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1. TALOUSARVION 2021 JA -SUUNNITELMAN 2022 – 2023 LAA-

DINNAN YLEISPERUSTELUT  
 

1.1. KUNTALAIN TALOUSSÄÄNNÖKSET 

 

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ot-

taen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyt-

tävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on ta-

loussuunnitelman ensimmäinen vuosi.  

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio 

ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoita-

miseen turvataan.  

 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa 

enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee 

taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla kattamaton alijäämä mainittuna ajanjaksona 

katetaan.  

 

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoi-

tetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talous-

arviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.  

 

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

 

 1.2. KANSANTALOUDEN JA KUNTATALOUDEN KEHITYS SEKÄ KUNNAN OMA TILANNE 

JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT   

 

1.2.1. Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys 

 

Valtiovarainministeriön (VM) taloudellisen katsauksen (Syksy 2020) perusteella Suomen bruttokansantuot-

teen (BKT) arvioidaan supistuvan koronaviruksen (Covid-19) aiheuttaman talouden seisahtumisen seurauk-

sena 4,5 % vuoden 2020 loppuun mennessä. Valtion elvytyksen arvioidaan tukevan talouskasvua siten, että 

BKT:n arvioidaan kasvavan hitaasti 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022 vuonna 2020 supistuneesta tasosta al-

kaen.  

 

Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja. Koronatilanne 

on epidemian toisenkin vaiheen parhaillaan ollessa käynnissä pysynyt Suomessa suhteellisen hyvänä ja 

VM:n ennusteessa oletetaan, että näin on myös tulevaisuudessa. Euroopassa ja erityisesti Yhdysvalloissa tau-

titilanne on heikompi. Rokotteen valmistuminen ja sen seurauksena kansainvälisen kaupan elpyminen on 

useiden viranomais- ja medialähteiden mukaan mahdollista vuoden 2021 aikana.   

 

Sekä valtiontalous että kuntatalous ovat alijäämäisiä ilman koronaviruksen vaikutustakin. Julkisen talouden 

alijäämä kasvaa vuonna 2020 18 mrd. euroon. Julkisyhteisöjen velka on n. 70 prosenttia suhteessa BKT:hen. 

Valtiovarainministeriö arvioi julkisen talouden tulojen ja menojen välisen epätasapainon pienenevän lähi-

vuosina, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät koronaepidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet 

päättyvät. Tukitoimista, niiden määrästä ja kestosta vuoden 2021 jälkeen, ei ole vielä tarkempaa tietoa. Val-

tiovarainministeriö päättelee, että julkinen talous pysyy tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvu-

aan. 

 

Kunta-alan vuonna 2020 sovitut virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa vuoteen 2022 asti. Sopimusten 

mukainen toinen yleiskorotus tehdään sopimusaloilla vuoden 2021 aikana. Korotukset ovat sopimusaloilla 

hienoisesti ja maksuperusteiltaan osin eriytyen yhteensä noin 2 %-yksikköä. Kuntaliiton ylläpitämän tilaston 
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perusteella peruspalveluiden hintaindeksin muutos on vuonna 2,4 %-yksikköä. Kunnan kustannustason voi-

daan siten arvioida korottuvan 2 – 2,5 %-yksikköä vuonna 2021. 

 

1.2.2. Joroisten kunnan talouden näkymät 

 

Joroisten kunnan taloudellinen tilanne heikkeni alijäämäisten tulosten seurauksena vuosina 2018 ja 2019. 

Tuolloin erityisesti verotulot laskivat voimakkaasti johtuen muun muassa verojärjestelmään tehdyistä muu-

toksista sekä kilpailukykysopimuksen vaikutuksista ansiotulokertymään. Vuoden 2020 osalta kuntien vero-

kertymään on vaikuttanut suuresti koronavirus pandemia, joka osaltaan on pienentänyt verotulokertymää. 

Valtion kuntia tukevan talouspolitiikan seurauksena (yhteisöveron jako-osuuden korotus) kuntien kokonais-

verotulokertymä ei kuitenkaan olisi merkittävästi laskemassa Joroisissa vuonna 2020.  

 

Valtion elvytystoimenpiteiden ja omien talouden tasapainotustoimenpiteiden yhteisvaikutuksesta Joroisten 

tulos on muodostumassa vuonna 2020 ylijäämäiseksi. Mahdollisen ylijäämän määrää ei tätä kirjoitettaessa 

kuitenkaan kyetä vielä määrittämään, sillä tulopuolella valtio on ilmoittanut vähentävänsä arvioitua toetutu-

nutta yhtiöverotulojen vähentymistä suuremmat kompensaationsa loppuvuoden verotilityksistä ja menopuo-

lella on tiedossa merkittäviä kertaeriä esimerkiksi erityissairaanhoidon kuntaosuuksien maksuissa. 

 

Kirjoitushetkellä hyvältä vaikuttava tulokertymän kasvu arvioidaan lyhytaikaiseksi. Valtion voimakkaan 

elvytyksen jatkamisesta suunnitelmakausilla 2022 – 2023 ei ole tietoa. 

 

Joroisten verotulojen osalta vuoden 2021 talousarvion laadinnassa on käytetty VM:n painelaskelman sekä 

kuntaliiton veroennustekehikon verotuloja koskevia tietoja. Niiden perusteella kunnalle olisi tulossa noin 1 

miljoonan euron korotus vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna ja noin 0,3 miljoonan euron korotus vuoden 

2020 talousarvioon verrattuna. Korotuksen toteutuminen edellyttää arvioidun mukaista, taloudellisesti aikai-

sempien kaltaista hyvää vuotta Joroisten elinkeinoelämältä. Erityisesti kansainvälisen taloustilanteen vuoksi 

verotulojen kertymisen suhteen on suurta epävarmuutta ja niiden kertymistä on syytä seurata tarkasti pitkin 

talousarviovuotta. 

 

Kuntaliiton 5.11.2020 julkaiseman VOS ennakkolaskelman perusteella Joroisten valtionosuudet olisivat vuo-

delle 2021 yhteensä 12,952 milj. euroa, jossa olisi korotusta vuoden 2019 toteumaan verrattuna noin 0,6 mil-

joonaa euroa. Edellä kohdassa 1.2.1 mainitun VM:n katsauksenkin perusteella valtion koronatoimet on arvi-

oitava väliaikaisiksi. Siten nyt voimakkaasti nousseet valtionosuustasot eivät välttämättä kestä tulevina vuo-

sina. 

 
Kunnan toimintakulujen arvioidaan kasvavan vuonna 2021 merkittävistä talouden tasapainotustoimista huo-

limatta noin 0,4 miljoonaa euroa. Palkkojen ja kulujen yleistä korotusta ei kyetä täysimääräisesti kattamaan 

kunnan tasapainottavilla toimenpiteillä. Myös kulupuolella talousarvioon sisältyy sekä asiallisesti että mää-

rällisesti merkittäviä epävarmuustekijöitä, kun esimerkiksi koronaviruksen kompensaatioita sairaanhoitopii-

reille ja Essoten palkkaharmonisoinnista tehdyn varauksen vaikutusta kunnan SOTE-palveluiden laskutuk-

seen ei voida täysin ennakoida. Kulujen arvioidaan kasvavan suunnitelmakaudella 2022 – 2023 trendinomai-

sesti edelleen.  

 

Talousarviossa 2020 riskiksi arvoitiin, että mikäli tilikausi muodostuisi alijäämäiseksi, kuntalain kriisikunta-

kriteereiden keskeisen alijäämää koskevan tunnusluvun ensimmäinen raja-arvo, - 500 euroa asukasta kohden 

kuntakonsernin yhdistetyssä tilinpäätöksessä, voisi ylittyä. Koska vuoden 2020 tulos on muodostumassa yli-

jäämäiseksi, riski ei todennäköisesti toteudu vuonna 2020. Kunnan taloudellinen asema voi vuosien 2020 ja 

2021 myönteisten tulosarvioiden vaikutuksesta hieman parantua. Arvioidulla myönteisellä kehitykselläkin 

kuntakonsernin kumulatiivinen tulos olisi alijäämäinen vielä vuoden 2021 päätteeksi. 

 

Ilman talouden tasapainotusta kunnan kokonaiskulut kasvavat määräaikaisten koronakompensaatioiden vai-

kutuksella vähennettyjä tuloja enemmän. Jotta myönteinen talouskehitys ei jäisi lyhytaikaiseksi, kunnan ta-

louden tasapainottamiseksi on edelleen käynnissä tasapainotusohjelma 2019 – 2021. Sen tavoitteena on 1 

miljoonan euron talouden tasapainotus vuoden 2018 kustannustasoon verrattuna. 
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Lisäksi kunnanhallitus päätti voimassa olevan talouden tasapainottamisohjelman päivittämisestä ja uuden 

tasapainotusohjelman käynnistämisestä vuosille 2022 - 2024. Avustamaan ohjelman valmistelussa päätettiin 

hankkia asiantuntijapalveluita FCG:ltä. Uuden ohjelman tavoitteeksi on asetettu 0,75 - 1,25 miljoonan euron 

tasapainotus. Edelleen osana vastuullista taloushallintoa kunnanvaltuusto päätti säilyttää kunnallisveropro-

sentin ennallaan 21,25 %-yksikössä ja samoin kiinteistöverot nykyisellä tasollaan. 

 

Suunnitelmakauden osalta keskeiset haasteet ovat jo päätettyjen talouden tasapainottamistoiminen täytäntöön-

panossa ja jo ennestään ulkopuolisten asiantuntija-arvioiden perusteella erittäin kustannustehokkaan palvelu-

tuotannon tehostaminen aikaisemman ohjelman jatkoksi valmisteilla olevassa uudessa tasapainotusohjel-

massa. 

 

Lisäksi sote-uudistuksen kohtalo vaikuttaa sekä toteutuessaan että toteutumatta jäädessään erittäin merkittä-

västi kunnan taloudelliseen asemaan viimeistään uudistuksen suunnitellusta aloitusajankohdasta 2023 lukien. 
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Talouden tilaa kuvaavat seuraavat kaaviot: 

 

 
 

 
 

 

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021

Sarja1 -26 656,3 -28 177,7 -28 821,2 -28 075,0 -29 208,0 -28 726,7 -29 173,9 -29 471,3
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1
0

0
0
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Toimintakate 2014 - 2021

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019
TA

2020

TA

2021
TS 2022 TS 2023

Sarja1 1 915,5 928,73 544,01 1 789,1 -929,81 785,67 1 056,4 1 562,9 810,96 1 352,7

-1 500,00

-1 000,00

-500,00

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2 500,00

1
0

0
0
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Vuosikate 2014 - 2023
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Kunnanvaltuusto päätti 16.11.2020 veroprosenteista vuodelle 2021:  

 

- Tuloveroprosentti 21,25 

 

Kiinteistöveroprosentit: 

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 

- vakituinen asuinrakennus 0,50 

- muut kuin pääasiassa vakituisena asuntona käytettävät rakennukset 1,10 

- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 

- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 

 

Verotulojen osalta vuoden 2021 talousarvion laadinnassa on käytetty VM:n 7.11.2020 julkaistun painelaskel-

man verotuloja koskevia tietoja. Erityisesti verojen kertymisen suhteen on suurta epävarmuutta ja verotulojen 

kertymistä onkin syytä seurata tarkasti pitkin talousarviovuotta. Käynnissä olevan kiinteistöveroselvityksen 

myötä kiinteistöverokanta noussee tulevina vuosina. Talousarvion laadinnan yhteydessä kiinteistöveron mää-

rää ei ole kuitenkaan tarkistettu ylöspäin selvityksen ollessa keskeneräinen. Painelaskelman mukaan vuoden 

2021 kokonaisverotulokertymä olisi 17,988 milj. euroa. 

 

TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023

Kunnan tulovero 14 684 14 334 14 749 13 705 14 427 15 039 14 565 14 562 5 995

Yhteisövero 1 371 1 309 1 489 1 385 1 439 1 517 2 237 1 890 1 028

Kiinteistövero 1 161 1 181 1 183 1 125 1 118 1 142 1 186 1 198 1 045

Yhteensä 17 216 16 824 17 421 16 215 16 984 17 698 17 988 17 650 8 068

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

1
0

0
0

 €

Verotulot
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5.11.2020 julkaistun kuntaliiton VOS ennakkolaskelman mukaan valtionosuudet olisivat vuodelle 2021 yh-

teensä 12,952 milj. euroa. Vuoden 2020 alkuperäisessä talousarviossa valtionosuuksien ennakoitiin olevan 

12,453 milj. euroa, mutta valtion koronaelvytyksen johdosta vuoden 2020 valtionosuustaso nousee ennusteen 

mukaan 13,667 milj. euroon. Valtion koronatoimet on arvioitava väliaikaisiksi ja tämän johdosta nyt voi-

makkaasti nousseet valtionosuustasot eivät välttämättä kestä tulevina vuosina. 

 

  

TP

2015

TP

2016

TP

2017

TP

2018

TP

2019

TA

2020

TA

2021

TS

2022

TS

2023

Peruspalvelujen vo 8 915 9 159 8 659 8 583 7 736 12 453 12 952 12 805 3 695

Verotuloihin perustuva vo-tasaus 3 027 2 909 2 880 2 733 2 933 0 0 0 0

Järjestelmämuutoksen tasaus -428 -163 0 0 0 0 0 0 0

Opetus-ja kultt.toimen muut vo:t -546 -542 -407 -356 -264 0 0 0 0

Harkinnanvarainen vo-korotus 660

Muut vo:een tehtävät

vähennykset/lisäykset
1 101 1 330 1 288 1 245 1 288 0 0 0 0

Yhteensä 12 069 12 693 12 420 12 205 12 353 12 453 12 952 12 805 3 695

-2 000
0

2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000
14 000

1
 0

0
0

 €

Valtionosuudet
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1.2.3. Kunnan organisaatio ja henkilöstö 

 

Luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatiot on kuvattu alla olevissa taulukoissa. 

 

 

Luottamushenkilöorganisaatio: 

 

 
 

LISÄKSI: Tarkastuslautakunta (5), työsuojelutoimikunta/yt-toimikunta, keskusvaali- ja vaalilautakunta 

 

Rantasalmen maaseutulautakunta (2), Keski-Savon ympäristölautakunta (2) 

 

Valtuusto on päättänyt, että kuntavaalien 2021 jälkeen valtuusto pienenee 21:een ja hallitus 7 jäseneen, aikai-

semmin valtuusto 27 ja kunnanhallitus 9. 

 

  

Valtuusto (21)

Sivistyslautakunta (5)

- varhaiskasvatus

- perusopetus

- lukio

- kirjasto

- vapaa-aikatoimi

Tekninen lautakunta (5)

- kuntatekniikka

- kiinteistöt

- vesihuoltolaitos

- investoinnit

- kaavoitus

- rakennusluvat

Varkauden kaupungin sosiaali- ja 
terveyslautakunta (5)

- järjestämis- ja tuotantovastuu Hallitus (7)

Keskushallinto

- kunnanjohtaja

- hallinto

- elinkeino

- konsernipalvelut
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Henkilöstöorganisaatio:  

 

 
 

1.2.4. Konserni  

 

Konserni sisältää konsernipalvelut –yksikön toiminnot, joka huolehtii kunnan ja kuntakonsernin taloushallin-

nosta ja vuokrataloyhtiöiden isännöintipalveluista ja konserniin kuuluvien vuokra-asunto ja muiden kiinteis-

töyhtiöiden hallinnoinnista. 

 

Konsernipalvelut –yksikkö tuottaa itsenäisesti kuntakonsernille kattavat ja laadukkaat taloushallinnon ja juri-

diikan palvelut, huolehtii vuokrataloyhtiöiden isännöinnistä sekä vuokranvälityksestä. 

 

Tytäryhteisöistä vuokrataloyhtiöt tuottavat asumiseen liittyviä palveluita. Koy Joroisten Kunnantalossa sijait-

see kunnan arkisto. Kuntayhtymät, joissa Joroinen on vähemmistöomistajana, tuottavat toimialansa palveluita 

kuntalaisille. 

 

Joroinen luopuu vuoden 2020 loppuun mennessä Etelä-Savon Maakuntaliitto ky:n osakkuudesta ja siirtyy 

osana maakunnan vaihdosta Pohjois-Savon Maakuntaliitto ky:n osakkaaksi. 

 

Kunnanjohtaja

Talous- ja 
hallintojohtaja

Kunnansihteeri

Konsernipalvelut;

Palkka- ja 
laskentasihteerit

Toimistosihteerit;

Toimisto- ja 
palvelusihteerit

Sivistysjohtaja

Varhaiskasvatuksen 
esimies

Rehtorit ja koulujen 
johtajat

Vapaa-aikatoimen 
päällikkö

Kirjastotoimen johtaja

Varhaiskasvatuksen 
henkilöstö

Opetustoimen 
henkilöstö

Liikunta-, kulttuuri- ja 
nuorisotoimen 

henkilöstö

Kirjastotoimen 
henkilöstö

Tekninen johtaja

Rakennuttamis- ja 
hankintapäällikkö

Rakennusmestari

Rakennustarkastaja

Puhtaus- ja 
ruokapalvelupäällikkö

Toimistohenkilöstö

Toimistohenkilöstö

Kiinteistöhoidon 
henkilöstö

Puhtaus- ja 
ruokapalvelu-henkilöstö
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Konsernin kaikki osat sitoutuvat kunnanvaltuuston asettaman strategian toteuttamiseen käytettävissään olevin 

keinoin. Kiinteistöosakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden osalta toteutetaan pitkäjänteistä taloudellista toi-

mintaa.  

 

Vuoden 2020 aikana valmistui vuokra-asuntoja ja teollisuuskiinteistöjä koskeva yhtiöittämisselvitys. Sen pe-

rusteella aloitettiin vuokra-asuntojen yhtiöittäminen. Kunnan suorassa omistuksessa olleet 34 vuokra-asunnon 

osakkeet siirrettiin apporttisijoituksena Kiinteistö Oy Honkauran omistukseen ja hallintaan. Samalla vahvis-

tettiin Honkauran omaa pääomaa ja toiminnallisia edellytyksiä vuokrausasteen parantamiseksi. Teollisuuskiin-

teistöjen yhtiöittämisestä päätettiin luopua. 

 

Vuokra-asuntojen yhtiöittämistä tai niistä luopumista jatketaan kiinteistö- ja vuokra-asuntostrategian sekä yh-

tiöittämisselvityksen mukaisesti myös vuoden 2021 aikana. 
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Nimi Kotipaikka Kunnan 

omistus- 

osuus  

Konsernin  

omistus- 

osuus 

Tytäryhteisöt     

    As Oy Pikalle Joroinen 100,00 % 100,00 % 

    As Oy Maavesi Joroinen 76,19 % 76,19 % 

    As Oy Tuomaalanhovi Joroinen 100,00 % 100,00 % 

    Kiinteistö Oy Honkaura Joroinen 100,00 % 100,00 % 

    Kiinteistö Oy Joroisten Kunnantalo Joroinen 100,00 % 100,00 % 

    

Kuntayhtymät    

    Etelä-Savon Shp ky Mikkeli 4,94 % 4,94 % 

    Etelä-Savon Maakuntaliitto ky* Mikkeli 3,39 % 3,39 % 

    Keski-Savon jätehuollon liikelaitos ky Varkaus 11,40 % 11,40 % 

    Vaalijalan ky Pieksämäki 1,19 % 1,19 % 

    

Osakkuusyhteisöt    

    As Oy Paavalinkivi Joroinen  35,75 % 

    As Oy Joronrinne Joroinen 28,90 % 28,90 % 

 

*Maakuntaliiton vaihdosta ei ole vielä tehty. Se on määrä tehdä vuoden 2020 loppuun mennessä. 

 

1.3. JOROISTEN KUNNAN STRATEGIA JA PÄÄMÄÄRÄT 2022 

 

Visio  Joroisten kunta on tunnettu ihmisläheisenä ja vapaa-ajan mahdollisuuksia tarjoavana maaseu-

tumaisena kuntana, joka tarjoaa monipuoliset palvelut ja viihtyisän asuinympäristön keskellä 

Savoa.  

 

Missio  Itsenäinen Joroisten kunta tuottaa ja järjestää kuntalaisten päivittäin tarvitsemat laadukkaat pal-

velut, toimii aktiivisena joroislaisten edunvalvojana sekä kehittää monipuolisesti alueen elin-

keinoelämän toimintaedellytyksiä.  

 

Hyvinvoinnin edistäminen  

 

Kuntalain mukaisesti Joroisten kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alu-

eellaan. Hyvinvointia edistääkseen kunta:  

1. kehittää kunnan elinvoimaa ja toimintakykyä pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti.  

2. tunnistaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeet sekä -odotukset ja luo edellytyksiä hyvään elämään 

palveluiden järjestämisen kautta.  

3. ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta.  

4. tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kunnan asukkaiden terveyden hyvinvoinnin edistä-

miseksi.  

 

Hyvinvointia edistäviä palveluita ovat mm. koulutus, kirjastot, kansalaisopistot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalve-

lut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä liikuntatoiminta. Joroisten kunta tukee alueen yhteisöjen hyvinvointityötä.  

 

Hyvinvointityön vaikutuksia seurataan ja arvioidaan hyvinvointikertomuksessa.  

 

Talous- ja omistajapolitiikka  

 

Itsenäinen Joroisten kunta toimii aktiivisesti talouden tasapainon säilyttämiseksi. Talouden tasapainotila säi-

lytetään toiminnan kulurakennetta kehittämällä sekä tulorahoitusta lisäämällä. Talouden tasapainotilan ylläpi-

tämiseksi tehtävät toimenpiteet hyväksytään vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä osana talousarviota. 

Kunnan omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja tuottavasti osana kunnan pitkän aikavälin tavoitteita. Varallisuu-

den hoidossa ja kunnan sijoitustoiminnassa noudatetaan valtuuston hyväksymiä sijoitustoiminnan perusteita 

sekä sijoitusstrategiaa.  
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Kunnan ja kuntakonsernin taloudelliset tavoitteet: 

- kuntatalouden hoidon vähimmäistavoitteena on, että kumulatiivista alijäämää ei kerry 

- konsernin tasolla tarkasteltuna alijäämän tulee olla selkeästi alle 500 euroa/asukas 

- kunnan sekä konsernin lainamäärän kehitystä tulee arvioida osana talousarvion laadintaa siten, että kun-

nan maksuvalmius sekä kyky vastata palveluvelvoitteista ei vaarannu 

 

Kunnan ja kuntakonsernin talouden hoidossa otetaan lisäksi huomioon lainsäädännön asettamat tavoitteet. 

 

Henkilöstö  
 

Joroisten kunnan tavoitteena on taata hyvinvoiva, osaava ja työstä innostunut henkilöstö. Henkilöstön määrä 

ja rakenne määritellään palvelutarpeen ja taloudellisten toimintaedellytysten pohjalta. Kunnan toiminnassa 

huomioidaan työllistämiseen liittyvät velvoitteet siten, että työllistämistoiminta on aktiivista läpi kunnan or-

ganisaation. 

 

Joroisten kunnan henkilöstön osalta noudatetaan seuraavia keskeisiä periaatteita ja toimintatapoja: 

- Työnantaja kohtelee henkilöstöä yhdenvertaisesti ja noudattaa omassa toiminnassaan yhteisiä toiminta-

tapoja. 

- Henkilöstösuunnittelu kytkeytyy kiinteästi kunnan palvelutuotannon suunnitteluun. 

- Palvelurakenteen muutostarpeissa työnantaja varmistaa henkilöstön osaamisen ja valmiudet tarvittaessa 

myös uusiin tehtäviin.  

- Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on, että työntekijä tuntee kuuluvansa organisaatioon ja kokee, että työn-

antaja tarvitsee hänen osaamistaan ja työpanostaan. 

- Henkilöstölle tiedotetaan asioista oikea-aikaisesti ja kattavasti. Toimintaa ohjaavat määräykset ja ohjeet 

saatetaan keskitetysti henkilöstön nähtäville. 

- Työhyvinvointiin panostetaan sekä esimiestyössä että työterveyshuollossa.  

 

Henkilöstöhallinnon osalta tulevaisuuden tarpeisiin varaudutaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä 

päivitettävällä henkilöstösuunnitelmalla, jolla varaudutaan henkilöstön eläköitymiseen ja vaihtuvuuteen. 

 

Kuntastrategia löytyy kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilta osoitteesta www.joroinen.fi. 

 

1.4. VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITTELUN TAVOITE-

ASETANTA 

 

Strategiset tavoitteet:  

1. Joroisten kunta edistää aktiivisesti valtioneuvoston 29.8.2019 päättämän maakuntajaon toteuttamista, 

jossa Joroisten kunta siirtyy Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Savon maakuntaan 1.1.2021 alkaen. 

 Sote-uudistuksen linjausten mukaisesti Joroisten kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

velut järjestävä itsehallintoalue on tulevaisuudessa Pohjois-Savon maakunnan pohjalta 

muodostettava alue. 

 

2. Kuntastrategia päivitetään uuden valtuuston aloitettua. 

 

3. Vuoden 2019 kesäkuussa hyväksytyn talouden tasapainotusohjelman toimeenpanoa jatketaan. Lisäksi 

laaditaan uusi vuosille 2022-2024 kohdistuva talouden tasapainotusohjelma. 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

 Sote-uudistus ei etene eduskunnassa 

 Strategisista linjoista tai tarvittavista kustannussäästöistä ei löydetä riittävää yksimielisyyttä pää-

töksenteossa 

 Vuoden 2021 talousarvio ei toteudu ennakoidun mukaisesti, vaan talousarviovuoden aikana ilme-

nee ennakoimattomia kustannuseriä. 
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1.5. TALOUSARVION LAADINTAAN LIITTYVÄT YLEISET PERUSTELUT  

 

Talousarvion laadinnan lähtökohta 

 

Kunnanhallituksen päättämän talousarvion laadintaohjeen perusteella vuoden 2021 talousarvion laadinnan 

lähtökohtana vuoden 2019 talousarvion kustannustaso. Yleisen kustannuskehityksen vuoksi asetettua tavoi-

tetta ei tultane kaikilta osin saavuttamaan. Vuoden 2020 osalta käyttötalous vaikuttaisi toteutuvan budje-

toidusti. Vuoden 2021 kulujen kasvun on tarkoitus olla maltillista tilinpäätökseen 2019 verrattuna eli kunnan 

toimintakulujen kasvun määräksi budjetoidaan noin 0,4 miljoonaa euroa. Kustannusten kasvua arvioitaessa 

tulee huomioida, että lähtökohtana olevan yleisen kulutason leikkauksen vuoden 2019 tasoon lisäksi ja päälle 

tulee toteuttaa talouden tasapainotusohjelman 2019 – 2021 toimenpiteet, joiden tavoitetasona on vuoden  

2021 loppuun mennessä 1 miljoona euroa (ohjelman toteuma on nyt noin 0,75 miljoonaa euroa).  

 

Vuoden 2021 arvioituja tulojen lisäyksiä (valtion elvytys ja koronakompensaatiot) käsitellään epävarmoina 

ja määräaikaisina. Mikäli arvioitu hyvä tulokehitys toteutuu, pyritään kuntakonsernille kertynyttä kumulatii-

vista alijäämää pienentämään. Edelleen on huomioitava, että kuntalain kriisikuntakriteereissä on kuntakon-

sernin alijäämää koskevien tunnuslukujen raja-arvot, - 500 €/asukas ja – 1000 €/asukas, joidenka rikkoutumi-

sen riskiä vuoden 2020 mahdollisesti ylijäämäinen tulos vähentää, mutta ei suinkaan poista. 

 

Talouden tasapainottamiseksi käyttötalouden menokuria tulisi edelleen pitkäjänteisesti jatkaa ja investointi-

menoja pienentää suunnittelukaudella n. 1 milj. euron kestävälle tasolle. Investointisuunnitelamassa olevien, 

euromääriltään merkittävien, suunnittelukaudelle 2022 – 2023 ajoittuvien investointien, esimerkiksi vesitor-

nin peruskorjauksen ja kirkonkylän yhteiskoulun kiinteistön korjausten vuoksi vuoden 2021 investoinnit on 

syytä mitoittaa 0,75 milj. euron tasolle, jotta miljoonan euron investointitaso voidaan suunnitelmallisesti ylit-

tää vesitornia peruskorjattaessa vuonna 2022. 

 

Valtion koronaelvytyksen toimenpiteisiin tai hankkeisiin osallistuminen edellyttää yleensä niin sanottua kun-

taosuutta. Sen vuoksi osana investointiohjelmaan vuodelle 2021 on tarkoitus varata 0,1 miljoonaa euroa kun-

nanhallituksen päätöksellä yksittäistapauksittain tehtävään hankkeiden kuntaosuuksien rahoittamiseen. 

 

Kunta myi Etelä-Savon ELY-keskukselle suoalueen suojelutarkoituksiin vuonna 2020. Kauppahinta oli n. 

0,1 miljoonaa euroa, joka voidaan kohdentaa metsäomaisuuden tai muiden strategisten maa-alueiden hankin-

taan suunnittelukaudella. 

 

Käytännössä tavoitteeseen pääsemiseksi kunkin toimialan on tullut esittää vaihtoehtoisia ehdotuksia, joiden 

toteuttamisella toimialaan kohdistuva kustannusten nousupaine (palkkaratkaisu sekä muut tiedossa olevat 

vaikutukset) saadaan estettyä. Niiden lisäksi talouden tasapainotusohjelmaa 2019 – 2021 tulee täytäntöön 

panna suunnitellusti. Lisäksi toimialojen tulee edelleen etsiä ja esittää keinoja tulorahoituksen lisäämiseen 

tähtäävistä toimista. 

 

Kunnanhallitus on myös päättänyt käynnistää talouden tasapainotusohjelma II:n (2022 – 2024). Päätöksente-

ossa avustamista varten on kilpailutettu ja annettu toimeksianto ulkopuoliselle asiantuntijayhteisölle, 

FCG:lle. Mikäli mahdollista, käynnissä olevaa ohjelmaa päivitetään vuoden 2021 aikana uusilla toimenpi-

teillä. Pääpaino uudella ohjelmalla on vuosien 2022 – 2024 toimenpiteissä. 

 

1.6. PALVELUSUUNNITELMAT TOIMIALOITTAIN 

 

1.6.1. Kunnan johto ja keskushallinto 

 

Kunnanvaltuusto ja –hallitus 

 

Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio ja muu yhteisö toimimaan siten, että 

kunnan visio ja valitut strategiset tavoitteet toteutuvat. 
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Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytän-

töönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen 

puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsitel-

täviin asioihin. 

 

Kunnanvaltuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin, jolle kuuluu kunnan toiminnasta ja 

taloudesta päättämisen ohella edistää kuntalaisten suoraa osallistumista kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. 

Kuntalaki painottaa valtuuston roolia kunnan strategisena johtajana, jossa on tärkeää tulevaisuuteen suuntau-

tunut, kunnan toiminnan pitkäntähtäimen tavoitteiden ja päämäärien hahmottaminen ja linjaaminen. 

 

Yleishallinnon palvelusuunnitelma 

 

Hallintoyksikkö  
Hallintoyksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan sihtee-

ritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston, asiointipisteen ja puhelinvaihteen. Keskeistä toimin-

nassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta.  

 

Elinkeinotoimi 

Kunta hankkii ostopalvelusopimukseen perustuen kunnassa oleville yrityksille niiden tarpeiden mukaista neu-

vontaa sekä monipuolisia hanke- ja kehittämispalveluja Navitas Kehitys Oy:ltä. Kunnalla on käytössä koko 

kehitysyhtiön palveluverkon palvelut.  

Joroisten kunnanvirastolla sijaitseva Navitas Kehitys Oy:n sivutoimipiste mahdollistaa yrityksille suunnattu-
jen palvelujen tuottamisen lähipalveluna.    
  

Yritysten perustamisneuvonta ostetaan toistaiseksi voimassa olevalla yhteistyösopimuksella Wäläkky Keski-

Savon Uusyrityskeskus ry:ltä. 

 

Konsernipalvelut  

 

Lakisääteinen raportointivelvollisuus 4 kertaa vuodessa valtiokonttorille toteutetaan. 

 

Talouden tasapainotusohjelmaan 2019 – 2021 liittyvät sihteeriresurssin järjestämistä koskevat toimenpiteet 

toteutetaan ja aloitetaan valmistautuminen taloushallinnon keskeisiin henkilövaihdoksiin. 

 

Kunnan kiinteistö- ja vuokra-asuntostrategian toimeenpanoa jatketaan. Toimenpiteiden perusteena käytetään 

vuonna 2020 hyväksyttyä yhtiöittämisselvitystä. Koy Honkauran ja As Oy Pikallen sekä As Oy Tuomaalan-

hovin sulauttamista valmistellaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan. As Oy Maaveden asunnot (5 kap-

paletta) tarjotaan ostettavaksi.  

 

Tietoteknisesti kunta siirtyy Microsoft O365 –käyttöympäristöön. 

 

1.6.2. Maaseutu- ja lomatoimen toimiala  

 

Maaseututoimi turvaa maatalousyrittäjien toimeentuloa suorittamalla Ruokaviraston kunnalle osoittamat 

maksajaviranomaistehtävät. Maaseututoimi vastaa myös riistavahinkojen ja rauhoitettujen eläinten aiheutta-

mien vahinkojen arvioimisesta sekä suorittaa hukkakauravalvontaa. Lomatoimi huolehtii karjatalousyrittäjien 

lakisääteisten lomien tuottamisesta kunnan alueella tukien näin yrittäjien työssä jaksamista. Lisäksi loma-

toimi varmistaa maatalouden yritystoiminnan jatkuvuutta poikkeustilanteissa, esimerkiksi yrittäjän tilapäisen 

sairauden yhteydessä.  

 

Maaseutu- ja lomatoimi tarjoaa lähipalveluja Joroisten kunnanvirastossa maanantaisin ja perjantaisin (poik-

keuksia aiheuttaa mm. Korona-ajan etätyömääräykset) sekä erikseen sopien myös muina päivinä. Maanantai-
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sin Joroisissa työskentelee maaseututoimen sihteeri-johtava lomittaja ja perjantaisin maaseutupäällikkö. Jo-

roislainen viljelijä voi asioida halutessaan myös Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan toimipisteissä. Puhelin- ja 

sähköpostiasiointi toimii kaikkina arkipäivinä.  

 

Vuonna 2020 sähköisen päätukihakemuksen Joroisissa jätti 95,5 % ja syysilmoituksen 97,9 % viljelijöistä. 

Maataloushallinnossa sähköisen asioinnin kehittäminen on ollut voimakasta. Muun muassa karttojen käsit-

tely, arkistointi ja päätösten lähettäminen viljelijöille tapahtuu täysin sähköisesti. Muutoksista huolimatta vil-

jelijät voivat edelleenkin palauttaa hakemuksensa myös paperilla.  

 

Edellisellä hallituskaudella tehdyistä mittavista valmisteluista huolimatta maaseutuhallinto ja lomituspalvelut 

eivät toistaiseksi ole siirtymässä uuteen maakunnalliseen hallintomalliin. Maaseutuhallinnon tuleva hallinto-

malli on kuitenkin edelleen ministeriön selvitettävänä ja jokin vaihtoehtoisista malleista otettaneen käyttöön 

vuoden 2025 alusta alkaen.  

 

Joroisten kunta siirtyy Pohjois-Savon maakuntaan vuoden 2021 alusta. Maaseutuhallintoa ja lomituspalve-

luja hoidetaan kuntien keskinäisen sopimuksen perusteella nyt isäntäkunta Rantasalmelta käsin. Koska lomi-

tuksen paikallisyksiköitä yhdistetään Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen aloitteesta isommiksi paikallisyksi-

köiksi jo vuoden 2022 alusta, on Rantasalmen yksikkö valmistelemassa liittymistä Mikkelin hallinnoimaksi 

Kaakkois-Suomen paikallisyksiköksi. Paikallisyksikköjen yhdistyminen tapahtuu paikallisyksikkötasolla (ei 

siis kuntatasolla), joten myös Joroisten lomatoimi on siirtymässä vuoden 2022 alusta Mikkelin hoidettavaksi. 

Koska käytännön lomitustoimen järjestämisessä isompien alueiden hyöty konkretisoituu mm. kunta-alueiden 

rajoilla, on myös Joroisten perusteltua kuulua lomitusalueeseen, jossa yhteisiä raja-alueita on eniten. Näin 

esimerkiksi Pieksämäen, Rantasalmen ja Juvan alueen lomittajat voivat lomittaa lähellä kuntarajaa asuvia 

joroislaisia tiloja.  

 

Lomitushallintoa koskevasta muutoksesta johtuen tullaan Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan maa-

seutu- ja lomatoimea koskeva yhteistyösopimus päivittämään vuoden 2021 aikana.  

 

 

1.6.3. Perusturvan toimiala 

 

Varkauden kaupunki ja Joroisten kunta ovat muodostaneet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi yh-

teistoiminta-alueen, jossa Varkauden kaupunki toimii isäntäkuntana. Perusturvalautakunta, jossa on viisi jo-

roislaista ja viisi varkautelaista jäsentä, tekee sosiaali- ja terveyspalveluista tarvittavat päätökset. 

 

Perusturvan henkilökunta on Varkauden kaupungin palveluksessa. Joroisten kunta on itsenäinen ja vastaa ta-

loudellisesti kuntansa sosiaali- ja terveyspalveluista. Palvelutaso ja -määrä päätetään vuosittain talousarvion 

hyväksymisen yhteydessä Joroisten kunnanvaltuustossa. Hyväksytty talousarvio toimii järjestäjälle palveluti-

lauksena, jonka yksityiskohdat vahvistetaan tarvittaessa yhteistoimintasopimuksen mukaisella vuosisopimuk-

sella aina talousarviovuoden alkaessa tammikuussa. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen ovat valmistautumassa palvelurakennemuutokseen 

niin kunnallisesti, maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin. Palvelurakennemuutos antaa paljon mahdolli-

suuksia palvelutason ja palvelujen järjestämisen valintaan, mutta luo myös uhkia. Lähipalvelujen turvaaminen 

edellyttää vahvaa kunnallista edunvalvontaa ja osallistumista maakunnan valmisteluihin, mutta myös roh-

keutta ja pitkäkatseisuutta päätöksenteossa. 

 

1.6.4. Sivistys- ja vapaa-aikatoimen toimiala 

 

Joroisten sivistystoimi tarjoaa toimivat lähipalvelut ja tekee aktiivisesti yhteistyötä ympäristökuntien kanssa. 

Toimivat ja kehittyvät lähipalvelut lisäävät kuntalaisten sosiaalista pääomaa. Sivistystoimi kattaa varhaiskas-

vatuksen, perus- ja lukio-opetuksen, hyvinvointipalvelut (nuoriso, liikuntatoimi, kulttuuri) sekä kirjastopalve-

lut ja vapaan sivistystyön (kansalaisopisto ja taiteen perusopetus). 
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Joroisten kunnan varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapselle yhtenäisen kasvun ja oppi-

misen polun. Päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma sekä Keski-Savon kuntien kanssa yhteistyönä laadittu esi- 

ja perusopetuksen opetussuunnitelma turvaavat käytänteiden yhdenmukaisuuden sekä oppimisen polun jatku-

vuuden ja eheyden. 

 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tuottaa taloudellisesti kohtuullisen kuljetusmatkan päässä olevia laadukkaita 

varhaiskasvatuspalveluja. Päiväkoti Pyrri on valmistunut vuonna 2011 ja Kuvansin päiväkodin tilat on perus-

korjattu vuosina 2014-2015 viihtyisiksi ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiksi. Syksyllä 2019 valmistui 

Päiväkoti Pyrrin lisärakennus Pikkukoulu Hyrrä, jossa toimii sekä esiopetus- että 1-3-vuotiaiden ryhmä. Ku-

vansissa uuden koulun rakentamisen yhteydessä remontoitiin tilat esiopetukselle, jonka toiminta siirtyi osaksi 

Kuvansin koulun toimintaa lukuvuoden 2020-2021 alusta. Näin yhteistyön rakentaminen ja syventäminen al-

kuopetuksen kanssa jatkuu sekä kirkonkylällä että Kuvansissa entistä luontevampana. 

 

Joroisten perusopetuksessa on 432 oppilasta. Opetusta järjestetään kirkonkylällä yhtenäiskoulussa (1.-9. luo-

kille) ja Kuvansissa (1.-6. luokille). Oppilaille tarjotaan laadukasta perusopetusta turvallisessa oppimisympä-

ristössä. Perusopetuksessa opetusryhmiä on 27. Opetus järjestetään pääasiassa pienissä opetusryhmissä. Tämä 

takaa laadukkaan opetuksen ja varmistaa sen, että opettajalla on riittävästi aikaa huomioida kukin oppilas yk-

silönä. Joroisissa koulujen henkilökunta on ammattitaitoista ja yhteistyö kodin ja koulun välillä toimivaa. Jo-

roisten perusopetuksessa tehdään säännöllisesti yhteistyötä naapurikuntien kanssa mm. opettajien täydennys-

koulutuksessa, uuden opetussuunnitelman jalkauttamisessa sekä erilaisissa hankkeissa. Opiskelijahuoltolain 

mukainen ohjausryhmä toimii Joroisten ja Varkauden yhteisenä ohjausryhmänä.  

 

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteisenä keihäänkärkenä on lukuvuoden 2018 

alusta alkanut Joroisten oppimisen ja kasvun tuen malli, joka on saanut valtakunnallista huomiota ja tunnus-

tusta. Mallin avulla lasten ja nuorten hyvinvointi on pyritty turvaamaan tuomalla koulun arkeen riittävästi 

oppilashuollon työntekijöitä. Koulukeskuksessa työskentelevät opettajien ja koulunkäynninohjaajien lisäksi 

päivittäin kouluterveydenhoitaja, koulusairaanhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi (tällä hetkellä ostopal-

veluna), koulupsyykkari (psykiatrinen sairaanhoitaja) sekä kasvatusohjaaja. Tuen tiimi jalkautuu tarvittaessa 

varhaiskasvatukseen ja Kuvansin koululle. Joroisten kunta sai tutkimuskumppaniksi Jyväskylän yliopiston 

psykologian laitoksen. Mallin vaikutuksia ja kouluhyvinvointia on arvioitu Jyväskylän yliopiston toimesta ky-

selytutkimuksen avulla. 

 

Luokkien 0-2 oppilaille kunta tarjoaa iltapäivätoimintaa koulujen yhteydessä ja tarvittaessa yhteistyössä var-

haiskasvatuksen yksiköiden kanssa. Iltapäivätoimintaa pyritään kehittämään entistä monipuolisemmaksi. 1.-

2.-luokkalaisten aamuhoitoa järjestetään tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen toimintana. 

 

Joroisten lukiossa on 87 opiskelijaa, joille opetus järjestetään pääsääntöisesti lähikouluperiaatteella. Lähiope-

tusta täydennetään etä-, verkko- ja monimuoto-opetuksella yhteistyössä muiden Etelä- ja Keski-Savolaisten 

lukioiden sekä muiden palveluntarjoajien kanssa. Opiskelijoille tarjotaan yrittäjyys- ja ammatillisia lyhytkurs-

seja yhteistyössä lähialueen lukioiden ja ammattikorkeakoulujen kanssa tukien samalla kunnan elinkeinora-

kenteen monipuolistamista. Opetuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti. Kaikki lu-

kion opiskelijat saavat käyttöönsä kannettavat tietokoneet. Joroisten kunta ja tabletkoulu ovat myös tehneet 

yhteistyösopimuksen, jonka myötä lukiolaiset saavat myös käyttöönsä ilmaiset sähköiset oppimateriaalit. Lu-

kio totuttaa opiskelijoita eri tavoin kansainvälisyyteen. Erityisesti joka vuotisella lukion kakkosten suoritta-

malla Eurotour-opintomatkalla sekä mahdollisuuksien mukaan osallistumalla Erasmus hankkeisiin, niin vetä-

jän kuin osallistujan roolissa. Osuuskunta Eihvel toimii juridisesti itsenäisenä hallinnollisena osuuskuntana. 

Lukiossa yrittäjyyttä opiskelevat opiskelijat voivat kuitenkin harjoitella yrittäjyyttä Eihvelin avulla. Lukiolai-

set osallistuvat toimijoina erilaisiin paikkakunnan tapahtumiin lisäten paikkakunnan sosiaalista pääomaa. Jo-

roisisten lukiossa toimii salibandy- ja frisbeegolflinjat, jotka toteutetaan järjestämällä kursseja em. lajeihin 

liikunnan syventävinä opintoina. Lukiota markkinoidaan osana kunnan lapsi- ja nuorisoystävällisiä hyvinvoin-

tipalveluja. 

 

Toenperän kirjasto järjestää kirjastopalvelut vielä toistaiseksi Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. 

Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Juvan kunta on kunnanhallituk-

sensa päätöksellä päättänyt irtautua Toenperän kirjastosta. Mikäli asia etenee Juvan toivomassa aikataulussa, 
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järjestää Toenperän kirjasto vuoden 2021 alusta kirjastopalvelut Joroisten ja Rantasalmen kirjastoille. Kirjas-

toauto Jasso Toenperästä valmistellaan ostopalvelusopimus Joroisten ja Juvan kunnan välille. 

 

Hyvinvointipalveluihin kuuluvat liikuntatoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi ja museo. Hyvinvointipalvelut tar-

joavat kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluja joko itse tuottaen tai yhteistyössä 

muiden toimijoiden kanssa.  

 

Nuoriso- ja liikuntatoimessa työskentelee etsivä nuorisotyöntekijä, nuoriso-ohjaaja sekä liikunnanohjaaja. Lii-

kunnanohjaajan työpanoksesta osa ohjautuu nuorisotoimen tehtäviin. 

 

Kulttuuritoimessa lastenkulttuuri on painopistealueena ja Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. 

Kulttuuritoimeen kuuluu myös Karhulahden kotiseutumuseo. Museon kävijämäärä on nousussa ja nousun odo-

tetaan jatkuvan vuoden 2021 aikana mikäli koronatilanne helpottaaa. 

 
1.6.5. Tekninen toimiala 

 

Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan 

hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, ympäristötoimi, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruoka-

huolto sekä talonmies- ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuolto-

laitos. Lisäksi ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö vastaa v. 2021 alusta lähtien työllisyysyksikön hallinnosta 

oman toimensa ohella. 

 

Vuonna 2021 teknisen toimen taloutta tasapainotetaan pääosin korottamalla taksoja sekä myymällä kiinteää 

omaisuutta. 

 

Tekninen lautakunta käsittelee hallintosäännössä määritellyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät. 

Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätök-

sentekoon.  

 

Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleis- ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä pal-

velevien suunnitelmien laatiminen. Kaavoituksesta poikkeamiset sekä kaavoittamattomien ranta-alueiden 

poikkeamisluvat valmistellaan rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yhteistyöllä. 

 

Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keski-Savon Ympäristötoimi. Ympäristönsuojelu-

viranomaisen tehtäviin kuuluvat ilmansuojelun, vesiensuojelun, maaperän- ja pohjavesiensuojelun, jätehuol-

lon, maa-ainesten oton ja meluntorjunnan valvonta sekä kuntalaisten ohjaus, neuvonta ja valistus näihin liit-

tyvissä asioissa. Työtä suorittavat Keski-Savon ympäristötoimen ympäristönsuojelupäälliköt, -sihteerit ja – 

tarkastajat.  

 

Kuntatekniikkaan kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, venesatamat sekä jäte-

huolto. Vuosittaisilla investointimäärärahoilla liikenneväyliä peruskorjataan, päällystetään uudestaan sekä 

uusitaan niiden katuvalaistuksia. Nykyisellä investointipanostuksella katujen kunto saadaan pidettyä kohta-

laisena sekä hidastetaan korjausvelan muodostumista.  

 

Puistojen ja yleisten alueiden hoito tehdään suunnitelmallisesti pitäen kunnan keskeiset ja ympäristökuvan 

kannalta tärkeät alueet määrärahojen sallimassa kunnossa. Monipuolisella liikuntapaikkatarjonnalla innoste-

taan kuntalaisia liikkumaan.  

 

Kunta tarjoaa venepaikkoja niin Saimaan vesistöstä kuin sisäjärviltäkin. Venepaikkoja on Joroisselällä, Kir-

vesniemessä, Paavalinkivessä, Kolpalla sekä Parojärvellä. 

 

Jätelain mukaisena jätehuoltoviranomaisena Joroisten kunnassa toimii Keski-Savon Jätehuolto Llky. Yritys 

vastaa jätehuollon toimivuudesta ja kehittämisestä alueella ja on myös osakkaana Riikinvoima Oy:ssä, jonka 

jätteenpolttolaitos toimii Leppävirran Riikinnevalla. 
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Kiinteistöpalveluihin kuuluvat myös siivous-, puhtaus-ja ruokapalvelut. 

 

Siivouspalvelu vastaa kunnan hallinnoimien kiinteistöjen siivouksesta. Puhtauspalvelu vastaa Joroisten ter-

veyskeskuksen puhtaanapidosta sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. 

 

Ruokapalveluihin kuuluvat koulujen, päiväkotien ja ryhmäpäiväkotien ruokapalveluiden tuottaminen. Ruo-

anvalmistuskeittiöitä ovat koulukeskuksen keittiö ja Kuvansin koulu.  

 

Talonmiespalveluita tuotetaan kunnan omistamille kiinteistöille pitäen tavoitteena käyttäjien palvelemisen 

sekä kiinteistöjen huollon hyvä taso.  

 

Korjaustyöpalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan kiinteistöille. Yhä suureneva osa kor-

jauspalveluista ostetaan yrityksiltä. Kiinteistöjen kunnossapidon suunnitelmallisuus on tärkeää, jotta niiden 

kunto voidaan pitää asetetulla tasolla etukäteen tiedossa olevilla kustannuksilla. 

  

Kunnan omistamien tilojen vuokraustoiminnan tavoitteena on saada kohtuullista tuottoa sijoitetulle pää-

omalle. Kiinteistöjen ylläpidossa pyritään suunnitelmalliseen ja ennakoivaan kunnossapitoon mm. PTS-suun-

nitelmien avulla. Huonokuntoisten tai tarpeettomien kiinteistöjen purkamisella tai myymisellä saadaan ai-

kaan säästöjä. 

 

Kunnalla on n. 1100 ha:n suuruinen metsäomaisuus. Metsäsuunnitelma vuosille 2015–2024 kertoo ajantasai-

sen tiedon kunnan puuvarantojen suuruudesta ja suunnitelman avulla metsänhoitotoimet voidaan tehdä oi-

kea-aikaisesti ja ylläpitää metsämaan puuntuotoskyky mahdollisimman korkealla tasolla. Taloudellisista 

syistä johtuen on tarpeen käyttää hakkuumahdollisuudet täysimääräisesti. 

 

Joroisten kunta siirtyy v. 2021 alusta Pohjois-Savon maakuntaan ja pelastustoimen palvelut ostetaan jatkossa 

Pohjois-Savon pelastuslaitokselta. Laitoksen tärkeimpiä tehtäviä pelastustoimien ohella on ennaltaehkäise-

vän valistustyön tekeminen. Valistuksen ja neuvonnan myötä onnettomuuksien sekä rakennuspalojen määrää 

on mahdollista laskea. 

 

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat ja hyväksyä toimenpideilmoitukset 

sekä suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa, valvoo rakenne-

tun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjaa rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Alueel-

lista yhteistyötä Varkauden rakennusvalvonnan kanssa jatketaan. Lupaprosessin jo sähköistyttyä on tarpeen 

siirtyä myös arkistoinnin osalta sähköiseen arkistointiin. 

  

Yksityisteiden kunnossapitoa ja peruskorjauksia avustetaan vuosittaisen määrärahan puitteissa. Avustettavia 

tiekilometrejä on n. 250 km. 

 

Vesi- ja viemärilaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii vastaanote-

tun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen taksat pidetään tasolla, 

jolla mahdollistetaan vesihuollon järjestelmien kunnossapito sekä uusinvestoinnit ja saavutetaan kohtuullinen 

tuotto sijoitetulle pääomalle. 
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2. KÄYTTÖTALOUSOSA 
 

2.1. YLEISHALLINTO 

 
Vaalit 

 

Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Vuonna 2021 

huhtikuussa on kuntavaalit. 

 

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri 

 

Tarkastustoiminta 

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tar-

kastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tilintarkas-

tuspalvelut kunta ostaa valtuuston päätökseen perustuen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:ltä. Vastuun-

alaisena tilintarkastajana toimii JHTT Taina Törrönen.  

 

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri 

 

Kunnanvaltuusto ja hallitus 

 

Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio ja muu yhteisö toimimaan siten, että 

kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuo-

delle toteutuvat. 

 

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa.  

 

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja 

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastaava  

viranhaltija 

Kuntastrategia päivitetään 

uuden valtuuston aloitta-

essa toimintansa 

Kuntastrategian linjaukset 

otetaan huomioon kunnan 

toiminnan ja talouden 

suunnittelussa sekä päivit-

täisessä työssä. 

Päätösten ja toiminnan 

toteutuminen strategian 

tavoitteiden mukaisesti. 

luottamushenkilöstö 

/kukin toimielin/ 

viranhaltijat/henki-

löstö 

 

Kunnan talouden kanto-

kyky huomioiva palvelura-

kenne. 

Talouden tasapainottamis-

ohjelman laatiminen vuo-

sille 2022-2024. 

Kunnan talouden tun-

nuslukujen kehitys. 

luottamushenkilöstö 

/kunnanjohtaja/ 

kukin toimialajoh-

taja 

Kuntalaisten palveluiden 

turvaaminen rakennemuu-

toksissa. 

Aktiivinen edunvalvonta-

työ sote-uudistuksessa 

sekä muissa rakenneuu-

distuksissa. 

Kunnan edunvalvonta-

työn aktiivisuus ja val-

misteluun osallistumi-

nen. 

kunnanjohtaja, luot-

tamushenkilöstö 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

 Kunnan strategiaan ja sen tavoitteisiin ei sitouduta tai niitä ei noudateta toiminnassa ja päätöksente-

ossa. 

 Kunnan tulorahoitus ei riitä palvelurakenteen ja palvelutason kustannuksiin. 
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 Valtionhallinnon lainsäädäntöhankkeet ja rakennemuutokset muuttavat kunnan toimintaympäristöä ja 

heikentävät kunnan kykyä vastata palveluvelvoitteisiin. 

 

Hallintoyksikkö 

 

Palvelusuunnitelma: 

Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja yhteistyötoi-

mikunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toimin-

nassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. 

 

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri 

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastaava viranhaltija 

Asiakirjahallintoa kehite-

tään niin, että sähköistä 

asiointia ja toimintatapaa 

pystytään lisäämään 

Sisäisen intranetin käy-

tön tehostaminen 

Tiedonhallintasuunni-

telma saadaan valmiiksi 

ja sisälle organisaatioon 

Kaikki hallinnonalat tuot-

tavat tietoa intranettiin 

 

kunnansihteeri 

Työhyvinvoinnin lisää-

minen 

Työtyytyväisyysky-

selyissä havaitut puutteet 

huomioidaan  

Työtyytyväisyyskartoitus 

noin kahden vuoden vä-

lein 

 

Sairauspoissalopäivät alle 

alan keskiarvon 

kunkin toimialan joh-

tajat ja esimiehet 

Tietoturvaosaamisen ke-

hittäminen 

 

Koulutustilaisuudet Kaikki ovat käyneet vuo-

den aikana tietoturvakou-

lutuksen 

Talous- ja hallinto-

johtaja / tietohallinto-

johtaja 

Arkistojen ja erityisesti 

sähköisen arkistoinnin 

kehittäminen 

 % kunnansihteeri 

Työpajan opinnollistami-

nen etenee 
Työpajan oppimisym-

päristö tunnistetaan 

Työpajan oppimisympä-

ristö otetaan käyttöön 

kahden ammatillisen pe-

rustutkinnon osalta 

Ruoka- ja puhtaus-

palvelupäällikkö / 

työpajan esimies 

 

Työpajatoiminnan opinnollistaminen:  

kokonaisuus, joka sisältää työpajan oppimisympäristön tunnistamisen, pajalaiselle kertyvän osaamisen tun-

nistamisen ja osaamisen osoittamisen näytöin. Työpajalla tunnistettu osaaminen tehdään näkyväksi joko do-

kumenteilla tai järjestämällä näyttö pajan tarjoamien työtehtävien puitteissa. 

 

Työpajan oppimisympäristön tunnistaminen: 

työpajan työtehtävien vertaaminen ammatillisten tutkintojen perusteisiin ja niiden pohjalta laadittava oppi-

misympäristön tunnistamisraportti. Raporttiin kirjataan toimintaympäristökuvaus oppimisympäristöstä fyysi-

sine reunaehtoineen. 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

- pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan 
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Asiointipiste 

Asiointipisteestä on saatavana Joroisissa kunnan lisäksi Kelan, työ- ja elinkeinotoimiston ja poliisin palveluja.  

Asiointipiste on kirjastolla, jossa sen aukioloajat ovat klo 9 – 12, mutta palvelua on saatavissa supistetummin 

myös muina aikoina kirjaston henkilökunnalta.  

 

Tyhy-toiminta 

Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Intranet on tuo-

nut uuden työkalun kaikkeen sisäiseen tiedonkulkuun: nykytilanteessa useamman (Joroinen, Varkaus, Ranta-

salmi) eri työnantajakunnan henkilöstö toimii kahdessa eri tietojärjestelmissä. Yhteinen intranet on parantanut 

tiedonkulkua tältä osin. 

 

Vastuuhenkilö:  

 

Perustelut: 

Tyhy-toimintaan on varattu yhteensä 19 800 €, josta 13 000 € liikunta/kulttuurilippuihin (50 €/hlö/vuosi). Lo-

put käytetään yhteisiin tapahtumiin. 

 

Jakamattomat eläkekulut 

Koostuu kunnan vanhoista eläkevastuista. 

 

Vastuuhenkilö:  

 

Ay- ja työsuojelutoiminta 

Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen.  

 

Vastuuhenkilö: kunnansihteeri  

 

Joukko- ja palveluliikenne 

Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. 

 

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja 

 

Joukkoliikenne 

Perustelut talousarviovuodelle: 

Yksikköön sisältyvät menot osuuksista Ely:n maksamiin linja-autovuoroihin. Kunnan vastuu linja-autoliiken-

teestä on kasvamassa lähivuosina. 

 

Palveluliikenne 

Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla rei-

teillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta.  

 

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja 

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00015100 Keskushallinto     

  Toimintatuotot               136 031 81 000             75 700                    -6,5 

  Toimintakulut                -1 477 726 -1 521 176            -1 478 182 -3,2         

  Toimintakate/jäämä           -1 341 694 -1 410 176 -1 402 482 -0,6         
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TYÖLLISYYDEN HOITO 

 

Työllisyysyksikkö 
Määrärahat kunnan työllistämistoimintaan on koottu yhden hallinnonalan alle. Aikaisemmin niitä oli jaettu 

usean eri toimijan talousarviokohdille. Yksikkö jakaantuu nuorten työpajaan, työpajaan sekä muuhun työllis-

tämiseen. Työllisyysyksikössä on myös 20 000 euron määräraha nuorten kesätyöllistämiseen.  

 

Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitel-

mat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimi-

sessa.  

 

Vastuuhenkilö: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö 

 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00015200 Työllisyyden hoito     

  Toimintatuotot               120 380 120 500 112 000 -7,1 

  Toimintakulut                -312 792 -340 828 -334 736 -1,8 

  Toimintakate/jäämä           -192 412 -220 328 -222 736 1,1         

  Poistot ja arvonalentumiset -2 068 -2 000 -2 000 0,0 

  Tilikauden tulos -194 480 -222 328 -224 736 1,1 

 

 

TIETOHALLINTO  

  

ATK-palvelut 

Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaa-

vat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista sekä ylläpitävät EU –tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuo-

jarekisteriä.  

 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00015300 Tietohallinto     

  Toimintatuotot               153 600 197 311 203 170  3,0 

  Toimintakulut                -219 564 -190 961 -203 170  6,4 

  Toimintakate/jäämä           -65 964 6 350 0          -100,0 

  Poistot ja arvonalentumiset -6 350 -6 350 0 -100,0 

  Tilikauden tulos -72 314 0 0 0 

Merkittävimmät lisäkulut aiheutuvat Microsoft O365 pilvisiirtymän projektiluontoisista kustannuksista ja 3 

Windows 2008 palvelimen päivityksestä. Taloutta tasapainottaa se, että O365 lisenssit ovat noin 4 tuhatta 

euroa vuositasolla edullisemmat kuin nykyinen Microsft OVS-sopimus käyttöliittymien määrästä ja laadusta 

riippuen. Samalla voidaan irtisanoa myös MPY:n ko. ohjelman ylläpitoa koskeva sopimus.  

 

ELINKEINOTOIMI 

 

Palvelusuunnitelma 

Kunta hankkii ostopalvelusopimukseen perustuen kunnassa oleville yrityksille niiden tarpeiden mukaista neu-

vontaa sekä monipuolisia hanke- ja kehittämispalveluja Navitas Kehitys Oy:ltä. Kunnalla on käytössä koko 

kehitysyhtiön palveluverkon palvelut. Navitas Kehitys Oy raportoi neljännesvuosittain tehdyt toimenpiteet 

kunnanhallitukselle. 

Joroisten kunnanvirastolla sijaitseva Navitas Kehitys Oy:n sivutoimipiste mahdollistaa yrityksille suunnattu-
jen palvelujen tuottamisen lähipalveluna.    
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Yritysten perustamisneuvonta ostetaan toistaiseksi voimassa olevalla yhteistyösopimuksella Wäläkky Keski-

Savon Uusyrityskeskus ry:ltä. 

 

Elinkeinoasiamiehen virkaan kuuluneet viranhaltijapäätökset siirtyvät kunnanjohtajan ja talousjohtajan tehtä-

viin. 

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastuu 

Kunta edistää omalla 

toiminnallaan kunnassa 

olevan elinkeinoelämän 

ja yritysten toiminta-

edellytyksiä ja työllisyy-

den kasvua.   

Yritysneuvonta, hanketoi-

minta, tiedottaminen ja 

markkinointi sekä omista-

janvaihdosten edistämi-

nen ja uusien yritysten 

perustaminen.  

Perustettujen yritysten ja 

omistajanvaihdosten lu-

kumäärät sekä yrityskoh-

taisten kehittämistoimen-

piteiden lukumäärä.   

Kunnanjohtaja / Navi-

tas Kehitys Oy 

Saimaa Data Park alu-

een (Huutokoski + Var-

kauden kohteet) perusta-

minen ja saattaminen 

kansainvälisten toimijoi-

den tietoisuuteen.  

Datacenter alueiden 

markkinointi on sisälly-

tetty osatoteutuksena In-

vest and Expand in Poh-

jois-Savo hankkeeseen. 

Alueiden markkinointia 

jatketaan edelleen Navi-

tas Kehitys Oy:n ja Busi-

ness in Finlandin kanssa.    

Osallistumisten ja kon-

taktien lukumäärä 

Kunnanjohtaja / Navi-

tas Kehitys Oy 

Bio- ja kiertotalouden 

edistäminen kunnassa. 

Kunta osallistuu Kesto –

hankkeen kautta kiertota-

louden edistämiseen ja 

alueen ilmasto-ohjelman 

laatimiseen. 

Kesto –hankkeen loppu-

raportti. 

 

Kunnanjohtaja / Navi-

tas Kehitys Oy 

Kylien elinvoima ja tie-

toliikenneyhteydet 

Tiedottaminen, neuvonta 

ja kuntarahoitus 

Valokuitu- ja muiden yh-

teisöllisten hankkeiden 

lukumäärä.   

Kunnanjohtaja 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle 
 

Suurimpana ja vaikutuksiltaan ennakoimattomimpana riskinä tulee olemaan talvella 2020 alkanut korona-

pandemia. Maailmanlaajuisesti inhimillistä kärsimystä ja taloudellista vahinkoa aiheuttavan taudin lopputu-

lema ei ole tiedossa eikä näkyvissä. Pandemian aiheuttamat taloudelliset vahingot ja menetykset ovat kohdis-

tuneet yritysrintamalla palvelusektorin yrityksiin, erityisesti ravintola- ja matkailualaan. Mikäli rajoituksia 

joudutaan jatkamaan, palvelusektorin tilanne tulee heikkenemään edelleen ja pahimmillaan voi seurauksena 

olla konkurssiaalto. 

 

Teknologia- ja muihin yrityksiin pandemian vaikutus on ollut ja tullee myös olemaan vähäisempi. Pk –sekto-

rin alihankintaa tekevät yritykset ovat sidoksissa päämiesyrityksiin ja näin ollen riippuvaisia siitä mitä glo-

baaleilla markkinoilla tapahtuu.  

 

Huolestuttavaa on, että yritysten perustamismäärät ovat laskussa ja samalla yrityksiä lopetetaan normaalia 

enemmän. Tämä suuntaus vaikuttaa omalta osaltaan verokertymään ja edelleen kunnan ja alueen elinvoimai-

suuteen.  

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 
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 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00015400 Elinkeinoyksikkö     

  Toimintatuotot               277 500 260 -48,0 

  Toimintakulut                -292 147 -295 102 -358 408 21,5 

  Toimintakate/jäämä           -291 870 -294 602 -358 148 21,6 

  Poistot ja arvonalentumiset  -1 482 -1 482 -1 482   0,0 

  Tilikauden tulos             -293 352 -296 084 -359 630* 21,5 

 

*Vuoden 2021 talousarvioon on varattu kertaluontoinen 100 000 euron kohdentamaton hankemääräraha, jota 

on tarkoitus käyttää taloutta elvyttäviin hankkeisiin osana korona-kiirisistä toipumista. 

 

Matkailu 

Matkailun kehittämisestä ja edistämisestä vastaa Visit Joroinen ry. 

 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja tekee yrityskohtaista kehittämistyötä, jonka tavoitteena on saada kuntaan lisää 

majoituskapasiteettia, uusia ravintola- ja ohjelmapalveluja sekä kokonaisuudessaan kasvavaa matkailijoiden 

virtaa. 

 

Kesälle 2021 on rakennettu matkailupaketteja, joita markkinoidaan yhdistyksille ja muille ryhmille sekä bus-

siyrityksille. Visit Joroinen ry tekee tiivistä yhteistyötä kunnassa olevien tapahtumien kanssa. Yhdistys vas-

taa yhdessä MTK Joroinen ry:n ja 4H yhdistyksen kanssa elokuussa 2021 järjestettävästä Elävä Maaseutu-

messutapahtumasta.  

 

Kunnan (30 000€) ja Joroisten Oma Osuuskunnan (30 000€) rahoituksen lisäksi yhdistys rahoittaa toimin-

taansa hanketoiminnan avulla. Destination Joroinen, yleinen maaseudun kehittämishanke, on saanut Raju-

pusu Leaderin rahoitusta vuosille 2020 ja 2021. Varat käytetään paikallisten yrittäjien kouluttamiseen, ver-

kostoitumiseen, opintomatkoihin sekä kunnan ulkoilureitistöjen kehittämiseen.  

 

Kunnan matkailuneuvonnan ja -infon palvelut ovat digitaalisesti saatavilla Liikenneasema Jari-Pekassa sijait-

sevassa infopisteessä. Vilkkaimpien matkailukausien ajaksi palkataan opiskelijoita infopisteen oppaiksi. 

Opaskoulutusta järjestetään yhteistyössä lukion kanssa. Oppaiden palkkaukseen haetaan rahoitusta Rantasal-

men Osuuspankin Kesäduuni-ohjelmasta.  

 

Seudullista yhteistyötä tehdään Keski-Savon ja Rajupusualueen kuntien kanssa. 

 

Matkailun kehittämisestä ja edistämisestä vastaa Visit Joroinen ry.  

 

Kuntamarkkinointi 

Markkinoinnin tavoitteena on lisätä ja vahvistaa niin kuntalaisten kuin ulkopaikkakuntalaistenkin myönteistä 

tietoisuutta ja käsitystä Joroisten kunnasta. Tavoitteen saavuttamiseksi markkinoinnin toimenpiteissä koros-

tetaan kunnan ja yritysten tuottamien palveluiden helppoa saatavuutta, vastuullisuutta, laatua ja edullisuutta. 

Markkinoinnin toimenpiteissä käytetään somea, sähköistä- ja printtimediaa sekä hyödynnetään tapahtumia. 

 

Elinkeinoelämän kehittäminen 

Tehdään aktiivista elinkeinoelämää hyödyntävää tiedonhankintaa ja jaetaan saatua tietoa yritysten hyödynnet-

täväksi. Kannustetaan yrityskohtaisesti sekä hankkeiden avulla yrityksiä erilaisiin kehittämistoimiin. Verkos-

ton tarjoamilla neuvontapalveluilla autetaan yrityksiä hankesuunnittelussa, rahoitusratkaisuissa ja koko liike-

toiminnan kehittämisessä. Markkinoidaan ja tiedotetaan aktiivisesti vapaista toimitiloista.  

 

Edistetään neuvonnan ja kuntarahan avulla tietoliikenneyhteyksien edelleen parantamista. 

 

Elinkeinotoimen hankkeet 

Hankkeisiin osallistumisesta päättää kunnanhallitus tai kunnanjohtaja toimivaltansa puitteissa. 
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Elinkeinotoimen avustukset 

Kunnan myöntämät avustukset edellyttävät voimassa olevaa yhteistyösopimusta ja niistä päättää 

kunnanhallitus tai kunnanjohtaja toimivaltansa puitteissa. 

 

Saavutettavuus 

 

Lentoliikenne ja lentopaikkayhtiö 

Lentotoiminnan toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi kunta on hankkinut vuoden 2019 aikana lentokentän 

maa-alueita omistukseensa. Finavia on ilmoittanut luopuvansa lentopaikan pitämisestä, jonka johdosta lento-

paikan pitäjäksi tulee etsiä uusi taho. Joroisten kunta, Varkauden kaupunki ja Navitas Kehitys Oy ovat yhdessä 

paikallisten ilmailualan toimijoiden kanssa toteuttaneet vuoden 2019 aikana selvityksen kenttäyhtiön perusta-

mista. Joroisten kunta on jättänyt lentopaikan pitolupahakemuksen Traficomille heinäkuussa 2020.  

 

Lentokentän kehittämiseksi Joroisten kunta sekä Varkauden kaupunki ovat lähteneet mukaan kansalliseen len-

toliikenteen ja infran kehittämishankkeen valmisteluun. Hankkeen päävalmistelijana on toiminut East Helsinki 

Aerodrome (Pyhtään lentokenttä) sekä Kotka-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy. 

 

Hankkeen tavoitteena olisi käynnistää laaja lentoliikennejärjestelmän uudistamiseen tähtäävä hankekoko-

naisuus. Hanke olisi määrä toteuttaa kolmen vuoden kuluessa osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Käy-

tännössä hankkeessa tavoitellaan Suomen lentoliikennejärjestelmän uudistamista siten, että maakunta- ja alue-

kenttien liikennöintimalli uudistetaan ja näillä kentillä otetaan käyttöön nykyajan mahdollistamat tehokkaat 

lentomenetelmät, kuten satelliittipohjaiset lähestymisjärjestelmät sekä etälennonjohto. Esimerkiksi infra- ja 

järjestelmäinvestointeihin esitetään hankkeessa elpymisvälineen tukea. 

 

Hankeaihio on jätetty työ- ja elinkeinoministeriöön syyskuun lopussa ja sitä on määrä tarkentaa, mikäli hanke 

saa vihreää valoa. 

 

 

Talouden tasapainottaminen 

 

Talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen kunnan elinkeinoasiamies siirtyy ns. vanhana työntekijänä Navi-

tas Kehitys Oy:n palvelukseen yritysasiantuntijaksi. Ostopalvelusopimuksen myötä kunnassa olevilla yrityk-

sillä on käytössään koko Navitas Kehitys Oy:n palveluverkosto.  

 

 

 

KONSERNIPALVELUT -YKSIKKÖ 

 

Konsernipalvelut yksikkö tuottaa kunnan koko organisaatiolle kirjanpito-, palkanlaskenta- ja muut laskenta-

toimen palvelut, oikeudelliset palvelut sekä hallinnollisia isännöintipalveluja. Lisäksi yksikkö hallinnoi kun-

nan omistamia kiinteistö- ja asuntoyhtiöitä sekä asuntoja yhteistyössä teknisen toimen kanssa. 

 

Palvelusuunnitelma: 

 

Lakisääteiset toimenpiteet 

 

1) kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevat muutokset (1. toimintavuosi), 

 

Talouden tasapainottamisen edellyttämät toimenpiteet 

 

2) yksikön tehtävät organisoidaan uudelleen osaksi talouden tasapainottamista koskevassa ohjel-

massa 2019 -  2021 päätettyä ns. sihteerityöryhmää ja  

 

Vuokra-asuntojen yhtiöittäminen   
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3) selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan toimeenpannaan kunnan kokonaan omistamien yhtiöiden 

sulautuminen yhdeksi yhtiöksi. 

 

 

Vastuuhenkilö: talous- ja hallintojohtaja 

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastuuhenkilö 

1) Taloustietojen rapor-

tointi 4 kertaa vuodessa 

Taloustietojen tuottami-

nen ja raportointi teh-

dään osana VM:n johta-

maa valtakunnallista 

projektia. 

 

Taloustiedot ja raportit 

tehty ja toimitettu VM:n 

määräysten ja ohjeiden 

mukaisesti.  

 

Talous- ja hallintojoh-

taja ja kaikki yksikön 

työntekijät. 

2) Sihteeriresurssin jär-

jestäminen 

Yksikön tehtävät jaetaan 

ja sijaisuudet järjeste-

tään. Eläköitymisiin va-

rautuminen aloitetaan 

perehdytyksellä ja kou-

lutuksella. 

 

Jokaisessa toiminnossa 

on sen edellyttämä 

määrä osaavia tekijöitä. 

 

Talous- ja hallintojoh-

taja ja kaikki yksikön 

työntekijät. 

3) Vuokra-asuntojen yh-

tiöittäminen 

Sulautumismenettely tai 

muu yritysjärjestely. 

Kunnan 100 % -omista-

mat vuokrataloyhtiöt 

ovat sulautuneet tai muu 

yritysjärjestely on tote-

tutettu. 

Talous- ja hallintojoh-

taja ja taloussihteeri. 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle 

- Taloustiedon raportoinnin mahdolliset haasteet valtionhallinnossa ja kunnan ohjelmistotoimittajalla 

sekä uuden menettelyn aiheuttamat muutokset nykyiseen toimintatapaan yksikössä ja kunnan kaikilla 

toimialoilla 

- Työtehtävien muutoksiin joudutaan perehtymään ja kouluttautumaan normaalien tehtävien ohella, 

joka aiheuttaa ajankäytön ja jaksamisen haasteita 

- Henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys perustyöhön ja muutosten läpivientiin sekä poikkeustilanteissa 

- Kouluttautumiseen on varattu niukka määräraha 

- Mahdollisessa vastaavan palkkasihteerin rekrytoinnissa onnistuminen 

- Päätöksenteko ja viestintä vuokralaisille sulautumismenettelyn aikana  

 

Perustelut 

 

Raportointimenettelyn muutos lakisääteisenä toimenpiteenä on pakollisesta luonteestaan johtuen etusijalla. 

Talouden tasapainottamisen toimenpiteet ovat välttämättömiä kunnan toimintojen sekä resurssien riittävyyden 

turvaamiseksi ja taloudellisen aseman turvaamiseksi. Osana kiinteistö- ja vuokra-asuntostrategiaa ja sen toi-

meenpanotoimena tehtyä yhtiöittämisselvitystä on päätetty kunnan kokonaan omistamien vuokra-asuntoyhti-

öiden sulauttamisesta, joka olisi mahdollisuuksien mukaan toteutettava vuoden 2021 aikana.  

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:   

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00015500 Konserniyksikkö     

  Toimintatuotot               555 200 556 586 551 018 -1,0 
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  Valmistus omaan käyttöön 18 648 0 0 0,0 

  Toimintakulut                -581 192 -614 625 -578 671 -5,9 

  Toimintakate/jäämä           -7 343 -58 039 -27 653       -52,4  

  Poistot ja arvonalentumiset -32 850 -40 071 -39 205 -2,2 

  Tilikauden tulos -40 193 -98 110 -66 858 -31,9 

 

Konsernipalvelut -yksikön kustannuskehitys on budjetoitu talousarvion laadintaohjeen mukaisesti lähelle vuo-

den 2019 tasoa.  

 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00015000 YLEISHALLINNON TOIMIALA     

  Toimintatuotot               965 488 955 897 942 148 -1,4 

  Valmistus omaan käyttöön 18 648 0 0 0,0 

  Toimintakulut                -2 883 420 -2 962 692 -2 953 167 -0,3 

  Toimintakate/jäämä           -1 899 283 -2 006 795 -2 011 019 0,2 

  Poistot ja arvonalentumiset  -42 749 -49 903 -42 687 -14,5 

  Tilikauden tulos             -1 942 032 -2 056 698 -2 053 706 -0,2 

 

 

TALOUDEN TASAPAINOTUS V. 2021 

 

Joroisten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2019 talouden tasapainottamisohjelman, jonka toi-

meenpano koskee pääasiassa vuosia 2020- 2021. Yleishallinnon talouden tasapainottamistoimina vuoden 

2020 talousarviossa on huomioitu taloudentasapainottamisohjelman mukaisista toimenpiteistä seuraavat: 

 

- kahden henkilön jäätyä eläkkeelle (palvelusihteeri ja rakennusvalvonnan sihteeri) tilalle otetaan yksi 

henkilö, jonka työpanoa jakautuu puoliksi hallinnon ja rakennusvalvonnan välille 

- toimistosihteerin jäätyä eläkkeelle vuonna 2018 hänen tehtäväänsä ei täytetty.  

- hallintopäällikön työaikaa lyhennettiin sopimalla 80 %:iin vuonna 2020. Vuonna 2021 työaika ly-

hennetään 50 %:iin ja nimike muutetaan tehtävien muutosten vuoksi kunnansihteeriksi. Tehtävä on 

suunniteltu päättyväksi vuoden 2022 aikana eläköitymisen yhteydessä. 

- kunnan sihteeriresurssi järjestetään verkostomaisesti koko kunnan resurssiksi tarvittaessa toimiala-

rajat ylittäen. Samalla valmistaudutaan vuonna 2022 tapahtuvaan 3 henkilön (kunnansihteeri, vas-

taava palkkasihteeri ja toimistosihteeri) eläköitymiseen.  

- Sihteeripalvelut ja toimialueen toiminnallisia tehtäviä uudelleen järjestellään toimialat ylittäväksi 

yhteiseksi resurssiksi. 

- Elinkeinoyhteistö Navitas kehityksen kanssa. 

 

Vuoden 2020 lopun aikana valmistellaan talouden tasapainotusohjelma II:ta. Tämän ohjelman toimeenpa-

non on tarkoitettu ajoittuvan pääosin vuosille 2022 – 2024. Vuoden 2021 ohjelmaa päivitetään tarpeen mu-

kaisesti. 
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2.2. MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA 

 

MAASEUTUHALLINTO 

 

Palvelusuunnitelma: 

 

Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, 

joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakas-

palvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa.  

 

Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö 

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

Tavoite Mittari Toteutuma  

Vuonna 2021 alkavan uuden oh-

jelmakauden merkittäviin muu-

toksiin varaudutaan ajantasaisella 

ja riittävällä koulutuksella sekä 

hallinnolle että viljelijöille. 

Henkilöstö osallistuu uuden oh-

jelmakauden koulutuksiin. Maa-

talousyrittäjille järjestetään  

koulutuspäivä sekä laaditaan kes-

keisistä asioista yhteenveto, 

jonka jakelu tapahtuu sähköpos-

titse, paikallislehdissä sekä koti-

sivuilla. 

  

 

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00019000 Maaseutu –ja lomatoimi     

  Toimintakulut                -44 648 -52 805 -52 770 -0,1 

  Toimintakate/jäämä           -44 648 -52 805 -52 770 -0,1 

 

 

Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta) 

Tunnusluvut (koko yt-alue): TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Henkilöstö 3,3 3,0 2,9 

Aktiivimaatiloja 664 670 640 

Käsitelty tukia milj. € 20,18 20,0 20,0 
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2.3. PERUSTURVAN TOIMIALA   

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja, perusturvalautakunta 

Perusturvan järjestämis- ja tuottamisvastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan 

perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2021 kohdennetaan Varkauden sosiaali- ja terveyskeskuksen 

organisaatioon ja tilikarttaan Joroisten kunnanvaltuuston päättämän laadullisen ja määrällisen tason mukaisesti. 

Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluu yhteistoiminta-alueen kuntien (Varkaus ja Joroinen) väestön tarvitsemien laki-

sääteisten sekä erikseen yhteisesti sovittavien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen. Hyvinvoin-

nin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen on tavoitteemme.  Vahvistamme yksilön osallisuutta oman terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseen. Toimintamme on vaikuttavaa. 

  

1. Edistämme hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäisemme sairauksia asiakaslähtöisesti ja vaikuttavilla menetelmillä 

2. Meillä on osaavien ja toisiaan kunnioittavien ihmisten työyhteisö. 

3. Tuotamme laadukkaita ja kustannusvaikuttavia sote-palveluita perustuen tiedolla johtamiseen  

4. Haemme aktiivisesti innovatiivisia ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi ja hyödynnämme uuden teknologian suomat 

mahdollisuudet. 

5. Erikoisairaanhoidon osalta kumppanuus sairaanhoitopiirin kanssa on tärkeää. Pelastustoimen, kuntien, yritysten, jär-

jestöjen, yliopiston ja maakunnan välillä kumppanuus on tärkeässä roolissa.  

 

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa 

Vastaanottopalvelujen, kotiin annettavien palvelujen ja sairaalahoidon ja psykososiaalisten palvelujen toimintamuotojen 

uudistaminen kohti integroituja palveluja sisältää pitkäjänteisen ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun. Uusi sote -kes-

kus ja maakunnallinen tulevaisuuden sotekeskus -hanke antaa mahdollisuuden vaikuttavien palveluiden ja toiminnan 

kehittämiselle koko yhteistoiminta-alueella. 

 

Strategiset tavoitteet ja mittarit 

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso 

Toimivien ja kustannustehokkaiden 

sote-palveluiden tuottaminen yhteis-

toiminta-alueelle 

Laatu ja kustannukset. Asiakastyyty-

väisyysmittaukset 

Henkilökunnan sairauspoissaolot. 

Asiakasprosessien toimivuus, kustan-

nusvaikuttavat palvelut 

Kustannustehokkaat ja vaikuttavat 

palvelut 

Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla 

Talousarviossa pysyminen. 

Henkilökunnan hyvä työkyky, sai-

rauspoissaolot vähenevät vuosittain 

Toiminta perustuu tietoon. Tiedolla 

johtaminen. Pystymme käytettävissä 

olevilla resursseilla vastaamaan kas-

vavaan kysyntään. 

  
 

 



31 TALOUSARVIO 2021 Joroisten kunta 

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 

2023 
Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso 

Pystymme tuottamaan käytettävissä 

olevien resurssien puitteissa yt-alu-

eelle laadukkaat ja kustannustehok-

kaat sote -palvelut. 

Kustannusten kehitys. 

Laatu: palautekanavat. 

Toimiva ja kustannustehokas sosiaali- 

ja terveyskeskus 

 

    
 

Vuoden 2021 alusta otetaan käyttöön pääomavuokramalli, joka nostaa sosiaali- ja terveystoimen toimintamenoja yh-

teensä noin 240 000 euroa. Kunnan kokonaistalouden näkökulmasta vuokramallin muutos on talousvaikutukseltaan 

neutraali. 

 

 

 

Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito Joroinen 

 

Tilivelvolliset: Sosiaali- ja terveysjohtaja, Palvelualuepäällikkö, perusturvalautakunnan jäsenet 

Palvelualueen tehtävänä on tarjota alueen väestölle kotona asumista tukevia palveluita asiakas- ja palveluohjauksen, 

kotihoidon, kotisairaalan sekä tukipalvelujen avulla. Palvelualueen tehtävänä on myös järjestää tarvittavat palveluasu-

misen sekä vuodeosastohoidon palvelut lähipalveluna Joroisissa. 

Joroisten vuodeosasto toimii 1.1.2021 10-paikkaisena vuodeosastona. Osastolla annetaan kuntouttavaa lyhythoitoa ja 

saattohoitoa. Tilanteen mukaan osastolla voidaan hoitaa myös ulkopaikkakuntalaisia. Vuodeosastohoito perustuu lääke-

tieteelliseen tarpeeseen. 

Kotisairaalatoiminnan kehittäminen on keskeinen painopistealue vuonna 2021. 

Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona kotihoidon ja tukipalvelujen turvin, mutta 

eivät tarvitse laitoshoitoa. Asumispalveluja tuotetaan ryhmäkodeissa ja ostopalveluina palveluasumisessa. 

Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat tukipalvelut, 

omaishoito (yli 65- v.) ja rintamaveteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi- ja turva-

puhelinpalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. 

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa 

Vuodeosaston toiminnallinen muutos 15-paikkaisesta 10-paikkaiseksi osastoksi 1.1.2021 alkaen. Taloudellinen säästö 

arvioitu olevan noin 170 000 euroa. 

 

 

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 1 756 643 1 763 336 1 568 552

Kulut -19 776 227 -19 970 401 -20 615 346

Toimintakate -18 019 584 -18 207 065 -19 046 794

Suunnitelman muk. poistot -91 885 -108 870 -29 000

Tilikauden tulos -18 111 469 -18 315 935 -19 075 794
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Strategiset tavoitteet ja mittarit 

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso 

Vaikuttavat ja kustannustehokkaat 

palvelut keskeisten palvelujen osalta. 

-kotihoito 

-palveluasuminen 

-sairaalahoito 

- kotisairaala 

Palvelukustannukset kotihoidon, pal-

veluasumisen ja sairaalahoidon 

osalta. 

Kotisairaalatoiminnalla ehkäistään 

sairaalahoitojaksoja. Kotisairaalatoi-

mintaa kehitetään ja asiakasmääriä 

kasvatetaan. Kotisairaalatoimintaa 

kehitetään ja toteutetaan yhteistyössä 

kotihoidon ja vuodeosaston kanssa 

asiakkaiden kotona 

Kustannukset eivät nouse keskeisten 

palvelujen osalta (kotihoito, palvelu-

asuminen, sairaalahoito) 

Kotisairaalan osalta asiakasmäärät ja 

käyntien määrä kasvaa. 

Kuntalaisten kotona asumisen mah-

dollistetaan kotihoidon ja tukipalvelu-

jen sekä hyvinvointiteknologian tu-

ella. 

Ikäihmisten palveluasuminen järjeste-

tään vanhuspalvelulain mukaisesti. 

Kotihoidon ja palveluasumisen peittä-

vyys yli 75-vuotiaiden osalta 

Omaishoitajien määrä 

Palvelu- ja asiakasohjauksella var-

mistetaan oikea-aikaiset kotiin vietä-

vät palvelut. 

Lyhythoitojaksoja järjestetään turval-

lisessa ja kodinomaisessa ympäris-

tössä palveluasumisen yksiköissä 

Kotihoidon, omaishoidon, palveluasu-

misen peittävyyden osalta tavoitetasot 

ovat laatusuosituksen mukaiset 

Palvelutarpeen arviointien määrä 

Lyhythoitojaksojen määrä 

Odotusajat palveluasumiseen ovat 

lain mukaiset (alle 90 vrk) 

Sähköisen asioinnin, hoivateknolo-

gian ja digitalisaation käytön lisäämi-

nen ja laajentaminen 

Kotihoidossa etähoivan osalta asiak-

kaiden ja asiakaskontaktien määrä. 

Asiakas- ja palveluohjauksessa säh-

köinen ja videovälitteinen palveluoh-

jaus osaksi asiakasohjausta, prosentu-

aalinen osuus palveluohjauksista 

Muun hoivateknologian osalta määrät 

(lääkeautomaatti jne.) 

RAI- arviointijärjestelmän käyttöön-

otto 

Etähoiva asiakkaiden määrä kasvaa 

5%:iin kotihoidon asiakkaiden koko-

naismäärästä 

Hoivateknologian ja digitalisaation 

käyttö lisääntyy vähitellen 

RAI-arviointimittaria käytetään aktii-

visesti. 

Vuodeosasto toimii 10-paikkaisena 

osastona. 

Osastohoitopäivät, jaksot, osastojak-

sojen pituus, kuormitusprosentti. 

Saumaton yhteistyö kotihoidon, koti-

sairaalan kanssa - kotiutukset onnis-

tuvat viiveettä. 

Osastojaksojen pituus ka. 8 vrk 

Osaston kuormitusprosentti 95% 

Asiakkaiden ja läheisten osallisuuden 

edistäminen. 

Asiakastyytyväisyys 

Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulok-

set 

Asiakasraatien, läheisraatien, kump-

panuuspöytien määrät/vuosi 

Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään 

vuosittain ja sähköiset kyselyt. 
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Muut osallistamisen keinot Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa 

palveluun ja he pystyvät vaikutta-

maan monikanavaisesti palvelujen 

suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Moniammatilliset, monimuotoiset 

palvelut 

Monitoimijaiset, moniammatilliset 

tiimit ja järjestöjen aktiivisuus palve-

luiden arvioinnin ja tuottamisen rin-

nalla. Osana Tulevaisuuden sosiaali- 

ja terveyskeskushanketta pilotoidaan 

ja raportoidaan 

Moniammatillisuus, monitoimijuus li-

sääntyy palveluiden eri osa-alueilla. 

Henkilöstön yhteiskäyttö ja joustava 

käyttö osaksi arjen toimintoja koko 

yhteistoiminta-alueella. 

 

  
 

 

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 

2023 
Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso 

Laadukkaat, asiakaslähtöiset ja kus-

tannustehokkaat palvelut käytettä-

vissä olevilla resursseilla. 

Tuetaan kotona asumista monipuoli-

sesti ja laadukkaasti erilaisia keinoja 

käyttäen. 

Kustannuskehityksen seuranta 

Digitalisaation tuoma hyöty ja kus-

tannussäästö 

Asiakastyytyväisyys ja palveluiden 

käyttäjien osallistumisen mahdolli-

suudet palveluiden kehittämiseen 

Kustannustason nousun hillitseminen 

ja palveluiden kustannusvaikuttavuus 

Asiakaslähtöiset palvelut ja asiakas-

tyytyväisyys 

Digitaalisten ja sähköisten palvelujen 

käytön lisääntyminen 

Uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen 

toiminnallisten muutosten myötä hen-

kilöstön tiivistäminen ja henkilöstön 

työkykyyn ja työhyvinvointiin panos-

taminen. 

Henkilöstösuunnitelman seuranta. 

Sairauspoissaolojen seuranta. 

Henkilöstösuunnitelman toteutumi-

nen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 1 209 357 1 306 334 1 123 800

Kulut -5 755 751 -6 189 318 -5 920 149

Toimintakate -4 546 394 -4 882 984 -4 796 349

Suunnitelman muk. poistot -19 612 -28 120 -8 928

Tilikauden tulos -4 566 006 -4 911 104 -4 805 277
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Erittelyvastuualueittain; Osastohoito 

 

Kotihoito 

 

Asumispalvelut 

  
 

Terveydenhuollon vastaanottopalvelut Joroinen 

 

Tilivelvolliset: Sosiaali-ja terveysjohtaja, palvelualuepäällikkö ja perusturvalautakunnan jäsenet 

Yksilön terveydentilan ja hyvinvoinnin muutokset näkyvät herkästi terveydenhuollon vastaanottopalveluiden palvelu-

alueella. Tavoitteena on oikea-aikainen terveyshyötyä tuottava palvelukokonaisuus kuntalaisille. Joroisten vastaanotto-

palvelut tuottavat sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja sekä  terveyttä edistäviä palveluja. Perustasoisia päivystyspalve-

luja tuotetaan päiväaikana hoitaja- ja lääkärivastaanottojen yhteydessä. Tarkkailua ja seurantaa vaativien potilaiden 

hoito on yhteistoiminta-alueella keskitetty Varkauteen. Moniammatillisella potilaan voimavarat tunnistavalla hoitosuun-

nitelulla vahvistetaan kuntalaisten arjessa selviytymistä. Terveysasemalla työskentelee kaksi virkalääkäriä. Moniamma-

tillista tiimityötä kehitetään edelleen avohoidossa ja kuntoutuksessa fysioterapian suoravastaanottotoiminta on vakiintu-

massa. 

Perusterveydenhuollon avohoito sisältää vastaanotto-, suunterveydenhuolto-, neuvola-, mielenterveys-, koulu- ja opiske-

luterveydenhuoltopalveluja sekä näihin sisältyviä hoidollisia tukipalveluja, kuten röntgen ja kuntoutuspalvelut. Labora-

toriopalvelut tuottaa ISLAB. 

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkisin 8.00-15.00 terveysasemalla  lähipalveluna. 

Tarkkailua ja seurantaa vaativien potilaiden hoito on Varkaudessa. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspoti-

laat ohjataan Varkauden päivystykseen. Terveysaseman hoitajien ja lääkärien vastaanotolla pyritään edistämään kunta-

laisten terveyttä ja lisäämään hyvinvointia sekä ehkäisemään kansansairauksia. Lisäksi terveysasemalla tarjotaan myös 

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 203 055 221 300 136 300

Kulut -1 514 113 -1 517 642 -1 349 382

Toimintakate -1 311 058 -1 296 342 -1 213 082

Suunnitelman muk. poistot -5 191 -6 000 -1 288

Tilikauden tulos -1 316 249 -1 302 342 -1 214 370

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 437 354 415 500 412 000

Kulut -2 047 966 -2 184 242 -2 189 087

Toimintakate -1 610 612 -1 768 742 -1 777 087

Suunnitelman muk. poistot -14 422 -20 020 -7 640

Tilikauden tulos -1 625 034 -1 788 762 -1 784 727

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 568 948 669 534 575 500

Kulut -2 193 671 -2 487 434 -2 381 680

Toimintakate -1 624 723 -1 817 900 -1 806 180

Suunnitelman muk. poistot 0 -2 100

Tilikauden tulos -1 624 723 -1 820 000 -1 806 180
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hoidontarpeen arvioinnin perusteella sairaanhoitoa äkillisesti sairastuneille ja pitkäaikaissairaille. Suun terveydenhuollon 

palvelut toimivat ajanvarauksella ja arvio hoidon tarpeesta sekä kiireellisyydestä tehdään jo ajanvarauspuhelun yhtey-

dessä. Kiireellinen ja kiireetön hammashoito virka-aikana tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset toimenpiteet 

ja oikomishoito ostetaan Varkauden suun terveydenhuollosta sekä ilta- ja viikonloppupäivystys  Kuopiosta. 

Koronapandemian heijastusvaikutukset voivat näkyvät vielä pitkälle tulevaisuuteen toiminnan ja talouden näkökulmista. 

Sihteerityötä järjestellään uudelleen sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Lisäksi lääkäriresurssoinnissa on huomioitava koko-

naissuunnittelun näkökulma. Sihteerityötä järjestellään uudelleen sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Lisäksi lääkäriresur-

soinnissa on huomioitava kokonaissuunnittelun näkökulma. 

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa 

Talouden tasapainottamiseen pyritään ennakoivan ja pitkäjänteisen henkilöstösuunnittelun avulla. Kuntalaisille tuote-

taan laadukkaita ja vaikuttavia palveluita huomioiden väestön rakenne sekä tarpeet. Uusi sotekeskus Varkaudessa ja 

maakunnallinen tulevaisuuden sotekeskus-hanke luovat mahdollisuuden vaikuttavien palveluiden ja toiminnan kehittä-

miselle.  

Strategiset tavoitteet ja mittarit 

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso 

Asukkaat saavat terveyttä ja hyvin-

vointia tukevat monialaiset ja vaikut-

tavat palvelut oikea-aikaisesti pää-

sääntöisesti lähipalveluna. Palveluissa 

korostuvat perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon integraation 

vahvistaminen. 

THL:n sairastavuusindeksi 

Terveydenedistämisaktiivisuus perus-

terveydenhuollossa - TEA, piste-

määrä 

Hyvinvointikompassin ja Sotkanet-

mittarit: Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. 

luokan oppilaista, kokeillut laittomia 

huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. 

luokan oppilaista, kohtalainen tai vai-

kea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan 

oppilaista, ylipaino, % 8. ja 9. luokan 

oppilaista, vähintään tunnin päivässä 

liikkuvat, % 4. ja 5. luokan oppilaista. 

PYLL-indeksi 

Perusterveydenhuollon avohoidon 

kaikki lääkärikäynnit / 1000 asukasta 

Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit 

/ 1000 asukasta 

Päivystyskäynnit erikoissairaanhoi-

dossa / 1000 asukasta 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabe-

teksen vuoksi oikeutettuja 

40 vuotta täyttäneitä, % vastaavan 

ikäisestä väestöstä. 

Lähetemäärien seuranta. 

THL:n sairastavuusindeksin kasvun 

hidastuminen suhteessa koko maan 

tasoon. 

Terveydenedistämisaktiivisuus on pe-

rusterveydenhuollossa vähintään val-

takunnallista tasoa. 

Hyvinvointi edistyy keskeisillä hyvin-

vointi-indikaattoreilla mitattuna. 

PYLL-indeksin vakiinnuttaminen vä-

hintäänkin valtakunnalliselle tasolle. 

Perusterveydenhuollon avohoidon 

lääkärikäynnit, erikoissairaanhoidon 

avohoitokäynnit ja päivystyskäynnit 

erikoissairaanhoidossa ovat valtakun-

nallisella tasolla. 

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabe-

teksen vuoksi oikeutettuja 40 vuotta 

täyttäneiden osuus on vastaavan ikäi-

sestä väestöstä valtakunnallisella ta-

solla. 

Lähetemäärät erikoissairaanhoitoon 

kääntyvät laskuun. 

Konsultaatiokäytänteitä ja tiimityötä 

kehitetään. 
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Konsultaatiokäytänteitä ja tiimityötä 

kehitetään. 

Asiakas / potilas keskiössä. 

Asiakastyytyväisyys on hyvällä ta-

solla. 

Osaava, moniammatillinen ja tyyty-

väinen henkilökunta. 

Asiakastyytyväisyyskyselyt. 

Hoitoon pääsyn odotusajat. 

Riittävä osaaminen ja henkilökunta-

määrä. 

Potilaat ja asiakkaat ovat tyytyväisiä 

saamaansa palveluun. 

Asiakastyytyväisyyskyselyt ja palaut-

teisiin vastaaminen. 

Vähintään hoitotakuun mukainen hoi-

toon pääsy terveyskeskuksessa. 

Henkilöstökysely. 

Sähköisen asioinnin ja itsepalvelui-

den vahvistaminen digitalisaatiota li-

säämällä 

Sähköiset asiointi- ja itsepalvelut. Sähköisiä palveluita kehitetään. 

Vaikuttavat ja kustannustehokkaat 

palvelut 

Palvelukustannukset Kuntaliiton ti-

lastojen ja KYSin tuloskortin mu-

kaan. 

Kustannukset eivät nouse merkittä-

västi keskeisten palvelujen osalta. 

Monialainen palveluohjaus on toimi-

vaa. 

Asiakas tietää hoito- tai kuntoutusta-

voitteensa ja osallistuu aktiivisesti 

oman hoitonsa suunnitteluun ja toteu-

tukseen. 

Aktivointisuunnitelmat, monialaiset 

työllistymissuunnitelmat ja työttö-

mien terveystarkastukset. 

Aktivointisuunnitelmien, monialais-

ten työllistymissuunnitelmat ja työttö-

mien terveystarkastusten määrä vuo-

dessa. 

  
 

 

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 

2023 
Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso 

Laadukkaat, asiakas/potilaslähtöiset 

ja vaikuttavat palvelut käytettävissä 

olevilla resursseilla. 

Hoitoon pääsy 

Kustannusten seuranta ja kustannus-

kehityksen hallitseminen. 

Yhteiset perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon potilassuunnitel-

mat. 

Oikea-aikaiset, laadukkaat, vaikutta-

vat ja kustannustehokkaat palvelut 

 

 

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 421 897 398 802 398 052

Kulut -3 194 158 -3 196 280 -3 460 687

Toimintakate -2 772 261 -2 797 478 -3 062 635

Suunnitelman muk. poistot -71 006 -77 550 -19 869

Tilikauden tulos -2 843 267 -2 875 028 -3 082 504
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Erittely vastuualueittain; Perusterveydenhuollon avohoito 

 

Suun terveydenhuolto 

 

Hoidolliset tukipalvelut 

  
 

Muut palvelujen ostot Joroinen 

 

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja, perusturvalautakunnan jäsenet 

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan tarkoituksenmukaisimmasta erikoissairaanhoidon toimipisteestä. 

Erikoissairaanhoidon lähetteet ohjataan Varkauteen, mutta palveluja ostetaan muiltakin tuottajilta.  

  

Vuodeosastohoidon osalta palvelujen ostojen ja määrärahojen riittävyyden seuranta. 

 

Strategiset tavoitteet ja mittarit 

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso 

Ostopalveluihin varattavan määrära-

han riittävyys. 

Ostopalvelujen kulujen seuranta. 

Lähetevirtojen seuranta 

Lähetemäärien ja erityisen vaativan 

erikoissairaanhoidon ostopalvelujen 

vähentäminen. 

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 123 985 111 050 111 700

Kulut -2 433 657 -2 491 478 -2 636 244

Toimintakate -2 309 672 -2 380 428 -2 524 544

Suunnitelman muk. poistot -25 460 -37 050 -5 387

Tilikauden tulos -2 335 132 -2 417 478 -2 529 931

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 167 034 149 000 148 600

Kulut -644 904 -585 550 -676 813

Toimintakate -477 870 -436 550 -528 213

Suunnitelman muk. poistot -27 549 -21 000 -4 160

Tilikauden tulos -505 419 -457 550 -532 373

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 130 878 138 752 137 752

Kulut -115598 -119 252 -147 630

Toimintakate 15 280 19 500 -9 878

Suunnitelman muk. poistot -17 997 -19 500 -10 322

Tilikauden tulos -2 717 0 -20 200
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Erikoissairaanhoidon nettome-

not/kuntalainen on valtakunnallista 

tasoa. 

Palvelukustannukset Kuntaliiton ti-

lastojen ja erikoissairaanhoidon kun-

takortin mukaan. 

Nettomeno/kuntalainen kustannus ei 

nouse merkittävästi. 

Ensihoito ja sairaankuljetus toimivat 

yhteistyössä perusterveydenhuollon 

avohoidon sekä koti- ja sairaalahoi-

don kanssa. 

Käyntimäärät Varkauden päivystyk-

sessä. 

Ensihoitotehtävien määrä. 

Päivystyskäyntien ja ensihoitotehtä-

vien määrä pysyy entisellä tasolla. 

  
 

 

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 

2023 
Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso 

Ostopalveluiden käyttö säilyy maltil-

lisena 

Ostopalvelujen kulujen seuranta. 

Lähetevirtojen seuranta. 

Lähetemäärien ja erikoissairaanhoi-

don ostopalvelujen vähentäminen. 

 

 

Erittelyvastuualueittain; Erikoissairaanhoito/ostot 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 45 982 1 500 6 500

Kulut -6 935 946 -6 808 251 -7 277 833

Toimintakate -6 889 964 -6 806 751 -7 271 333

Suunnitelman muk. poistot 0 0 0

Tilikauden tulos -6 889 964 -6 806 751 -7 271 333

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 0 0 0

Kulut -6 749 086 -6 620 000 -7 050 000

Toimintakate -6 749 086 -6 620 000 -7 050 000

Suunnitelman muk. poistot 0 0 0

Tilikauden tulos -6 749 086 -6 620 000 -7 050 000
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Kotisairaala 

 

Ympäristöterveydenhuolto/ostot 

  
 

Psykososiaaliset palvelut Joroinen 

 

Tilivelvolliset: sosiaali- ja terveysjohtaja, perusturvalautakunnan jäsenet 

Palvelualueen tehtävänä on tuottaa laadukkaita, oikea-aikaisia ja vaikuttavia sosiaalipalveluja elämän eri tilanteissa. Pal-

veluja tarjotaan varhain ja mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Palveluissa pyritään asiakkaan elämäntilanteen koko-

naisvaltaiseen huomioimiseen.  

Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet talousarviossa 

Kehitysvammaisten laitoshoitoa vähennetään suunnitelmallisesti - talousarviossa on huomioitu suunniteltu laitoshoidon 

vähentäminen. 

Strategiset tavoitteet ja mittarit 

Talousarviovuoden 2021 tavoitteet Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso 

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hy-

vinvoinnin edistäminen 

Lastensuojelun avohuollon asiakkai-

den määrä vuoden aikana (vrt. v. 

2020) 

Uudet huostaanotot (vrt. v. 2020) 

Lapsia perhetyön piirissä vuoden ai-

kana (vrt v. 2020, sekä lastensuojelun 

että sosiaalihuoltolain mukaisessa 

palvelussa) 

Lapsia tukiperhesopimusten piirissä 

vuoden aikana (vrt v. 2020, sekä las-

tensuojelun että sosiaalihuoltolain 

mukaisessa palvelussa) 

Asiakkaat saavat riittävän varhain tar-

vitsemansa tuen ja palvelun ja heitä 

tuetaan kunnassa tarjolla oleviin pal-

veluihin 

Lastensuojelukustannukset pysyvät 

vuoden 2020 tasolla 

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 552 1 500 6 500

Kulut -5 888 -9 251 -55 832

Toimintakate -5 336 -7 751 -49 332

Suunnitelman muk. poistot 0 0

Tilikauden tulos -5 336 -7 751 -49 332

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 45 430 0 0

Kulut -180 972 -179 000 -172 001

Toimintakate -135 542 -179 000 -172 001

Suunnitelman muk. poistot 0 0

Tilikauden tulos -135 542 -179 000 -172 001
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Asiakkaiden elämänhallinnan ja osal-

lisuuden lisääminen ja työ- ja toimin-

takyvyn edistäminen ja ylläpitäminen 

Kuntouttavassa työtoiminnassa ole-

vien asiakkaiden määrä (vrt. v. 2020) 

eriteltynä alle 1000 pvää työmarkki-

natukea saaneet/yli 1000 pvää työ-

markkinatukea saaneet 

Päättyneiden asiakkuuksien määrä ja 

päättymissyyt 

Työmarkkinatuen kustannukset (vrt. 

v.2020) 

Aktivoimistoimenpiteiden piirissä 

olevien 1000 päivää ja yli työmarkki-

natukea saaneiden henkilöiden määrä 

lisääntyy ja tätä kautta kunnan työ-

markkinatukimenot alenevat 

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 

etenevät palvelusta myös mahdolli-

simman tehokkaasti eteenpäin - teho-

kas läpivirtaus 

Asiakkaat huolehtivat omasta hyvin-

voinnistaan 

Tiivis yhteistyö muiden työllisyyden 

hoidon palveluiden kanssa 

Monipuoliset päihde- ja mielenter-

veyspalvelut mahdollistavat asiakkai-

den tarvitseman tuen ja palvelun 

Jalkautuvan päihdehuollon käynnit 

(vrt. v. 2020) 

Päihdeklinikan käyntimäärät (vrt. v. 

2020) 

Päihdehuollon laitoskuntoutuksen 

kustannukset (vrt. v. 2020) 

Mielenterveysneuvolan käyntimäärä 

(vrt. v. 2020) 

Asiakkaat saavat tarvitsemansa 

päihde- ja mielenterveyspalvelut oi-

kea-aikaisesti ja tarkoituksenmukai-

sella tavalla järjestäen. Palvelut jär-

jestetään kustannustehokkaasti. 

Kehitysvammaisten erityishuoltoa 

järjestetään tarkoituksenmukaisella, 

asiakaslähtöisellä tavalla 

Kehitysvammahuollon kokonaiskus-

tannukset (vrt. 2020) 

Kehitysvammaisille asiakkaille järjes-

tetään heidän palvelutarpeensa mu-

kaiset, tarkoituksenmukaiset palvelut 

Kehitysvammaisten laitoshoitoa pyri-

tään vähentämään vuoden aikana; ta-

lousarvioon on tehty tavoite yhden 

asiakkaan siirtymisestä laitoshoidosta 

palveluasumiseen 1.3.2021 alkaen. 

Mikäli siirtyminen ei toteudu suunni-

tellusti, on riskinä talousarvion ylitty-

minen tältä osin noin 60 000 eurolla. 

  
 

 

Suunnittelukauden tavoitteet 2022- 

2023 
Vuosittain seurattava mittari Tavoitetaso 

Laadukkaat, asiakaslähtöiset ja kus-

tannustehokkaat palvelut käytettä-

vissä olevilla resursseilla 

Ostopalvelukustannusten seuranta ja 

kustannuskehityksen hallitseminen 

Toteutuneet palvelut ja niissä tapahtu-

neet muutokset 

Asiakkaiden palvelutarpeisiin vasta-

taan oikea-aikaisesti, kustannustehok-

kaasti ja asiakaslähtöisesti 
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Erittely vastuualueittain; Perhepalvelut 

 

Aikuis- ja vammaispalvelut 

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

 

 

 

 

 

  

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 79 408 56 700 40 200

Kulut -3 912 355 -3 799 552 -3 956 677

Toimintakate -3 832 947 -3 742 852 -3 916 477

Suunnitelman muk. poistot -1 266 -3 200 -203

Tilikauden tulos -3 834 213 -3 746 052 -3 916 680

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 21 093 16 800 8 900

Kulut -595 138 -588 420 -493 923

Toimintakate -574 045 -571 620 -485 023

Suunnitelman muk. poistot 0 0 0

Tilikauden tulos -574 045 -571 620 -485 023

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 26 867 14 000 500

Kulut -2 559 815 -2 496 464 -2 734 499

Toimintakate -2 532 948 -2 482 464 -2 733 999

Suunnitelman muk. poistot 0 0 0

Tilikauden tulos -2 532 948 -2 482 464 -2 733 999

TALOUS

Tuloarviot ja määrärahat, € TP2019 TA2020 TA2021

Tuotot 31 448 25 900 30 800

Kulut -735 419 -691 668 -728 255

Toimintakate -703 971 -665 768 -697 455

Suunnitelman muk. poistot -1 267 -3 200 -203

Tilikauden tulos -705 238 -668 968 -697 658
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2.4. SIVISTYSTOIMI 

 

Sivistystoimi sisältää varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukio-opetuksen, vapaan sivistystyön, kirjastotoi-

men sekä hyvinvointitoimen palvelut. Organisaatio on rakennettu vastaamaan tulevan hyvinvointi- ja sivistys-

kunnan vaateisiin. Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukio-opetusta järjestetään ja kehitetään oppimisen, 

kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Vapaata sivistystyötä, kirjastotoimea ja hyvinvointitoimea järjes-

tetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. 

 

VARHAISKASVATUS  

 

Palvelusuunnitelma: 

 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 

muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroi-

sissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa varhaiskasvatusta, asian-

tuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yh-

teistyössä vanhempien kanssa luodaan lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisa kasvuympäristö. 

 

Varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa, perhepäiväkodeissa ja avoimen var-

haiskasvatuksen palveluina, joita ovat säännöllinen ryhmätoiminta lapsiperheille sekä perheiden kotona toteu-

tettava perheohjaus. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki.  

 

Esiopetusta järjestetään kirkonkylällä varhaiskasvatuksen toimintana Päiväkoti Pyrrin uudisrakennuksessa 

Pikkukoulu Hyrrässä.  Kirkonkylällä esioppilaita on kevätkaudella 29 ja syyskaudella 24. Kuvansin esiopetus 

järjestetään ainakin kevätlukukauden Kuvansin koulun toimintana. Kevään aikana selviää, jatkaako esiopetus 

Kuvansissa koulun toimintana vai siirtyykö takaisin varhaiskasvatuksen toiminnaksi. Esioppilaita Kuvansissa 

on kevätlukukaudella 14 ja syyslukukaudella 11. Varhaiskasvatuspaikkoja perhepäivähoidossa (ml. ryhmäper-

hepäiväkoti) on 24.  

Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan omana toimintana tai palvelua ostetaan Varkauden kaupungilta. Il-

tahoito toteutuu arkisin joko Kuvansin päiväkodissa tai kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä.  

 

Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus muodostavat yhteisen varhaiskasvatuksen palvelualu-

een siten, että edellä mainittujen kuntien asiakasperheet voivat hakea varhaiskasvatuspalveluja joustavasti kun-

tarajoista riippumatta. Varhaiskasvatuspaikkoja ostetaan/myydään tarvittaessa myös muilta /muille lähikun-

nille. 

 

Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies  

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastuuhenkilö   

 

Joroisten kunnan varhaiskasva-

tus-suunnitelmaan on kirjattu, 

että jokaisessa varhaiskasvatus-

yksikössä järjestetään huoltajille 

kohdennettu arviointi vähintään 

neljä kertaa toimintavuoden ai-

kana.  

 

TAVOITE: 

 

Jokaisessa Joroisten varhaiskas-

vatusyksikössä huoltajat pääse-

vät toimintavuoden 2021 aikana 

arvioimaan varhaiskasvatuksen 

 

Arvioinnin käytännöt to-

teutetaan Pedagogisen 

johtamisen suunnitelmaan 

kirjattujen toimenpiteiden 

mukaisesti. 

 

ARVIOINTIKOHTEET: 

 

Lokakuu: 

Kuinka meidät tänään 

kohdattiin? 

 

Marraskuu: 

 

Arvioinnit ovat to-

teutuneet jokaisessa 

yksikössä. 

Arviointien tulokset 

on jaettu huoltajille, 

niistä on keskusteltu 

yksiköissä ja toimin-

taa on tarvittaessa 

kehitetty arvioinnin 

tulosten suuntaisesti. 

 Varhaiskasvatuk-

sen 

esimies, päiväkodin 

johtaja  
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toimintaa tai käytänteitä kohden-

netusti neljä kertaa.  

 

 

 

Ympäristöön liittyvä arvi-

ointi 

 

Tammikuu: 

Kuinka lapsen päivästä 

meille kerrotaan? 

 

Maaliskuu: 

Kuinka vasu-keskustelu 

sujui? 

 

Tasalaatuisen varhaiskasvatuk-

sen varmistamiseksi koottu 

”Kasvattajan käsikirja” otetaan 

arjen työkaluna käyttöön kai-

kissa Joroisten varhaiskasvatus-

yksiköissä. 

 

Kaikissa yksiköissä pe-

rehdytään kirjan sisältöön 

ja käydään aihealueittain 

pedagogista keskustelua 

kirjan sisällöstä. 

Toimintaa arvioidaan ja 

kehitetään peilaten kas-

vattajan käsikirjan sisäl-

töön.  

 

Kasvattajan käsikir-

jaan kuuluva lomak-

keisto on otettu käyt-

töön kaikissa yksi-

köissä. 

 

Maaliskuussa arvi-

ointikysely ”Kasvat-

tajan käsikirjasta” 

kaikille kasvattajille 

 

Varhaiskasvatuksen 

esimies, päiväkodin 

johtaja, varhaiskas- 

vatuksen opettajat 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

 

- Haasteelliset lapsiryhmät ja toimiminen pienryhmissä sitoo varhaiskasvatushenkilöstön lapsiryhmään 

koko työpäivän ajaksi, joten aikaa pedagogiselle keskustelulle ja kehittämistyölle on vaikea löytää. 

 henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot; laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä 

pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä 

 Korona-virus epidemian pitkittyminen. 

 

Sitovan määrärahataulukon erittely:  
Varhaiskasvatus   TP 2019   TA 2020   TA 2021  

  Menot   Tulot   Netto   Poistot   Menot   Tulot   Netto   Poistot   Menot   Tulot   Netto   Poistot  

Kirkonkylän päiväkoti -838 113 73 965 -764 149 -1 241  -941 109 73 200 -867 909 -4 667 -1 062 376 73 150 -989 226 -3 722 

Kuvansin päiväkoti  -863 765 105 021 -758 744  -815 291 92 900 -722 391  -789 212 83 000 -706 212  

Perhepäivähoito  -566 111 78 960 -487 151  -484 138 69 250 -414 888  -369 601 60 500 -309 101  

Avoin varhaiskasvatustoiminta  -65 611 126 -65 484  -63 158 150 -63 008  -50 107 150 -49 957  

Lasten kotihoidontuki  -176 379  -176 379  -170 130  -170 130  -156 143  -156 143  

Muu lastenpäivähoito  -24 342  -24 342  -35 156  -35 156  -21 130  -21 130  

Varhaiskasvatuk. hankkeet  -16 844 13 475 -3 369  -6 274 5 020 -1 254  -47 065 38 000 -9 065  

Varhaiskasvatuksen toimistohen-

kilö 

-8 666 8 666 0  -7 853 7 853 0  -8 877 8 877 0  

Yhteensä -2 559 832 280 214 -2 279 619 -1 241 -2 523 109  248 373  -2 274 736  - 4 667    -2 504 511 263 677 -2 240 834 -3 722 

 

Tunnusluvut: 

Varhaiskasvatus TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä 135 118 145 

Esiopetuksessa olevien lasten lukumäärä  42 49 27 

Päiväkotihoitoa tarvitsevien esioppilaiden lukumäärä 31 31 30 

Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä 39 56 24 

Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä 105 138 90 

Lasten kotihoidontuen saajien määrä 41 44 40 

Kunnassa olevat 0-6 v. lapset 260 264 250 

Menot / lasten lukumäärä  TP 2019 TA 2020 TA 2021 
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Päivähoito  8 823 10 839 10 368 

Esiopetus  7 929 6 352 7 250 

Perhepäivähoito  12 491 7 409 12 879 

Avoin varhaiskasvatus  624 457 555 

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

00030501 Varhaiskasvatus TP 2019 TA 2020 TA 2021  Muutos %     

  Toimintatuotot       280 214 248 373 263 677 6,2 

  Toimintakulut      -2 559 833 -2 523 109 -2 504 511 -0,7 

  Toimintakate/jäämä      -2 279 619 -2 274 736 -2 240 834 -1,5 

  Poistot ja arvonalentumiset -1 241 -4 667                         -3 722 -20,3         

  Tilikauden yli-/alijäämä -2 280 859 -2 279 403 -2 244 556 -1,5 

 

Elokuun alusta (1.8.2020) tuli voimaan varhaiskasvatuslain muutos, jossa subjektiivinen oikeus varhaiskas-

vatukseen palasi kaikille lapsille, esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas 

oikeutettu kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Samaan aikaan astui voimaan asetus päiväkotien ryhmäkoko-

jen pienenemisestä kahdeksasta lapsesta seitsemään lapseen hoitajaa kohden. Muutos koskee kolme vuotta 

täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä.  

 

Kuvansin esiopetus siirrettiin ainakin lukuvuodeksi 2020-2021 Kuvansin koulun yhteyteen. Näin ollen Ku-

vansin päiväkodin kustannuksista n. 70 000 euroa siirtyi Kuvansin koulun kustannuksiin. Mikäli esiopetus 

olisi edelleen kuvansin päiväkodin tuottamaa toimintaa, ylittäisi varhaiskasvatuksen talousarvioesitys n. 35 

000 euroa vuoden 2019 toteumaa. Kuvansin esioppilaiden siirtyminen koulun yhteyteen, selittää myös yllä 

olevan tunnuslukutaulukon suuren muutoksen esioppilaiden määrässä.  

 

PERUSOPETUS  

 

Palvelusuunnitelma:  

 

Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta sekä kasvattaa vastuul-

liseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa 

opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. Pe-

rusopetuksen alla ovat erityisopetus, yleisopetus (yhtenäiskoulu ja Kuvansin koulu), aamu- ja iltapäivätoiminta 

sekä perusopetuksen projektit. 

 

ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS 
 

Erityisopetusta järjestetään jokaisen oppilaan henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Joroisten kunnassa toimii 

viisi erityisopettajaa. Kolme heistä toimii ainakin lukuvuoden 2020-2021 erityisluokanopettajina ja kaksi laaja-

alaisena erityisopettajana. Neljä erityisopettajaa toimii yhtenäiskoulussa ja yksi Kuvansissa. Lisäksi osa kou-

lunkäynninohjaajien työpanoksesta on erityisopetuksen kustannuspaikalla. Erityisopetusta ostetaan myös tar-

peen mukaan muilta kunnilta, kunta-yhtymiltä, valtiolta ja joissakin tapauksissa sairaanhoitopiireiltä.  
 

YLEISOPETUS  

 

Yleisopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Yleisopetusta annetaan Jorois-

ten yhtenäiskoulussa sekä Kuvansin koulussa. 

 

APIP – TOIMINTA  
 

Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, 

jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää, 
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mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 10 koululaista. APIP-toiminta järjestetään sekä kirkonkylällä, että Ku-

vansissa yhteistyössä varhaiskasvatuksen esiopetuksen kanssa.  

 

PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT 
 

Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön 

asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkei-

siin: Kerhotoiminnan kehittämiseen, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin sekä erityis-

opetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja ryhmäkoon pie-

nentämiseen sekä koronan aiheuttaman oppimisvajeen paikkaamiseen.  

 

Kunnan strategiaa tukevat perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastuuhenkilö   

Koronatilanteen negatii-

visten vaikutusten mini-

moiminen perustoimin-

noissa. 

Hyvät valmiudet etäope-

tukseen, onnistunut va-

rautuminen. 

Etäopetuksen onnistu-

minen ja määrä, opetta-

jien arviot koronatilan-

teen vaikutuksista. 

Sivistysjohtaja, yhte-

näiskoulun rehtori, Ku-

vansin koulunjohtaja 

Opetussuunnitelman 

päivityksen myötä tul-

leen arvioinnin onnistu-

minen. 

Kodin ja koulun yhteis-

työ asiassa, huolellinen 

suunnittelu arvioinnin 

toteuttamiseksi. 

Arvioinnin toteuttami-

nen ja siinä onnistumi-

nen. 

Sivistysjohtaja, yhte-

näiskoulun rehtori, Ku-

vansin koulunjohtaja 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:  

- Koronaviruksen hallitsematon leviäminen, sijaisten saamisen vaikeus. 

 

Sitovan määrärahatason erittely: 
Perusopetus   TP 2019   TA 2020   TA 2021  

  Menot   Tulot   Netto   Poistot   Menot   Tulot   Netto   Poistot   Menot   Tulot   Netto   Poistot  

Erityisopetus  -326 300 4 948 -321 351  -359 469 2 350 -357 119  -381 618 5 000 -376 618  

Yleisopetuksen kotikuntakorvaus  -147 381 52 800 -94 581  -162 020 4 158 -157 862  -112 156 21 000 -91 156  

Kuvansin koulu  -827 116 3 891 -823 225 -1 166 -943 168 2 636 -940 532 -14 667 -1 048 002 4 220 -1 043 782 -13 986 

Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk -2 919 957 9 851 -2 910 106 -20 046 -2 905 128 8 500 -2 896 628 -3 627 -2 855 084 8 500 -2 846 584 0 

Perusopetuksen erityiskustannukset  -11 258  -11 258    0    0  

LSL:n sijoitett.opp.perusopetus  -1 937 3 636 1 698  -7 013 3 000 -4 013  -5 000 3 000 -2 000  

APIP-toiminta  -63 780 19 247 -44 533  -56 357 18 400 -37 957  -60 489 18 200 -42 289  

Perusopetuksen projektit  -174 088 128 820 -45 268  -107 117 60 698 -46 419  -147 121 112 760 -34 361  

Yhteensä -4 471 817 223 193 -4 248 624 -21 211 -4 540 272 99 742 -4 440 530 -18 294 -4 609 470 172 680 -4 436 790 -13 986 

 

Tunnusluvut:   

JOROINEN OPPILASENNUSTE 
Koulut 20.9.2020  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Kuvansi 1-6 lk (v.2019, v. 2020)  

Kuvansi 0-6lk (v. 2021 alkaen)  

 

92 

 

100 

 

111 

 

109 

 

108 

 

100 

 

88 
 

77,5 
Joroisten yhtenäiskoulu 1 - 9 lk  341 328 326 318 313 313 316 310 

Perusopetus yhteensä 433 428 437 427 421 413 404 387 

 
YLEISOPETUS Opetustunti kpl / lasken-

nallinen  

€ /opetustunti  € /oppilas 

 TP 

2019 

TA 2020 TA 2021 TP 

2019 

TA 

2020 

TA 

2021 

TP 

2019 

TA 

2020 

TA 

2021 

Kuvansi 1-6 lk (v.2019, v. 2020)  

Kuvansi 0-6lk (v. 2021 alkaen)  

6 308 5 738 6 308 130,69 143,86 167,69 8 961 8675 9529 

Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 22 116 22 058 20 766 132,49 123,12 137,08 8 593 8657 8732 

 

APIP-TOIMINTA TP 2019 TA 2020 TA 2021 
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lasten määrä 28 35 38 

nettokust €/v/lapsi -449 -52 -243 

kokonaiskustannus -44 533 -37 957 -42 289 

valtionosuus 31 952 36 131 33 063 

nettokustannus -12 581 -1 826 -9 226 

(Valtionosuus / rahoitussovellus 24.7.2020)  

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

00031050 Perusopetus TP 2019 TA 2020 TA 2021  Muutos %     

  Toimintatuotot       223 193 99 742 172 680 73,1 

  Toimintakulut      -4 471 817 -4 540 272 -4 609 470 1,5 

  Toimintakate/jäämä      -4 248 624 -4 440 530 -4 436 790 -0,1 

  Poistot ja arvonalentumiset -21 211 -18 294 -13 986 -23,6 

  Tilikauden yli-/alijäämä -4 269 835 -4 458 824 -4 450 776 -0,2 

 

Perusopetuksen talousarvioehdotus on Kuvansin esiopetuksen siirto huomioiden jopa 78 000 euroa TA 2020 

pienempi. Talouden tasapainottamistoimien vaikutukset ovat n. 180 000 euroa vuosille 2020 ja 2021. Kuvan-

sin uuden koulun myötä sekä Kuvansin esiopetuksen siirtymisen johdosta Kuvansin koulun kustannukset ovat 

nousseet vuodesta 2019 yhteensä n. 220 000 euroa. 

 

LUKIO-OPETUS  

Palvelusuunnitelma: 

Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden 

sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja 

itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten 

lukio on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yrittäjyyskasvatuksen osalta jatketaan yh-

teistyötä XAMK:n kanssa (tarjoaa teoriaopinnot lukiolaisille, samalla toteutetaan korkeakouluyhteistyön vaa-

timuksia), Oman Osuuskunnan sekä paikallisen yrittäjäjärjestön sekä yrittäjien kanssa. Frisbeelinjan markki-

nointiin panostetaan ja näkyvyyttä vahvistetaan entisestään, unohtamatta salibandya. Lisäksi yhteistyötä kehi-

tetään yhteistyökumppaneiden, erityisesti Prodigyn kanssa. Pyritään järjestämään koululiikuntaliiton frisbee-

golf -kilpailut Joroisissa ja siirretään lajiosaamista myös yhtenäiskoulun puolelle. Tavoitteena on tarjota mah-

dollisuuksien mukaan myös frisbeegolf -kerhoja yläkoulussa ja mikäli urheiluakatemiaan mahtuu, voidaan 9-

luokkalaisia ottaa mukaan akatemiatoimintaan. 

 

Vastuuhenkilö: Yhtenäiskoulun rehtori, lukion vastuuopettaja 

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastuuhenkilö   

Lukion medianäky-

vyyden kasvattami-

nen 

 

Kannustetaan entisestään niin 

opiskelijoita kuin henkilökun-

taa tuottamaan materiaalia so-

siaalisiin medioihin ja kana-

viin.    

Esimerkiksi IG:n seu-

raajamäärän kasvattami-

nen sekä tykkäysten lisää-

minen 

Lukion vastuuopet-

taja 

Lukion yhteisölli-

syyden lisääminen  

Aloitetaan erilaisten pienten 

liikuntaturnausten, tietovisai-

luiden yms. pitäminen luki-

ossa. Lajeiksi valitaan myös 

sellaisia missä on matala kyn-

nys osallistua ja kaikkiin ta-

pahtumiin osallistuu myös 

henkilökuntaa tai heidän jouk-

kueensa 

 

Suoritetaan kyselyt viihty-

vyydestä ja yhteisöllisyy-

destä ensi vuoden aikana 

Lukion vastuuopet-

taja 
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Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

- Koronan tms. aiheuttamat etäkoulu jaksot, jolloin on hankalampaa toteuttaa mitään yhteistä 

toimintaa. Henkilökunnan ja erityisesti opiskelijoiden saaminen mukaan toimintaan voi olla 

haasteellista.  

 

Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Johtamista on uudistettu niin, että yhtenäiskoulun 

rehtorin kustannuksista ja työajasta 30 % kohdistuu lukioon. Lukion päivittäisjohtamisesta vastaa 

vastuuopettaja. Lukiossa on tällä hetkellä 86 opiskelijaa. Osa opetuksesta järjestetään kaksisarjaisena suurista 

luokkakohtaisista opiskelijamääristä ja valinnaisuudesta johtuen. 

 

Sitovan määrärahataulun erittely:  
Lukio-opetus   TP 2019   TA 2020   TA 2021  

  Menot   Tulot   Netto   Poistot   Menot   Tulot   Netto   Poistot  Menot Tulot Netto Poistot 

Joroisten lukio  -760 508 645 -759 863 -9 037 -770 122 1 250 -768 872 -8 284 -792 496 1 250 -791 246 0 

Lukion hankkeet  -23 405 18 187 -5 218  -54 575 49 922 -4 653  -88 356 80 404 -7 952  

Yhteensä -783 913 18 832 -765 082 -9 037 -824 697 51 172 -773 525 -8 284  -880 852 81 654 -799 198 0 

 

Tunnusluvut:   

LUKIO TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Oppilaita 82 94 86 

€ /opp -9 440 -8 317 -9 293 

kokonaiskustannus  -774 119 -781 809 -799 198 

valtionosuus 684 291 769 982 731 552 

nettokustannus  -89 828 -11 827 -67 646 

(Valtionosuus / rahoitussovellus 24.7.2020) 

 

Valtionosuuksien maksuperusteet perustuvat aina kahden edellisen kalenterivuoden oppilastilastoon. Näin ol-

len valtionosuus ei ole realistinen nykytilaan verrattuna. Talousarviovaiheessa valtionosuus perustuu arvioon. 

TA 2021 valtionosuus on laskettu kertomalla talousarvion laadintahetken oppilasmäärä 20.9.2020 rahoitusso-

velluksesta saadulla yksikköhinnalla. Mikäli valtionosuus tuloutuisi reaaliaikaisesti suhteessa opiskelijamää-

rään, olisi lukion nettokustannus vuonna 2021 vain 67 646 euroa. 

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

00032000 Lukio-opetus TP 2019 TA 2020 TA 2021  Muutos %     

  Toimintatuotot       18 832 51 172 81 654 59,6 

  Toimintakulut      -783 913 -824 697 -880 852 6,8 

  Toimintakate/jäämä      -765 082 -773 525 -799 198 3,3 

  Poistot ja arvonalentumiset -9 037             -8 284       -100,0 

  Tilikauden yli-/alijäämä -774 119 -781 809 -799 198 2,2 

 

Lukion käyttötalouden kustannusten nousuun vaikuttaa sisäisten vuokrien nousu vuoden 2019 tilinpäätöksestä 

32 439 tuhannella eurolla. Vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna sisäiset vuokrat nousevat 13 185 euroa. 

Muilta osin talousarvioehdotus on likimain tilinpäätöksen 2019 tasolla. 

 

KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO 

 

Palvelusuunnitelma: 

 

Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan 

ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. 

Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan savolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomi-

seen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kir-

jaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. 

 

Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja 
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Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastuuhenkilö   

Tilat: 

 

Joroinen – omatoiminen 

tila ja toiminta 

 

Juva – päätös kirjastoti-

lasta valmis 

 

 

Rantasalmi – omatoimi-

nen tila ja toiminta 

 

 

 

Yhteistyö alueen toimi-

joiden kanssa 

 

Yhteistyö Juvan kunnan 

johtoryhmän ja päättä-

jien kanssa. 

 

Yhteistyö alueen toimi-

joiden kanssa 

 

 

Tapahtumien määrä ja 

kävijät omatoimiaikana 

 

Päätös kirjastotilan jat-

kosta valmis. 

 

 

Tapahtumien määrä ja 

kävijät omatoimiaikana 

 

Kirjastotoimenjohtaja 

 

Juvan kirjaston johtaja 

 

Rantasalmen kirjaston 

johtaja 

Kirjastojen digituki 

 

 

Henkilöstön osaamisen 

kehittäminen 

 

 

Henkilöstön digiosaami-

sen minimitason määrit-

teleminen. 

 

Määrittelyn pohjalta to-

teutettava kirjastohenki-

löstön lisäkoulutus tun-

teina 

Kirjastotoimenjohtaja 

Tilojen tarjoaminen op-

pimiseen, harrastami-

seen, työskentelyyn ja 

kansalaistoimintaan  

sekä yhteiskunnallisen 

ja kulttuurisen vuoropu-

helun edistäminen. 

Yhteistyö kunnan mui-

den toimijoiden ja ta-

pahtumajärjestäjien 

kanssa. Kirjaston oma 

tapahtumatuotanto. 

Tapahtumien määrä ja 

osallistujat 

Kirjastotoimenjohtaja 

Juvan kirjaston johtaja 

Rantasalmen kirjaston 

johtaja 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

- Omatoimisen toiminnan prosessia ei saada kehitettyä. 

- Juvan kunnassa ei synny päätöstä kirjastotilasta 

- Henkilöstökoulutusta ei saada toteutettua 

 

Sitovan määrärahataulukon erittely: 
Kirjastotoimi   TP 2019    TA 2020    TA 2021  

  Menot   Tulot   Netto   Menot   Tulot   Netto   Menot   Tulot   Netto  

Joroisten kirjastoyksikkö  -273 511 6 608 -266 903 -266 965 6 419 -260 546 -270 795 5 497 -265 298 

Juvan kirjastoyksikkö  -391 395 391 395  -381 655 381 655  -352 617 352 617 0 

Rantasalmen kirjastoyksikkö  -247 790 247 790  -229 080 229 080  -221 625 221 625 0 

Kirjastoautotoiminta  -124 798 87 222 -37 576 -128 610 85 666 -42 944 -126 840 84 261 -42 579 

Kirjastotoimen projektit  -25 674 20 282 -5 392 -9 000 9 000 0 -22 509 22 509 0 

Yhteensä -1 063 168 753 296 -309 872 -1 015 310  711 820  -303 490  -994 386 686 509 -307 877 

 

Tunnusluvut: 
Kirjasto Ka Suomi  Joroinen  Joroinen  Joroinen  Juva  Juva  Juva  Rantasalmi  Rantasalmi  Rantasalmi  

 2019 2017 2018  2019   2017  2018  2019  2017  2018  2019  

Kirjastokäynnit  /as.  9,79 10,97  11,15  11,65  11,83  10,70  11,35  12,49  13,73  13,75  

Lainat /as.  15,66 15,12  15,30  15,33  17,56  16,92  17,28  19,03  18,45  18,30  

Kirjastoaineistokulut €/as.  6,65 10,10  10,14  9,90  11,71  11,44  11,11  10,64  10,93  10,24  
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Taloudellisuusluku  1,48 1,70  1,82  1,60  1,59  1,68  1,69  1,68  1,71  1,65  

Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) 

 

KIRJASTOYKSIKKÖ Kävijämäärät Aukiolotunti € / aukiolotunti  

 TP 

2019 

TA  

2020 

TA 

 2021  

TP  

2019 

TA  

2020 

TA 

2021 

TP  

2019 

TA 

2020 

TA  

2021  

Joroisten kirjasto  52 362 51 577 51 000 5 565 5 490 5 490 47,96 47,46 48,32 

Juvan kirjasto  66 166 67 030 67 000 2 747 2 728 2 728 142,48 139,90 129,26 

Rantasalmen kirjasto  42 337 40 161 40 000 2 986 5 490 5 490 105,99 41,73 40,37 

 

 
KIRJASTOAUTOTOI-

MINTA  
Kävijämäärät  Osuus kirjastoauton reittitun-

nista  

€ / aukiolotunti  

 TA 

2019 

TA 

2020 

TA 

2021 

TA  

2019 

TA  

2020 

TA  

2021 

TA 

2019 

TA 

2020 

TA 

2021 

Joroisten kirjasto  5 552 4 766 4257 650 660 660 65,49 65,04 64,49 

Juvan kirjasto  4 713 3 873 3423 552 537 531 65,49 65,04 64,49 

Rantasalmen kirjasto  6 443 5 553 4956 755 769 769 65,49 65,04 64,49 

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla:  

00034000 Kirjastotoimi TP 2019 TA 2020 TA 2021  Muutos %     

  Toimintatuotot    753 296 711 820 686 509 -3,6 

  Toimintakulut           -1 063 168 -1 015 310 -994 386 -2,1 

  Toimintakate/jäämä      -309 872 -303 490 -307 877 1,5 

 

 

VAPAA SIVISTYSTYÖ  

 

Palvelusuunnitelma:  

 

Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan 

sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssi-

koulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, 

taideleikkikoulu, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täy-

dennyskoulutus ja muu kehittämistyö. 

 

Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvoin-

tia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi 

haja-asutusalueen kylillä. 

 

Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja 

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastaava viranhaltija 

Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen 

kylillä 

Toteutuneiden kurssien 

määrä 

Soisalo-opiston rehtori 

Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen 

järjestäminen Joroisissa 

Taiteen perusopetukseen 

Joroisissa osallistuu 45 

joroislaista lasta 

Soisalo-opiston rehtori 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:  

 Tarkoituksen mukaisten tilojen löytyminen kyliltä. 

 Käyttäjäkunta vähenee kunnan ikärakenteen ja väestötappion myötä  kaikki kurssit eivät toteudu 
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Tunnusluvut:  
Soisalo-opisto  TP 2019 TA 2020 TA 2021 

 oppi-

las-

määrä  

tunnit  tunti- 

hinta 

€ 

yh-

teensä € 

oppilas-

määrä  

tunnit  tunti- 

hinta 

€ 

yhteensä 

€ 

oppilas-

määrä  

tunnit  tunti- 

hinta 

€ 

yhteensä 

€ 

Vapaa sivistystyö, kan-

salaisopisto 

1 216 3 100 20,5 63 541 1 200 3 600 20,5 73 800 1 000 3 000 25 75 000 

Taiteen perusopetus, 

yleinen oppimäärä 

95 535 35 18 711 93 652 35 22 820 78 568 35 19 888 

Taiteen perusopetus, 

laaja oppimäärä 

33 828 25 20 695 31 956 35 23 888 32 773 25 19 325 

 
SOISALO-OPISTO TP 2018 TP 2019 

 toteutuma tunti / oppilas  € toteutuma tunti / oppilas  € 

Vapaa sivistystyö  3694 h / 1280 opp.         75 722    3100 h / 1216 opp. 63 541 

Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä  521 h / 88 opp.          18 241    534 h / 95 opp. 18 711 

Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 618 h / 31 opp.         15 454    828 h / 33 opp. 20 695 

 

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

00035000 Vapaa sivistystyö TP 2019 TA 2020 TA 2021  Muutos %     

  Toimintakulut        -96 238 -120 716 -114 395 -5,2 

  Toimintakate/jäämä      -96 238 -120 716 -114 395 -5,2 

 

Soisalo-opiston vapaan sivistystyön kansalaisopiston tilattujen tuntien määrää vähennettiin aiemmasta 3600 

tunnista 3000 tuntiin. Tuntihinta on noussut vuoden 2019 toteumasta ja 2020 talousarviosta 20,5 eurosta 25 

euroon. Tilattujen tuntien pienempi määrä pitää kustannukset suunnilleen ennallaan. 

 

HYVINVOINTI  

 

Palvelusuunnitelma:  

Kuntalain mukaisesti Joroisten kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alu-

eellaan. Hyvinvointia edistääkseen kunta kehittää kunnan elinvoimaa ja toimintakykyä pitkäjänteisesti ja ko-

konaisvaltaisesti, tunnistaa eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeet sekä –odotukset ja luo edellytyksiä hy-

vään elämään palveluiden järjestämisen kautta, ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuutta sekä 

tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kunnan asukkaiden terveyden- ja hyvinvoinnin edistä-

miseksi ja hyvinvointitietouden keräämiseksi. (Kuntastrategia 2018-2022). 

 

Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palve-

luita. 

 

Hyvinvointipalvelut sisältävät liikuntatoimen, nuorisotoimen, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. 

 

Vastuuhenkilö: hyvinvointipäällikkö 

 

LIIKUNTAPALVELUT 

 

Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä ja mahdollisuuksia kuntalaisten aktiiviseen ja liikkuvaan elämään. Lii-

kunnallisia mahdollisuuksia tuotetaan omien liikuntapaikkojen ja liikuntapalveluiden kautta sekä tuetaan kol-

mannen sektorin liikunnallista työtä. Kunta keskittyy omassa liikuntapaikkatuotannossaan matalan kynnyksen 

liikuntapalveluiden tuottamiseen ja niiden esille tuomiseen. 

 

Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) on hallinnollisesti teknisessä toimessa, mutta toiminta talon si-

sällä on sivistystoimessa. 

 

Vastuuhenkilöt: hyvinvointipäällikkö ja liikunnanohjaaja 



51 TALOUSARVIO 2021 Joroisten kunta 

 

NUORISOPALVELUT 

 

Nuorisopalveluilla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistetään aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista 

vahvistumista sekä parannetaan kasvu- ja elinoloja. Nuorisopalvelut tuottavat suuren osan palveluistaan lähellä 

asiakkaita. 

Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Nuorisotyö sisältää perusnuorisotyön, etsivän nuorisotyön ja nuorisovaltuustotoiminnan. 

 

Vastuuhenkilöt: hyvinvointipäällikkö, nuoriso-ohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä 

 

KULTTUURIPALVELUT 

 

Kulttuuripalveluiden tavoitteena on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää museotoimin-

taa. 

Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alai-

suudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat 

lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyk-

siin ja oman kulttuurin luomiseen. 

 

Karhulahden kotiseutumuseo kuuluu kulttuuritoimen alaisuuteen. 

 

Vastuuhenkilö: hyvinvointipäällikkö 

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021  

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastuuhenkilö   

Liikuntapalvelut tukevat 

ja lisäävät kuntalaisten 

hyvinvointia ja toiminta-

kykyä. 

Matalan kynnyksen oh-

jattuja vuoroja tarjotaan 

kaiken ikäisille kuntalai-

sille, myös erityisryh-

mille. 

Urheiluseurojen ja kun-

nan välinen yhteistyö. 

Liikuntapaikkoja ja –

alueita sekä uusia tarjot-

tavia liikuntamuotoja 

kehitetään matalan kyn-

nyksen periaatteella. 

Ohjattujen ryhmien ja 

osallistujien määrä. 

Yhteiset tapahtumat ja 

toiminta.  

Järjestöfoorumi kaksi 

kertaa vuodessa. 

Liikuntakysely kuntalai-

sille. 

Liikuntapaikkatietojen 

ajantasaistaminen ja lii-

kuntapaikkojen tunne-

tuksi tekeminen kunta-

laisille. 

 

Hyvinvointipäällikkö ja 

liikunnanohjaaja 

Nuorisopalvelut tukevat 

ja lisäävät nuorten hy-

vinvointia vaikuttamis-

mahdolli-suuksia. 

Lapsille ja nuorille tuo-

tetaan matalan kynnyk-

sen palveluita ja tilatoi-

mintaa lähipalveluna. 

Pääpaino on ennaltaeh-

käisevässä työssä. 

 

Nuorisotilatoiminta kir-

konkylässä ja liikunta-

kerhot Kuvansissa. Ta-

pahtumat, toiminta. 

Nuorisotoimen ja nuori-

sovaltuuston yhteistyö, 

nuorten kuulemistilai-

Hyvinvointipäällikkö, 

nuoriso-ohjaaja ja etsivä 

nuorisotyöntekijä 
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Nuorten vaikuttamis-

mahdollisuudet. 

 

 

Etsivä nuorisotyö tavoit-

taa jokaisen nuoren, 

joka on ilmoitettu etsi-

välle työntekijälle. 

suus. Yhteistyö koulu-

jen, järjestöjen ja yhdis-

tysten kanssa. 

 

Ilmoitettu nuori/tavoi-

tettu nuori (PAR-tilas-

tointijärjestelmä). 

Kulttuuripalvelut tuke-

vat ja lisäävät kuntalais-

ten hyvinvointia. 

Kylien elinvoima ja yh-

teisöllisyys. 

 

Järjestöt. 

 

Karhulahden museoalu-

een ja alueen toiminto-

jen monipuolistaminen 

ja markkinointi. 

Lastenkulttuurikeskus 

Verso. 

 

Yhteydenpito kyliin ja 

avustukset. 

Järjestötoiminnan sel-

keyttäminen, yhteyden-

pito järjestöihin. 

Koululaisten ja  varhais-

kasvatuksen teemapäi-

vät, tapahtumat ja eläi-

met. 

Toimintaa toteutetaan 

toimintasuunnitelman 

mukaisesti. 

Hyvinvointipäällikkö 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

 kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaik-

koja 

 etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren mo-

tivaation puute 

 

Sitovan määrärahataulukon erittely:  
Hyvinvointi   TP 2019   TA 2020   TA 2021  

  Menot   Tulot   Netto   Poistot   Menot   Tulot   Netto  Poistot  Menot   Tulot   Netto   Poistot  

Joroisten liikuntapalvelu  -191 264 10 706 -180 558  -199 324 8 136 -191 188  -211 727 8 037 -203 690  

Joroisten nuorisopalvelu  -108 967 2 746 -106 221  -117 742 3 672 -114 070  -115 219 3 148 -112 071  

Etsivä nuorisotyö-hanke  -40 245 27 733 -12 512  -46 328 27 750 -18 578  -42 422 30 108 -12 314  

Joroisten yleinen kulttuuritoimi -34 256 474 -33 782  -41 130 7 -41 123  -38 103 23 -38 080  

Joroisten museo  -15 201 503 -14 698 -1 246 -18 631 100 -18 531 -1 176 -15 754 100 -15 654 -1 495 

Kylien elinvoi.kehit. ja yhteisölli-

syys 

-9 228  -9 228  -22 300  -22 300  -22 300  -22 300  

Yhteensä -404 160  50 440  -353 720  -1 246  -445 455  39 665  -405 790  -1 176  -445 525 41 416 -404 109 -1 495 

 

Tunnusluvut:  
NUORISOTILAT Kävijämäärät  

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Kk nuorisotila  2830 1600 1600 

 
MUSEO  Kävijämäärät  

Määrärahat TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Museon aukiolotunti 1062 500 600 
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Määrärahataulukko sitovalla tasolla:  

00035500 Hyvinvointi TP 2019 TA 2020 TA 2021  Muutos %     

  Toimintatuotot          50 440 39 665 41 416 4,4 

  Toimintakulut           -404 160 -445 455 -445 525 0,0 

  Toimintakate/jäämä      -353 720 -402 790 -404 109 -0,4 

  Poistot ja arvonalentumiset -1 246 -1 176 -1 495 27,1       

  Tilikauden yli-/alijäämä -354 966 -406 966 -405 604 -0,3 

 

Talousarvio on vuoden 2020 talousarviotasolla. Vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna erotus on n. 50 000 

euroa. Suurimmat tekijät tähän ovat Kuvansin koulun peruskorjauksen poistojen vaikutukset liikuntapalve-

luiden osalta (Kuvansin koulun salin poistot n. 23 000 vuotta 2019 enemmän) sekä kylien elinvoima-avus-

tuksen täysimääräinen toteutumatta jääminen vuonna 2019 (erotus vuoteen 2021 n. 13 000 euroa). 

 

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ 

00030010 SIVISTYSTOIMIALA TP 2019 TA 2020 TA 2021  Muutos %     

  Toimintatuotot       1 325 975 1 150 772 1 245 936 8,3 

  Toimintakulut      -9 379 129 -9 469 559 -9 549 139 0,8 

  Toimintakate/jäämä      -8 053 155 -8 318 787 -8 303 203 -0,2 

  Poistot ja arvonalentumiset -32 735 -32 421 -19 203 -40,8 

  Tilikauden yli-/alijäämä -8 085 890 -8 351 208 -8 322 406 -0,3 

 

Sivistystoimen talousarvioehdotus alittaa edellisen vuoden talousarvioesitystä n. 30 000 euroa. Vuoden 2019 

tilinpäätöstasoon verrattuna Kuvansin kouluinvestoinnin myötä sisäiset vuokrat ovat poistojen ja muiden kiin-

teistökustannusten osalta kasvaneet n. 170 000 euroa. Lisäksi vuonna 2019 sivistystoimen henkilöstökustan-

nuksia lomapalkkavarausten osalta jäi tilinpäätökseen kirjaamatta n. 65 000 euroa. Edellä mainitut huomioiden 

sivistystoimen talousarvio on tilinpäätöksen 2019 tasolla. 

 

TALOUDEN TASAPAINOTUS V. 2021 

 

Joroisten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2019 talouden tasapainottamisohjelman, jonka toi-

meenpano koskee pääasiassa vuosia 2020- 2021. Sivistystoimen talouden tasapainottamistoimina vuoden 2020 

talousarviossa on huomioitu taloudentasapainottamisohjelman mukaisista toimenpiteistä seuraavat: 

 

- Kirjaston aineistomäärärahoja leikattiin pysyvästi 2020 talousarvioon Joroisten kirjaston osalta 10 000 

euroa. 

- Kirjaston aukioloaikoja on lyhennetty ja asiakaspalvelu viikonlopun osalta lopetetaan. Lisäksi kirjas-

tossa henkilöstöresurssia on 0,5 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2019. Toimenpiteiden ta-

loudellinen vaikutus on vuoteen 2019 verrattuna 13 190 euroa. Vaikutus on pysyvä ja se näkyy myös 

vuoden 2021 talousarviossa. 

- Koululaisten iltapäivätoiminta on integroitu osaksi varhaiskasvatuksen esikoululaisten iltapäivähoi-

toa. Toimenpiteen taloudellinen vaikutus on n. 10 000 euroa. 

- Vuorohoitoa järjestetään joko päiväkoti Pyrrissä tai Kuvansin päiväkodissa tai sitä voidaan ostaa Var-

kauden kaupungilta. Toiminnan tehokkaalla järjestelyllä taloudellinen vaikutus on n. 5000 euroa. 

Vuonna 2021 vuorohoitoa joudutaan järjestämään vuotta 2020 enemmän. Tämä lisää kustannuksia 

edellisen vuoden talousarvioon verrattuna. 

- Perusopetuksessa toimii lukuvuonna 2020-2021 kaksi opettajaa vähemmän vuoteen 2018-2019 ver-

rattuna. Lisäksi yksi ryhmä olisi yhdistetty ilman valtionavustusta. Taloudellinen vaikutus talousarvi-

oon 2021 on n. 60 000 euroa verrattuna vuoteen 2020. Vuoteen 2019 taloudellinen vaikutus on n. 

120 000 euroa. 

- Ruotsinkielisen koulun loppumisen myötä talousarvioon ei ole varattu määrärahaa perusopetuksen 

erityiskysymyksiin. Vuoden 2018 toteuma oli n. 23 000 euroa. Vaikutus on sama vuosille 2020 ja 

2021. 
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- Lukio-opiskelijoiden määrä on pudonnut edellisestä lukuvuodesta 94 opiskelijasta 86 opiskelijaan. 

Valtionosuudet tulevat takautuvasti nykyisen opiskelijamäärän mukaisesti. Valtionosuus tulee näin 

ollen vähenemään n.56 000 euroa. 

- Sivistystoimen talousarviossa talouden tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden vaikutus 

on vuoteen 2019 verrattuna on n.  180 000 euroa. 

 

 

 

2.5. TEKNINEN TOIMIALA 

 

Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan 

hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmies- 

ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto, vesihuoltolaitos sekä ympäristötoimi.  

Tekninen lautakunta käsittelee hallintosäännössä määritellyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät.  

 

Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos) että ostopalveluna 

(mm. kaavoitus, katujen talvihoito, ympäristötoimi).  

 

Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä hyvälaatuiset teknisen alan 

palvelut kohtuullisilla käyttömenoilla.  

 

Keski-Savon ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon, viran-

omais- ja muiden tehtävien hoitamisesta yhteistoimintakunnissa. Yhteistyökunnat ovat Leppävirta, Heinävesi, 

Joroinen, Pieksämäki ja Varkaus. 

 

 

TEKNINEN HALLINTO JA YHDYSKUNTASUUNNITTELU 

 

Teknisen toimen hallinnon ja yhdyskuntasuunnittelun alle sijoittuu useita eri palveluosioita. Näitä ovat tekni-

nen hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, pelastustoimi, haja-asutusalueen vesihuolto ja ympäristötoimi. 

 

TEKNINEN HALLINTO 

Tekniseen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan toiminta sekä toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää 

hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa, koor-

dinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon.  

 

YHDYSKUNTASUUNNITTELU 

Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoit-

tumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja 

asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen. 

 

PELASTUSTOIMI  

Joroinen kuuluu v,. 2021 alusta Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen. Pelastuslaitos vastaa myös öljy-

vahinkojen ensitorjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. 

 

HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO  

Joroisten kunnan vesihuoltolaitoksen pumppaamaa käyttövettä toimitetaan lähes koko kunnan alueelle. Ve-

denjakelusta taajamien ulkopuolella huolehtivat vesiosuuskunnat. Kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole viemä-

riverkostoa haja-asutusalueella.  

 

Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä 

heidän liittyessään vesijohtoverkostoon. 

 

YMPÄRISTÖTOIMI 
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Keski-Savon ympäristötoimen yksikkö toimii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa ja yksikön 

isäntäkuntana toimii Leppävirta. Leppävirran kunnan strategia otetaan huomioon Keski-Savon ympäristötoi-

men talousarvion laadinnassa, Keski-Savon ympäristötoimi huomioi itse kuntien ympäristönsuojelun, terveys-

valvonnan ja eläinlääkintähuollon hankkeet ja tavoitteet. 

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastaava viranhaltija 

Pienhankintojen kilpai-

lutusmenetelmän kehit-

täminen 

Luodaan käytäntö, jolla 

voidaan suunnitteluttaa 

ja kilpailuttaa pienetkin 

urakat taloudellisesti ja 

tehokkaasti. 

Käytäntö on luotu. Rakennuttamis- ja han-

kintapäällikkö 

Laaditaan asemakaavo-

jen ajantasaisuuden arvi-

ointi 

Selvitetään asemakaava-

alueiden toteutuneisuu-

den taso. 

Ajantasaisuus on arvi-

oitu. 

Tekninen johtaja 

Roskaantuminen vähe-

nee. 

Pohjavesialueiden suo-

jelusuunnitelmien to-

teuttamiseen osallistu-

minen ja pohjaveden 

laadun turvaaminen.  

 

Suoritetaan neuvontaa ja 

valvontaa. 

Roskaamisilmoitusten ja 

-tarkastusten lukumäärä 

laskee. 

Valvonta/neuvontatoi-

met kpl) 

 

Ympäristösihteeri,  

Keski-Savon ympäristö-

lautakunta 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

Talouden taantuman johdosta roskaantuminen lisääntyy. 

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00042050 Hallinto ja yhdyskuntasuunnittelu    

  Toimintatuotot               14 568 0 14 000  

  Valmistus omaan käyttöön     52 733           0 0                   

  Toimintakulut -665 506 -756 377 -706 378 -6,6 

  Toimintakate/jäämä          -598 205 -756 377 -692 378 -8,5 

 

KUNTATEKNIIKKA 

 

Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, venepaikat sekä jätehuolto. 

Osa palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ostopalveluina. Liikenneväylien kuntoa sekä hoidon tasoa tark-

kaillaan jatkuvasti ja havaittuihin ongelmiin reagoidaan nopeasti.  

 

LIIKENNEVÄYLÄT 

Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapi-

dosta huolehditaan urakoitsijoiden avulla.  

 

Katuverkkoa on yhteensä 45 km ja kevyen liikenteen väyliä 9 km. 

 

PUISTOT JA YLEISET ALUEET 
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Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet mää-

rärahojen puitteissa hyvässä kunnossa. Puistotöiden työnjohtajana toimii rakennusmestari. Käytännön työtä 

tehdään kausipuistotyöntekijöiden sekä kesätyöntekijöiden voimin. 

 

Puistoja hoidetaan suunnitelmallisesti. Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-

ala on yhteensä n. 10 ha. 

 

LIIKUNTAPAIKAT 

Monipuoliset liikuntapaikat innostavat kuntalaisia liikkumaan. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä 

toimijoita käytännön työssä.  

 

VENEPAIKAT 

Venepaikkoja on Joroisselän satamassa, Kolpalla, Paron venerannassa, Kirvesniemessä sekä Paavalinkivessä. 

Venepaikkojen hoito on pääosin teknisen toimen tehtävänä. 

 

JÄTEHUOLTO 

Joroisissa jätehuollosta vastaa Keski-Savon jätehuolto Llky. 

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

Tavoite Keinot, toimenpi-

teet 

Mittarit  Vastaava viranhaltija 

Selvitetään venesatamien yl-

läpidon ns. isännöintimallin 

toimintaedellytykset. 

Kartoitetaan paikal-

liset yritykset. 

Toimintaedellytykset on 

selvitetty. 

Rakennusmestari 

Liikennemerkkien uusiminen 

uuden tieliikennelain mukai-

siksi. 

Merkkien tarpeen 

selvittäminen ja uu-

sien merkkien käyt-

töönotto. 

Tarvittavat merkit on 

vaihdettu. 

Rakennusmestari 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

Venesatamien ns. isännöintimalliin ei löydy paikallista palveluntuottajaa. 

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00042400 Kuntatekniikka     

  Toimintatuotot               29 293 27 300 17 550 -35,7 

  Valmistus omaan käyttöön     575                                    

  Toimintakulut                -460 518 -494 760 -443 441 -10,4 

  Toimintakate/jäämä           -430 650 -467 460 -425 891 -8,9 

  Poistot ja arvonalentumiset  -214 423 -217 756 -238 878 9,7 

  Tilikauden tulos             -645 073 -685 216 -664 769 -3,0 

  Varausten ja rahastojen muut 2 580                                    

  Tilikauden yli- /alijäämä     -642 493 -685 216 -664 769 -3,0 

 

KIINTEISTÖ- JA RUOKAPALVELUT 

 

Kiinteistö- ja ruokapalveluihin sisältyvät kaikki kunnan omistamiin kiinteistöihin liittyvät toiminnot kuten 

mm. siivous- ja puhtauspalvelut, talonmies- ja korjaustyöpalvelut, kiinteistöjen muut kulut sekä ruokahuolto. 
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SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT 

Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, urheilutalo, 

kunnanvirasto, vanhusten ryhmäkodit jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen 

tilaamista palveluista. Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kun-

nossa ja sisäilman laadun parempana. 

 

Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttami-

sesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuodehuollosta. Puhtauspalveluita myydään Varkauden kaupungin 

sosiaali- ja terveyskeskukselle sekä ISLAB:lle. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella toteutuksella estetään 

osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa. 

 

Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuo-

rovaikutteista. 

 

RUOKAPALVELUT 

Kirkonkylän koulukeskuksen ja Kuvansin koulun ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, 

henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset). Ko. keittiöt ovat tuotantokeittiöitä. Tarvittaessa myös kesäaikaan 

valmistetaan ruokaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin. 

 

Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, 

erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Ruokahuolto on va-

rautunut laajalti leviävien vakavien infektiotautien aiheuttamiin haasteisiin kuten mm. ruoan jakeluun etäope-

tuksen aikana. 

 

Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä, ravitsemussuositusten mukaisia sekä kustan-

nustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnitte-

lusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruo-

kahalua herättävää ja hyvän makuista. 

 

TALONMIESPALVELUT 

Kunnan eri toimialojen tarvitsemat talonmiespalvelut tuotetaan omana työnä. Toimintaa kehitetään palvelu-

alueilta saatavan palautteen perusteella. 

 

KORJAUSTYÖPALVELUT 

Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustöitä tila-

taan yhä enenevissä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossa-

pitosuunnitelmien perusteella. 

 

KIINTEISTÖT 

Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta hyvässä käyttökunnossa. Tekninen toimi hallin-

noi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kiinteistönhoito on ulkoistettu osalla asuinkiin-

teistöjä. SOTE-kiinteistöjen vuokramalliksi muutetaan ns. pääomavuokramalli, joka lisää ko. kiinteistöjen 

vuokratuottoa n. 280 000 euroa v. 2021. 

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastaava viran-

haltija 

Lämmitysenergian, ve-

den ja sähkön kulutusta-

voitteiden asettaminen. 

Kulutukset pyritään pi-

tämään kohtuullisella 

tasolla pitämällä tekni-

set laitteet kunnossa ja 

nykyaikaisina. 

Kulutuksia verrataan ta-

voitetasoon sekä edelli-

seen vuoteen. Kulutus-

trendin tulee pidemmällä 

ajanjaksolla olla laskeva. 

Rakennusmestari 
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Henkilöstön osaamisen 

kehittäminen 

Järjestetään henkilös-

tölle koulutusta mm. 

eri ohjelmistojen käy-

töstä, kasvisruokien re-

septiikasta jne. 

Koulutuspäivien luku-

määrä/hlö/v 

Pia Mäkeläinen 

Tyytyväiset asiakkaat, 

palvelun laadun ja yh-

teistyön kehittäminen 

V.2020 lopussa toteute-

tun asiakastyytyväi-

syyskyselyjen vastaus-

ten läpikäynti henkilös-

tön ja asiakkaiden 

kanssa 

Toteutuneet asiakastapaa-

miset kpl/v 

Pia Mäkeläinen 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

Lämmityskautena kustannukset nousevat säiden suuren vaihtelun vuoksi niin, ettei vertailua edellisvuoteen 

voi tehdä ja kulutustavoitteet eivät toteudu.  

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00042510 Kiinteistöpalvelut     

  Toimintatuotot               3 524 681 3 527 544 3 807 691 7,9 

  Valmistus omaan käyttöön     5 547              3 000          

  Toimintakulut                -3 067 859 -2 918 420 -2 866 369 -1,8 

  Toimintakate/jäämä           462 370 609 124 944 322 55,0 

  Poistot ja arvonalentumiset  -633 101 -748 068 -728 855 -2,6 

  Tilikauden tulos             -170 731 -138 944 215 467 255,1 

  Varausten ja rahastojen muut 28 864                                    

  Tilikauden yli-/alijäämä     -141 867 -138 944 215 467 255,1 

 
MITTARI/ SIIVOUSPALVELUT TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Taloudellisuus €/t 25,91-29,77 26,06-29,40 26,67-29,40 

Taloudellisuus €/m²/kk 2,16-2,79 2,03-4,12 2,03-4,12 

Tuottavuus siiv. m²/t 172-284 152-270 152-270 

Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 23/16 911 23/16 000 23/16 000 

€/v(siivous/puhtaus/välineh. 

palvelut) 

512 477 547 140 537 714 

Tuotantomäärä t/v 19 197 19 808 19 286 

 

Perustelut siivous-ja puhtauspalvelun kustannustason nousuun verrattuna TP 2019: 

- Koronaepidemiaan varautuminen (tehostettu siivous, hygieniapapereiden ja –tuotteiden käytön li-

sääntyminen, henkilöstön palkkakustannusten nousu) 

 
MITTARI/RUOKAPALVELUT TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Taloudellisuus €/suorite(ateria) 2,42-3,26 2,72-3,30 2,74-3,32 

Tuotantomäärä yht. suoritetta/v 153 810 151 807 148 314 

€/v  400 197 434 251 427 208  

 

Perustelut ruokapalvelun kustannustason nousuun verrattuna TP 2019: 

- Koronaepidemiaan varautuminen (mahd.etäopetuksessa olevien oppilaiden ruokailun järjestäminen 

nostaa kustannustasoa) 

- Elintarvikkeiden hintojen nousu, henkilöstön palkkakustannusten nousu, sisäisten vuokrien ja poisto-

jen kustannusten nousu(joihin ei voida vaikuttaa) 
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MAA- JA METSÄTILAT 

 

Kunnalla on metsätalousmaata n. 1100 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien metsänhoitosuosituk-

sien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset puunmyyntisuunni-

telmat tehdään metsäsuunnitelman perusteella. Metsien hyvää puuntuottokykyä edesautetaan tekemällä met-

sänhoitotyöt ja kasvatushakkuut oikea aikaisesti.  

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastaava viranhaltija 

Tehdään nuorten met-

sien kunnostusta ja tuo-

tetaan energiapuuta. 

Energiapuuleimikoiden 

suunnittelu. 

Toteutettu nuoren met-

sän kunnostuskohde, 

josta on saatu talteen 

energiapuuta. 

Tekninen johtaja 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

Ei oletettavissa olevia riskejä. 

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00042600 Maa- ja metsätilat     

  Toimintatuotot               158 941 152 700 145 500 -4,7 

  Toimintakulut                -54 587 -35 421 -39 708 12,1 

  Toimintakate/jäämä           104 354 117 279 105 792 -9,8 

 

RAKENNUSVALVONTA 

 

Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat ja hyväksyä toimenpideilmoitukset 

sekä suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonta valmistelee rakentamiseen liittyvien poik-

keamislupien lausunnot. Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa, valvoo rakennetun ympäristön tilaa 

ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjaa rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Alueellista yhteistyötä Keski-

Savon rakennusvalvontojen kesken jatketaan.  

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastaava viranhaltija 

 

Rakennuslupa-arkiston 

digitointia edistetään. 

 

Etsitään ja selvitetään 

hankerahoitusta. 

Hankevaihtoehdot on 

selvitetty. 

Rakennustarkastaja 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

Hankerahoitusta eikä kunnan rahoitusta digitointihankkeelle saada. 

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00042760 Rakennusvalvonta     

  Toimintatuotot               72 187 37 450 58 412 -13,4 

  Toimintakulut                -110 434 -102 239 -103 058 0,8 

  Toimintakate/jäämä           -38 247 -34 789 -44 646 28,4 

 

YKSITYISTIET 

 

Tiejaoksen toiminta päättyi yksityistielain muutosten myötä.  
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Yksityisteiden kunnossapitoa ja peruskorjauksia avustetaan vuosittaisen määrärahan puitteissa. Avustettavia 

tiekilometrejä on n. 250 km. 

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastaava viran-

haltija 

Tiekuntia tiedotetaan valtion 

avustusmahdollisuuksista yksi-

tyisteiden peruskorjauksiin. 

Tiedottaminen kirjeitse, 

sähköpostitse, sosiaali-

sessa mediassa sekä tilai-

suuksissa. 

Tiedotteiden ja tavoi-

tettujen yksityisteiden 

määrä. 

Tekninen joh-

taja. 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

Ei oletettavissa olevia riskejä. 

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00042770 Yksityistiet     

  Toimintakulut               -131 125 -130 290 -121 117        -7,0 

  Toimintakate/jäämä           -131 125 -130 290 -121 117        -7,0 

 

TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT  

 

Teknisen toimen projekteihin sisältyvät erilaiset määräaikaiset hankkeet ja kustannukset. Vuonna 2021 pro-

jekteihin sisältyvät vesiensuojeluavustukset sekä Joroisvirran reitin kalataloudellinen kunnostushanke. 

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00042800 Teknisen toimen projektit     

  Toimintatuotot               15 068  35 000             100,0         

  Toimintakulut                -33 988 -46 626 -42 552 -8,7 

  Toimintakate/jäämä           -18 921 -46 626 -7 552 -83,8 

 

TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00042010 TEKNINEN TOIMIALA    

  Toimintatuotot              3 814 737 3 774 994 4 078 153 8,0 

  Valmistus omaan käyttöön     58 855              3 000                      

  Toimintakulut                -4 524 017 -4 484 133 -4 322 623 -3,6 

  Toimintakate/jäämä           -650 425  -709 139 -241 470 -66,0 

  Poistot ja arvonalentumiset  -847 524 -965 824 -967 733 0,2 

  Tilikauden tulos             -1 497 949 -1 674 963 -1 209 203 -27,8 

  Varausten ja rahastojen muut 31 445                                    

  Tilikauden yli-/alijäämä     -1 466 504 -1 674 963 -1 209 203 -27,8 

 

TALOUDEN TASAPAINOTUS V. 2021 

 

Joroisten kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.6.2019 talouden tasapainottamisohjelman, jonka toi-

meenpano koskee pääasiassa vuosia 2020- 2021. Teknisen toimen talouden tasapainottamistoimina vuoden 

2021 talousarviossa on huomioitu taloudentasapainottamisohjelman mukaisista toimenpiteistä seuraavat: 
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- Myydään tyhjilleen jääneitä kiinteistöjä, joita ei saada myytyä vielä v. 2020 aikana. Mm. Lahnalahden 

entinen EKO-piste ja entinen terveystalo myydään. Tuloarvio +33 000 €.     

- Yksityistieavustusmäärärahaa pienennetään -8000 €. 

- Rakennusvalvonnan taksoja korotetaan +1500 €. 

- Toimistopalveluiden taksoja korotetaan +1500 €. 

- Vesihuoltolaitoksen taksoja korotetaan +14 000 €. 

- Korjaustyöpalveluista vähenee 0,5 htv. Säästö -10 000 €.  

- Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön työpanoksesta siirretään työllistämisyksikön hallintoon 0,15 htv. 

Säästö -9000 €. 

- Lisätulot yhteensä 50 000 €. Menosäästöt yhteensä 27 000 €.  

 

 

 

2.6. KUNTA YHTEENSÄ 

 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos% 

00000003 JOROISTEN KUNTA      

  Toimintatuotot               6 106 201 5 881 663 6 266 237 6,5 

  Valmistus omaan käyttöön     77 503             3 000  

  Toimintakulut                -35 128 444 -35 288 290 -35 959 973 1,9 

  Toimintakate/jäämä           -28 944 741 -29 406 627 -29 690 736 1,0 

  Verotulot                    16 984 081 17 698 000 17 988 000 1,6 

  Valtionosuudet               12 353 195 12 453 386 12 952 344 4,0 

  Rahoitustuotot ja -kulut     209 754 119 000 134 000 12,6 

  Vuosikate                    602 289 863 759 1 383 608 48,6 

  Poistot ja arvonalentumiset  -923 008 -1 048 148 -1 029 623 -1,8 

  Tilikauden tulos           -320 719 -184 389 353 985 291,0 

  Varausten ja rahastojen muut 31 445                            

  Tilikauden yli-/alijäämä    -289 274 -184 389 353 985 291,0 
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VESIHUOLTOLAITOS 

 

Vesi- ja viemärilaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii vastaanotetun 

jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti.  

 

Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 

Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit  Vastaava viranhaltija 

Valmistaudutaan vesi-

tornin peruskorjauksen 

aiheuttamiin vaikutuk-

siin vedenjakelussa. 

Syöttöpumppujen ja ver-

kostojen kartoittaminen 

sekä logistisen suunni-

telman laatiminen. 

Vedenjakelun suunni-

telma on laadittu. 

Tekninen johtaja 

 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: 

Ei odotettavissa olevia riskejä. 

 

Määrärahataulukko sitovalla tasolla: 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 Muutos % 

00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS    

 Tuloslaskelma                                         

 Liikevaihto                                         

 Liikevaihto 633 660 641 003 630 504 -1,6 

 Liiketoiminnan muut tuotot 4 849 1 840             3 900 112,0 

 Materiaalit ja palvelut -276 483 -256 179 -261 742 2,2 

 Henkilöstökulut -140 160 -147 678 -147 742 0,0 

 Poistot ja arvon alentumiset -127 563 -103 161 -90 575 -12,2 

 Liiketoiminnan muut kulut -3 962 -6 280 -5 500 -11,4 

 Liikeyli-/alijäämä 90 342 129 545 128 845 -0,5 

 Korkotuotot     

 Muut rahoitustuotot 3 289                            

 Kunnalle maksetut korkokulut 2 272                            

 Korvaus peruspääomasta -40 054 -40 054          -40 054    0,0 

 Muut rahoituskulut -31                            

 Rahoitustuotot ja kulut -34 524 -40 054       -40 054       0,0 

 Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä 55 818 89 491 88 791 -0,8 

 Yli-/alijäämä ennen varauksia 55 818 89 491 88 791 -0,8 

 Tilikauden yli- /alijäämä 55 818 89 491 88 791 -0,8 
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3. INVESTOINTISOSA 
  

INVESTOINTIESITYKSET TA 2021, TS 2022 – 2023 

Sitovat tasot hankeryhmittäin ja toimialoittain 

 

HANKERYHMÄ: Elinvoimaa, kasvua ja työllisyyttä edistävät hankkeet 

         
Hankeryhmä/hanke 

Tavoite (Palvelu-

tuotannon määrän 

lisäys, palveluky-

vyn parantami-

nen, tuotannon te-

hostaminen) 

Investoinnnin 

luonne (uus-, laa-

jennus-, korvaus-

investointi) Kustannusarvio Tuloarviot 

      TA 2021 TS 2022 TS 2023 

TA 

2021 TS 2022 

TS 

2023 

                  

Muut kiinteät rakenteet, laitteet                 

*Sataman kehittäminen 
Palvelukyvyn pa-
rantaminen Korvausinvestointi *           

            0   0   0   

                  

Elinvoimaa, kasvua ja työllisyyttä 

edistävät hankkeet yhteensä:     10 000   0   0   0   0   0   

                  

HANKERYHMÄ: Palvelutuotanto (sis.tilat, laitteet, kalusto, ohjelmisto jne) 

         
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelu-

tuotannon määrän 

lisäys, palveluky-

vyn parantami-

nen, tuotannon te-

hostaminen) 

Investoinnnin 

luonne (uus-, laa-

jennus-, korvaus-

investointi) Kustannusarvio Tuloarviot 

      TA 2021 TS 2022 TS 2023 

TA 

2021 TS 2022 

TS 

2023 

Rakennukset                 

                 

Hallinto- ja laitosrakennukset                 

                  

*Lukion peruskorjaus (perustukset, ve-
sikatto, julkisivut) 

 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi x x x       

*Koulukeskuksen kiinteistöautomaa-
tion uusiminen 

Tuotannon tehosta-
minen Korvausinvestointi   x         

*Lentoaseman maalämpö (+ aurin-

koenergia) 

Tuotannon tehosta-

minen Korvausinvestointi   x     24000   

*Lentoaseman ilmanvaihtokorjaus 

Tuotannon tehosta-

minen Korvausinvestointi     x       

*Paloaseman maalämpöjärjestelmän ra-
kentaminen 

Tuotannon tehosta-
minen Korvausinvestointi   x     12000   

*Casinon ulkomaalaus (ulkoseinät + 

katto) 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi x           
*Casinon keittiön ja WC:n peruskor-

jaus sekä terassin laajennus 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi x           

*Työpajan vesikatto + ulkoseinän kor-
jaus 

Palvelukyvyn pa-
rantaminen Korvausinvestointi x           

*Urheilutalo, sähkölukot + ulko-ovien 

uusiminen + kamera 

Tuotannon tehosta-

minen Korvausinvestointi x           

*Terveysaseman peruskorjauksia 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi x x         

 

Tehdas- ja tuotantorakennukset                
*Kohdentamattomat toimitilakiinteistö-

jen rakennusinv. 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi x x x       

           0   0   0   

                  

   350 000 455 000   165 000   0   36 000   0   
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Palvelutuotanto yhteensä  

 

TOIMIALA: Konsernipalvelut (asunnot, yhtiöt) 

         
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelu-

tuotannon määrän 

lisäys, palveluky-

vyn parantami-

nen, tuotannon te-

hostaminen) 

Investoinnnin 

luonne (uus-, laa-

jennus-, korvaus-

investointi) Kustannusarvio Tuloarviot 

      TA 2021 TS 2022 TS 2023 

TA 

2021 TS 2022 TS 2023 

Aineettomat oikeudet                 

*Yleinen hankesuunnitteluraha     x x x       

           0   0   0   

Aineettomat oikeudet                

Muut aineettomat oikeudet                

*Tytäryhteisöjen lainaosuudet As Oy     x x x       

Pikalle ja Tuomaalanhovi                

* Lentopaikkayhtiön peruspääoma     x x x       

                  

Maa- ja vesialueet                

Maa-ja vesialueiden hankinta     x          

  

                

Tuloarviot                

Omaisuuden myynti                

HANKERYHMÄ 

Kuntatekniikka (sis. Liikenneväylät, puistot ja muut yleiset alueet sekä liikunta-
paikat) 

         
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelu-

tuotannon määrän 

lisäys, palveluky-

vyn parantami-

nen, tuotannon te-

hostaminen) 

Investoinnnin 

luonne (uus-, laa-

jennus-, korvaus-

investointi) Kustannusarvio Tuloarviot 

      TA 2021 TS 2022 TS 2023 

TA 

2021 TS 2022 

TS 

2023 

Liikuntapaikat                 

*Kolpan uimaranta, talviuintisauna ja 

pukukopit 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi x           

                  

          0   0   0   

Kadut                 

*Tuohilahdentien-Kolpantien asfal-

tointi 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Uusinvestointi   x         
*Tuohilahdentien-Kolpantien katuva-

laistus 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Uusinvestointi   x         

*Mansikkatien peruskorjaus ja asfal-
tointi 

Palvelukyvyn pa-
rantaminen Korvausinvestointi     x       

*Kisakujan peruskorjaus 
Palvelukyvyn pa-
rantaminen Korvausinvestointi     x       

*Paavalintien peruskorjaus 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi x           
*Liikenneturvallisuussuunnitelman 

mukaiset hankkeet 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi   x x       

*Katu- ja ulkovalaistuksien uusiminen  
Tuotannon tehosta-
minen Korvausinvestointi x x x       

*Katujen kohdentamattomat peruskor-

jaukset 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi x x x       
*Katujen kohdentamattomat asfaltoin-

nit 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi x x x       

          0   0   0   

*Haapalahdentien rakentaminen 

 

Palvelukyvyn pa-
rantaminen Uusinvestointi x          

 

Kuntatekniikka yhteensä     180 000 175 000   170 000   0   0   0   
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*Loma-asuntotontit          20 000   20 000   20 000   

*Asuintontit          40 000   40 000   40 000   

Yhteensä          60 000   60 000   60 000   

Rakennukset                 

Asuinrakennukset                 
*Kohdentamattomat asuinrakennusten 

investoinnit 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi x x x       

Yhteensä          0   0   0   

Konsernipalvelut yhteensä     180 000 95 000   95 000   60 000   60 000   60 000   

                  

Joroisten kunta yhteensä     690 000 725 000   430 000   60 000   96 000   60 000   

 

TOIMIALA: VESIHUOLTOLAITOS 

         
Hankeryhmä/hanke Tavoite (Palvelu-

tuotannon määrän 

lisäys, palveluky-

vyn parantami-

nen, tuotannon te-

hostaminen) 

Investoinnnin 

luonne (uus-, laa-

jennus-, korvaus-

investointi) Kustannusarvio Tuloarviot 

      TA 2021 TS 2022 TS 2023 

TA 

2021 TS 2022 TS 2023 

Kiinteät rakenteet ja laitteet                

                 

Maa- ja vesirakenteet                

                  

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet                 

*Vesihuoltolaitoksen automatiikan ja 

kaukovalvonnan uusiminen 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi x x         

*Vesitornin peruskorjaus 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi x x         

*Kirkonkylän ja Kuvansin  jv-puhdista-
moiden kuntotutkimus  

Palvelukyvyn pa-
rantaminen Korvausinvestointi x           

*Kirkonkylän jv-puhdistamon perus-

korjaussuunnittelu 

Palvelukyvyn pa-

rantaminen Korvausinvestointi  x         

                 

          0   0   0   

Vesi- ja viemäriverkoston sanee-

raukset                 
*Vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen 

ja peruskorjaus 

Tuotannon tehosta-

minen Korvausinvestointi x x x       

*Joroinen-Varkaus yhdysvesijohdon 
paineenkorotusaseman rakentaminen 

Tuotannon tehosta-
minen Uusinvestointi     x       

*Mittauskaivojen uusiminen (3 kpl) 

Tuotannon tehosta-

minen Korvausinvestointi x           

           0   0   0   

                  

 

Vesihuoltolaitos yhteensä     160 000 650 000   170 000   0   0   0   

                  

Kunta ja Vesihuoltolaitos yh-

teensä     880 000 1 375 000 600 000   60 000   96 000   60 000   

Kunta ja Vesihuoltolaitos 

netto     820 000 1 279 000 540 000         

 

Investointiohjelman luvut on esitetty hankeryhmittäin (valtuuston nähden sitovat tasot). Hankekohtaiset meno- 

ja tuloarviot on esitetty investointiohjelman työohjelmassa, joka päivittyy vuoden mittaa investointien valmis-

telun ja kilpailutuksen myötä. 
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4. TULOSLASKELMAOSA 
 

Tuloslaskelmaosa on kokonaistaloudellinen laskelma, joka osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoimin-

nan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman 

mukaisiin poistoihin.  

 

Toimintatulot: Käyttötalouden tulot 

 

Toimintamenot: Käyttötalouden menot 

 

Toimintakate 

 

Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden menoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla eli 

verorahoituksella. 

 

Verorahoitus: Verotulot + valtionosuudet 

Verotulot TP 

2015 

TP 

2016 

TP 

2017 

TP 

2018 

TP 

2019 

TA 

2020 

TA 

2021 

TS 

2022 

TS 

2023 

Kunnan tulovero 14 684 14 334 14 749 13 705 14 427 15 039 14 565 14 562 5 995 

Yhteisövero 1 371 1 309 1 489 1 385 1 439 1 517 2 237 1 890 1 028 

Kiinteistövero 1 161 1 181 1 183 1 125 1 118 1 142 1 186 1 198 1 045 

Yhteensä 17 216 16 824 17 421 16 215 16 984 17 698 17 988 17 650 8 068 

          

Valtionosuudet TP 

2015 

TP 

2016 

TP 

2017 

TP 

2018 

TP 

2019 

TA 

2020 

TA 

2021 

TS 

2022 

TS 

2023 

Peruspalvelujen vo 8 915 9 159 8 659 8 583 7 736 12 453 12 952 12 805 3 695 

Verotuloihin perustuva vo-tasaus 3 027 2 909 2 880 2 733 2 933 0 0 0 0 

Järjestelmämuutoksen tasaus -428 -163 0 0 0 0 0 0 0 

Opetus-ja kultt.toimen muut vo:t -546 -542 -407 -356 -264 0 0 0 0 

Harkinnanvarainen vo-korotus     660     

Muut vo:een tehtävät vähennyk-

set/lisäykset 

1 101 1 330 1 288 1 245 1 288 0 0 0 0 

Yhteensä 12 069 12 693 12 420 12 205 12 353 12 453 12 952 12 805 3 695 

 

Verotulojen osalta vuoden 2021 talousarvion ja suunnitelmavuoden 2022 osalta laadinnassa on käytetty VM:n 

7.11.2020 julkaistun painelaskelman verotuloja koskevia tietoja. Erityisesti verojen kertymisen suhteen on 

suurta epävarmuutta ja verotulojen kertymistä onkin syytä seurata tarkasti pitkin talousarviovuotta. Käynnissä 

olevan kiinteistöveroselvityksen myötä kiinteistöverokanta noussee tulevina vuosina. Talousarvion arvioissa 

kiinteistöveron määrää ei ole kuitenkaan tarkistettu ylöspäin selvityksen ollessa keskeneräinen. Painelaskel-

man mukaan vuoden 2021 kokonaisverotulokertymä olisi 17,988 milj. euroa ja vuodelle 2022 17,650 milj. 

euroa. 

 

Valtionosuudet talousarviovuodelle 2021 ja suunnitelmavuodelle 2022 on esitetty 5.11.2020 julkaistun kunta-

liiton valtionosuuksia koskevan ennakkolaskelman mukaisina. Valtion koronatoimet on arvioitava väliaikai-

siksi ja tämän johdosta nyt voimakkaasti nousseet valtionosuustasot eivät välttämättä kestä tulevina vuosina. 

 

Vuoden 2023 osalta tulojen osalta on käytetty valtiovarainministeriön 13.10.2020 julkaisemaa laskelmaa kun-

tien rahoituksesta sote-uudistuksessa. Uudistusta ei ole vielä talousarvion käsittelyn vaiheessa käsitelty edus-

kunnassa, ja uudistuksen toteutukseen liittyvät rahoituslaskelmat voivat vielä muuttua. 
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Rahoitustuotot ja rahoituskulut 

 

Korkotuotoissa on antolainojen, maksuliikennetilien ja talletusten korot. Muissa rahoitustuotoissa ovat vesi-

huoltolaitoksen tuotto 40 054 € sekä arvopapereista saatavia rahoitustuottoja. Muissa rahoituskuluissa on ve-

sihuoltolaitoksen korvaus kunnan sijoittamalle pääomalle 40 054 €. Korkomenoihin sisältyvät talousarviolai-

nojen korot. 

 

Vuosikate 

 

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Se ilmoittaa, riittävätkö kunnan tulorahoitus 

kattamaan pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ra-

hoituslaskelman puolella vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan investointien ja lainanlyhennysten suhteen. 

 

Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 

 

Suunnitelman mukaisten poistojen määrä on talousarviossa arviosummana.  

Tilikauden tulos 

 

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen menojen ja tulojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaa-

ehtoisia varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Talousarviossa ei ole tuloksen käsittelyeriä, joten talousarvion 

tuloslaskelma päättyy talousarviovuoden arvioituun tulokseen. Tilinpäätöksessä tilikauden tuloksen jälkeen 

esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. 

 

Tunnusluku Mittari TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

       

Tulorahoitus riittävä, 

vuosikate % pois-

toista > 100 % 

Vuosikate/poistot, % 74,8 91,8 139,5 69,2 114,8 

Tulorahoitus riittävä, 

vuosikate/asukas 

Vuosikate €/asukas 164,8 226,16 331,7 172,1 287,1 

Toimintatuotot % 

toimintakuluista 

Toimintatulot/toiminta-

menot, % 

19,0 18,3 19,0 18,9 39,7 

Kunnallisveron taso  Kunnan tulovero-% 21,25 21,25 21,25 21,25 21,25 

Asukasmäärä vuo-

den lopussa 

Asukasmäärä 31.12. 4769 4671 4712 4712 4712 

 

Tunnuslukujen arvioinnissa suunnitelmakaudella on huomioitava väestönkehitys. Nyt esitetty vuoden 2021 

ennuste myös suunnitelmavuosille.  
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TULOSLASKELMAOSA (kunta ja vesihuoltolaitos), lyhyt 
 KU + VH KU + VH KU + VH KU + VH KU + VH 

 TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

      

      

TULOSLASKELMA                                                                

  TOIMINTATUOTOT                                                             

   Myyntituotot                          3 430 143 3 440 751 3 377 855 3 384 611 3 391 380 

   Maksutuotot                           253 196 243 850 218 550 218 987 219 425 

   Tuet ja avustukset                    370 659 264 429 412 808 413 634 414 461 

   Muut toimintatuotot                   2 690 712 2 575 476 2 891 428 2 897 211 2 903 005 

  TOIMINTATUOTOT                         6 744 711 6 524 506 6 900 641 6 914 442 6 928 271 

  Valmistus omaan käyttöön               77 503  3 000   

  TOIMINTAKULUT                                                                                                                           

   Henkilöstökulut                       -8 569 027 -8 541 795 -8 557 202 -8 685 560 -8 663 593 

   Palvelujen ostot                      -23 272 263 -23 329 384 -24 030 062 -24 136 763 -4 903 223 

   Aineet, tarvikkeet ja tavarat         -1 511 498 -1 528 190 -1 511 088 -1 533 754 -1 556 761 

   Avustukset                            -453 952 -483 474 -426 709 -426 709 -426 709 

   Muut toimintakulut                    -1 742 310 -1 815 584 -1 849 896 -1 877 644 -1 905 809 

  TOIMINTAKULUT                          -35 549 050 -35 698 427 -36 374 957 -36 660 431 -17 456 096 

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -28 726 836 -29 173 921 -29 471 316 -29 745 988 -10 527 824 

  Verotulot                              16 984 081 17 698 000 17 988 000 17 650 000 8 068 173 

  Valtionosuudet                         12 353 195 12 453 386 12 952 344 12 805 000 3 695 487 

  Rahoitustuotot ja -kulut                                                   

   Korkotuotot                           141 195 170 000 175 000 175 000 180 000 

   Muut rahoitustuotot                   287 232 100 000 108 000 108 000 110 000 

   Korkokulut                            -168 337 -151 000 -149 000 -141 000 -133 000 

   Muut rahoituskulut                    -84 860 -40 054 -40 054 -40 054 -40 054 

  Rahoitustuotot ja -kulut               175 230 78 946 93 946 101 946 116 946 

  VUOSIKATE                              785 670 1 056 411 1 562 974 810 958 1 352 782 

  Poistot ja arvonalentumiset            -1 050 571 -1 151 309 -1 120 198 -1 172 015 -1 178 523 

  Satunnaiset erät                                                           

   Satunnaiset tuotot                                                        

  Satunnaiset erät                       0 0 0 0 0 

  TILIKAUDEN TULOS                       -264 901 -94 898 442 776 -361 057 174 259 

  Varausten ja rahastojen muutokset                                          

   Poistoeron muutos                     31 445                        

   Varausten muutos                      0                        

  Varausten ja rahastojen muutokset      31 445 0 0 0 0 

  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ               -233 456 -94 898 442 776 -361 057 174 259 
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5. RAHOITUSLASKELMAOSA 
 

Rahoituslaskelma osoittaa, kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on yli- tai 

alijäämäinen. Rahoituslaskelman osat ovat toiminnan, investointien sekä rahoituksen rahavirrat.  

 

Investoinnit ovat laskelmassa bruttomääräisinä ja erikseen tuloina ovat rahoitusosuudet investointimenoihin, 

kuten valtionosuudet ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot.  

 

Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai 

miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen.  

 

Yhdistämällä toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirrat saadaan vaikutus maksuvalmiuteen. Mak-

suvalmiuden muutoksiin vaikuttavat myös toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuu-

den, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset, joita ei ta-

lousarviossa ole huomioitu.  

 

Tunnusluku Mittari TP 

2016 

TP 

2017 

TP 

2018 

TP 

2019 

TA 

2020 

TA 

2021 

TS 

2022 

TS 

2023 

          

Tulorahoituksen riittävyys 

pitkän aikavälin menojen 

kattamiseen:     -lainanhoi-

tokate 1-2,  tyydyttävä 

Lainanhoito-

kate   >1 

0,25 0,86 -0,31 0,32 0,34 0,45 0,26 0,41 

Lainamäärä < 3000 €/as Lainamäärä 

€/as 

3208 3651 4281 4779 4875 4751 4685 4602 

Investointien tulorahoitus 

% 

Investointien 

tulorahoitus % 

40,1 113,6 -16,4 15,0 93,0 177,6 60,6 225,5 

 

Lainanhoitokate = (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset) 

Investointien tulorahoitus = 100*Vuosikate/investointien omahankintameno (investointien omahankinta-

meno = investointimenot – rahoitusosuudet) 

 
 KU + VH   

TP 2019 

KU + VH   

TA 2020 

KU + VH   

TA 2021 

KU + VH   

TS 2022 

KU + VH   

TS 2023 

      

RAHOITUSLASKELMA                              

 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA        

  TOIMINNAN RAHAVIRTA                         

   VUOSIKATE                             785 670 1 056 411 1 562 974 810 958 1 352 782 

   SATUNNAISET ERÄT                      0 0 0 0 0 

   TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT           0 0 0 0 

    Pakolliset varaukset                 0 0 0 0 0 

    Myyntivoitot ja -tappiot             -17 000 0 0 0 0 

    Muut oikaisut                        0 0 0 0 0 

   TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT           -17 000 0 0 0 0 

  TOIMINNAN RAHAVIRTA                    768 670 1 056 411 1 562 974 810 958 1 352 782 

      

  INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA                 

   INVESTOINTIMENOT                      -5 346 634 -1 133 374 -880 000 -1 375 000 -600 000 

   RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN       106 000 0 0 36 000  

   PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL     

    INVESTOINTIEN  VARS.MYYNTITULOT      2 700 190 000 60 000 60 000 60 000 

    INVESTOINTIEN  MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT 17 000 0    

   PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TUL 19 700 190 000 60 000 60 000 60 000 
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  INVESTOINTOINTIEN RAHAVIRTA            -5 220 934 -943 374 -820 000 -1 279 000 -540 000 

      

 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA    -4 452 264 113 037 742 974 -468 042 812 782 

      

 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                        

  ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET                    

   ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET       -60 458 0 0 0 0 

  ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET               -60 458 0 0 0 0 

  LAINAKANNAN MUUTOKSET                       

   PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS        5 000 000 3 350 000 3 300 000 3 200 000 3 100 000 

   PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS      -2 844 712 -3 371 026 -3 681 570 -3 514 000 -3 487 000 

   LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS        0 0 0 0 0 

  LAINAKANNAN MUUTOKSET                  2 155 288 -21 026 -381 570 -314 000 -387 000 

  MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET              

   TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUU -10 327     

   VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS              -601     

   SAAMISTEN MUUTOS                      212 614     

   KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS           -69 653     

  MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET          132 032 0 0 0 0 

      

 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                   2 226 862 -21 026 -381 570 -314 000 -387 000 

      

 RAHAVAROJEN MUUTOS                      -2 225 402 92 011 361 404 -782 042 425 782 

      

 KASSAVARAT 31.12.                            

 KASSAVARAT 1.1.                              

 RAHAVAROJEN MUUTOS                           

 

Alijäämän kattamislaskelma 

Kuntalaissa on säädetty kunnan alijäämän kattamisesta ja siihen liittyvästä toimenpideohjelmasta.  

 

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan tasee-

seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan 

vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä 

mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 

Tilinpäätöksen alijäämällä tarkoitetaan alijäämää, joka saadaan laskemalla yhteen edellisen tilikauden taseen 

”Edellisten tilikausien yli-/alijäämä” ja ”Tilikauden yli-/alijäämä” -erät. Talousarvion alijäämällä tarkoitetaan 

valtuuston hyväksymän, kuluvan vuoden talousarvion tuloslaskelmaosan viimeisen rivin osoittamaa alijäämää. 

Talousarviomuutokset otetaan huomioon yli-/alijäämää määritettäessä. Alijäämän kattamislaskelmassa ote-

taan huomioon koko kunnan talous mukaan lukien vesihuoltolaitos. 

 
Alijäämän kattamislaskelma Tase 2019 Tasearvio 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023 

      

Edellisten tilikausien yli-/alijäämät 4 856 435 4 622 979 4 528 081 4 970 857 4 609 800 

Tilikauden yli-/alijäämä -233 456 -94 898 442 776 -361 057 174 259 

 

  



71 TALOUSARVIO 2021 Joroisten kunta 

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETOLASKELMA  

(kunta ja vesilaitos ulkoisin ja sisäisin erin) 

 Määrärahat Tuloarviot 

   

Käyttötalousosa   

 Toimintatuotot  6 900 641 

 Toimintakulut 36 371 957  

   

Tuloslaskelmaosa   

 Verotulot  17 988 000 

 Valtionosuudet  12 952 344 

 Korkotulot  175 000 

 Muut rahoitustulot  108 000 

 Korkokulut 149 000  

 Muut rahoituskulut 40 054  

 Satunnaiset erät   

   

Investointiosa   

 Investointimenot 880 000  

 Investointitulot  60 000 

   

Rahoitusosa   

Antolainauksen muutokset   

 Antolainasaamisten lisäykset   

 Antolainasaamisten vähennykset   

Lainakannan muutokset   

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys  3 300 000 

 Pitkäaikaisten lainojen  vähennys 3 681 570  

 Lyhytaikaisten lainojen muutos   

Oman pääoman muutokset   

Vaikutus maksuvalmiuteen 361 404  

   

TALOUSARVION LOPPUSUMMA 41 483 985 41 483 985 
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6. LIITTEET 
 

Liite 1. Elinkeinotoimen hanke-erittely 

 

Hankkeet 1371 / 4465 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Rajupusu Leader 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

 -Rajupusu Leader, lisärahoituskehyksen 

kuntaraha 2020    23 800  

 

 

Itä-Suomen kalatalousr.kehit.ohjelm. 

2014 - 2027 500 500 500 500 500  

 

500 500  

Wäläkky Uusyrityskeskus 13 500 13 500 12 000 0 0 0 0 

Evästä! Ruokaketjun uudet toimintamal-

lit    400 800 

 

 

Invest and expend in Pohjois-Savo    1 301 7 312 2 112 278 

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa    608 692 613  

Savon Silmut      1 500 900      

YOM 2, kertamaksu 2019 - 2020     0 4 668      

Järvi-Suomen Biokaasu hanke, kerta-

maksu 2019 - 2020     0 2 982   

 

  

Future Savo - Tulevaisuuden Savo, päät-

tyy 2020 lopussa     2 316 2 336   

 

  

Taitava johtaja - Pätevä liideri -hanke, 

ProAgria Etelä-Savo     1 317 1 257   

 

  

TechnoGrowth 2.0 hanke, päättynyt   10 500 8 173        

Sopien hanke, päättynyt   2 500 2 500        

Teknologiateollisuus uudistuu       10 000 10 000 10 000  

Kestävän kehityksen ilmasto-ohjelma       4 550 4 550 475  

Lähiruoasta bisnekseksi, (valmistelu-

hanke ja hanke) 5 000 0 0     

 

  

TechnoGrowth –hanke, Navitas Kehitys 

Oy, päättynyt 1 000 0 0     

 

  

TechnoKnowHow – hanke, Navitas Ke-

hitys Oy, päättynyt 500 0 0     

 

  

Laajakaista koordinaatio- ja esiselvitys-

hankkeet, E-S Liitto, päättynyt 1 000 1 000 0     

 

  

Laajakaistahanke Kerisalo, päättynyt 50 000 0 0        

Startti -hanke, ProAgria Etelä-Savo, päät-

tynyt 1 128 0 0     

 

  

Datacenter Huutokoski, markkinointi 10 000 25 000 10 000     

Työllistävä Maaseutu -hanke, ProAgria 

Etelä-Savo, päättynyt 1 478 1 400 0     

 

  

Varaus uusille hankkeille (Koronaelvy-

tys) 10 000 20 000 10 000  100 000 

 

 

Hankkeet yhteensä 129 106 109 400 83 306 88 302 158 854 

 

48 700 35 778 
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Liite 2. Avustukset 

 

AVUSTUKSET TP 2017 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Eri palvelualueilla olevat avustukset     

Keskushallinto      

 - yleishallinto 51 300 41 750 36 960 37 000 37 000 

 - elinkeinotoimi 28 250 31 500 57 000 0 0 

 - kuntamarkkinointi   300 54 000 57 000 

 - maksullisen lomituksen tukeminen 9 185 9 836 10 319 12 000 12 000 

Sivistyspalvelut      

 - kulttuuritoimi 2 160 532 162 1 500 500 

 - liikuntatoimi 13 092 17 442 22 636 15 000 20 000 

 - nuorisotoimi 286 1 800 1 500 3 000 2 000 

 - kylien elinvoiman kehittäminen   8 150 19 974 19 709 

Tekniset ja liiketoimintapalvelut      

 - yksityistieavustukset 164 807 146 426 125 956 128 000 120 000 

 - vesihuoltoavustukset 2 000 19 815 5 000 40 000 2 500 

 - avustus veneseuralle 2 899 2 226 2 806 3 000 0 

 - jätevesineuvoja - hanke      

 - vesistöjen kunnostus  4 500 0 0 0 

 - Joroisselän kunnostus      

Yhteensä 273 979 275 827 270 789 313 474 270 709 

 

Liite 3. Sitovat tasot 

 

Vuoden 2021 talousarvion sitovuus 

 

Käyttötalous 

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa tavoitteet sekä tuloarviot ja määrärahat. 

 

Hallintosäännön 3 luvussa tarkoitetuista toimielimistä tekninen lautakunta, sivistyslautakunta, perusturvalau-

takunta (yhteinen), Keski-Savon ympäristölautakunta (yhteinen) ja maaseutulautakunta (yhteinen) hyväksyvät 

talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. 

 

Mikäli määrärahat ovat pienentyneet ehdotetusta, lautakunnan ja muun käyttösuunnitelmista päättävän viran-

omaisen tulee tarkistaa esittämänsä taloudellisuustavoitteet ja muuttaa ne vastaamaan määrärahoja ja suorite-

tavoitteita.  

 

Hallintosäännön 4 luvun 14 §:n perusteella kunnan henkilöstöorganisaatio jakautuu kunnanhallituksen alaisiin 

toimialoihin: yleishallinnon toimiala, tekninen toimiala ja sivistystoimiala. Toimialat jakautuvat tulosalueisiin 

(talousarvioon nähden sitovat tasot) ja niiden alaisiin yksiköihin.  

 

Tavoitteiden osalta valtuustoon nähden sitovia ovat mitattavissa olevat tavoitteet, määrälliset tavoitteet ja te-

hokkuustavoitteet, jotka on esitetty käyttötalousosassa toimialoittain esitetyissä taulukoissa (kunnan strategiaa 

tukevat toiminnalliset tavoitteet). Tavoitteita tulee olla 2 – 3 per tulosalue. 
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Euromääräisesti ilmoitetuista tavoitteista talousarvion sitova taso on tulosalueen tilikauden toimintakate (tulot 

– menot).  

 

Kaikki määrärahat ovat bruttomäärärahoja. Käyttötalouden määrärahat ja tuloarviot sisältävät sekä ulkoiset 

että sisäiset erät. 

 

Lisäksi informatiivisina esitetään tulosalueen ja yhteenvedon omaisesti toimialan: 

1. palvelusuunnitelma 

2. vastuuhenkilö 

3. keskeiset riskit tavoitteiden toteutumiselle 

4. perustelut 

5. tunnusluvut 

6. tuotteistetuissa toiminnoissa tuotantomäärä ja – hintaluettelo sekä lyhyet tuotekuvaukset  

 

Investoinnit  

 

Investointiosaan esitetään sellaiset investoinnit, joiden arvonlisäveroton hankintahinta ylittää 10 000 euroa. 

Pienemmät hankinnat tehdään käyttötalousosan määrärahojen puitteissa. Investointiohjelman luvut on esitetty 

hankeryhmittäin. Hankekohtaiset meno- ja tuloarviot on esitetty investointiohjelman työohjelmassa, joka päi-

vittyy vuoden mittaa investointien valmistelun ja kilpailutuksen myötä. Investointiosassa esitetään myös ta-

loussuunnitelmavuosien 2022 – 2023 hankkeet. 

 

Investointiosa jakaantuu seuraaviin hankeryhmiin:  

1. elinvoimaa, kasvua ja työllisyyttä edistävät hankkeet 

2. palvelutuotanto (sis. tilat, laitteet, kalusto, ohjelmisto jne.)  

a. hankeryhmäjako toimialoittain (sivistystoimi, sote, yleishallinto, tekninen toimi) 

3. kuntatekniikka (sis. liikenneväylät, puistot ja muut yleiset alueet sekä liikuntapaikat) 

4. konsernipalvelut (asunnot, yhtiöt) 

5. vesihuoltolaitos 

 

Investoinnit ovat hankeryhmittäin valtuustoon nähden sitovia nettoperusteisesti. 

 

 

Tuloslaskelma  

 

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Tuloslaskelmaosan 

yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä mittaavat tunnusluvut. 

 

Kokonaistalouslaskelma, joissa on huomioitu kunta ja vesihuoltolaitos, laaditaan suosituksen (JHS 199 suosi-

tusta ”Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja –suunnitelma”,12.4.2019) mukaisesti. Sisäisten erien tulee täs-

mätä ja ne eliminoidaan em. laskelmia laadittaessa. 

 

Tuloslaskelmassa valtuuston nähden sitova taso on toimintakate (toimintatuotot – toimintakulut). 

 

Rahoitusosa 
 

Rahoitusosassa esitetään yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö ja se laaditaan vähennyslaskukaavan muodossa. 

Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta.  

 

Rahoitusosan sitovia eriä ovat antolainauksen muutokset, lainakannan muutokset ja 

oman pääoman muutokset. 
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Liite 4.  

 

LAINANOTTOON LIITTYVÄ RATKAISUVALTA  

 

Lainojen ja tilapäisen luoton ottamisesta koskevat määräykset: 

 

Talousarviolainaa voidaan ottaa enintään talousarvion mukainen määrä. Lainojen laina-aika voi olla enintään 

20 vuotta.  

 

Kuntatodistusohjelman maksimilimiitti on 6 miljoonaa euroa. 

 

Muu tilapäinen luotto voi olla enintään 3 miljoonaa euroa.  

 

Kuntatodistusohjelman lainan ja muun tilapäisen luoton nostamisesta päättää kunnanjohtaja tai talous- ja hal-

lintojohtaja. 


