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TEKNISET PALVELUT

TEKNISET PALVELUT
Tehtävän nimi:
TEKNINEN/ HALLINTO- JA LAUTAKUNTAPALVELUT
Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja
Palvelusuunnitelman kuvaus
Hallinto ja lautakuntapalvelut pitävät sisällään lautakuntatyöskentelyn, kaavoituksen ja
maankäytön, kunnan rakennuttamistoiminnan, vesihuoltolaitoshallinnon sekä
romuajoneuvovalvonnan. Edellisten lisäksi toimintaan kuuluu myös kiinteistövero-projekti.
Tavoitteet (valtuusto ja
lautakunta)
Kaavoituksen ajantasaisuus

Erilaisten toimintojen
mahdollistaminen taajaman
maankäytön osalta

Kiinteistövero-projektin
läpivieminen

Mittari

Tavoitetaso

Toteutuminen

Yleiskaava on
Arvioidaan
ajantasainen ja ohjaa
yleiskaavaa
valtuustokausittain muuta kaavoitusta

Yleiskaavan
tarkistus aloitettu,
OAS on
lausunnoilla.
Riittävä kunnan oma Asemakaavoitettua
Toteutuu,
maanomistus
aluetta eri
asemakaavoitettuja
taajaman lähistöllä. käyttötarkoituksiin 3
ok-tontteja 83 kpl
vuoden tarpeisiin ja
(kunnallistekniikan
raakamaata vähintään piirissä 38),
10 vuoden tarpeisiin
rivitaloaluetta n.
3,86 ha, liike/palvelualuetta n.
6,4 ha ja
teollisuusaluetta n.
29,4 ha.
Kaavoitukseen
soveltuvaa
raakamaata n. 58
ha.
Läpi käydyt
kiinteistöt

Kaikki kiinteistöt
kartoitettu

Projektityöntekijä
on rekrytoitu, ja
hanke on käynnissä

Sähköisen lupapalvelun kattavuus Sähköisesti haetut
rakennus- ja
toimenpideluvat

85 % luvista haettu
sähköisesti

Toteutuu, 98 %
haettu sähköisesti

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle
Kaavoituksen osalta henkilöstö- ja ostopalveluresurssit ovat merkittävin tekijä tavoitteiden
toteutumisen varmistamisessa. Suurin riski kiinteistöveroprojektin osalta on henkilöstö ja
taloudellisten resurssien riittäminen. Lupapalveluissa henkilöstönmäärä on rajallinen, yhden
henkilön poissaolo voi halvaannuttaa tilapäisesti koko toiminnan.

Tehtävän nimi:
RUOKA-JA PUHTAUSPALVELUT
Vastuuhenkilö
Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö
Palvelusuunnitelman kuvaus
Tuotamme ravitsemussuosituksia noudattavia laadukkaita ja sydänystävällisiä aterioita
päivähoitoon, kouluihin ja henkilöstölle. Tuottaa puhtaanapito palveluita kunnan omiin
kiinteistöihin kustannustehokkaasti
Tavoitteet (valtuusto ja
Mittari
lautakunta)
Vastuulliset elintarvikehankinnat Kotimaisuusaste

Tavoitetaso

Toteutuminen

85 %

86 %

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle
Satokausien ja sääolosuhteiden muutokset kotimaan elintarviketuotannossa.
Tehtävän nimi:
RAKENNUS- JA ALUETEKNIIKKA
Vastuuhenkilö Kunnaninsinööri
Palvelusuunnitelman kuvaus

Luodaan rakenteelliset edellytykset sivistys ja hyvinvointipalveluiden tarpeisiin. Ylläpidetään ja
kehitetään viihtyisää, terveellistä ja turvallista ympäristöä asumisen ja elinkeinotoiminnan
tarpeisiin.
Tavoitteet (valtuusto Mittari
ja (lautakunta)
Kiinteistöpalvelut

Tavoitetaso

Toteutuminen

Kiinteistöstrategian PTS ja kiinteistöjen
toteuttaminen,
salkutukset, Investoinnit
kiinteistöt hyvässä
kunnossa ja oikeassa
käytössä

Kaikki kiinteistöihin
on tehty PTS ja
salkutukset,
Investoinnit tehty
PTS ohjaamina

PTS:ät pääosin tehty,
Sivistystoimen
kiinteistöselvitys on
käynnistetty

Asianmukaiset tilat
Tyytyväisyyskyselyt
asiakkaiden käytössä
Lämmön, veden ja
Kulutuslukemat: MWh,
sähkönkulutus
m3, kWh

Asteikolla 1-5,
arvosana 4
Kulutukset edellisen
10 vuoden
keskiarvossa tai alle
Ei poikkeamia
huoltokirjasta.

syksyn 2020 kyselyn
tulos 3,6
Toteutunut

Huoltokirja
Tehdyt huoltokirjan
aktiivisessa käytössä mukaiset tehtävät

Toteutunut

Aluetekniikka
Puistot ja yleiset
Leikkivälinestandardin Ei vaaraa aiheuttavia
alueet pidetään
mukaisten tarkastusten välineitä puistoissa.
siistinä ja
tarkastustulokset ja
leikkivälineet (109 kpl) asiakaspalautteet
toimintakuntoisina
Kaavatiestö pidetään Ohjekorttien mukaiset Ei poikkeamia.
hyvässä kunnossa
toimenpiderajat

Tarkastettu. Havaittuihin
puutteisiin on reagoitu

Katuvalaistus pidetään Toimivat polttimot %
hyvässä kunnossa

95% toimii

Toteutunut

Asteikolla 1-5,
arvosana 4

Kyselyä ei ole tehty.

Toteutunut

Liikuntapaikat
Urheilukeskuksen,
Käyttäjä tyytyväisyys
jäähallin, latujen,
kyselyt
kuntoratojen,
uimarantojen,
skeittipuiston ja
Asetettujen
muiden liikuntahoitoluokitusten
alueiden kunnossapito saavuttaminen

Hoitoluokitustavoitteiden
päivitys on kesken.
Saavutetaan asetetut
hoitoluokitus tavoitteet

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle
PTS voidaan tehdä vain 2kpl/vuosi nykyisillä määrärahoilla. Kiinteistöjen salkutusten tekeminen
ilman PTS on käytännössä mahdotonta, koska kiinteistöjen kunto on merkittävin tekijä

salkutuksessa. Riskinä on myös kiinteistöjen käyttäjien tarpeiden muutokset ja niihin
vastaaminen. Tavoitteiden toteutuminen on suoraan riippuvainen käytössä olevista resursseista.
Nykyisellä henkilöstöllä tavoitteisiin voidaan päästä, mutta viikonloppuisin lumen aiheuttamaan
kunnossapidon määrään ei pystytä vastaamaan.

Tehtävän nimi:
VESIHUOLTOLAITOS
Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja
Palvelusuunnitelman kuvaus
Vesilaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkailleen keskeytyksettä asetukset täyttävää vettä sekä
vastaanottaa jätevettä ja käsitellä sitä ympäristöluvanmukaisesti.
Tavoitteet (valtuusto ja Mittari
lautakunta)
Toiminnan
Suunnittelemattomat
keskeytymättömyys
keskeytykset toiminnassa
Taloudellisesti
itsekannattava

Taloudellinen toteutuma

Keskeisimmät riskit tavoitteiden saavuttamiselle

Tavoitetaso

Toteutuminen

Ei suunnittelemattomia Yksi
keskeytyksiä.
suunnitelematon
keskeytys,
vesijohtovuoto
Tilinpäätöksessä
Toteutuu tässä
pystytään kattamaan
vaiheessa
poistot, sekä 1 % korko
kunnan sijoittamalle
pääomalle.

Kunnan vesihuoltoverkostot ovat pääsääntöisesti rakennettu 1970 - 80 -luvuilla. Vaikka
saneerauksia tehdäänkin vuosittain, niin ongelmia verkoston osalta tulee joka vuosi. Talouden
osalta vedenkulutus joko vähenee tai pysyy ennallaan, vaikkakin uusia liittyjiä tulee vuosittain.
Kulurakenne kuitenkin kasvaa tarvikkeiden ja palveluiden kallistuessa. Tämä asettaa
korotuspaineita veden ja jäteveden hintaan, joka on tällä hetkellä hieman korkeampi, kuin
verrokkikuntien keskiarvo. Puhdistamon ympäristöluvasta on tehty kunnan toimesta valitus.
Mikäli valitus ei mene läpi, niin sitten uudesta ympäristöluvasta voi aiheutua merkittäviä
kustannuksia kunnalle. Henkilöstöresurssien riittävyys on merkittävä riski.

