500 Hallinto, Tekninen lautakunta
Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Teknisen toimen hallinnon vaatimat tehtävät. Pääasialliset toimet sisältävät laskutuksen,
ostolaskujen käsittelyn, sopimusten hallinnan, suunnittelun, henkilöstöhallinnon,
tuntipalkkojen kirjauksen sekä teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksistä
tiedottamisen. Hallinto hoitaa myös yhteistyön muihin viranomaisiin ja
yhteistyökumppaneihin ja hankkeiden kilpailutuksen. Lisäksi suoritetaan
kunnanhallituksen ja valtuuston tekniselle osastolle antamat kuntastrategian mukaiset
muut tehtävät.
Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja
Tehtävä
Teknisen toimen hallinto ohjaa teknisen lautakunnan tehtäviä siten, että
toimintasuunnitelmassa esitetyt tehtävät täytetään kustannustehokkaasti. Hallintoon
kuuluva tehokas laskutus on kunnan kannalta merkittävä tulojen tuottaja.
Sitovia tavoitteita
1. Tekninen osasto kilpailuttaa hankinnat hankintalain mukaisesti.
2. Suoritetaan sähköinen asiakaspalautekysely sisäisesti, jossa selvitetään tuki-,
huolto- ja teknisten palveluiden tuloksellisuutta, tehokkuutta ja ohjausta.
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle
Henkilöstöön liittyvät riskit. Koska työntekijöitä on vähän, pitkä sairasloma vaarantaisi
tavoitteiden saavuttamisen.
Tunnusluvut ja mittarit
Hallinto, tekninen lautakunta
Teknisen lautakunnan kokoukset
Käsitellyt asiat

Toiminnan painopistealueet 2022
Hankintakoulutus

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022
13
9
6
7
10
80
76
70
70
80

510 Jätehuolto
Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Jätelautakuntayhteistyö sekä Jätekukon kuntien yhteinen neuvottelukunta. Jätekukko
Oy:n sekä Savo-Pielisen jätelautakunnan kokoukset. Hyötyjätteenkerääjien mm. RINKI
Oy ja Paperinkeräys Oy kanssa yhteistyö.
Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja
Tehtävä
Kuntalaisille tarjottavat jätehuoltopalvelut pidetään laadultaan hyvinä ja hinnaltaan
kohtuuhintaisina. Kaikille kuntalaisille pyritään takaamaan yhtäläiset jätehuoltopalvelut ja
valvotaan roskaantumista.
Sitovia tavoitteita
Toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa vähintään jätelautakunnan määrittelemän
palvelutasopäätöksen mukainen jätehuolto kunnan alueella. Seurataan jätelautakunnan
päätöksiä ja otetaan osaa jätehuollon kehittämiseen kunnan alueella.
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle
Tunnusluvut ja mittarit
Jätehuolto
Kiinteistöjen liittymisaste jätehuoltoon %
Jäteaseman käyttäjien lkm

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022
85
85
85
85
95
1071
1 224
1 301
1 150
1 350

Toiminnan painopistealueet 2022
Hyötyjätepisteen kehittäminen yhdessä Jätekukko Oy:n kanssa.

520 Vesihuolto
Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpito ja suunniteltujen vesihuoltoinvestointien
toteuttaminen. Toimiva vesihuolto on olennainen osa terveellistä ja turvallista
elinympäristöä.
Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja, kanslisti, puhdistamonhoitaja, huoltomies-vesilaitoksenhoitaja,
traktorinkuljettaja.
Tehtävä
Vesilaitoksen tuottama vesi tulee olla käyttäjälleen turvallinen ja taloudellinen tuote.
Vesihuoltolaitoksen investointien tavoitteena on tuottaa kunnan vesihuoltoalueille
yhdenvertaiset vesihuoltopalvelut ja edistämään jätevesien ympäristönsuojelullisesti
parasta yhteiskäsittelyä.
Sitovia tavoitteita
1. Häiriötön vesi- ja viemärilaitoksen toiminta. Tuotetaan asiakkaille
kustannustehokasta vesihuoltoa. Pidetään vesi- ja viemäriverkosto
toimintakunnossa.
2. Raakavesi- ja verkostovesinäytteiden otto tarkkailuohjelman mukaisesti.
3. Käsitellyn jätevesilietteen ohjaaminen hyötykäyttöön biokaasun valmistukseen
Gasum Oy:lle.
4. Vesihuoltosuunnitelman päivittämisen valmiiksi saattaminen.
5. Varautuminen vedenjakelukatkoksiin.

Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle
1. Laiminlyödään verkoston kunnossapito.
2. Vesihuoltolaitoksen tarkkailuohjelmien noudattamatta jättäminen.
3. Jätevedenpuhdistamon lietelingon pitkäaikainen toimintahäiriö.
4. Vesihuoltosuunnitelman päivittämisen keskeyttäminen.
5. Laiminlyödään vedenjakelukatkoksiin varautuminen.
Tunnusluvut ja mittarit
Vesihuolto
Verkostoon pumpattu vesi m³
Käsitelty jätevesimäärä m³
Vesilaitoksen veden laatu

Toiminnan painopistealueet 2022
Vesihuoltosuunnitelman päivitystyö.

TP 2018
191 540
146 323
1 häiriö

TP 2019
222 623
153 239
1 häiriö

TP 2020
258 814
172 675
Hyvä

TA 2021
205 000
160 000
Hyvä

TA 2022
245 300
173 200
Hyvä

530 Palo- ja pelastustoimi
Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Palo- ja pelastustoiminnan järjestäminen kunnan alueella.
Vastuuhenkilö
Palo- ja pelastustoimen henkilöstö.
Tehtävä
Aluepelastustoimi suunnittelee toimintansa vuosittain ja toimii sen mukaisesti. Kunta
antaa lausunnot palo- ja pelastustoimen talous- ja toimintasuunnitelmaan vuosittain.
Yhteistoimintaosuuden suorittaminen Pohjois-Savon aluepelastuslaitokselle.

Sitovia tavoitteita
1. Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset
pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla
onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa.
2. Tavoitteena on onnettomuuksien määrän pieneneminen, palokuolemien ja
palovahinkojen sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien väheneminen siten, että
Suomi sijoittuu kärkeen kansainvälisessä vertailussa.
3. Tekninen osasto tekee jatkuvaa yhteistyötä palo- ja pelastuslaitoksen kanssa
mm. varmistamalla omien kiinteistöjensä paloturvallisuuden.
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle
Työntekijöiden väheneminen Rautalammin paloasemalla.
Tunnusluvut ja mittarit
Palo- ja pelastustoimi
Yhteistoimintaosuus

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022
319 155 324 292 328 943 345 608 338 300

Toiminnan painopistealueet 2022
Kunnan kiinteistöjen paloilmoitinlaitteistojen huolto.

540 Kiinteistöt
Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Kiinteistöjen kunnossapidon suunnittelu ja rakennuttaminen. Korjauksissa keskitytään
mm. vuokrahuoneistojen saneeraukseen sekä kunnan muiden hallintokuntien tilojen
ylläpitoon liittyviin korjauksiin ja saneerauksiin. Maa- ja metsätilojen taloudellinen hoito ja
puunmyynti. Kunnalle tuottoja tuova tonttipolitiikka. Tuki-, huolto- ja teknisten palveluiden
tuloksellisuus, tehokkuus ja ohjaus näkyvät onnistuessaan siten, että sisäiset- ja ulkoiset
vuokrat kattavat kiinteistöistä aiheutuneet kustannukset ja investoinneista tulevat poistot.
Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja
Tehtävä
Kunnossa pidetyt kiinteistöt ovat yksi kunnan tehokkaan toiminnan kannalta oleva
ehdoton edellytys. Kunnan kiinteistöt voivat olla kunnalle myös taloudellisesti tuottavia.
Sitovia tavoitteita
1. Kiinteistöhoidon mitoituksen mukainen kiinteistöhoito ja kunnossapito.
2. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen.
3. Kiinteistöjen vuokrien tarkastustyötä jatketaan.
4. Tontteja myydään vähintään 3 kpl.
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle
Vuokrahuoneistojen saneerauksiin ei panosteta riittävästi (hankesuunnittelu vie paljon
työaikaa).
Metsätiloilta otetaan liian suurta tuottoa.
Tunnusluvut ja mittarit
Kiinteistöt
Maa- ja metsätilat, ha
Puun myynti, m³
Kunnan suoraan omistamat asunnot, kpl / m³
Kunnan omistamat asunto-osakeyhtiöt, kpl
Lämpöenergian kulutus, MWh
Tonttien myynti, kpl

TP 2018
1 075
4 705
42/1403
17
3 584

TP 2019
1 075
6 897
42/1403
17
3 555

Toiminnan painopistealueet 2022
Kiinteistöjen kunnossapidon suunnittelu ja rakennuttaminen.
Kiinteistöhuoltajien osaamisen lisääminen.

TP 2020
1 075
3 100
42 / 1403
17
3 271
1

TA 2021
1 075
5 000
42/1403
17
3 350
2

TA 2022
1 075
4 500
42 / 1403
17
3 300
3

550 Varikko
Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Kunnan kuljetuksiin ja mm. alueiden ja teiden kunnossapitoon liittyvän kaluston
kunnossapito.
Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja
Tehtävä
Ennakoivalla kaluston huollolla estetään työseisokkeja ja samalla aikaansaadaan
säästöjä. Kunnan järjestämä lietteen kuljetus parantaa yksityisten kiinteistöjen
tarvitsemia jätevesijärjestelmien huoltopalveluita. Kunnan kaavateiden
talvikunnossapito.
Sitovia tavoitteita
1. Työkoneet ja kalusto pidetään kunnossa.
2. Kunnan kuljetukset hoidetaan koskien yleisiä alueita, vesihuoltoa, teiden ja
katujen kunnossapitoa ym. Traktorin käyttö lietteiden kuljetukseen, lumitöihin
ym.
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle
Ennakoivan huollon laiminlyönti.
Talvikunnossapidosta vastaavien henkilöiden sairaslomat.
Tunnusluvut ja mittarit

Toiminnan painopistealueet 2022
Talvikunnossapidon kustannustehokkuus.

560 Liikenneväylät
Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Liikenneväylien kunnossapito ja rakentaminen. Kunnossapidon kilpailutus sekä laadun
seuranta. Opastuksen ylläpito ja täydentäminen. Osoitejärjestelmän ylläpito. Terveellisen,
viihtyisän ja turvallisen elinympäristön edistäminen sekä ennaltaehkäisevä työ näkyy mm.
ajonopeuksien pienenemisenä. Tällöin asukkaat uskaltavat liikkua kirkonkylällä jalan ja
pyörällä sekä turvallisuus ja viihtyvyys paranevat. Liikenneväyläksi voidaan ajatella myös
Konnekosken entisöinti ja pienvenekanava.
Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja
Tehtävä
Liikenneväylien ja valaistuksen kunnossapito on osa kansalaisturvallisuutta sekä
viihtyvyyttä.
Sitovia tavoitteita (strategia ja hyvinvointisuunnitelma huomioiden)
Teissä ja päällysteissä ei liikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita. Riittävä opastus.
Valaistuksen huollot ajoittain sekä kaapeloinnin muutokset.
Matti Lohen koulun alueen liikenneturvallisuuden parantaminen jatkuu.
Konnekosken entisöinti yhdessä ELY-keskuksen kanssa.
Pienvenekanava – hankkeen jatkaminen.
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle
Pienvenekanavan rahoituksen puute hankinnan toteuttamiselle.
Tunnusluvut ja mittarit
Liikenneväylät
Kunnossapidetyt kadut km
Kunnossapidetyt kevyenliikenteen väylät km
Avustetut yksityistiet km

TP 2018
23,5
2
249,5

TP 2019
23,5
2
234,4

Toiminnan painopistealueet 2022
Ajonopeuksien pienentäminen kirkonkylän alueella.

TP 2020
23,5
2
232,4

TA 2021
23,5
2
235

TA 2022
23,5
2
235

570 Maankäytön suunnittelu
Toiminnan kuvaus / palveluajatus
Joustava pienten kaavamuutosten valmistelu. Toimiva kaavoitusyhteistyö viranomaisten
ja maanomistajien kanssa. Terveellisen, viihtyisän ja turvallisen elinympäristön
edistämiseen sekä ennaltaehkäisevä työhön (esim. eriytyminen) kaavoitus antaa hyvät
mahdollisuudet. Kaavoitusjaosto on lakkautettu v. 2021.
Vastuuhenkilö
Tekninen johtaja
Tehtävä
Kunnan kaavoituksen valmistelutyöt. Kaavoituksen raportointi. Kaavayhteistyö
kaavanlaatijaan sekä eri viranomaisiin nähden.
Sitovia tavoitteita
1.Teollisuustontteja kaavoitetaan vähintään 4 kpl.
Keskeiset riskit kyseisten tavoitteiden toteutumiselle
1. Maanomistajien valitukset voivat hidastaa kaavoitusta.
Tunnusluvut ja mittarit
Maankäytön suunnittelu
Valmistuneiden kaavojen määrä
Teollisuustonttien kaavoitus / kpl

Toiminnan painopistealueet 2022
Teollisuustonttien kaavoitus.

TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022
2
1
1
1
1
4
4

