille 

Tiedotetaan ajankohtaisista asi-
oista kunnan www-sivuilla toteutettu/ ei toteutettu 

 

Tili Tilin nimi 
TP 2021 Muutettu 

TA 2022 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165400 Teknisen hallinnon tulosalue                  
 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi     

30 Toimintatulot 19 714 15 000 15 000 15 000 15 000 
40 Toimintamenot -189 014 -201 938 -178 685 -174 732 -177 081 
5 Toimintakate -169 300 -186 938 -163 685 -159 732 -162 081 

 Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi     
 Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 
 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
  Tyhjä rivi       
 Tehtävän kokonaiskustannukset -169 300 -186 938 -163 685 -159 732 -162 081   

 
 
 
 
 
 
 



 34 

 
 

Toimiala: Tekninen toimi 
Tulosalue: Kiinteistötoimi 
Tulosalueen tehtävä: 
Kunnan omistuksessa olevat kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja asumisviihtyvyydestä huo-
lehditaan. Kuntakonsernin kiinteistöjen omistajaohjaus saa tuen kiinteistötoimen osaamisesta. 

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 
Kiinteistötoimen painopisteet ovat ylläpitää kiinteistöjä, vuokrata asuntoja suoraan kunnan 
omistamista rivitaloista sekä kuntakonserniin kuuluvista taloyhtiöistä.  
Strateginen päämäärä vuosille  
2023-2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 
Kiinteistöjen kunnossapidosta 
huolehtiminen tehokkaasti, kun-
nossapitosuunnitelman mukai-
sesti toteuttaen 

Kiinteistöstrategian ja kunnossa-
pitosuunnitelman laadinta 

Totetettu /  
Ei toteutettu 

Rakennusten esteettömyyden 
parantaminen 

Esteettömyyskartoituksen teke-
minen/ siinä esiin nousevien toi-
menpiteiden toteutuksien käyn-
nistäminen 

Toteutettu /  
Ei toteutettu 

 

Tili Tilin nimi 
TP 2021 Muutettu 

TA 2022 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165402 Kiinteistötoimen tulosalue                  
 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi     

30 Toimintatulot 208 662 228 880 209 500 214 000 214 100 
40 Toimintamenot -224 881 -219 152 -223 095 -221 336 -222 635 
5 Toimintakate -16 219 9 728 -13 595 -7 336 -8 535 

  Tyhjä rivi     
 Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi     

71 Poistot ja arvonalentumiset -63 820 -83 655 -59 350 -58 650 -58 000 
 Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 
 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
  Tyhjä rivi       

 Tehtävän kokonaiskustannuk-
set 

-80 039 -73 926 -72 945 -65 986 -66 535   
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Toimiala: Tekninen toimi 
Tulosalue: Yleisten alueiden tulosalue 
Tulosalueen tehtävä: 
Kunnallistekniikan toimialueeseen kuuluu kaavateiden, sekä puistojen ja muiden yleisten alueiden 
suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito, sekä yksityisteiden avustaminen hoitosopimuksilla 
(talvihoito). Sekajätehuoltopalvelujen tuottaminen pääosin kesäasukkaille sekä kierrätysasteen 
parantaminen sekä jätehuoltoneuvonta. Kierrätyksestä vastaa pahvin, pienmetallin ja lasin osalta 
Rinki Oy. Muiden jakeiden kierrätyksestä vastaa kunta, (muovi, isommat metalliromut sekä sähkö-
romu ja vaarallisen jätteen keräystempaukset). Kaavoituksen tavoitteena on hyvän ja toimivan 
elinympäristön edellytysten aikaansaaminen ja rakentamisedellytysten parantaminen. Maa- ja 
metsätilat: Kunnan omistamien maa- ja metsätilojen kunnossapito 
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 
Keskusta alueen yleisilmeen kohentaminen.  Hoitaa metsiä jatkuvan kasvatuksen periaatteella. 
Uusien rakennuspaikkojen lisääminen Perhepuiston asemakaavan laajennuksella, kunnallisteknii-
kan rakentamisella Tuulenpesän tonteille. 
Strateginen päämäärä vuosille  
2023-2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 
Keskustan alueen yleisen ilmeen 
kohentaminen 

Taajamaporttien uusiminen kirjas-
ton ympäristön kunnostus 

toteutettu / ei toteu-
tettu 

Katuvalaistuksen kehittäminen 
energiataloudellisemmaksi 

Energiatehokkaiden valaisimien 
vaihto asteittain 

vaihdettu / ei vaihdettu 

Vaarallisten jätteiden keräys 
Keräystempauksen järjestäminen 
alkusyksystä 2023 

järjestetty / ei järjes-
tetty 

Kaavoituksella rakentamisedelly-
tysten parantaminen 

Perhepuiston laajennuksen ase-
makaavoituksen jatkaminen 

Perhepuiston laajennus 
toteutettu / ei toteu-
tettu 

Tuulenpesän alue 
Tuulenpesän kunnallistekniikka 
suunnittelu ja rakentamisen käyn-
nistäminen  

Tuulenpesän kunnallis-
tekniikka aloitettu 
kyllä/ei 

Yleisten alueiden esteettömyyden 
parantaminen 

Esteettömyyskartoituksen tekemi-
nen/ siinä esiin nousevien toimen-
piteiden toteutuksien käynnistä-
minen 

Toteutettu / Ei toteu-
tettu 

Liikenneturvallisuuteen panostami-
nen 

Liikenneturvatyöryhmässä toimi-
minen/ siellä esiin nousevien toi-
menpiteiden toteutuksien käynnis-
täminen 

Toteutettu / Ei toteu-
tettu 
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Tili Tilin nimi 
TP 2021 Muutettu 

TA 2022 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165408 Yleisten alueiden tulosalue                  
 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi     

30 Toimintatulot 29 529 36 600 47 000 47 000 47 000 
40 Toimintamenot -220 591 -215 976 -225 620 -225 959 -225 893 
5 Toimintakate -191 063 -179 376 -178 620 -178 959 -178 893 

  Tyhjä rivi     
 Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi     

71 Poistot ja arvonalentumiset -95 194 -73 394 -75 200 -67 300 -60 400 
 Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 
 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
  Tyhjä rivi       
 Tehtävän kokonaiskustannukset -286 257 -252 770 -253 820 -246 259 -239 293   
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Toimiala: Tekninen toimi 
Tulosalue: Palo- ja pelastustoimi 
Tulosalueen tehtävä: 
Pelastustoimen hoitamisesta vastaa Satakunnan Pelastuslaitos. 

Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 
 Pelastustoimi siirtyy maakunnan järjestämisvastuulle vuoden 2023 alusta. 

Strateginen päämäärä vuosille  
2023-2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 
Erillisen tulosalueen päättäminen    

 
 

Tili Tilin nimi 
TP 2021 Muutettu 

TA 2022 
TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165430 
Palo- ja pelastustoimen tulos-
alue 

          

       
 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi     

30 Toimintatulot 50 588 51 100 51 100 51 100 51 100 
40 Toimintamenot -214 782 -210 055 -10 265 -10 265 -10 265 
5 Toimintakate -164 194 -158 955 40 835 40 835 40 835 

  Tyhjä rivi     
 Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi     

71 Poistot ja arvonalentumiset -5 263 -7 202 -4 500 -4 200 -3 950 
 Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 
 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
  Tyhjä rivi       
 Tehtävän kokonaiskustannukset -169 457 -166 157 36 335 36 635 36 885   
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3.6 Viemärilaitos (Liikelaitos) 

Toimiala: Tekninen toimi 
Tulosalue: Viemärilaitos 
Tulosalueen tehtävä: 
Jätevesien käsitteleminen viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti. Jätevedenpuh-
distamon kustannustehokas toiminta. 
Toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella: 
Lietekuivaimen korjaukset, ilmakompressorin uusinta ja hiekan erotuslaitteisto hankinta. Jäte-
vedenpuhdistamon kannattavuuden parantaminen perusmaksun käyttöönotolla. 
Strateginen päämäärä vuosille  
2023-2025: Tavoite vuodelle 2023:  Mittari: 

Toimintavarmuuden turvaaminen 
Investointivarauksella turvataan 
laitehankinnat 

Laitehankinnat toteu-
tettu / ei toteutettu 

Lupaehtojen noudattaminen 
KVVY:n tekemien kertaraporttien 
ja vuosi yhteenvedon ohjeistuk-
siin reagointi 

Reagoitu / ei reagoitu 

Taloudellisesti kannattava 
Perusmaksun käyttöönoton val-
mistelu 

Toteutunut / ei toteutu-
nut 

 
 

Tili Tilin nimi 

TP 2021 Muu-
tettu TA 

2022 

TA 2023 TS 2024 TS 2025 

165431 Viemärilaitoksen tulosalue                  
 Tuloarviot ja määrärahat Tyhjä rivi     

30 Toimintatulot 87 234 98 600 75 000 80 000 80 000 
40 Toimintamenot -155 908 -121 205 -144 940 -145 390 -146 258 
5 Toimintakate -68 674 -22 605 -69 940 -65 390 -66 258 

  Tyhjä rivi     
 Laskennalliset kustannukset Tyhjä rivi     

71 Poistot ja arvonalentumiset -52 808 -50 485 -26 300 -20 900 -19 350 
 Korko sitoutuneelle pääomalle 0 0 0 0 0 
 Muut laskennalliset kustannukset 0 0 0   
  Tyhjä rivi       
 Tehtävän kokonaiskustannukset -121 482 -73 090 -96 240 -86 290 -85 608   
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3.10 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 

Tilin nimi 

TP 2021 TA 2022   TA 2023 2024 2025 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 10           
TOIMINTAKULUT 8 786 11 044   11 050 11 050 -11 050 
TOIMINTAKATE -8 786 -11 044   -11 050 -11 050 -11 050 
YLEISHALLINNON TOIMIALA 10           
TOIMINTATUOTOT 759 916 238 799   338 911 325 911 246 512 
TOIMINTAKULUT -7 610 713 -7 746 333   -1 328 242 -1 234 579 -1 235 329 
TOIMINTAKATE -6 850 798 -7 507 534   -839 331 -823 668 -903 817 
SIVISTYSTOIMIALA 10           
TOIMINTATUOTOT 163 550 219 960   132 090 129 100 129 100 
TOIMINTAKULUT -3 202 726 -3 108 643   -3 429 295 -3 509 084 -3 577 798 
TOIMINTAKATE -3 037 176 -2 888 683   -3 297 205 -3 379 984 -3 448 698 
HYVINVOINNIN TOIMIALA 10           
TOIMINTATUOTOT 23 315 21 060   20 500 20 000 20 000 
TOIMINTAKULUT -232 751 -253 336   -282 014 -282 055 -279 365 
TOIMINTAKATE -209 436 -232 276   -261 514 -262 055 -259 365 
TEKNINEN TOIMIALA 10           
TOIMINTATUOTOT 308 493 331 580   322 600 327 100 327 200 
TOIMINTAKULUT -849 269 -847 121   -637 666 -632 292 -635 874 
TOIMINTAKATE -540 776 -515 541   -315 066 -305 192 -308 674 

 
YHTEENVETO 10           
TOIMINTATUOTOT 1 257 273 811 399   814 101 802 111 722 812 
TOIMINTAKULUT -11 900 948 -11 966 476   -5 688 267 -5 669 060 -5 739 366 
TOIMINTAKATE -10 643 675 -11 155 077   -4 874 166 -4 866 949 -5 016 554 
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4 TULOSLASKELMAOSA 
1. Toimintatuotot 

Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen yhteissumma 
 

2. Toimintakulut 
Käyttötalousosan tulosalueiden toimintakulujen yhteissumma 
 

3. Toimintakate 
Käyttötalousosan tulosalueiden toimintatuottojen yhteissumman ja toimintakulujen yhteissum-
man erotus eli käyttötalouden nettomeno yhteensä. 
 

4. Verotulot 
Verotuloarvio (sisältää kunnan tuloveron, osuuden yhteisöverosta ja kiinteistöveron) euroa: 
 

2023 3.611.000 
2024 3.593.000 
2025 3.636.000 
 

Verotulot on arvioitu Kuntaliiton ennusteiden perusteella. 
 
Tulovero%    9,86  (v. 2022 22,50) 
 
Kiinteistövero 
- yleinen kiinteistövero  1,03 % 
- vakituiset asuinrakennukset  0,45 % 
- muut asuinrakennukset  1,03 % 
- rakentamattomat rakennuspaikat  4,00 % 
- yleishyödylliset yhteisöt  0,00 % 
- voimalaitokset    3,10 % 

 
5. Valtionosuudet  

Käyttötalouden valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton ennakkolaskelman mukaan.  
 

6. Korkotuotot ja kulut sekä muut rahoitustulot ja -menot 
Osinkotuotot, peruspääoman korot kuntayhtymiltä, saatujen viivästyskorkojen ja verotilitysten 
korkotulot. Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen, verotilitysten ja maksettujen viivästyskorkojen korko-
menot. 
Muut rahoitustuotot ja kulut. 
 

7. Vuosikate 
Toimintakate+verotulot+valtionosuudet-rahoitusmenot+rahoitustulot. 
 

8. Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 
Poistosuunnitelman mukaan arvioidut poistot käyttöomaisuudesta. 
 

9. Tilikauden tulos 
Vuosikate-poistot +/- satunnaiset erät. 
 

10. Tilikauden yli-/alijäämä 
Tilikauden tulos +/- rahastojen muutokset. 
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Talousarvio käyttötalous 
        
  TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

TOIMINTATUOTOT 1 344 506,31 909 999,00 889 101,00 882 111,00 802 812,00 
Myyntituotot 627 804,44 505 659,00 525 611,00 531 611,00 452 212,00 
Maksutuotot 92 854,26 104 000,00 68 500,00 68 500,00 68 500,00 
Tuet ja avustukset 334 856,30 8 560,00 22 490,00 4 500,00 4 500,00 
Muut toimintatuotot 288 991,31 291 780,00 272 500,00 277 500,00 277 600,00 
TOIMINTAKULUT 12 056 855,67 12 087 681,30 5 833 206,86 5 814 450,16 5 885 623,61 
Henkilöstökulut 2 790 031,51 2 797 576,30 3 145 712,86 3 219 811,16 3 293 579,61 
Palvelujen ostot 8 345 206,72 8 487 625,00 1 794 688,00 1 799 598,00 1 795 778,00 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 402 613,82 394 350,00 465 075,00 457 985,00 459 085,00 
Avustukset 257 041,49 194 750,00 209 500,00 210 500,00 210 500,00 
Muut toimintakulut 261 962,13 213 380,00 218 231,00 126 556,00 126 681,00 
TOIMINTAKATE -10 712 349,36 -11 177 682,30 -4 944 105,86 -4 932 339,16 -5 082 811,61 
Verotulot 6 376 352,84 6 154 000,00 3 611 000,00 3 593 000,00 3 636 000,00 
Valtionosuudet 5 462 467,00 5 645 700,00 1 856 200,00 1 856 200,00 1 856 200,00 
Rahoitustuotot ja -kulut -43 120,70 -47 900,00 -151 600,00 -101 600,00 -101 600,00 
Muut rahoitustuotot 6 002,79 2 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 
Korkokulut -44 269,34 -48 500,00 -150 000,00 -100 000,00 -100 000,00 
Muut rahoituskulut -4 854,15 -1 500,00 -5 700,00 -5 700,00 -5 700,00 
VUOSIKATE 1 083 349,78 574 117,70 371 494,14 415 260,84 307 788,39 
Poistot ja arvonalentumiset 605 916,11 747 646,00 861 306,00 841 906,00 677 606,00 
Suunnitelman mukaiset poistot 330 916,11 473 117,00 861 306,00 841 906,00 677 606,00 
Arvonalentumiset 275 000,00 274 529,00 0,00 0,00 0,00 
TILIKAUDEN TULOS 477 433,67 -173 528,30 -489 811,86 -426 645,16 -369 817,61 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 477 433,67 -173 528,30 -489 811,86 -426 645,16 -369 817,61 
      
Tavoitteet ja tunnusluvut      
Toimintatulot / Toimintamenot % 11,15 % 7,53 % 15,24 % 15,17 % 13,64 % 
Vuosikate / Poistot, % 178,8 % 76,79 % 43,13 % 49,32 % 45,42 % 
Vuosikate, euro/asukas 642,94 340,72 220,47 246,45 182,66 
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 658 159,91 484 631,61 -5 180,25 -431 825,41 -801 643,02 
      
Asukasmäärä vuoden lopussa 1685 1685 1685 1685 1685 
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Talousarvio käyttötalous (ulkoinen) 
        
  TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 
TOIMINTATUOTOT 930 401,02 644 880,00 571 090,00 564 100,00 564 200,00 
Myyntituotot 213 699,15 271 260,00 207 600,00 213 600,00 213 600,00 
Maksutuotot 92 854,26 104 000,00 68 500,00 68 500,00 68 500,00 
Tuet ja avustukset 334 856,30 8 560,00 22 490,00 4 500,00 4 500,00 
Muut toimintatuotot 288 991,31 261 060,00 272 500,00 277 500,00 277 600,00 
TOIMINTAKULUT 11 643 390,38 11 822 562,30 5 587 947,86 5 573 071,16 5 647 774,61 
Henkilöstökulut 2 790 031,51 2 797 576,30 3 145 712,86 3 219 811,16 3 293 579,61 
Palvelujen ostot 7 973 181,34 8 253 226,00 1 562 890,00 1 570 005,00 1 569 715,00 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 402 613,82 394 350,00 465 075,00 457 985,00 459 085,00 
Avustukset 257 041,49 194 750,00 209 500,00 210 500,00 210 500,00 
Muut toimintakulut 220 522,22 182 660,00 204 770,00 114 770,00 114 895,00 
TOIMINTAKATE -8 196 077,26 -8 628 186,00 -4 918 242,86 -4 908 476,16 -5 058 948,61 
Verotulot 6 376 352,84 6 154 000,00 3 611 000,00 3 593 000,00 3 636 000,00 
Valtionosuudet 5 462 467,00 5 645 700,00 1 856 200,00 1 856 200,00 1 856 200,00 
Rahoitustuotot ja -kulut -43 120,70 -47 900,00 -151 600,00 -101 600,00 -101 600,00 
Muut rahoitustuotot 6 002,79 2 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 
Korkokulut -44 269,34 -48 500,00 -150 000,00 -100 000,00 -100 000,00 
Muut rahoituskulut -4 854,15 -1 500,00 -5 700,00 -5 700,00 -5 700,00 
VUOSIKATE 3 599 621,88 3 123 614,00 397 357,14 439 123,84 331 651,39 
Poistot ja arvonalentumiset 605 916,11 747 646,00 861 306,00 841 906,00 677 606,00 
Suunnitelman mukaiset 
poistot 330 916,11 473 117,00 861 306,00 841 906,00 677 606,00 

Arvonalentumiset  275 000,00 274 529,00    
TILIKAUDEN TULOS 2 993 705,77 2 375 968,00 -463 948,86 -402 782,16 -345 954,61 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALI-
JÄÄMÄ 476 793,67 -173 528,30 -562 563,86 -503 277,16 -370 580,61 
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5 RAHOITUSLASKELMAOSA 

 
Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka kunnan menot rahoitetaan. Sen avulla koo-
taan tulorahoitus ja pääomarahoitus sekä investointien hankintamenot ja muut pää-
omamenot yhteen laskelmaan. Toiminnan ja investointien rahavirta osoittaa laskel-
massa tulojen ja menojen erotuksen, joka on katettava. Rahoitustarve voidaan kattaa 
tai sitä voidaan pienentää käyttö- ja investointimenojen pienentämisellä, vero- ja 
maksutulojen kasvattamisella tai lainanotolla. 
 
Rahoituslaskelman tulorahoitus muodostuu tuloslaskelmasta siirtyvästä vuosikat-
teesta, arvioiduista satunnaisista eristä, investointien valtionosuuksista, käyttöomai-
suuden myyntituloista sekä antolainojen lyhennyksistä. Näillä tuloilla katetaan tulevia 
investointeja ja antolainojen lisäyksiä.  
 
31.12.2022 kunnalla on lainaa 11,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarvioon on va-
rattu yhteensä 1,0 miljoonaa euroa talousarviolainaa. 
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Rahoitusosa 

 
 
 
  

Tilinimi 

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 

Toiminnan rahavirta      

Vuosikate 1 083 349,45 574 118 371 494,14 415 260,84 307 788,39 
Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 
Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 0 0 

  574 118 371 494,14 415 260,84 307 788,39 
      

Investointien rahavirta      

Investointimenot 5 646 545,98 -6 700 000 -605 000,00 -193 000,00 -13 000,00 
Rahoitusosuudet investoin-

teihin 
490 386,00 115 000 275 000,00 0 0 

Pysyvien vastaavien hyödyk-
keiden luovutustulot 

0 0 0 0 0 

  -6 585 700 -330 000,00 -193 000,00 -13 000,00 
      

Toiminnan ja investointien ra-
havirta 

-4 072 810,53 -6 011 582 41 494,14 222 260,84 294 788,39 

      

Rahoituksen rahavirta      

Antolainauksen muutokset 0     

Antolainauksen lisäykset 0 -100 000 0 0 0 
Antolainauksen vähennykset 0 0 0 0 0 

  -100 000 0 0 0 
      

Lainakannan muutokset      

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 500 000,00 0 1 000 000 0 0 
Pitkäaikaisten lainojen vä-

hennys 
-1 202 318,96 -1 625 380 -1 402 578,96 -1 340 578,96 -1 284 578,96 

Lyhytaikaisten lainojen muu-
tos 

-500 000,00 0 -1 113 800,00 -49 500,00 -56 000,00 

  -1 625 380 -1 516 378,96 -1 390 078,96 -1 340 578,96 
      

Oman pääoman muutokset  0 0 0 0 
      

Muut maksuvalmiuden muu-
tokset 

     

Toimeksiantojen varojen ja 
pääomien muutokset 

963,53 0 0 0 0 

Vaihto-omaisuuden muutos  0 0 0 0 
Saamisten muutos 700 492,60 0 0 0 0 
Korottomien velkojen muutos 615 983,53 0 0 0 0 

  0 0 0 0 
      

Rahoituksen rahavirta 9 115 120,70 -1 725 380 -1 474 884,82 -1 167 818,12 -1 045 790,57 
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6 INVESTOINTIOSA 
Hanke  menot/tulot TA 2022 TA 2023 SV 2024 SV 2025 
      
Sairaanhoitopiiri  62700    
      
      
Sivistystoimen tilahanke menot 5100000    

 tulot -115000    
      
Sivistystoimen tilahankkeen 
kalustaminen 

 890000    

Sivistyslautakunnan osuus  853000    
Hyvinvointilautakunnan osuus  37000    
      
Ohjelmistohankinnat  30000    
      
ATK-hankinnat  13000 13000 13000 13000 
Kunnan yhteiset tietokonehan-
kinnat kootusti 

     

      
Tuulenpesä  300000 200000 100000  
Katualueiden pohjatutkimus, 
suunnittelu ja rakennustöiden 
käynnistys 2023.  
Rakennustöiden jatko 2024. 

     

      
Perhepuiston kaava  25000 62000   
Kaavoitus jatkuu, mm. inven-
tointeja 

     

      
Kunnanhallituksen investointi-
varaus 

 100000    

      
Ulkoilureittien valaistus  40000 25000   

Ulkoilu- ja virkistysalueiden 
perusparannus 

 10000    

      
Jämin uuden maastopyörärei-
tin reitittäminen ja kyltitys 

  10000   

      
Teknisen investointivaraus   50000   
Taajamaporttien rakentaminen      
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Jätevedenpuhdistamon lait-
teiston uusinta 

 120000 140000 60000  

Lietekuivaimen korjaukset, ilma-
kompressorin uusinta, auto-
maatiosaneeraus jatkuu 

     

      
Yleisten alueiden kunnostus   20000   
Kirjaston ympäristön kunnostus      

      
Viemärilaitos  10000 20000 10000  
Viemäriverkoston osan sanee-
raus 

     

      
Pääskyn päiväkoti   10000   
Uuden ryhmän perustaminen 
vanhustentalosäätiön raken-
nukseen, mikäli lapset eivät 
mahdu uuteen Pääsky raken-
nukseen. Henkilöstön palkkauk-
sessa on huomioitu jo. 

     

      
Pääsky-rakennus   20000 10000  
Rakennuksen käyttöönotto on 
käynnissä, jolloin ilmenee erilai-
sia muutos- ja lisähankintatar-
peita 

     

      
Lähiliikuntapaikka menot  275000   
Vanhan koulun alueelle raken-
tuu kaukalo, areena, katukoris, 
pulkkamäki jne. 

tulot  -275000   

      

Ruohonleikkuri   15000   
Ammattikäyttöön tarkoitettu 
ajettava ruohonleikkuri 

     

      
Paloasema   20000   
Paloaseman korjauksia      
      

YHTEENSÄ, netto  6 585 700 605 000 193 000 13 000 

 


