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1 Taloussuunnitelman perustelut 

1.1 Talouden lähtökohdat vuodelle 2022 

Kunnallisverotuksen kohdalla noudatetaan valittua linjaa kuntapalvelujen 
tuottamisesta keskimääräistä alhaisemmalla veroasteella. Myös vuoden 2022 
tuloveroprosentiksi päätettiin 18,50. Edullisella verotuksella pyritään vaikuttamaan 
kunnan asukasmäärän kehitykseen positiivisesti. Verotuksen ennustettavuuden 
odotetaan tuottavan pitkällä aikavälillä tavoitteen mukaisia tuloksia.  
Kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2021 tasolla. 
 
Hallintokuntien esitysten pohjalta laadittu tarkennettu talousarvioehdotus noudattaa 
kunnan oman palvelutuotannon osalta realistista kulujen muodostumista. Henkilöstön 
koko mitoitus on syötetty henkilöstömenoihin. Keskeisin käyttömenoihin vaikuttava 
tekijä on kunnan palveluorganisaation oikeanlainen mitoitus suhteessa 
palvelutarpeeseen ja kunnan kantokykyyn. Kunnan sosiaalipalvelut vuonna 2022 
järjestää Joutsan kunta vuonna 2021 tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
 
Talousarvio on ylijäämäinen (34.397 euroa) vuosikatteen ollessa positiivinen (259.697 
euroa). Oleellista vuonna 2022 on keskittyä peruspalveluiden laadukkaaseen 
järjestämiseen ja hyvinvointialueelle siirtyvien palveluiden siirtoon. 
 
Kunnassa on vuonna 2019 vahvistettu kuntastrategia ja sen päivitys tarpeet tullaan 
katsomaan uuden valtuuston aloittaessa työskentelyn. Strategian päivitys aloitetaan 
vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla ja uusi päivitetty strategia on tarkoitus saada 
voimaan vuoden 2023 alusta samalla kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. 
 
Korjaushankkeita ja rakennusten ylläpitoa on tarkoitus suorittaa vuosittain, jotta 
kiinteistö kanta pysyy hyvässä kunnossa ja kunnan kantokyvyn mukaisena. 
Ongelmaksi on viime vuosina muodostunut palveluiden ostaminen, koska paikallisten 
yritysten tilauskannat ovat korkealla tasolla. 
 
Luhangan vesihuolto Oy:n mahdollinen yhteistyö uuden kumppanin kanssa tai 
liittäminen toiseen kokonaisuuteen tulee tarkasteltavaksi vuonna 2022. 

Kuntatalousohjelma 2022 

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 
ennätyksellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 
2020 varsin hyvään tilanteeseen. Viime vuoden hyvään tulokseen vaikutti erityisesti 
valtion kunnille osoittama tuki, joka ylitti selvästi kuntataloudelle koronaepidemiasta 
vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetykset. Koronatilanne vaikuttaa kuntien 
toimintaan ja talouteen vielä tänä vuonna, ja myös valtion tukitoimet jatkuvat, tosin 
merkittävästi viime vuotta pienempinä.  
 
Koronakriisin varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen 
edessä. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta 
hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja 
talouteen.  
 
Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen 
siirtämiseksi kunnille. Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia 



Luhangan kunta    
________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
Talousarvio 2022  4 
 

kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 
7 000–10 000 lisätyöllistä. Valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta 
työttömyysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin. Lisäksi työttömyysturvan 
ja työttömän palveluun aktivoinnin välinen kytkös poistettaisiin. Tehtävien siirto on 
tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.  
 
Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen 
rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, 
kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. 
Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidas 
talouskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa verotulojen vaimeana kasvuna. 
Lisäksi alueellisesti erilainen väestönkehitys ja muuttoliike eriyttävät edelleen kuntien 
talouskehitystä. (Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma vuodelle 2022.) 

1.2 Luhangan kunnan talouden aikaisempi kehitys  

Kunnan taloutta painoi vuonna 2019 iso takausvastuun realisoituminen. Laajakaista 
kaikille -hankkeen johdosta muodostuneen yhtiön saamatta jääneet valtiontuet ajoivat 
yhtiön tilanteeseen, jossa yhtiön lainataakka lankesi takauksien antajien 
maksettavaksi. Samasta syystä johtuen kunta joutui ottamaan vuonna 2020 15 vuoden 
lainan suuruudeltaan 1.100.000 euroa.   

 
 

 TP 2020 TP 2019 TP 2018 TP2017 TP2016 TP2015 TP2014 TP2013 

Asukasluku 
31.12. 

699 690 704 734 756 761 763 762 

Veropros. 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 19 19 19 

1000 euroa         

Verotulot 2650 2645 2451 2350 2329 2522 2422 2228 

Vuosikate 886 57 462 634 236 946 643 285 

Poistot 233 248 227 227 202 198 221 244 

Investoinnit 69 54 347 1750 544 64 50 306 

Pitkäaikaiset 
lainat 

2895 1959 1977 2124 1230 1336 1446 1556 

Vuosikate % 
poistoista 

380 23 203 279 117 477 290 116 

Lainat 
euroa/asukas 

4142 2839 2808 2893 1627 1759 1898 2042 

Yli-/alijäämä 
1000 

653 
 

-1301 
 

304 
406 101 753 703 97 

 
 

 

1.3 Väestö 

Vuoden 2021 joulukuussa kunnassa oli asukkaita 700 henkilöä. Tilastokeskuksen 
väestöennusteen mukaan kunnan väkiluku laskee alle 650 henkilöön vuoteen 2040 
mennessä. Keskeisenä taustavaikuttajana on vanhempiin ikäluokkiin painottuva 
väestörakenne kunnassa. Tilastollisesti Luhanka ei ole enää vanhusvoittoisin kunta 
Suomessa. 
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1.4 Vuoden 2022 talousarvion lähtökohdat ja keskeiset 
painopistealueet 

1. Talousarvio toteuttaa Luhangan kunnan strategiaa, kunnan tehtäviä ja tavoitteita.  
2. Kunnan tuloveroprosentti on        18,50 %   
3. Kiinteistöveroprosentit ovat 

yleinen                                             1,20 % 
vakituiset asuinrakennukset            0,50 % 
muut asuinrakennukset                    1,30 % 
yleishyödylliset yhteisöt                   0,00 % 
rakentamattomat rakennuspaikat     6,00 % 

       voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti    3,10 % 
 

4. Verotulot ja valtionosuudet 
 

Rahoituksen suhteen verotulot on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen. 
Yhteisöverojen tuotoissa odotetaan paluuta niin sanotusti normaalille tasolle 
koronatilityksien jälkeen. Kunnallisveroa arvioidaan tulevan 1.800.000 euroa, 
kiinteistöveroa 560.000 euroa ja yhteisöveroa 360.000 euroa. 
 
Valtionosuusarvio perustuu 5.10.2021 julkaistuun ennakkolaskelmaan peruspalvelujen 
valtionosuudesta vuonna 2022. Valtionosuus toteutuu yhtenä rahoituseränä, josta 
lasketaan vähennyserinä kunnan osuus ammatilliseen koulutukseen sekä 
kotikuntakorvausmenojen ja kotikuntakorvaustulojen erotus. Valtionosuusarvio 
vuodelle 2022 on edellä mainituin perustein 2,499 milj. €. 

 
 

Valtionosuudet v. 2015–2020, arvio 2021 ja 2022 
 
Vuosi 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Arvio 2,499 2,63 2,71 2,71 2,917 3,059 3,105 3,054 

Toteutunut   2,95 2,79 2,95 3,143 3,088 3,05 

 
 

5. Talousarvioon ei ole merkitty satunnaisia tuottoja.  
 

6. Vuoden 2022 investoinnit ovat suunnitelman mukaan 141.000 €. Investointien 
rahoitus toteutuu tulorahoituksella ja kassavaroin.  

 
7. Lainojen pääomia maksetaan takaisin vuoden 2022 aikana suunnitelman mukaan 

noin 0,201 M€ (vuonna 2021 0,201 M€) ja korkoja noin 20.000 euroa. 
Pitkäaikaisten lainojen määrä 31.12.2021 on arvion mukaan noin 2.695 M€ (oli 
2,895 M€) eli 3850 €/asukas (oli 4226 €/asukas) (väestö 700). Kunta ei ota uutta 
lainaa vuonna 2022.   

1.5 Taloussuunnitelman 2023–2024 perusteet 

Sote-uudistuksen täytäntöönpanon jälkeen Luhangassa voidaan keskittyä entistä 
vahvemmin oman identiteetin kasvattamiseen ja kunnalle jäljelle jäävien palveluiden 
määrätietoiseen kehittämiseen. Talouden näkökulmasta tämä tarkoittaa, että 
tulopuolta on pystyttävä kasvattamaan ja menopuoli on pystyttävä pitämään 
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hallinnassa. Ikääntyvien ihmisten ja lasten hyvinvoinnin tukemiseen tulee panostaa 
edelleen sote-uudistuksen jälkeenkin. Taloussuunnittelukaudesta tuskin tulee talouden 
näkökulmasta helppo, mutta kunnalla on kaikki ainakin kohtalaisen menestymisen 
avaimet kädessämme. Tasapainoinen talous on peruslähtökohta kaikkiin kunnan 
palveluihin. 

Vuodet 2023 ja 2024 

Hyvinvointialueuudistus tulee muuttamaan kunnan rahoituspohjan täydellisesti ja 
noista vaikutuksista on olemassa nyt vain alustavia arvioita. Tarkkaa 
taloussuunnitelmaa vuosille 2023 ja 2024 ei tehdä tämän talousarvion kanssa samaan 
aikaan vaan vuoden 2023 suunnittelu aloitetaan keväällä 2022. 

 

1.6 Erityiset valtuudet 

Kunnanhallituksen luotonmyöntövaltuudet vuodelle 2022 

Kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle 50 000 €: n luotonmyöntö-valtuudet 
sekä valtuudet näiden luottojen koron määrittelyyn leader- hankkeiden sekä muiden 
hankkeiden lyhytaikaista (3 v.) rahoittamista varten.    

Kunnanhallituksen valtuudet sijoitustoimintaa varten vuodelle 2022 

Kunnanvaltuusto myöntää kunnanhallitukselle valtuudet osallistua kassavaroilla 
sijoitustoimintaan yhtiöissä, joissa kunnalla on osakeomistuksia. Näillä valtuuksilla 
kunta voi osallistua osakeanteihin ja käyttää yhtiöissä lunastusoikeutta. 
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2 Hyvinvointialueuudistus 
 

Eduskunta on 23.6.2021 vahvistanut uuteen hyvinvointialueeseen liittyvän 
lainsäädännön. Lait tulevat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 
vuoden 2023 alusta, jolloin vastuut siirtyvät nykyisiltä kuntatoimijoilta 
hyvinvointialueille. 1.1.2023 aloittaa toimintansa tuleva hyvinvointialue, johon kuntien 
vastuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi tulee siirtymään. Keski-
Suomen hyvinvointialue muodostuu Keski-Suomen maakunnan 22 kunnasta, jonka 
yhteenlaskettu asukasmäärä on 275 000 asukasta.  
 
Soteuudistuksessa palvelujen kehittämisen lisäksi uudistetaan rakenteita. 
Hyvinvointialueet tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityiset toimijat ja 
kolmas sektori täydentävät niitä. Uudistus toteutetaan hallitusti vaiheittain. Palvelujen 
kehittäminen ja uuden sote-rakenteen valmistelu alueilla mahdollistetaan valtion 
taloudellisella tuella. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja 
talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan 
rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin 
ja sopimuksiin sekä henkilöstöön. Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan 
kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenoista siirtyy pois noin puolet. Pitkällä 
aikavälillä oleellisin kuntavaikutus on, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen 
liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyvät pois 
yksittäisten kuntien vastuulta. 
 
Väliaikainen valmistelutoimielin – VATE on aloittanut toimintansa elokuussa 2021 ja 
jatkaa toimintaa aluevaltuustojen aloittamiseen asti. VATE:n tavoitteena on toteuttaa 
Keski-Suomen hyvinvointialueen perustamisen ensimmäinen muutosvaihe ja siihen 
liittyvät lakisääteiset ja Keski-Suomen palvelujen näkökulmasta tärkeät sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäväkokonaisuudet ja tehtävät. VATE –
työskentelee 1.3.2022 asti ja sen jälkeen vaaleilla valittu aluevaltuusto vastaa 
valmistelun jatkon toteutuksesta yhdessä aluehallituksen ja valittavien viranhaltijoiden 
kanssa. Todennäköisesti erikseen valittava projektiorganisaatio jatkaa myös tässä 
vaiheessa, mutta siitä tehdään erilliset päätökset. Ensimmäiset aluevaalit ovat 
23.1.2022, jolloin valitaan aluevaltuusto. Aluevaltuuston vastuulla on jatkaa 
valmistelutoimielimen työtä sekä hoitaa niitä tehtäviä, jotka sille on laissa asetettu. 
 
Jokaisella hyvinvointialueella on aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen 
toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. 
Aluevaltuustoon valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut hyvinvointialueella 
toimitettavissa aluevaaleissa. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Valtuutettuja 
valitaan 59–89 hyvinvointialueen asukasluvun perusteella. Aluevaltuusto asettaa 
aluehallituksen ja hyvinvointialueen muut toimielimet sekä valitsee 
hyvinvointialuejohtajan. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja 
taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen 
hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.  
 
Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
organisaatioiden palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan sen 
hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän palvelukseen, joka ottaa tuottamisvastuun 
niistä tehtävistä, joissa asianomainen henkilö on ollut ennen siirtymistä. 
Hyvinvointialueiden vastuulle siirtyy myös koulujen ja oppilaitosten koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut.  
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Voimaanpanolain 18 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 
tehtävien sekä niitä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä 
hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeen luovutukseksi. 
Liikkeen luovutuksen periaatteen mukaan henkilöstö siirtyy tehtäviensä siirtymisen 
myötä uuden organisaation palvelukseen siten, että työnantaja vaihtuu 1.1.2023.  
 
Kuntien palveluksessa sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen 
palvelutuotantoon liittyvissä tukipalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt siirtyvät 
myös liikkeenluovutuksella hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen, 
jos henkilön tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai 
terveydenhuollon tai pelastustoimen tukitehtäviä. Tehtävien läpikäynti vaatii 
selvitystyötä sekä mahdollisesti myös tehtävämuutoksia, jotta tehtäväkokonaisuudet 
ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia. On tärkeää varmistaa, että välttämätön 
palvelutuotanto turvataan siirtymätilanteessa molempien organisaatioiden 
näkökulmasta. Henkilöstöresurssit ovat tarkoituksenmukaista sovittaa yhteen siten, 
että hyvinvointialueilla ja kunnissa on toimiva tukipalveluverkosto myös jatkossa.  
 
Vuoden 2022 aikana uudistetaan kunnan organisaation rakenne vastaamaan niitä 
tehtäviä, jotka jäävät kunnan vastuulle hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 
1.1.2023. 
 
Luhangassa on lähdetty varautumaan uudistukseen. Merkittävimmät selvitettävät asiat 
liittyvät henkilöstösiirtojen lisäksi sopimuksiin, tietojärjestelmiin, kiinteistöihin sekä 
talouden ja hallinnon erityiskysymyksiin. Samalla käynnistetään kuntaan jäävien 
toimintojen ja tehtävien uudelleenorganisointi, mikä mahdollisesti johtaa myös 
organisaatiomuutoksiin. 
 
Kunnan on huolehdittava koko valmistelun ajan jatkuvasta viestinnästä henkilöstölle ja 
toteutettava yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintamenettely. Tämä tarkoittaa sitä, 
että valmistelua käsitellään säännönmukaisesti yhteistyötoimielimessä sekä 
huolehditaan siitä, että henkilöstö on tietoinen valmistelun etenemisestä. 
Ensimmäisessä vaiheessa yhteistoimintamenettely koskee erityisesti 
henkilöstötietojen luovuttamista. 
 
Hyvinvointialueuudistuksella tulee olemaan merkittävät vaikutukset toimintoihin ja 
talouteen vuodesta 2023 eteenpäin. Hyvinvointialueuudistus siirtää vuoden 2023 
alussa yli puolet kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista 
hyvinvointialueille. Samalla hyvinvointialueelle siirtyy myös vastaavaan toimintaan 
liittyvät asiakasmaksut sekä siirtyviä nettokustannuksia vastaava määrä 
verorahoitusta. Kunnilta vähennettävät tuloerät muodostuvat siirtyviä tehtäviä 
vastaavasta valtionosuudesta, kuntien yhteisöverosta ja kunnallisverosta. 
 
Hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksia aloitetaan arvioimaan keväällä 2022 
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3 Kunnan toiminta-ajatus, tehtävät ja yleistavoitteet 
 

Luhanka on hyvä kunta asua, tehdä työtä ja viettää vapaa-aikaa. 
 
Kunnan toiminta-ajatuksena on hyvinvoinnin edistäminen alueellaan. Kunnan 
tehtävänä on peruspalveluiden järjestäminen asukkailleen. Peruspalveluja ovat: 

- Peruskoulu  
- Kirjasto 
- Kansalaisopisto 
- Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito 
- Ympäristöterveydenhuolto 
- Sosiaalitoimen palvelut 
- Tekninen toimi, rakennustarkastus, ympäristötarkastus 
- Pelastustoimi 
- Maaseututoimi 
- Kunnanvirasto (kuntalaisten palvelupiste, yleishallinto) 

 
Peruspalvelut kunta järjestää sekä omana tuotantona että ostopalveluina.  
 
Kunnan omana lähipalveluna toteutuvat: 

- Vanhusten ympärivuorokautiset asumispalvelut 
- Palveluasuminen 
- Päiväkeskustoiminta 
- Kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) 
- Lasten ryhmäperhepäivähoito  
- Alakoulu Tammijärvellä 
- Kirjasto; Kylätalon kirjasto ja Tammijärven kirjasto (avoinna vuoropäivin) 
- Tekninen toimi, (lämpölaitos, infrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen)  
- Rakennustarkastus ja ympäristötarkastus 
- Kunnanvirasto (kuntalaisten palvelupiste, yleishallinto),  

 
Kunnan järjestäminä ostopalveluina toteutuvat: 

- Perusterveydenhuolto (Keski-Suomen seututerveyskeskus), josta 
lääkärin ja hoitajan vastaanotto, laboratorionäytteenotto sekä 
hammaslääkäri lähipalveluna 
- Erikoissairaanhoito (Keski-Suomen sairaanhoitopiiri) 
- Työterveyshuolto (Työterveys Aalto) 
- Ympäristöterveydenhuolto (Jyväskylän ympäristöterveydenhuolto) 
- Kehitysvammaisten erityishuolto 
- Vammaispalvelut 
- Sosiaalitoimen perus ja erityispalvelut 
- Varhaiskasvatuksen vuorohoito (seutukunnallinen yhteistyö, 
Korpilahden päiväkoti) 
- Maaseututoimi (Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue / Laukaa) 
- Kansalaisopisto (Jyväskylä) 
- Pelastustoimi (Keski-Suomen pelastuslaitos) 
- Talous ja palkkahallinto 

 
Kunta pyrkii edistämään elinkeinoja riskit huomioon ottaen siten, että ne mahdollistavat 
luhankalaisille työtä ja toimeentuloa.  Maaseututoimi toteutetaan voimassa olevalla 
ostopalvelusopimuksella maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kanssa, jossa 
isäntäkuntana on Laukaa. 
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Luhangan kunta osallistuu Leader-ohjelmaan Maaseutukehitys ry:n kautta. 
 
Kunnan tavoitteena on toimintakykyinen, aktiivinen sekä tasapainoinen ja turvallinen 
kunta. Tämän perustavoitteen toteutumiseksi kunta asettaa seuraavat tavoitteet: 

 
1. Kuntaa kehitetään laadukkaasti, käytettävissä olevien voimavarojen sekä 

kuntalaisten palvelutarpeiden mukaan. 
2. Tavoitteiden toteutumiseksi kunta tekee aloitteellista ja aktiivista yhteistyötä eri 

toimijoiden kanssa sekä hankkii kunnalle parhaiten sopivat partnerit 
vähentääkseen eri toimijoiden määrää hankintakanavissa. 

3. Kunnan toiminnassa talouden toteutumiselle suunnitelmien mukaisesti annetaan 
ensisijainen painoarvo, jotta palvelut voidaan tuottaa suunnitelman mukaisella 
veroasteella. 

4. Kunta seuraa aktiivisesti muuttuvaa toimintaympäristöä ja kehittää 
muutosvalmiuttaan sekä organisaation joustavuutta vastaamaan muutosten 
haasteisiin. Vuonna 2022 palveluntuotantoa optimoidaan oman tuotannon ja 
ostopalveluiden osalta sekä palvelutuotantoa kehittämällä erityisesti seuraavilla 
osa-alueilla (osittain myös maakuntauudistuksesta johtuen): 

a. Kiinteistöjen siivous 
b. Ruokahuolto 
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4 Henkilöstö  
Seuraavassa taulukossa esitetään henkilöstön määrä hallintokunnittain. Henkilöt on 
merkitty taulukkoon toimenkuvan päätehtävän mukaisesti. Henkilötyövuosia kertyy 44. 
Yleishallinnon sihteeri on nyt taulukossa, vaikka toimi on vielä täyttämättä. Toinen 
toimistosihteeri tekee osittain myös sosiaalitoimen toimistotehtäviä ja tekee osittain 
yleishallinnon toimistotehtäviä. Sijaisuudet hoidetaan ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. 
Kunnan palveluntuotannon mahdolliset rakennemuutokset voivat vaikuttaa henkilöstön 
määrään vuonna 2022 
 
Henkilöstö vuonna 2022 

 

 
 
 

 
 

  

Hallintokunta Vakinaiset 
Yleishallinto 
- Kunnanjohtaja 1 
- Toimistosihteeri 1 
 

2 

Perusturva 
- Palvelukeskus Tuuliharju 13 
- Kotihoito 6 
 

19 

Hyvinvointi- ja sivistystoimi 
- Sivistysjohtaja 1 
- Hyvinvointijohtaja 1 
- Opettajat 6   
- Avustaja 1 
- Kirjastonhoitaja 1 
- Päivähoito 3 
 

13 

Tekninen toimi 
- Rakennustarkastaja 1 
- Ympäristötarkastaja 1 
- Kiinteistönhoitaja 2 
- Toimistosihteeri 1 
- Siivooja 1,7 
- Ruokahuolto 3,3 
 

10 

Yhteensä 44 
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5 Käyttötalousosa  

5.1 Yleishallinto 

Toiminnan kuvaus / palveluajatus 

Yleishallinto on tukipalvelu, joka vastaa kunnan keskeisimmistä päätöksistä, niiden 
valmistelusta ja toimeenpanosta sekä tuottaa toimialaansa kuuluvia 
asiantuntijapalveluja. Valtuuston ja kunnanhallituksen lisäksi yleishallinnon toimintoja 
ovat toimisto- ja talouspalvelut, tietohallinnon ylläpito sekä asumispalvelut. 
Hallintokunnan vastuulla on myös vaaliasioiden valmistelu- ja toimeenpanoasiat sekä 
sisäiset palvelut, mm. tietohallinto ja tarvikehankinnat. 

Suunnitelmavuodet 2023–2024 

Yleishallinnon käyttötalousmenot säilyvät ennallaan suunnitelma vuosina. 

5.2 Perusturva 

Toiminnan kuvaus / palveluajatus 

Perusturvaan kuuluu sosiaali- ja vammaispalvelut (ostopalveluna Joutsan kunnalta) 
ikäihmistenpalvelut, hallinto- ja terveyspalvelut sisältäen perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon. Perusturvan tavoitteena on edistää kuntalaisten terveyttä, 
hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä järjestämällä ja tuottamalla laadukkaita, 
kustannustehokkaita ja oikea-aikaisiapalveluja. Toiminnan tarkoitus on laadukas, 
asiakaslähtöinen ja osallistava toiminta.  
 
Joutsan ja Luhangan yhteinen perustuvalautakunta vastaa lakisääteisten 
sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä 
vastaa Keski-Suomen Seututerveyskeskus ja erikoissairaanhoidon palvelujen 
järjestämisestä vastaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Perusturvan toimialaan 
kuuluvat edellä mainittujen palvelujen järjestämisen ja tuottamiseen liittyvien menojen 
ja palvelujen toteutumisen seuranta, raportointi sekä palvelusopimusten sekä sote-
maakuntahankkeiden valmisteluun osallistuminen.  

5.2.1 Sosiaali- ja vammaispalvelut 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2024 

Toiminnan kuvaus / palveluajatus 

Sosiaali- ja vammaispalveluiden kokonaisuudesta vastaa Joutsan johtava 
sosiaalityöntekijä. Erityispalvelujen esimies toimii vammaispalveluista vastaavana.  
 
Asiakaspalveluna ostetaan vuoden 2022 alusta alkaen sosiaali- ja kriisipäivystys 
Jyväskylän kaupungilta, joka kattaa niin virka-aikaisen kuin virka-ajan ulkopuolisen 
sosiaalipäivystyksen sekä poliisin sosiaalityön. Lisäksi ostetaan Keski-Suomen 
sijaishuoltoyksikön, sosiaaliasiamiehen, Keski-Suomen sosiaalialan 
kehittämiskeskuksen palvelut, perheneuvolan palvelut sekä lapsi- ja perheoikeudelliset 
palvelut. 
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Lasten ja perheiden palvelut 

Lasten ja perheiden palvelut koostuvat sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista sekä 
lastensuojelun avo- ja sijaishuollosta sekä jälkihuollosta. Lasten ja perheiden 
palveluihin kuuluvat mm lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, koulukuraattorin palvelut 
(ostopalvelu Toivakan kunnasta irtisanottu vuoden 2021 loppuun.) sekä lastensuojelun 
avohuollon tukitoimet. 

Aikuissosiaalityö 

Aikuissosiaalityö sisältää mm. sosiaaliohjauksen, ehkäisevän ja täydentävän 
toimeentulotuen, Sosiaalityössä tehdään mielenterveys- ja päihdetyötä yhteistyössä 
Seututerveyskeskuksen tarjoamien avopalveluiden kanssa. Mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujien laitoshoito sekä asumis- ja hoivapalvelut ostetaan yksityisiltä 
palveluntuottajilta. 
 
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin ohjautuminen tehdään yhteistyönä 
kunnan sosiaalityön sekä seututerveyskeskuksen psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. 
Kunnalla on vastuu palveluasumisen koordinoinnista. 

5.2.2 Ikäihmisten palvelut vuonna 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2024 

Toiminnankuvaus / palveluajatus, palvelukeskus Tuuliharju 

Palvelukeskus Tuuliharju tarjoaa hyvää ja asiakasta kunnioittavaa ympärivuorokautista 
hoivaa ja palveluasumista ikäihmisille. Työn sisältöä ja laatua kehitetään vastaamaan 
kunnan ikääntyvien muuttuvia tarpeita. 
 
Kunnan palveluita kehitetään sisäisenä prosessina, mutta myös tarvittaessa 
laajennetaan yhteistyötä kunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa (järjestöt, yhteisöt, 
naapurikunnat, yksityiset palveluntuottajat.  

Talousarviovuosi 2022, toiminta ja henkilökunta 

Palvelukeskuksessa on 13 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö.  
Lyhytaikaispaikkoja on tarjottu omaishoidettaville ja kuntoutujille. Palveluasumisen 
puolella on 8 asuntoa. Henkilökunta: 1 sairaanhoitaja 7 lähihoitajaa (vakansseja 10) 
sekä 2 hoitoapulaista. Hoitoapulaiset toimivat sekä välillisissä sekä välittömissä 
hoitotehtävissä. Avoimiin toimiin rekrytoidaan hoitajia alkuvuodesta. 
 
Palvelukeskuksen asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja apua kaikissa 
päivittäisissä toiminnoissaan.  Viriketoimintaan ja kuntoutukseen kiinnitetään silti 
erityistä huomiota ja niitä toteutetaan päivittäisessä hoitotyössä.  

Ajankohtaista ikäihmisten palveluissa 

Kotiin vietäviä palveluita sekä palveluohjausta kehitetään edelleen. Toimintakykymittari 
RAI otetaan käyttöön 2022 ensin kotihoidossa ja myöhemmin kesällä 
asumispalveluiden puolella. Työ on muuttunut yhä kuormittavammaksi asiakkaiden 
hoidollisuuden lisääntyessä. Hoitajille työnkierrolla (esim. kotihoitoon) pyritään 
tuomaan vaihtelua ja lisää osaamista mutta myös tuetaan näin työssä jaksamista. 

Palvelukeskus Tuuliharju vuonna 2022 

Palvelukeskus tarjoaa palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista ikäihmisille, 
jotka eivät enää kotihoidon turvin voi yksin asua.  Palvelukeskus tarjoaa myös 
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lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa (esim. sairaalasta palaavalle) ennen asiakkaan 
palaamista kotiin ja omaishoidettaville hoitajan lomapäivien ajaksi.  
 
Palvelukeskus Tuuliharjun ympäristöä on tarkoitus muuttaa niin, että se on nykyistä 
toiminnallisempi ja tekee ulkoilun houkuttavammaksi. 

Suunnitelmavuodet 2023–2024 

Ikäihmisten palvelut elävät muutoksen aikaa ja tulevat vuodet menevät uusien 
maakunnallisten toimintatapojen ja -ajatusten vakiinnuttamisessa ja omaksumisessa.  
Terveyden edistäminen ja palveluohjaus korostuvat edelleen myös tulevina vuosina 
toiminnassa. 

5.2.3 Kotihoito vuonna 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2024 

Toiminnan kuvaus / palveluajatus 

Kotihoito on yhdistettyä kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa, jonka tarkoituksena on auttaa 
ja tukea iäkkäitä ihmisiä, vammaisia ja muita avun tarpeessa olevia selviytymään 
kotona mahdollisimman pitkään. Kotihoidon tavoitteena on asiakkaiden 
omatoimisuuden ylläpitäminen ja oman elämän hallinnan tukeminen mahdollisuuksien 
mukaan itsemääräämisoikeus huomioiden.  

Tukipalvelut 

Asiakasta tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla. Mikäli tukipalvelut ovat kuitenkin 
riittämättömiä turvaamaan asiakkaan kotona selviytymistä, tarjotaan asiakkaalle myös 
muita kotihoidon palveluja. Tukipalvelut sisältävät ateriapalvelun, turvapalvelun, 
sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun  

Ennaltaehkäisevä työ ikäihmisten palveluissa, palveluohjaus ja neuvonta 

Palveluohjaus ja neuvonta on ikäihmisten palveluissa tärkeässä roolissa. 
Palveluohjausta järjestetään omana toimintana. Lisäksi käytössä on myös 
Seututerveyskeskuksen palveluohjaaja. 

Ennaltaehkäisevät terveystarkastukset 

Ennaltaehkäiseviin terveystarkastuksiin kutsutaan 80-vuotiaat Terveystarkastus 
sisältää terveyskyselyn, toimintakykytestit, terveysneuvonnan ja palveluohjauksen.  

Ajankohtaista kotihoidossa  

Kotihoidon asiakkaiden määrä tulee kasvamaan ja kotikuntoutus lisääntyy. Otetaan 
käyttöön RAI -mittari asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa. 
 
Ympärivuorokautinen päivystys turvaa vanhuksen arkea, vähentää päivystyskäyntejä 
ja sairaalassaoloa. Kaikki tehdyt muutokset ja mahdolliset tulevat muutokset ovat 
nykyisen vanhuspalvelulain ja hallituksen linjausten mukaisia. 

Talousarviovuosi 2022 

Kotihoidossa toimii 0,5 sairaanhoitaja ja 5 lähihoitajaa Työaika on klo 7.00-21.30 
kahdessa vuorossa arkisin ja viikonloppuisin. Yöpäivystyksen tuottaa ulkopuolinen 
palveluntuottaja, joka vastaa tarvittaessa kaikkien ikäihmisten palveluntarpeisiin 
turvapuhelinasiakkaiden lisäksi. Turvapuhelimien avulla varmistetaan yksinäisen 
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ihmisen avunsaanti kaikkina vuorokauden aikoina. Turvapuhelinpäivystys hankitaan 
ostopalveluna aikavälillä klo 21.30-07.00.  
 
Päiväkeskustoimintaa jatketaan edelleen kylätalolla 1 x viikko. 
Päiväkeskustoiminnasta on vastannut kaksi kotihoidon työntekijää.  
 
Kotihoidon asiakkaille tarjotaan kuntoutukseen liittyvää ryhmätoimintaa kerran viikossa 
päiväkeskustoiminnan jälkeen. Tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja /tai sen 
parantaminen. Kuntoutusryhmää on vetänyt fysioterapeutti. 

Suunnitelmavuodet 2023–2024 

Luhangan kunnassa ikäihmiset haluavat asua omissa kodeissaan. He eivät välttämättä 
koe oloaan yksinäiseksi kunnalle tyypillisen yhteisöllisyyden vuoksi.  Tämä johtaa 
siihen, että tehostetun kotihoidon tarve kasvaa eli kotikäyntejä tehdään useita 
vuorokaudessa, jotta mahdollisuus kotona olemiseen säilyy. Tämä tukee lain henkeä, 
jossa korostetaan vanhuksen itsemääräämisoikeutta ja toimintakyvyn ylläpitämisen 
tärkeyttä. 
 
Palvelujen painopiste tulee olemaan entistä enemmän ikäihmisten kotona. 
Tulevaisuudessa omaisten, sukulaisten ja naapureiden sekä järjestöjen apu otetaan 
tarkemmin keskiöön ja sitä on syytä kehittää edelleen, jotta ikäihminen saisi 
omannäköisen arvokkaan loppuelämän. 

5.2.4 Omaishoito vuonna 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2024 

Toiminnan kuvaus/palveluajatus 

Omaishoidontuen tarkoituksena on mahdollistaa omaishoitajaa hoitamaan läheistään 
kotona. Läheisen hoidon avulla ja tuella voidaan siirtää kotihoidon tai palveluasumisen 
tarvetta. Omaishoitajien jaksamista ja hyvinvointia tuetaan edelleen 
hyvinvointipalveluilla sekä järjestetään virkistys- ja vertaistapaamisia sekä koulutusta. 

Ajankohtaista omaishoidossa 

Omaishoitajilla on mahdollisuus vapaaehtoiseen (lakisääteinen) terveystarkastukseen 
kahden vuoden välein. Kotihoito huolehtii myös omaishoitajien 
toimintakykyarvioinnista, palvelutarpeen arvioinnista ja asiakassuunnitelman 
laatimisesta. Palvelukeskuksen johtaja tekee päätöksen omaishoidon tuesta. 

Omaishoito vuonna 2022 

Kunta varautuu maksamaan omaishoidontukea keskimäärin12-13 omaishoitajalle. 
Omaishoidon vapaat tarjotaan jatkossa ensisijaisesti palvelukeskus Tuuliharjuun. 

Suunnitelmavuodet 2023–2024 

Nykyistä suuntausta jatketaan ja kotona tehtävän työn sisältöä kehitetään yhteistyössä   
läheisten ja asiakkaan lisäksi muiden ammattilaisten kanssa yhteistyössä 
(muistihoitaja, fysioterapeutti, palveluohjaaja). 
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5.2.5 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto vuonna 2022 ja suunnitelmavuodet 
2023–2024 

Toiminnan kuvaus / palveluajatus 

Vammaispalveluilla pyritään edistämään vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja 
toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa 
vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Useat palvelut ovat vammaispalvelulain 
mukaisia subjektiivisia palveluja, jotka on järjestettävä vammaiselle henkilölle. 
Luhangan kunnassa toimii vanhus- ja vammaisneuvosto, jonka sihteerinä ja koolle 
kutsujana toimii hyvinvointijohtaja. 

Vammaispalvelut vuonna 2022 

Asumis- ja päivätoimintapalveluita sekä kehitysvammapoliklinikan palveluita ostetaan 
muilta kunnilta tai yksityisiltä palvelujen tuottajilta. 
 
Erityisesti kehitysvammapalvelujen menot ovat kasvaneet johtuen ostopalveluhintojen 
noususta (asumispalvelut ja ruokamaksujen työ- ja kuljetusosuuksien siirtyminen 
kuntien kustannuksiin). Henkilökohtaisen avun kustannukset ovat nousseet johtuen 
uusien asiakkaiden tulosta palvelujen piiriin.  
 
Kuljetuspalveluita järjestetään vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaisille 
henkilöille sekä sosiaalihuoltolain nojalla asiointikyytinä henkilöille, jotka eivät pysty 
käyttämään normaaleita tavanomaisia kuljetuspalveluita. Joukkoliikennettä ei 
Luhangassa ole, mutta kunnan järjestämiä asiointi kyytejä suunnitellaan 
aloitettavavaksi vuoden 2022 alusta.  

5.2.6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2024 

Toiminnan kuvaus / palveluajatus 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä päätöksiä ja 
toimenpiteitä, jotka auttavat kuntalaisia voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin. 

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa kunnille kuuluvaa tehtävää. Luhangan 
kunnassa aloittaa vuoden alussa hyvinvointijohtaja sekä kunnassa toimii 
hyvinvointityöryhmä. Kunnan hyvinvointityöryhmän kokoonpanoa muutetaan siten, 
että se edustaa paremmin erilaisia kuntalaisia ja heidän arvojaan. Eri ikäiset ja eri 
viitekehyksestä tulevat kuntalaiset huomioidaan näin paremmin. 
 
Ehkäisevä työ on keskeinen osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Työkenttä on 
laaja, siihen kuuluvat mm. ehkäisevä päihdetyö (alkoholi, huumeet ym.) väkivaltatyö 
(perheväkivalta, lähisuhdeväkivalta ym) ja erilaiset riippuvuudet (peli-, nettiriippuvuus 
yms). 
 
Hyvinvointijohtaja on mielenterveys- ja päihdetyöryhmän jäsen, joka on mukana 
kehittämässä Joutsan, Toivakan ja Luhangan alueiden mielenterveys- ja päihdetyötä. 
Seututerveyskeskus koordinoi ja hallinnoi asiaa. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannukset jakautuvat kuntien eri 
toimialueiden sisällä sillä lähes kaikki kuntalaisia koskevat asiat vaikuttavat 
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kuntalaisten terveyteen tai/ja hyvinvointiin. Yhteistyö kunnan sisällä ja kunnan 
ulkopuolella takaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen olemassaolon ja 
kehittymisen kunnassa. 

Suunnitelmavuodet 2023–2024 

Tarkoituksena on, että lähivuosien aikana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
vakinaistaa paikkansa keskeisenä asiana kunnan ja kuntalaisten asioista 
päätettäessä. Tarkoituksena on ottaa käyttöön EVA-menettely päätöksen tueksi. 
Kyseessä on päätösten ennakkoarviointimenettely, jonka avulla arvioidaan päätösten 
toimivuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä kunnassa. Menettely on lakisääteinen.  

Työllisyyspalvelut vuonna 2022  

Hyvinvointijohtajan työnkuvaan kuuluu kunnan työllisyyden hoito: 
 
- Työttömille suunnattujen palveluiden kehittäminen ja kuntouttavan työtoiminnan 
koordinointi 
- Toimiminen monialaisen työllistymistä edistävän yhteispalvelun verkostoissa (TYP) 
- Kunnan vastuulla olevien pitkäaikaistyöttömien työllistymissuunnitelmien laatiminen 
yhteistyössä TE-palveluiden kanssa 
- Asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnit 

Työllisyyspalvelut vuonna 2024  

Maaliskuussa 2021 käynnistyi työllisyyden kuntakokeilu, jossa kuntien roolia 
työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan osana hallituksen työllisyyspakettia. 
Työllisyyskokeiluja varten on säädetty erillinen laki työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilusta. Laki on voimassa 1.3.-30.6.2023. Vuosi 2021 on kuntakokeilun 
käynnistymisen vuosi, ja se jatkuu täysipainoisesti vuonna 2022 aina vuoden 2024 
loppuun saakka. Hallitus päätti puoliväliriihessä keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-
palvelujen siirtämiseksi kunnille. Palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana. 

5.2.7 Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito vuonna 2022 ja 
suunnitelmavuodet 2023–2024 

Toiminnan kuvaus / palveluajatus 

Terveyspalvelujen keskeisenä tehtävänä on ehkäistä terveyteen liittyviä haittoja, 
kehittää terveyden edistämiseen liittyviä toimenpiteitä ja huolehtia sairaasta potilaasta 
yhteistyössä potilaan, läheisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 

Ajankohtaista terveydenhuollossa  

Perusterveydenhuollon palvelut hankitaan Keski-Suomen seututerveyskeskukselta. 
Lääkärin vastaanotot tapahtuvat Luhangassa kerran viikossa ja laboratorionäytteet 
otetaan lääkärin vastaanottopäivinä. Luhangassa on hammashuollon vastaanotto 
kahtena päivänä viikossa ja toisena päivänä vastaanottaa suuhygienisti ja toisena 
hammaslääkäri. 
 
Joutsan terveyskeskuksessa on myös muut avoterveydenhuollon palvelut 
(fysioterapia, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, psykologipalvelut) sekä 
sairaalapalvelut Joutsan vuodeosastolla. Paikkoja vuodeosastolla on 15. 
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Aikuisneuvolapalvelut toimivat ajanvarauksella, samoin diabetes-apuvälineiden jakelu 
ja diabetesneuvonta.  
 
Joutsassa terveysaseman päivystys tapahtuu ma-to klo 8-16. Muina aikoina käytetään 
Keski-Suomen keskussairaalan päivystystä (Nova). 
 
Erikoissairaanhoidon palvelut hankitaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä joko sen 
omana toimintana tai ostopalveluna.  
 
Kuntalaisella on mahdollisuus valita paikka ja paikkakunta, jossa haluaa terveyttään 
hoidettavan. 

Talousarviovuosi 2022 

Toiminta jatkuu ennallaan. Lääkäripalvelua Luhangassa järjestetään tällä hetkellä 
yhtenä päivänä viikossa ja hammaslääkäri kaksi päivää viikossa. 

5.2.8 Ympäristöterveydenhuolto vuonna 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2024 

Toiminnan kuvaus / palveluajatus 

Ympäristöterveydenhuollon palvelut hankitaan Jyväskylän yhteistoiminta-alueelta, 
jonka isäntäkuntana toimii Jyväskylän kaupunki. Terveys- ja elintarvikevalvonnan 
tehtävien kustannukset jakautuvat sopijakuntien asukasluvun suhteessa. 
Ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät kuntien järjestämisvastuulla, eikä kuntien 
yhteistoiminnan organisointivaihtoehdoissa tapahdu muutoksia. Kuitenkin niiden 
valvontayksiköiden, jotka sijaitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
yhteydessä on organisoitava tehtävät uudelleen 1.1.2023 mennessä. Monialaisen 
maakunnan parlamentaarisessa selvityksessä 12.1.2021 on yksimielisesti esitetty 
ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta hyvinvointialueille 
vuonna 2026. Tätä kirjoittaessa asiasta ei ole poliittista päätöstä 

Ympäristöterveydenhuolto vuonna 2022 

Toiminta jatkuu edellä mainittuun tapaan. 

Ympäristöterveydenhuolto vuosina 2023- 2024 

Ei tietoa eikä suunnitelmia toimintaan liittyvistä muutoksista. 

5.3 Sivistystoimi 

Sivistystoimen hallinto 

Luhangan sivistystoimi on aiemmin kuulunut hallinnollisesti sivistyslautakunnan 
alaisuuteen. Sivistystoimen hallinto siirtyi hyvinvointilautakunnan alle elokuussa 2021.  
 
Hyvinvointilautakunta valmistelee ja tekee esityksiä sekä päättää sivistystoimen 
alaisista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä muun toimialueensa toiminnan 
perusteista ja ohjeista, toimialansa kehittämissuunnasta, painopistealueista ja 
toimintasuunnitelmasta. Hyvinvointilautakunta tekee myös esityksiä sivistystoimialan 
hoitamiseen tarvittavista määrärahoista. Luhangan kunnassa sivistystoimen toimialaan 
kuuluvat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lisäksi kirjastopalvelut, 
kansalaisopisto, kulttuuritoimi, nuorisotoimi, liikunta ja ulkoilu sekä hanketyö.  
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Kuntaan on palkattu vt. sivistysjohtaja elokuun 2021 alusta lähtien. Vt. sivistysjohtaja 
toimii työssään kunnan sivistysjohtajana ja lähiesimiehenä varhaiskasvatuksen 
henkilökunnalle ja kirjastonhoitajalle sekä Luhangan koulun rehtorina. Vt. 
sivistysjohtaja toimii myös oman toimialansa asioiden esittelijänä 
hyvinvointilautakunnassa. Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimii myös kunnan 
hyvinvointijohtaja oman toimialansa asioiden kanssa.  
 
Hyvinvointilautakunnan hallintomenoihin tulevat henkilöstö- ja toimistokustannukset 
sekä lautakunnan kokouksiin liittyvät menot kokouspalkkioineen ja 
matkakorvauksineen. Nämä kulut jakautuvat jatkossa kahden hallintokunnan kesken 
(hyvinvoinnin ja sivistystoimen).  
 
Luhangan sivistystoimen visio varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osa osalta on: 
Täällä tehdään tulevaisuus yhdessä. 

5.3.1  Varhaiskasvatus vuonna 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2024  

Toiminnan kuvaus / palveluajatus 

Varhaiskasvatuksen keskeisenä tehtävänä on tukea perheiden kasvatustyötä ja lasten 
myönteistä kasvua sekä kehitystä perheiden ja yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden 
mukaisesti. Työelämän vaatimusten muuttuessa myös varhaiskasvatuksen tulee 
vastata perheiden tarpeisiin esimerkiksi tarjoamalla varhaisvatusta perheiden 
tarpeeseen muuttuvina läsnäoloaikoina.  
 
Luhangan kunta järjestää alle esikouluikäisille lapsille varhaiskasvatuspalvelut 
ryhmäperhepäivähoitona. Varhaiskasvatusta annetaan Tammijärvellä 
ryhmäperhepäivähoitokodissa, jossa paikkoja on yhteensä 12 alle 6-vuotiaille lapsille. 
Syksyllä 2021 kirjoilla ryhmäperhepäivähoidossa on yhteensä yhdeksän (9) lasta. 
Varhaiskasvatuksen ryhmäperhepäivähoidossa työskentelee tällä hetkellä kaksi (2) 
lastenhoitajaa ja yksi (1) perhepäivähoitaja.  
 
Tarvittaessa varhaiskasvatuspalveluja ostetaan Jyväskylän seudulliselta päivähoidon 
palvelualueelta tai lähikunnista. Ostopalvelua käytetään Luhangassa silloin, kun 
perheiden hoidontarve liittyy esimerkiksi vuorotyön vaatimuksiin ja tarvitaan ilta- tai 
ympärivuorokautista hoitoa. Hinnoittelussa ja toiminnassa noudatetaan Jyväskylän 
seudullisia käytäntöjä ja toimintaperiaatteita. Luhanka on mukana varhaiskasvatuksen 
seudullisessa yhteistyöryhmässä. Luhangan kunta myy myös omia 
varhaiskasvatuspalvelujaan muille kunnille silloin kun varhaiskasvatuksen lapsimäärä 
sen sallii. 

Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa 2022 

Luhangan varhaiskasvatus on ollut aiemmin päivähoitoon painottunutta, huoltajien 
kasvatustyötä tukevaa toimintaa. Tavoitteena on ollut jo pitkään, että päivähoito siirtyisi 
sivistystoimen alaisuuteen ja päivähoidolle saataisiin oma esimies. Vuonna 2018 
voimaan astuneen varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan 
lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon 
muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Päivähoito on 
näin osa tätä kokonaisuutta, jonka täydentää pedagogisesti perustellut kasvatuksen ja 
opetuksen osa-alueet. 
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Varhaiskasvatuksessa muutos kohti varhaiskasvatuslain hengen mukaista toimintaa 
tapahtui elokuun 2021 alusta, kun kuntaan palkattiin vt. sivistysjohtaja. Vt. 
sivistysjohtajan toimialaan kuuluu toimia myös varhaiskasvatuksen esimiehenä. 
Varhaiskasvatuksen henkilökunta kuuluu osana koulun henkilökuntaan. 
Varhaiskasvatuksen esimiehenä vt. sivistysjohtajalla on henkilökunnan kanssa 
säännölliset tapaamiset. Viikoittain pidetään viikkosuunnitelmaan liittyvä palaveri ja 
kuukausittain omat työyhteisön palaverit tai kokoukset. Henkilökunnalla on 
mahdollisuus saada päivittäin yhteys puhelimitse, sähköpostilla tai Teams-yhteyden 
kautta omaan esimieheen, vaikka hän toimiikin hallinnollisena esimiehenä, eikä ole 
aina saatavilla ryhmäperhepäivähoidon tiloissa. Vt. sivistysjohtaja työskentelee 
pääosin työpisteellään Luhangan koululla, ja on näin myös fyysisesti tavoitettavissa 
henkilökunnalle useampana päivänä viikossa. 
 
Hyvityskäytännöt vanhemmille on käytössä, samoin ilmoitusvelvollisuus keväällä ja 
syksyllä lasten poissaoloista lomien tai muiden vapaiden vuoksi. Tämä auttaa 
suunnittelemaan toimintaa, järjestämään sisäisiä työjärjestelyjä tai sijaisuuksia. 
Ryhmäperhepäivähoito sijaitsee Luhangan koulun yhteydessä, mikä mahdollistaa 
henkilökuntaresurssin käytön siellä, missä sitä tarvitaan ja mahdollistaa sijaisuuksien 
järjestämisen sisäisin järjestelyin. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan yksilöllisesti jokaiselle lapselle yhteistyössä 
huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus toimii yhteistyössä Luhangan koulun kanssa. 
Viikoittain varhaiskasvatus ja esikoululaiset leikkivät yhdessä, kerran kuukaudessa he 
osallistuvat musiikkileikkikouluun esikoululaisten kanssa ja käyttävät säännöllisesti 
koulun liikuntatiloja. Yhteistyötä on tehty myös ikäihmisten kanssa Tuuliharjussa. 
Varhaiskasvatuksesta käydään myös kirjaston satutunneilla ja asioidaan kirjastossa.  
 
Luhangan varhaiskasvatuksen henkilökunta toimii tarvittaessa koululla 
koulunkäynninohjaajina, jos lapsimäärä varhaiskasvatuksessa sen mahdollistaa. 

Talousarviovuosi 2022 

Vuosina 2021-2022 varhaiskasvatuksessa on teemana mediakasvatus, joka pohjautuu 
Luhangan varhaiskasvatuksen ja alakoulun yhteiseen kulttuurisuunnitelmaan 
Kulttuuripolkuun. Alle kouluikäisten lasten mediakasvatuksessa otetaan huomioon 
lasten ikä- ja kehitystaso. Lapset tutustutetaan pienestä pitäen vastuulliseen median 
käyttöön ja median eri mahdollisuuksiin kasvatustyön kautta.  
 
Talousarvioon 2022 sisällytetään toimivien ja ajanmukaisten tietoteknisten välineiden 
hankinta varhaiskasvatuksen käyttöön. Henkilökunnalle hankitaan nopeampi 
nettiyhteys, henkilökohtaiset työkäyttöön tarkoitetut tietokoneet (esim. Chromebookit) 
ja lasten käyttöön neljä (4) Ipadia.  
 
Henkilökunta työstää esimiehen johdolla varhaiskasvatuksen suunnitelman 
sähköiseen muotoon vuoden 2022 aikana. Lisäksi henkilökunta tarvitsee koulutusta 
yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmien tekemiseen vuoden 2022 aikana. Tätä 
koulutusta on suunnitteilla seutukunnallisesti ja siihen varataan rahaa talousarvioon 
2022 niin, että koko henkilökunta saa tämän koulutuksen. 
 
Lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen on myös tärkeää 
varhaiskasvatuksessa. Painopisteenä on tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen 
ja kiusaamisen ehkäisy. Varhaiskasvatuksessa on tärkeää tukea myös lasten 
monipuolista liikuntaa oppimisympäristöä ja toimintakulttuuria liikuntaa edistäväksi 
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kehittämällä. Liikkumisen kautta vaikutetaan lasten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin 
ja lapsen motoriikan kehittymiseen.  
 
Varhaiskasvatuksessa pyritään tunnistamaan lasten erilaiset tuen tarpeet kasvussa ja 
kehityksessä. Tuen tarpeisiin pyritään vastaamaan yksilöllisesti, yhteistyössä 
huoltajien kanssa.  Koska varhaiskasvatuksessa ei ole omaa varhaiserityisopettajaa, 
varhaiskasvatuksen henkilökunnan tulee konsultoida neuvolan terveydenhoitajaa ja 
koulun erityisopettajaa tuen tarvetta määriteltäessä ja tukitoimia suunniteltaessa. 

Suunnitelmavuodet 2023–2024 

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena vuosina 2023-2024 on säilyttää 12-paikkainen 
ryhmäperhepäivähoito Tammijärvellä, Luhangan koulun läheisyydessä. Laadukkaiden 
varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisen edellytyksenä kunnan omana palveluna on, 
että varhaiskasvatuspalveluille löytyy tämän muotoisena riittävästi käyttäjiä. Lasten 
lukumäärä varhaiskasvatuksessa ratkaisee sen, montako työntekijää 
ryhmäperhepäivähoidossa tarvitaan tulevina vuosina. Luhangan kunnassa näyttää 
siltä, että syntyvyys on vuonna 2021 oli kaksi (2) lasta ja ikäluokka 0-6 vuotiaat lapset 
on lukumäärältään yhteensä 12 lasta. Näistä lapsista varhaiskasvatuspalveluita 
käyttää syksyllä 2021 9 lasta.  
 
Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2021 edellyttävät, että varhaiskasvatuksessa 
työskentelee lapsilukumäärään suhteutettuna aina riittävä määrä aikuisia. Suhdeluku 
ryhmäperhepäivähoidossa on aina yksi (1) koulutettu aikuinen neljää paikalla olevaa 
lasta kohden. Laadukas varhaiskasvatus edellyttää työntekijöiden säännöllistä 
täydennyskouluttamista ja työhyvinvoinnin ylläpitämistä työaikojen seurannalla, 
riittävällä lain- ja asetusten mukaisella henkilöstömäärällä ja muilla hyvinvointia 
tukevilla toimenpiteillä. Työhyvinvointia tukevaa toimintaa järjestetään yhteistyössä 
Luhangan koulun henkilökunnan kanssa. 

5.3.2 Perusopetus vuonna 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2024  

Toiminnan kuvaus / palveluajatus 

Perusopetuksen tehtävänä on opetus- ja kasvatustehtävä, jossa monipuolisesti 
tuetaan oppilaiden osaamista, positiivisen identiteetin kehittymistä ja kasvua 
yhteiskunnan jäseneksi. Perusopetus tukee oppilaiden valmiuksia erilaisten muutosten 
kohtaamiseen, kriittiseen arviointiin ja kasvuun yhteiskunnan jäseneksi ja sen 
rakentajaksi.  
 
Perusopetuksessa koulun ja kodin yhteistyö on merkittävässä osassa, kun tuetaan 
oppilaiden kasvua opetustyöllä. Perusopetuksen perustehtävänä ovat oppilaiden 
osallisuuden mahdollistaminen, osaamisen varmistaminen ja kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin tukeminen.  
 
Sivistystoimen toiminta-ajatuksena Luhangassa on opetuksen osa-alueella taata 
kaikille oppilaille tasa-arvoiset opetuspalvelut asianmukaisin ja riittävin välinein, tiloin 
ja koulutetun henkilökunnan avulla. 
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Suunnitelmavuodet 2022 ja 2023 
 

Sivistystoimi 
(opetus- ja 
kulttuuri) ei sis. 
varhaiskasvatusta 

TP 2020 TA 2021 Tot. 

1-8/2021 

TAE 2022 TS 2023 TS 2024 

Menot 689959 775765 513891 775 765 775 765 740 000 

Tulot 12669 12450 6575 12 450 12 450 10 000 

Netto 677290 763315 507316 763 315 763 315 730 000 

Luhangan koulu 

Luhangan ainoa perusopetuksen koulu, Luhangan alakoulu, toimii Tammijärvellä 
vuonna 2017 käyttöön otetuissa tiloissa. Lukuvuonna 2021-2022 syyslukukausi 
ajoittuu ajalle 11.8.-22.12.2021 ja kevätlukukausi ajalle 10.1.-4.6.2022. Lukuvuoden 
aikana pidettiin yksi lauantaityöpäivä ja se toteutui 18.9.2021 Kodin- ja koulun päivän 
merkeissä, kun Luhangan koulun oppilaat kisailivat koulun pihapiirissä Olympialaisten 
merkeissä. 
 
Luhangan kunnassa on kuluvana lukuvuonna valtionosuuksien laskennan 
tilastointipäivänä 20.9.2021 kirjoilla 45 perusopetuksen oppilasta ja 3 esiopetuksessa 
olevaa oppilasta. Luhangan koulun oppilaat lukuvuonna 2021-2022 tulevat seuraavista 
kotikunnista: Jyväskylä 2 oppilasta, Hartola 1 oppilas, Joutsa 5 oppilasta ja Luhanka 
40 oppilasta.  
 
Kotikuntatilasto lv. 2021-2022 
 
 Oppilaita Kotikunta 

Luhanka 
Kotikunta 
Joutsa 

Kotikunta 
Jyväskylä 

Kotikunta 
Hartola 

Esikoulu 3 1 2   
1. lk 11 10   1 
2. lk 6 5  1  
3. lk 7 6 1   
4. lk 8 6 1 1  
5. lk 5 5    
6. lk 8 7 1   
Yhteensä 48 40 5 2 1 

Talousarviovuosi 2022 

Luhangan koulussa työskentelee kolme (3) vakituista luokanopettajaa ja yksi (1) 
määräaikainen luokanopettaja. Määräaikaisuuden peruste päättyy keväällä 2022, 
koska sivistysjohtajan virka on kunnassa vakinainen. Tässä yhteydessä tulee 
päätettäväksi, palkataanko yksi vakinainen luokanopettaja lisää. Koulussa toimii myös 
kaksi (2) päätoimista tuntiopettajaa joista toinen on englannin kielen opettaja ja toinen 
on laaja-alainen erityisopettaja. Keväällä 2022 edessä voi olla mahdollinen 
eläköitymisen kautta tapahtuva henkilökunnan vähentyminen toisen tuntiopettajan 
osalta. Tässä yhteydessä tulee harkittavaksi työjärjestelyjen uudelleen organisoiminen 
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koulussa työskentelevien opettajien kesken tai yhteistyö seutukunnallisesti, jotta 
saadaan lakisääteinen velvollisuus opettajien pätevyyksien osalta täytettyä.  
 
Koulussa toimii myös yksi (1) vakituinen koulunkäynninohjaaja, joka työskentelee 
koulupäivien päätyttyä koululaisten iltapäivätoiminnan vastuuohjaajana. Lisäksi 
syksylle 2021 on palkattu määräaikainen koulunkäynninohjaaja, joka toimii oppilaan 
henkilökohtaisena avustajana. Tämä opetusjärjestely tulee kunnalle huokeammaksi 
kuin erityisopetuksen osto seutukunnallisesti erityisopetuksesta. 
Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen oppilaan henkilökohtaisen ohjaamiseen myös 
keväälle 2022 vaikuttaa näin oppilaan etu ja kustannukset huomioiden tarpeelliselta.  
Henkilöstön osalta kustannukset tulevat pysymään melko samoina, johtuen 
mahdollisista ostopalveluiden ostoista seutukunnalta, vaikka henkilöstön kesken 
jaettaisiin tehtäviä uudelleen.  
 
Lukuvuodelle 2021-2022 Luhangan koulun yhteinen teema varhaiskasvatuksen 
kanssa on mediakasvatus. Kouluumme on saatu edellisenä lukuvuotena hankittua 
sekä oppilaille oppilaskäyttöön, että henkilökunnan työkäyttöön asianmukaiset 
tietokoneet. Oppilaiden ja henkilökunnan käytössä on Chromebookit. Tekninen tuki 
laitteisiin ostetaan Atealta. Syksyllä 20021 alkuopetuksen oppilaiden käyttöön 
hankittiin lisää 10 Ipadia. Nyt alkuopetuksessa on laitteita käytössä lähes jokaiselle 
oppilaalle. Tavoitteena mediakasvatuksessa on käydä läpi kaikilla luokka-asteilla 
oppilaan ikä- ja kehitystasoa vastaavasti netin käytön pelisäännöt ja toimintaohjeet 
sekä vahvistaa turvallisen netinkäytön toimintatapoja monialaisia 
oppimiskokonaisuuksia hyödyntäen. Mediakasvatukseen varataan vuodelle 2022 
ulkopuolinen koulutus ja mahdollinen vanhempainilta huoltajille asiaan liittyen. 
 
Luhangan koulu on edelleen mukana kansainvälisessä ympäristönsuojeluohjelmassa, 
jonka nimi on Vihreä lippu. Tässä ohjelmassa on lukuvuosimaksu, joka on 275 euroa/ 
lukuvuosi.  Oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa kiinnitetään erityistä huomiota 
ekologisesti järkeviin valintoihin ja hankintoihin, sekä arkipäivän toimiin kuten 
kierrättäminen ja energian säästäminen.  
 
Koulussamme kokoontuu myös oppilaiden osallisuutta edistävä oppilaskunta, jonka 
oppilasjäsenet kokoontuvat ohjaavan opettajansa kanssa säännöllisesti kokouksiin. 
Oppilasjäsenet valitaan oppilaskuntaan lukuvuosittain äänestämällä. 
 
Luhangan kunnan kulttuurisuunnitelma eli Kulttuuripolku on luhankalaisen 
tavoitteellisen kulttuurikasvatuksen kulttuurisuunnitelma varhaiskasvatuksen lapsille ja 
perusopetuksen oppilaille. Se sisältää kulttuurin vähimmäisvaatimukset, jotka jokaisen 
Luhangan koulun oppilaan, varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta kuudenteen 
luokkaan, tulisi vuosittain saada. Kulttuuripolku etenee seitsemän vuoden syklissä. 
Näin jokainen koululainen pääsee osalliseksi jokaisesta teemavuodesta, joita 
kutsutaan polunmutkiksi. Kulttuuripolulla kulkeminen kasvattaa lasten kulttuurista 
yleissivistystä, tukee kulttuuri-identiteetin muodostumista, vahvistaa luovuutta, 
mielikuvitusta ja itsetuntoa.  
 
Samalla kulttuurin moninaisuus tulee tutuksi. Se antaa rohkeutta kohdata uusia 
taidemuotoja sekä liikkua ennakkoluulottomasti taiteen ja kulttuurin rajapinnoilla. Kaikki 
Kulttuuripolun tapahtumat ovat lapsille maksuttomia ja niiden tulisi olla jokaisen lapsen 
ja nuoren saatavilla. Kulttuuripolku kannustaa kulttuurin monipuoliseen käyttöön ja 
rohkaisee toimijoita mukaan myös omaehtoiseen kulttuuritoimintaan. Kulttuuripolku 
edistää konkreettisesti yhtenäisen koulupolun ajatusta varhaiskasvatuksesta 
perusopetukseen.  
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Perusopetuksen opetusryhmät on koottu Luhangan koululla niin, että yhdysluokkien 
oppilasmäärät on saatu vuosittain pysymään tasaisina, kun niitä verrataan keskenään.  
Pääosin opetusryhmät ovat yhdysluokkia, mutta lukuvuonna 2021-2022 ensimmäisen 
luokan oppilaiden ikäluokka on ollut suhteessa muihin luokkiin niin suuri, että on 
päädytty muodostamaan heistä vain yksi ykkösluokka. Esiopetusta annetaan 
perusopetuksessa yhteensä 20 tuntia viikossa.  

 
Luhangan koulun oppilaat luokittain lukuvuonna 2021-2022 
 
Luokat Oppilasmäärät 
0.-2. lk 3+6  
1. lk 11 
3.-4. lk 7+8 
5.-6. lk. 5+8 
Yhteensä 48 

 
 

Luhangan koululla järjestetään lukuvuonna 2021-2022 kaksi koulupäivän välittömään 
yhteyteen suunniteltua, oppilaille vapaaehtoista harrastekerhoa heti koulupäivien 
päätteeksi koulun tiloissa. Harrastekerhot on suunnattu Luhangan koulun oppilaille. 
Harrastekerhossa lapsi saa turvallisessa ja ohjatussa ympäristössä harrastaa yhdessä 
koulutovereidensa kanssa. Peli- ja liikuntakerho on paikallisen urheiluseuran 
Tammijärven Tammen organisoima alakouluikäisille oppilaille. Se ei ala välittömästi 
koulupäivän aikana. Harrastekerhojen kustannuksiin saadaan tukea 
Opetushallitukselta. Osan kustannuksista maksaa Luhangan koulu. 

 
Luhangan koulun harrastekerhotarjonta lv 2021-2022 
 
KERHON NIMI KENELLE AIKA PAIKKA 
Sirkuskerho 
Kosketus sirkuksen alkeisiin ja 
pääsee kokeilemaan erilaisia 
välineitä kannustavassa 
ilmapiirissä 

0.-2. lk. 
8 op. 
 
3.-6. lk. 
7 op. 

maanantaisin 
 

Luhangan 
koulu 

Lemmikkikerho 
Tutustutaan erilaisiin 
lemmikkieläimiin, niiden 
hoitamiseen ja elämään 
kerholaisten ikätaso huomioiden 

0.-2. lk. 
14 op. 
 
3.-6. lk. 
10 op. 

torstaisin 
(vuoroviikoin) 
 
 

Luhangan 
koulu 

Pelikerho/liikuntakerho 
Alakouluikäisille suunnattu 
vuoro, jolla pelataan erilaisia 
pelejä ja liikuntaleikkejä koulun 
liikuntasalissa 

0.-6. lk. perjantaisin 
 

Luhangan 
liikuntasali 

 
Kunnanhallitus on kilpailuttanut koulukuljetusten hankinnan vuosille 2021-2023 ja 
sopimus sisältää myös yhden optiovuoden. Kuljetuksissa noudatetaan lain 
edellyttämiä määräyksiä sekä Luhangan kunnanhallituksen linjaamia yleisiä 
periaatteita oppilaskuljetuksien järjestämiseksi.  Luhangan koulun oppilaista 24 käyttää 
Joutsaan kulkevaa bussilla tapahtuvaa koulukuljetusta aamuisin.  Linja-auto kulkee 
väliä Luhangan tori–Joutsa.  Elokuussa 2021 hankittiin kaikille aamuisin bussia 
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käyttäville Luhangan koulun oppilaille Matkahuolto Oy:n maksulliset matkakortit, jotta 
kustannukset ja niiden korvaukset ohjautuvat Luhangan kuntaan.  Matkakortilla oppilas 
voi matkustaa yhdensuuntaisen koulumatkan vain koulupäivin. Koulukuljetusten 
kustannukset ovat suuret, koska pääosa koulun oppilaista kulkee kouluun aamuin illoin 
koulukuljetuksella.  
 
Luhangan koulun ja varhaiskasvatuksen ruuat valmistaa Luhangan kunnan Tuuliharjun 
palvelukodin keskuskeittiö. Luhangan koulun oppilaille, joilla koulupäivä on 
lukujärjestyksen mukaan yli 4 tuntia, tarjotaan välipala. Ruoka kuljetetaan koululle 
kunnan työntekijän toimesta.  

Suunnitelmavuodet 2023–2024 

Lukuvuoden 2022-2023 uudet esiopetuksen oppilaat ja perusopetuksen oppilaat 
ilmoittautuvat kouluun tammi-helmikuussa 2022. Tämän jälkeen on tiedossa tarkat 
oppilasmäärät tulevalle lukuvuodelle.  Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen lukujen 
pohjana on oppilasmääräennusteen mukainen oppilasmäärä ja henkilökunnan 
kokoonpano määräytyy kouluun oppilaiksi tulevien oppilaiden määrän mukaan.  
Oppilasmäärä näyttää olevan tällä hetkellä laskeva. 
 
Lukuvuoden 2022-2023 oppilasmäärä, ennuste 
 

Luokat Oppilasmäärät 

0.-1. lk. 4+3=7 

2. lk. 11 

3.-4.lk. 6+7=13 

5.-6.lk 8+5=13 

Yhteensä 44 

 
Luhangan koulu toimii alueensa seutukouluna ja jatkossa tiivis yhteistyö ympäröivien 
kuntien Joutsan, Jyväskylän ja Hartolan kanssa on tärkeää, jotta koulun oppilasmäärä 
pysyy lähes nykyisellä tasolla. Myös Luhangan kunnan yhteinen markkinointityö 
esimerkiksi kunnan maksaman vauvarahan (kunnassa syntyneelle lapselle ja siellä 
asuvalle perheelle maksetaan 1000 euroa/vuosi lapsen kymmenen ensimmäisen 
elinvuoden aikana), lapsiperheille sopivien tonttien markkinoinnilla ja kohtuuhintaisten 
asuntojen rakentamisella voidaan vaikuttaa koulun oppilasmäärän lisääntymiseen 
positiivisesti. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien kesken. 

Luhangan koulun aamu- ja iltapäivätoiminta 

Luhangan koulun osalta koululaisten aamupäivätoimintaa ennen esiopetuksen alkua 
ja sen jälkeen järjestetään Luhangan varhaiskasvatuksessa. Koulun alkuopetuksen 
oppilaiden osalta aamupäivätoimintaa järjestetään samoin tarvittaessa 
varhaiskasvatuksessa.  Luhangan koulun vakituinen koulunkäynninohjaaja toimii 
vastuuohjaajana myös koululaisten iltapäivätoiminnassa. Hänen lisäkseen kolmena 
iltapäivänä avustavana ohjaajana ja vakituisena sijaisena vastuuohjaajan poissa 
ollessa toimii myös englannin kielen opettaja. Koululaisten iltapäivätoimintaa 
järjestetään lukuvuonna 2021-2022 päivittäin klo 12.45-16.00 välisenä aikana. 
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Koululaisten iltapäivätoiminta täyttää lakisääteisen iltapäivätoiminnan kriteerit, joten 
Luhangan koulu saa valtion myöntämän valtionosuuden toiminnan järjestämiseen. 
Tämä valtionosuus määräytyy ohjaustuntien mukaan.  
 
Koululaisten iltapäivätoimintaan koulupäivin ja kesän iltapäivätoimintaan kesäisin 
voivat ilmoittautua ensisijaisesti kaikki Luhangan koulun 1.-2. luokan oppilaat sekä 
muiden vuosiluokkien erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat. Ryhmään otetaan 
muitakin Luhangan koulun oppilaita, jos tilaa ryhmässä on. Koululaisten 
iltapäivätoimintaan otetaan maksimissaan yksi ryhmä. Ryhmäkoko määräytyy niin, että 
yhtä ohjaajaa kohti suositellaan olevaksi maksimissaan 12 lasta. Tämä määrää on 
ylittynyt tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin iltapäivätoiminnassa ja siksi ohjaajia on 
näihin päiviin tarvittu kaksi.  Iltapäivätoiminnassa ryhmän koko vaihtelee kuitenkin 
päivittäin. Jatkossa harrastekerhojen vaikutusta iltapäivätoiminnan käyttäjämääriin 
arvioidaan ja tarkastellaan tarvittaessa, onko tarve toiselle ohjaajalle pysyvä ja jatkuva. 
Korona pandemian takia ryhmän kokoa rajattiin syksyllä 2021 tilapäisesti ja paikkoja 
tarjottiin elokuusta syyskuun loppuun vain 1. ja 2. luokan oppilaille.  Koululaisten 
iltapäivätoiminnasta peritään osallistumismaksu perheiltä. 

Kirjastopalvelut 

Kirjaston osa-alueella toiminta-ajatuksena on tarjota kaikille asiakkaille ilmaiset 
kirjastopalvelut koulutetun henkilöstön, ilmaisten tilojen ja lainattavan materiaalin 
avulla. Vuoden 2022 kirjaston toiminnan tunnusluvuissa ei tule olemaan suurempia 
muutoksia, sillä lainaukset ja kävijät ovat samaa tasoa kuin edellisvuosina. Luhangan 
kunnassa vt. sivistysjohtaja toimii kirjastonhoitajan esimiehenä. Kirjaston palkkamenot 
sisältävät yhden vakinaisen kirjastonhoitajan palkkamenot sivukuluineen, 
vuosilomansijaisen palkkamenot sivukuluineen ja ilta- ja lauantaityölisät. Muiden 
palveluiden ostoihin on varattu erikseen määräraha kirjastojärjestelmämenoihin, koska 
niiden arvioidaan kasvavan uusien kirjastojärjestelmään liittyvien lisätoimintojen 
myötä. Talousarviossa 2022 kirjastonhankinnoissa niteiden lisäksi painotetaan uusien 
äänikirjojen hankintaa kokoelman täydentäjäksi. 
 
Luhangan kirkonkylän kirjasto pidetään aiemman sivistyslautakunnan tekemällä 
päätöksellä avoinna lauantaisin ja Tammijärven kirjasto on kiinni maanantaisin. 
Tammijärven kirjasto on avoinna yhteensä 18 h/vko ja pääkirjasto yhteensä 17 h/vko. 
Luhangan kirjastopalvelut on pyrkinyt palvelemaan hyvin myös kuntamme kesä- ja 
vapaa-ajan asukkaita. Tammijärvellä kirjaston vahvuuden luo kirjaston ja koulun 
läheisyys. Keskikirjastot, johon myös Luhangan kirjastot kuuluvat, luo uusia 
mahdollisuuksia kirjastojen väliselle yhteistyölle mm. yhteisten seutukuljetutusten ja 
yhteisen kirjastokortin avulla. 
 
Nykyaikaiset internetyhteydet ovat kirjastoissa edenneet nykypäivän vaatimusten 
tasolle, sillä kummassakin kirjastossa asiakkailla on mahdollisuus käyttää mm. omaa 
kannettavaansa ja kirjastoissa on langattomat laajakaistat. Kirjastoissa on 7 tablettia 
ryhmien ja asiakkaiden käyttöön ja lisäksi 2 lainattavaa tablettia asiakkaiden käyttöön. 
Lisäksi kirjaston tavoitteena on jatkossakin lasten ja nuorten lukemisharrastuksen 
edistäminen mm. satutunteja, kirjavinkkauksia, lukupiirejä ja kirjastonkäytön opetusta 
järjestämällä.  

Kansalaisopisto 

Luhangan kunta ostaa Jyväskylän kansalaisopistolta opetustunteja, jotta Luhangan 
kunnassa voidaan toteuttaa vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaista 
koulutustehtävää ja vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin. Luhangassa 
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Jyväskylän kansalaisopiston kurssitarjonta syksyllä 2021 vastaa musiikin, tekstiili- ja 
teknisen työn, liikunnan ja terveyden- ja hyvinvoinnin opettamisen tarpeisiin.  
 
Kunnanhallitus on hyväksynyt vuonna 2016 ostopalvelusopimuksen, jonka 
voimassaoloaika alkoi vuoden 2017 alusta ja tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. 
Toimintavuonna 2020 Jyväskylän kansalaisopistontuntihinta on ollut 35e. 
Toimintavuoden 2022 kansalaisopistomenot on laskettu vuoden 2020 tuntihinnan 
mukaan. 

Kulttuuritoimi 

Kulttuurin tarkoituksena on tuottaa kaikenikäisille kuntalaisille virkistystä ja elämyksiä. 
Kulttuuritoimen tehtävänä on tuoda näkyvästi esille myös kunnan omia 
kulttuurikohteita. Yhteistyössä muiden toimijoiden kuten järjestöjen ja paikallisten 
yrittäjien kanssa on mahdollista tuoda ja luoda erilaisia kulttuuritapahtumia kuten 
konsertteja, näyttelyitä tai muita monen ikäisille sopivia kulttuuritapahtumia Luhangan 
kuntaan.  
 
Vuoden 2022 aikana toteutetaan kysely eri ikäisten luhankalaisten toiveista 
kulttuuritapahtumien ja kulttuurin harrastamisen osalta. Tämän kyselyn pohjalta on 
tavoitteena järjestää kuntalaisten toivomaa kulttuuritarjontaa yhteistyössä muiden 
paikallisten ja seutukunnallisten toimijoiden kanssa. Talousarviossa 2022 varataan 
rahaa aiemman suunnitelman mukaisesti, sillä kulttuurin rahat ovat jääneet vuonna 
2020-2021 käyttämättä koronapandemiasta johtuen. Tapahtumien järjestäminen ei ole 
ollut tuolloin mahdollista valtakunnallisten ja alueellisten kokoontumista rajoittavien 
määräyksien ja suositusten johdosta. Jatkossa kulttuuritapahtumia näyttää olevan 
mahdollista järjestää terveysturvallisuutta noudattaen. 

Nuorisotoimi 

Nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja kehitystä kannustaen osallistumaan 
omaehtoiseen toimintaan, joka edistää heidän hyvinvointiaan. Nuorisotoimen tulee 
tarjota nuorille toimintaa, joka vahvistaa nuorten osaamista ja itsenäistymistä sekä 
tarjoaa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorisotyö suuntautuu pääosin 12-
17-vuotiaisiin nuoriin. Luhangan kunnassa nuorisotyötä ovat ansiokkaasti tehneet 
paikalliset urheiluseurat Luhangan Väre ja Tammijärven Tammi lähinnä liikuntaan 
suuntautuvalla toiminnallaan. Luhangan koulun toimesta harrastekerhoja on suunnattu 
lähinnä varhaisnuorille eli 7-12-vuotiaille tarkoitetuin kerhoin. 
 
Muutoin Luhangan kunnasta on puuttunut suunnitelmallinen nuorisotyö. Nuorisotyötä 
voidaan toteuttaa monimuotoisesti esimerkiksi järjestämällä erilaisia tapahtumia, 
retkiä, kerhoja ja teemailtoja tai kokoontua yhteen kunnan tai järjestön tarjoamaan 
tilaan. Nykyaikainen nuorisotyö voi tulla myös sinne, missä nuoret oleilevat, kuten 
autolla paikanpäälle tai digitaalisena kotiin koneen välityksellä. 
 
Tavoitteena on jatkossa saada perustettua Luhangan kuntaan oma nuorisovaltuusto 
(NuVa), joka työskentelee valtuustotasoisin päätöksin saaduilla valtuuksilla 
varsinaisen kunnanvaltuuston työssä mukana. Tämä nuorisovaltuuston perustamistyö 
on jo alkanut vt. sivistysjohtajan ja Joutsan kunnan hyvinvointi- ja 
sivistystoimenjohtajan neuvotteluilla. Myös yhteisen nuorisovaltuuston perustamisesta 
on keskusteltu Joutsan nuorisotoimen kanssa. Perustamistyö jatkuu vt. sivistysjohtajan 
osallistumisella seutukunnalliseen nuorisovaltuuston vetäjien koulutukseen syksyllä 
2021 ja keväällä 2022. Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtajan kanssa on 
ideoitu myös hankerahoituksen hakemista yhteistä koulunuorisotyöntekijää varten. 
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Selvittelytyö on käynnissä ja hanke toteutunee aikaisintaan vuoden 2022 syksyllä. 
Luhangan nuoret käyvät yläkouluaan Joutsassa ja tästä syystä yhteistyö Joutsan 
nuoristotoimen kanssa on aloitettu syksyllä 2021.  

Liikunta ja ulkoilu 

Liikunnan ja ulkoilun tavoitteena on järjestää vapaa-ajan harrastustoimintaa sekä 
liikuntatoimintaa kaikille väestöryhmille kouluikäisistä ja nuorista lähtien aina 
aikuisväestöön ja eläkeryhmiin saakka. Terveysliikunnan merkitys sairauksia ennalta 
ehkäisevänä toimintana otetaan huomioon. Liikunnan ja ulkoilun osa-alueella pyritään 
luomaan edellytykset kuntourheilun harrastamiselle kunnassa. Tilojen ja eri 
liikuntapaikkojen tehokas käyttö eri väestöryhmien kautta luo viihtyisyyttä, palveluja ja 
vetovoimaisuutta kuntamme hyväksi sekä Tammijärven Luhangan koulun liikuntasalin 
että kirkonkylän Kylätalon avulla. 
 
Liikunnan palvelut ovat kunnan rakentamien liikuntatilojen osalta osittain hyvällä 
tasolla. Kunnassa on liikuntasali, kaksi kuntosalia, kaksi valaistua pallokenttää, joihin 
talvella kootaan jääkiekkokaukalot. Näiden lisäksi on ulkoilureittejä luonnossa 
liikkumiseen ja kaksi kunnan ylläpitämää uimarantaa.  Luhangan koulun läheisyydestä 
löytyy Tammijärven pururadan ympäristöön kesällä 2019 asennettu 6-korinen 
frisbeegolfrata.  Tämän radan pystyttäminen oli osa Liikuntapuisto Tammijärvelle-
projektia. Radan ylläpitoon ja kunnostamiseen tulee varautua taloudellisesti jatkossa. 
 
Kesällä 2021 sivistystoimi osti ostopalveluna ohjaustyötä kahden kesäuimakoulun 
pitämistä varten yksityiseltä henkilöltä. Uimakoulut järjestettiin Tammijärven 
uimarannalla ja Mämminiemen uimarannalla. Kesällä 2022 tullaan toteuttamaan 
uimakoulut ilmoittautumisten mukaisesti. 
 
Kesällä 2021 kunnostettiin Tammijärven uimaranta ja sen lähialueet pururadan 
ympäristö mukaan lukien. Tammijärven pururata on uusittu jo vuoden 2018 aikana. 
Kirkonkylän pururata on uusittu vuonna 2017. Molemmat pururadat vaativat jatkuvaa 
ylläpitoa.  
 
Talousarvioon 2022 on varattu rahaa asiakaspalvelujen ostoon (sisältää latujen ja 
jääkenttien kunnostustyöt) sekä vapaa-aikatoimen avustuksiin (sisältää seurojen ja 
järjestöjen vapaa-aikaan ja liikuntaan ohjatut avustukset). 

Hanketyö 

Luhangan kunnan sivistystoimi oli mukana heinäkuussa 2021 päättyneessä 
maakunnallisessa täydennyskoulutusyhteistyöhankkeessa ”Keski-Suomen opetus- ja 
sivistystoimen henkilöstön koulutusyhteistyö”. Hankeaika oli elokuusta 2018 
heinäkuuhun 2021 ja hanke on näin päättynyt. 
 
Luhangan opetustoimi on myös mukana maakunnallisessa yhteistyöhankkeessa 
”Keski-Suomen tutoropettajaverkosto II”.  Hankeaika oli ensivaiheessa 1.6.2019-
31.7.2021. Opetushallitus päätti jatkaa koronapandemian vaikutusten vuoksi 
hankerahoitusta kesäkuuhun 2022. Hanke toteutuu tutorkouluttajan muodossa 
yhteistyössä Joutsan kanssa. Kuulumme myös seutukunnalliseen 
Tutoropettajaverkostoon ja koulun oma tutoropettaja Luhangan koulun erityisopettaja. 
Tutoropettaja verkoston kautta toteutuu koulutuksia tieto- ja viestintäteknisiin asioihin, 
kuten uusien tietoteknisten laitteiden ja sovellusten käyttöön opetuksessa. Hanke ei 
aiheuta kunnallemme kuluja. 
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Luhangan kirjastopalvelut on yhteistyössä Uuraisten kirjastopalvelujen kanssa saanut 
hankerahoituksen vuosille 2021-2022, ja hankkeen nimi on “Senioreille digiä”. 
Luhangan kunnan osuus hankkeesta on 1400 euroa (eli 20% omavastuuosuus). 
Hankerahaa on vuodelle 2021 myönnetty Luhangan kirjastopalveluille 2000 euroa ja 
vuodelle 2022 5000 euroa. Hankerahalla on tarkoitus palkata hanketyöntekijä, joka 
ohjaa yli 50-vuotiaita kuntalaisia kirjastopalveluiden yhteydessä tieto- ja 
viestintäteknisin mahdollisuuksin toteutettaviin palveluiden hankintoihin asiakkaan 
omia ja kunnan yhteisiä laitteita käyttäen. Talousarviossa 2022 varaudutaan tämän 
hankkeen toteuttamiseen varaamalla hankkeen menoihin Luhangan kunnan 
omavastuuosuus. 

5.4 Tekninen toimi 

Henkilöstö 

Teknisessä toimessa työskentelee rakennustarkastaja, Luhangan ja Joutsan kuntien 
yhteinen ympäristötarkastaja (40 %) sekä teknisen toimiston toimistosihteeri (30%, 
loput työajasta muissa hallintokunnissa).  
 
Rakennustarkastaja vastaa alueensa hallinnosta ja hoitaa teknisen toimen sekä 
rakennusvalvonnan tehtäviä. Ympäristötarkastaja hoitaa ympäristövalvonnan tehtäviä 
ja mm. valmistelee jätemaksumuistutusten johdosta annettavia ratkaisuja. 
Ympäristötarkastajan työajasta 60 % myydään Joutsan kunnalle.  
 
Teknisen toimen alaisuuteen kuuluu lisäksi ruokahuolto, siivooja ja kaksi 
kiinteistönhoitajaa. Ruokahuollossa keskuskeittiöllä työskentelee ruokahuoltovastaava 
ja kaksi keittäjää ja Luhangan koululla ruuanjakaja-siistijä. 

 
Tekninen 
toimi 

TP 2020 TA 2021 
Tot. 1-8 
2021 

TAE 2022 TS 2023 TS 2024 

Kulut 1 111 435 1 117 819 733 586 1 059 074   
Tulot  837 327 778 750 442 814    693 280   
Netto -274 108 -339 069 -290 771   -396 194   

5.4.1 Yhdyskuntapalvelut vuonna 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2024  

Toiminnan kuvaus/palveluajatus 

Teknisen toimen tehtävänä on johtaa tointa ja hallintoa kunnanhallituksen apuna siten, 
että kunnanvaltuuston kunnan toiminnalle asettamat tavoitteet saavutetaan. 
Maankäyttöä ja rakentamista valvotaan perustuen maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä 
voimassa oleviin kaavamääräyksiin. Ympäristöä valvotaan ympäristönsuojelulakiin 
perustuen. Tavoitteena on luoda ja ylläpitää kuntalaisilla toimivaa ja viihtyisää 
elinympäristöä. 

 

Kiinteistöt 

Kiinteistöt – yksikkö muodostuu seuraavista kiinteistöistä ja kunnan osuuksista eri 
asunto-osakeyhtiöissä.  

 
Kiinteistöjen kustannuspaikat 
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067010 Kunnantoimisto                                       
067011 Vanhainkoti 
067012 Luhangan terveysasema 
067014 Vanhustentalot 
067015 Tammijärven neuvola 
067016 Paloasema 
067018 Tammijärven koulukiinteistö 
067019 Pääkirjasto 
067020 Tammijärven kirjasto 
067021 Tammijärven liikuntasali 
067022 As Oy Pinteli 
067023 As Oy Kilpala 
067026 As Oy Tammijärven Tienristi 
067027 As Oy Luhangansato 
067028 As Oy Metsurinpolkka 
067029 Virkailijatalo / Härkiöntie 1 
067030 Savinotko / Härkiöntie 3 
067031 Huoltorakennus                  
067032 Kylätalo 
067033 Keskuskeittiö 
067034 Tammijärven rantasauna 
067036 Lämpökeskus, kirkonkylä 
067037 Tukiasunnot   
067038 Luhangan koulukiinteistö                                                                                          

5.4.2 Liiketoiminta vuonna 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2024  

Toiminnan kuvaus / palveluajatus 

Liiketoiminnan tehtävänä on huolehtia kaukolämpölaitoksen toiminnasta 
kunnanvaltuuston vahvistamien maksuperustein sekä kunnan maa- ja metsätilojen 
laaditun metsäsuunnitelman perusteella. Tavoitteena on liiketoiminnan kustannusten 
kattaminen toiminnan tuotoilla.   

Yksityistiet 

Yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen myönnetään avustuksia 30.000 €. 

Liikenneväylät 

Kunnossapidettävää tiestöä kunnan hoidossa on n. 4,75 km ja lisäksi kunnan 
ylläpitämä jäätie Kesäniemeen n. 3 km. Kunnan kunnossapidettäviä teitä ovat: 
 
Havukalliontie 
Hepoluhdantie 
Härkiöntie 
Liisankuja 
Juhannussaarentie 
Kilpalantie 
Kornetintie 
Kotipellontie 
Koulutie 
Kuskinkuja 
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Luhankjärventie 
Luhtatie 
Nuhlaantie 
Olavinkuja 
Pahkakuja 
Poikkitie 
Rantatie 
Talaspolku 
Toritie 

5.4.3 Jätehuolto vuonna 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2024 

Kunnassa on käytössä rinnakkaiset jätehuoltojärjestelmät: sopimusperusteinen 
jätteenkuljetus ja kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Edellinen tarkoittaa sitä, että 
jätteen haltija tekee sopimuksen jäteyrittäjän kanssa jätteiden kuljetuksesta ja hankkii 
oman jäteastian sekä suorittaa maksun kyseiselle yrittäjälle. Jälkimmäisessä jätteen 
haltija tuo jätteen kunnan keräyspisteeseen. 
 
Sekajätteen keräystä jatketaan kunnan seitsemässä keräyspisteessä (Kettukangas, 
Keihäsniemi, Rekolankyläntien risteys, Tammipohja (vanha meijeri), 
Hauhanpohjantien risteys, Papinmäen risteys ja Rantakylän- ja Kesäniementien 
risteys). Muissa pisteissä paitsi Papinmäen risteyksessä kerätään myös 
keräyspaperia, kartonkia, lasia ja metallia. Papinmäen risteyksessä kerätään 
sekajätteen lisäksi paperia. 
 
Metalliromun, jäteöljyn ja öljynsuodattimien keräystä Auto- ja konekorjaamo Tmi 
Ikonen Jarmolla jatketaan. Metalliromua varten on vuokrattu vaihtolava Retekolta. 
Öljynsuodattimet ja jäteöljy noudetaan kunnan vaarallisen jätteen keräyksen 
yhteydessä. SER-jätettä kerätään konttiin pääkirjaston pihalla tuottajien kanssa 
yhteistyössä. Vaarallista jätettä voi tuoda ympärivuoden kunnan varastoon sopimalla 
siitä rakennustarkastajan kanssa. Esimerkiksi kesän avajaisten aikaan pyritään 
järjestämään vaarallisen jätteen keräys, jolloin kunnan varasto tyhjennetään. 
Lääkejätteitä kerätään Tammijärven apteekilla. 

Jätemaksut 

Lupalautakunnan 26.10.2021 § 11 hyväksymän jätetaksan mukaan 1.1.2022 alkaen 
kunnan järjestämän keräyksen jätemaksu määräytyy omakotitalon tai pientalon 
asukasmäärän mukaan. Yhden hengen osalta maksu on 80 €, 2-3 hlöä 165 € ja 4-6 
hlöä 200 €. Yli kuuden hengen kiinteistöllä lisämaksu edelliseen maksuluokkaan on 30 
€/hlö. Vapaa-ajan asuntojen jätemaksu on 70 € Edellä mainitut maksut sisältävät alv:n. 
Jätemaksulla katetaan sekajätteen keräyksestä, kuljetuksesta ja loppukäsittelystä 
aiheutuvia kustannuksia. 
 
Edellä mainitun taksan mukaan vakituisen asunnon perusmaksu on 30 € (sis. 
alv.)/vuosi ja vapaa-ajan asunnon 30 € (sis. alv.)/vuosi. Perusmaksu on 
kotitalouskohtainen ja sillä katetaan mm. jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja 
vaarallisen jätteen ja muun jätteen alueellisten vastaanottopaikkojen ylläpidosta 
kunnalle aiheutuvia kustannuksia.  



Luhangan kunta    
________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
Talousarvio 2022  32 
 

5.4.4 Rakennustoiminta vuonna 2022 ja suunnitelmavuodet 2023–2024  

Kunnan vuokrarivitaloissa kahteen-kolmeen asuntoon on suunniteltu tehtäväksi 
remontointi. 

5.4.5 Ruokahuolto vuonna 20221 ja suunnitelmavuodet 2023–2024  

Toiminnan kuvaus / palveluajatus 

Ruokahuolto on teknisen toimen tukipalvelu, jonka toiminta-ajatuksena on tuottaa 
kunnan tarvitsemat ruokapalvelut laadukkaasti, taloudellisesti, asiakaslähtöisesti ja 
hyvää palvelua korostaen.  
 
Ruokahuolto tuottaa kaikki päivän ateriat vanhainkotiin, lounaat ja välipalat kouluun, 
päivähoitoihin, lounaat koteihin ateriapalvelun asiakkaille, päiväkeskukseen, 
henkilöstölle, ja järjestää tarjoilut kunnan sisäisiin kokous/ tilaus 
ruokailuihin/kahvituksiin. Lisäksi vanhainkodin ruokasalilla käy päivittäin 
ruokailemassa ateriapalvelun asiakkaita. Ruokahuolto toimii tehokkaasti vuoden 
jokaisena päivänä klo 7-17.  

 
 

Ruokahuolto TP 2020 TA2021 TAE2022 TS2023 TS2024 

Menot -206 517 -211 280 -206 517    

Tulot yht. 153 939 211 280 176 300   

Netto -52 578 -28 980 -30 217   
 

Toiminta ja tavoitteet, talousarviovuosi 2022 

Ruokahuolto toimii palveluajatuksensa mukaisesti vakinaisen henkilöstön ja 
tarvittaessa sijaisen voimin. Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut muutoksia. 
Talousarviossa on varattu kalustorahaa laitehankintoihin. Keittiöhenkilöstö pitää 
ammattitaitoaan ajan tasalla osallistumalla opintopäiville ym. ammatillisille kursseille. 
Kunta on liittynyt KL-kuntahankintojen kilpailutettuun puitesopimukseen muiden paitsi 
maitotuotteiden osalta. Sopimus on voimassa 31.1.2024 asti. 
 
Vanhainkodin mahdollinen muuttuminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi 
saattaa tuoda joitakin muutoksia myös ruokahuollon toimintaan.  

Suunnitelmavuodet 2023–2024 

Soteuudistuksen tullessa voimaan vuoden 2023 alusta on odotettavissa muutoksia 
myös ruokapalveluihin. Muutokset täsmentynevät vuoden 2022 aikana.   
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6 Investointiohjelma 2022 (Suunnitelmavuodet 2023-2024) 
 

1. Pump Track -rata 
Kunta on saamassa rataan lahjoituksen ja radan hankinta pyritään myös 
hankkeistamaan 
 
2. Luhanka -kirjaimet 
Luhanka-logo isoina 3D-kirjaimina kahteen eri kohteeseen 
 
3. Keskuskeittiön laitehankinnat 
Keskuskeittiön laitehankintoja 
 
4. Hyvänmielenpuisto Tuuliharjuun 
Tuuliharjun yhteyteen valmistuva ulkoilu- ja hyvinvointipuisto 
 
5. Kiinteistön hoidon huoltorakennus 
Selvitetään kiinteistöhoidolle kunnan oman huoltorakennuksen hankkimista tai 
rakentamista 
 
6. Puistovalaistus 
Luhankjoen varteen kävelysillalta Härkiöntielle lisätään valaistusta 
 
 

  Kohde       Kustannusarvio 2022 2023 2024 
1 Pump Track -rata  x x   
2 Luhanka- kirjaimet ja opastekyltit  8.000  8.000    
3 Keskuskeittiön laitehankinnat   8.000  8000    
4 Hyvänmielenpuisto Tuuliharjuun 12.000  12.000    
5 Kiinteistön hoidon huoltorakennus 100.000 100.000   
6 Puistovalaistus 13.000 13.000   

 
 

7 Korjausohjelma 2022 (Suunnitelmavuodet 2023-2024) kuluna 
tuloslaskelmassa 

         
  Kohde       Kustannusarvio 2022 2023 2024 

1 Kilpalan asuntojen saneeraus  30.000 15.000 15.000   

2 Vanhustenasuntojen saneeraus 45.000 30.000 15.000   

3 Kunnantalon ikkunat x    x 
 

Korjausohjelmaa hankaloittaa työvoiman ja alihankintayritysten resurssien puute. 
Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan kunnan omana työnä.



 


