Arviointikertomus 2017
Tarkastuslautakunta 22.5.2018

Sisällys
1. Puheenjohtajan katsaus…………………………………………………………………………………………… 2
2. Tarkastuslautakunta ja arvioinnin toteutuksen kuvaus…………………………………… 3
2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus…………………………………………. 4
2.2. Arviointityön toteuttaminen……………………………………………………………………………………… 4
2.3. Arviointikertomusraportointi……………………………………………………………………………………. 6
2.4. Vuoden 2016 arviointikertomussuositusten jälkiseuranta…………………………………………. 6

3. Strategian toteutumisen arviointi…………………………………………………………………………. 7
3.1. Parempien palvelujen koti………………………………………………………………………………………… 7
3.2. Strategiaohjelmien seuranta ja toteutuminen..…………………………………………………………. 8

4. Arvio asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
saavuttamisesta………………………………………………………………………………………………………….. 9
4.1. Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta…………………………………………………………………… 9
4.2. Kunnanhallitus………………………………………………………………………………………………………….. 10
4.3. Hyvinvointilautakunta………………………………………………………………………………………………..12
4.4. Yhdyskuntalautakunta……………….……………………………………………………………………………… 18
4.5. Ympäristöterveyslautakunta…..………………………………………………………………………………….21
4.6. Koko kunnan taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen…………………………………………… 22

5. Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointiohjelmaan perustuvat
kunnan toimintaa koskevat arvioinnit…………………..……………………………………………..27
5.1. Konsernihallinto.………………………………………………………………………………………………………..27
5.2. Hyvinvointitoimiala/Perusturva…..……………………………………………………………………………. 31
5.3. Hyvinvointitoimiala/Sivistys………………………………………………………………………………………. 34
5.4. Yhdyskuntatoimiala…..……………………………………………………………………………………………….38
5.5. Ympäristöterveys.……………………………………………………………………………………………………… 42

6. Tarkastuslautakunnan muut havainnot ja arviot………………………………………………. 43
6.1. Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia Pirkkalassa……………..…………………………………….43

7. Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle………………………………………………………..…. 45
8. Allekirjoitukset……………………………………………………………………………………………………………. 46
Liite 1: Pirkkalan kunnan organisaatio 1.6.2017 lukien………………………………………………………….. 47

Julkaisun kuvat:
Kansi: kuvataiteilija Tiia Heinonen, taiteilijanimeltään TOÛA TOÛA
s. 41 Pirkkalan kunta / Opa Latvala
s. 43 Pirkkalan kunta / Kiti Mäkinen
s. 44 Pirkkalan kunta / Kiti Mäkinen
s. 45 Pirkkalan kunta / Tarja Luoto

1

1. Puheenjohtajan katsaus
Pirkkala on menestyvä kunta, joka on saanut kuntalaisilta palveluistaan eriomaisia arvioita tehtyjen tutkimusten mukaan. Palveluiden turvaaminen jatkossakin riittävinä ja laadukkaina asettaa tulevina vuosina yhä uusia haasteita. Palveluiden tarve ei tule vähentymään, vaan ihmisten ikääntyminen ja lasten
määrän kasvu luo kovat investointipaineet kunnan talouteen. Yli 85-vuotiaiden ihmisten määrä lisääntyy
Suomessa yli kolmellatuhannella vuodessa. 1970-luvun alussa Suomessa oli 90-vuotiaita noin 3 000, nyt
heitä on noin 50 000 henkilöä. Ikääntymisen kasvaessa myös hoidon tarve tulee vääjäämättä kasvamaan, jolloin hyväkään kotihoito tai tehostettu palveluasuminen ei riitä, tarvitaan vähintään terveyskeskuksen vuodeosaston tasoista hoitoa. Nämä hoitopaikat tulisi myös Soten voimassa ollessa säilyttää
Pirkkalassa.
Verotulot ovat viimein lähteneet kasvuun ja on syytä uskoa, että kasvu tulee näkymään tulevina vuosina
nykyistä suurempana. Kansainvälinen noususuhdanne on saanut myös Pirkanmaan vientiteollisuuden
kasvu-uralle ja samalla työttömyyden laskuun, josta on syytä erityisesti iloita. Pirkkalan työttömyysprosentti oli vuoden 2016 lopussa 11, kun se vuoden 2017 lopussa oli laskenut 7,4 prosenttiin. Erityinen
huoli on suuresta pitkäaikaistyöttömien määrästä, joiden työllistäminen on osoittautunut hyvin vaikeaksi. Kunta joutui maksamaan työmarkkinatuen kuntaosuutta noin 900 000 euroa vuonna 2017.
Vuoden 2017 aikana toteutettiin suuri organisaatiouudistus (ks. s. 47: liite 1), joka jakaantui kolmeen eri
osaan; luottamushenkilötasoon, hallinnolliseen tasoon ja toimistotyötasoon. Lautakuntien määrän vähentäminen on merkinnyt hyvinvointilautakunnan osalta, että lautakunta on perusturvan asioita käsitellessään 14 jäseninen. Vesilahden edustajat ovat läsnä vain perusturvan asioita käsiteltäessä.
Uudistus on mahdollistanut hallinnollisten raja-aitojen madaltumisen ja selkiintymisen eikä jää enää harmaita alueita, jossa asiat eivät kuuluisi kenenkään vastuulle. Päätösvaltaa on delegoitu entistä enemmän
virkamiehille.
Toiminnan tehokkuus on parantunut, henkilöstöä tarvitaan vähemmän, yhteiset keskushallinnon tilat
ovat osaltaan mahdollistaneet tehokkuuden parantamisen.
Valiokuntamalli hakee omaa rooliaan, eikä toiminta ole vakiintunut ja löytänyt omaa mallia kunnan toiminnassa.
Nuolialan koulun uudisrakentamisesta huolimatta kunnan velkamäärä on laskenut, joka mahdollistaa
myös tulevien vuosien suurien investointien toteuttamisen. Kunnan talouteen luo suuren epävarmuustekijän mahdollisesti tuleva ”Sote” ratkaisu. Paljonko se leikkaa Pirkkalan kunnan verotuloja? On arvioitu, että Pirkanmaalla syntyvä rahoituksen aukko on 100 milj. euroa, jota ei pelkästään toiminnan tehostamisella ole mahdollisuus säästää. Yksi suuri kysymysmerkki tulevaisuudessa on myös se, mistä
mahdollinen puuttuva rahoitus otetaan.
Itsenäisenä kuntana Pirkkalan tulevaisuus näyttää olemassa olevista uhista huolimatta valoisalta ja pystymme myös tulevaisuudessa tarjoamaan kuntalaisille hyvät sekä monipuoliset palvelut. Tähän tarvitaan
poliittisten ryhmien yhteistyötä, ehkä myös tulevaisuudessa pystymme toteuttamaan kuntalaisten toiveen uimahallista Pirkkalaan, joka tuli esiin toiveidenpuussa.
Kiitän kunnan viranhaltijoita ja henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä arviointikertomusta laadittaessa ja lautakunnan jäseniä hyvästä paneutumisesta lautakuntatyöhän, erityisesti kiitokset ansaitsee lautakunnan
sihteeri.

Mikko Kuoppa
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
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2. Tarkastuslautakunta ja arvioinnin toteutuksen kuvaus
2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta huolehtii lisäksi
kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Mikäli kunnan taseessa on
kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Kuntalain lisäksi valtuuston hyväksymä Pirkkalan kunnan hallintosääntö sääntelee tarkastuslautakunnan toimintaa. Sen mukaan lautakunnan tehtävänä on
1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat
tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä
laajuudessa sekä
3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen
tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen
sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee
olla valtuutettuja.
Uusi valtuustokausi alkoi 1.6.2017. Uuden hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on
seitsemän (7) jäsentä ja heistä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tarkastuslautakunnan toimikausi on kaksi
vuotta.
Valtuusto valitsi 12.6.2017 (89 §) tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2019
taulukossa 1. mainitut seitsemän jäsenentä ja varajäsentä.
Valtuustokauden 2013–2016 tarkastuslautakunnan toimikausi päättyi 31.5.2017. Vanhan tarkastuslautakunnan tehtävä painottui kevään 2017 aikana vuoden 2016 arviointikertomuksen
valmisteluun. Lautakunta piti valtuustokauden viimeisen kokouksensa 9.5.2017.
Molempien lautakuntien sihteerinä toimi arviointivuonna 2017 erityisasiantuntija Johanna Järvensivu.
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Lautakunnan jäsenet 31.5.2017 saakka
Varsinaiset jäsenet
Hannu Routamaa, pj.

Lautakunnan jäsenet 1.6.2017 lukien

Henkilökohtaiset
varajäsenet
Mika Hakkarainen
(20.2.2017 alkaen)

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset
varajäsenet

Mikko Kuoppa, pj.

Tapio Kangasniemi

Mikko Kuoppa, vpj.

Markku Kuusjärvi

Pirjo Kivelä, vpj.

Helena Rautakorpi

Ritva Ahola

Kai-Pekka Mattila

Ahto Aunela

Kauko Järvensivu

Kati Näsi

Jani Nieminen

Juha-Pekka Oksanen

Jorma Turunen

Matti Pirhonen

Elina Kaila

Matti Pirhonen

Mira Vuolli

Anita Ranta

Mari Laiho

Liisa Siltanen

Harri Kolu

Jorma Turunen

Anne Palokangas
(12.12.2016 alkaen)

Marjo Vuorenmaa

Susanna Soini

Taulukko 1. Tarkastuslautakuntien jäsenet arviointivuonna 2017

Ulkoinen tilintarkastus
Kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Niiden toiminta on kunnan muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta. Pirkkalan kunnan lakisääteisenä tilintarkastusyhteisönä toimi arviointivuonna BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, HT Nina Nieminen. Valtuusto valitsi 27.3.2017 (40 §) yrityksen Pirkkalan kunnan tilivuosien 2017–2019 tilintarkastusyhteisöksi. Valtuusto päätti 14.5.2018 (38 §), että voimassa olevaa sopimusta tilintarkastuspalveluista jatketaan yhden vuoden optiolla ja sopimus
on voimassa siihen saakka, kunnes vuoden 2020 tilintarkastus on loppuun suoritettu ja tilinpäätös hyväksytty.

2.2. Arviointityön toteuttaminen
Tarkastuslautakunnan arviointityö on suunnitelmallista. Lautakunta laatii koko toimikautensa
kattavan arviointisuunnitelman ja sitä tarkentavan vuosittaisen työohjelman.
Arviointisuunnitelmassa nimetään asiat ja kohteet, joiden arviointiin lautakunta kunakin
vuonna erityisesti keskittyy. Tavoitteena on, että valtuustokauden aikana 1.6.2017–31.5.2021
tehty arviointi kattaa olennaisimman kuntakonsernin toiminnan. Lautakunta tarkistaa koko toimikaudelle laaditun arviointisuunnitelman vuosittain. Vuosittaisessa työohjelmassa tarkennetaan kunkin vuoden arviointia ja määritellään lautakunnan muu toiminta.
Lautakunta tekee arviointityötään sekä koko lautakuntana että tarkastuspareittain. Lautakunnan ja tarkastusparien vastuualueet sekä kokoonpanot päätetään lautakunnan vuosittaisessa
työohjelmassa. Lautakunta johtaa arviointityötä ja päättää arviointikertomuksen sisällöstä ja
kannanotoista. Tarkastusparien työ on valmistelevaa. Arviointityössä lautakuntaa avustaa lautakunnan sihteeri.
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Uusi tarkastuslautakunta päätti 22.8.2017 (53 §) jakaa kunnan toimialajaon mukaiset tulosaluevastuut tarkastuslautakunnan jäsenille toimikaudeksi 2017–2019 ja jako on esitetty taulukossa 2.
Uusi lautakunta aloitti työskentelynsä 22.8.2017. Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti tarkastuspareina lautakuntien ja tulosalueiden hallintokuntien toimintaa.
Tarkastusparien muistiot on käsitelty lautakunnassa.

Konsernihallinto
Mikko Kuoppa

- kunnanhallitus
- strategia ja kehittäminen
- yritys- ja työllisyyspalvelut
- hallinto ja viestintä
- talous
- henkilöstö

Hyvinvointilautakunta:
Perusturva &
Ympäristöterveys

Hyvinvointilautakunta:
Sivistys

Matti Pirhonen ja
Juha-Pekka Oksanen
- sosiaalipalvelut
- lasten ja nuorten tukipalvelut
- ikääntyneiden palvelut terveyspalvelut
- ympäristöterveys

Liisa Siltanen ja
Marjo Vuorenmaa
- varhaiskasvatus
- lasten ja nuorten
koulutus
- hyvinvointia edistävät palvelut

Yhdyskuntalautakunta
Pirjo Kivelä ja
Ahto Aunela
- ruoka- ja puhtauspalvelut
- tilapalvelu
- yhdyskuntatekniikka
ja aluepalvelut
- pelastustoimi
- vesihuoltolaitos
- yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta

Taulukko 2. Toimialajaon mukaiset tulosaluevastuut tarkastuslautakunnan jäsenille toimikaudeksi 2017–2019

Arvioinnin tietoperusta
Tarkastuslautakunta ja tarkastusparit perehtyvät tarkastusaiheisiin tekemällä käyntejä yksiköihin ja tapaamalla viranhaltija- ja luottamushenkilöjohtoa, asiantuntijoita ja muita arviointikohteen vastuuhenkilöitä.
Arvioinnin tietoperustana ovat tarkastuslautakunnan ja tarkastusparien tarkastuskäynneillä ja
tapaamisissa saadut tiedot ja tehdyt havainnot, selvitykset sekä toimintakertomustiedot, kunnan yksiköissä laaditut raportit ja muu niiden asiakirja-aineisto. Tarkastusparien tarkastusmuistiot käsitellään tarkastuslautakunnan kokouksissa. Lisäksi ovat käytössä tilintarkastajan raportit.
Tietolähteinä käytetään myös asukas- ja asiakaskyselyjen tuloksia sekä valtakunnallisia selvityksiä ja vertailuja, erityisesti naapurikuntien vertailutietoja.
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Vuoden 2017 toiminnan arviointiin liittyen tarkastuslautakunta on kuullut seuraavia
asiantuntijoita kokouksissaan. Lisäksi on kuultu useita muita kunnan työntekijöitä.
7.3.2017
12.9.2017

10.10.2017
14.11.2017

12.12.2017

8.2.2018
6.3.2018

Henkilöstöjohtaja Jenni Harjulan katsaus ajankohtaisiin asioihin.
Taloussuunnittelija Tuula Nieminen piti esityksen kuntataloudesta.
Kunnan uuden tilintarkastusyhteisön BDO Audiator Oy:n vastuullinen tilintarkastaja Nina Nieminen esitteli vuoden 2017 työohjelman.
Pormestari Marko Jarvan ja kansliapäällikkö Jaakko Joensuun katsaus kunnan
ajankohtaisiin asioihin.
Tarkastuslautakunta kävi tutustumassa Pirkkalan työpajaan ja Pirkkalan Kieppiin työllisyyspalveluiden päällikkö Kimmo Kivisen johdolla. Kivinen kertoi kokouksessa kunnan työllisyydenhoidon ajankohtaisista asioista.
Kunnan tilintarkastusyhteisön BDO Audiator Oy tilintarkastaja Nina Nieminen
raportoi kokouksessa tilintarkastushavainnot vuoden 2017 aikaisesta tarkastuksesta.
Tarkastuslautakunta kävi Vesilahden tarkastuslautakunnan vieraana ja tutustui samalla Vesilahden terveysaseman toimintaan.
Tarkastuslautakunta oli PSHP:n tarkastuslautakunnan vieraana Tampereella.

Taulukko 3. Yhteenvetoa arviointivuoden aikana tarkastuslautakunnan kokouksissa kuulluista asiantuntijoista

2.3. Arviointikertomusraportointi
Tarkastuslautakunta laatii vuosittain valtuustolle arviointivuoden havainnot ja suositukset sisältävän arviointikertomuksen. Vuoden 2017 arviointikertomus on hyväksytty tarkastuslautakunnassa 22.5.2018.
Tarkastuslautakunta esittää valtuuston päätettäväksi, että kunnanhallitus ja lautakunnat ottaisivat huomioon toiminnassaan arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittäisivät lokakuun 2018 loppuun mennessä tarkastuslautakunnalle valmiilla raportointipohjalla, mihin toimenpiteisiin esitettyjen havaintojen johdosta on ryhdytty tai ryhdyttävä.

2.4. Vuoden 2016 arviointikertomussuositusten jälkiseuranta
Kunnanvaltuusto käsitteli vuoden 2016 arviointikertomuksen kokouksessaan 29.5.2017 velvoittaen kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen
johdosta ryhtynyt. Hallintokunnilta pyydettiin valtuuston päätöksen mukaisesti kirjallista palautetta arviointikertomuksessa esitetyistä huomioista. Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen saadut vastaukset kokouksessaan 14.11.2017 § 75.
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3. Strategian toteutumisen arviointi
3.1. Parempien palvelujen koti
Pirkkalan kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntastrategian vuosille 2014–2018 kokouksessaan
9.12.2013. Pirkkalan kuntastrategia sisältää yhteisen näkemyksen siitä, miten kunnan toimintaa lähitulevaisuudessa kehitetään. Visiossa luodaan katse tavoitetilaan vuonna 2018 eli miltä
asiat näyttävät, kun tavoitteet on saavutettu.
Pirkkalan kunnan visio 2018

Kunnan vision toteutumista tavoitellaan kolmen päätavoitteen avulla, jotka ovat: 1) aktiivinen
elinkeinopolitiikka 2) hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat 3) hyvin toimiva kunta.
Päätavoitteet on jaettu edelleen painopisteiksi, jotka kertovat, missä asioissa on onnistuttava
ja mihin on panostettava, jotta visiossa ja strategiassa esitetyt asiat toteutuvat.
Tavoitteet ja painopisteet vuoteen 2018

Kuntastrategian tueksi on laadittu seitsemän ohjelmaa, jotka valtuusto hyväksyi 20.2.2012.
Elinkeinopoliittinen ohjelma, henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma, maapoliittinen ohjelma,
kulttuuriympäristöohjelma ja viheralueohjelma ilmentävät luottamushenkilöiden asettamia
toimintatavoitteita. Toimintamallien ja palvelujärjestelmien kehittämishanke sekä tietojohtamisjärjestelmä on puolestaan luotu parantamaan kunnan työtapoja.
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3.2. Strategiaohjelmien seuranta ja toteutuminen
Valtuusto päätti 20.4.2015 muuttaa kuntastrategian ohjelmien seurantaa siten, että jatkossa
se tehdään osana talousarvion seurantaa ja tilinpäätöstä. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kaikkien seitsemän ohjelman toteutuminen on esitetty lyhyellä katsauksella.
HAVAINTO:
Tarkastuslautakunnan havainnon mukaan tilinpäätöksessä esitetty strategiaohjelmien toteutuminen vuodelta 2017 antaa riittävän kuvan niiden toteutumisesta.
Tarkastuslautakunta toivoo, että Pirkkalan uuteen strategiaan asetettavien tavoitteiden arviointi- ja mittauskelpoisuuteen sekä konkreettisuuteen kiinnitetään huomiota. Lisäksi toivotaan,
että strategian jalkauttamiseen panostetaan, jotta strategiaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet saadaan tehokkaasti osaksi käytännön työtä.
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4. Arvio asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden saavuttamisesta
4.1. Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta
Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on selvitettävä toimintakertomuksessa valtuustolle sen
tilikaudelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja
kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ja raportoida valtuustolle,
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet Pirkkalan
kunnassa ja kuntakonsernissa.
Lukujen 4.2. - 4.6. taulukoissa esitetään kunnanhallituksen arvio valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Taulukkojen merkkien värikoodi on seuraava:
Tavoite toteutui
Toteutui osittain
Ei toteutunut
Ei voida arvioida
Tarkastuslautakunta on arvioinut luvuissa 4.2.–4.6. valtuuston tilikaudelle asettamia tavoitteita, tavoitteiden toteuttamista varten laadittuja toimintasuunnitelmia ja näille asetettuja arviointikriteereitä (mittarit). Tarkastuslautakunnan mahdollinen arvio tulosalueen tavoitteen,
toimintasuunnitelman tai arviointimittarin hyvyydestä tai epäselvyydestä on ilmaistu taulukon
alla.
Teknisesti ottaen vertailut on tehty valtuuston vahvistamien alkuperäisen talousarvion ja tilinpäätöksen kesken. Alkuperäisen talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin ei tehty vuoden aikana muutoksia.
HAVAINTO:
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista varten asetetuista mittareista 51 toteutui, 10 toteutui osittain, 5 jäi toteutumatta kokonaan ja 3 toteutumista ei voida arvioida.

Valtuusto oli asettanut vuoden 2017 talousarviossa 66 toiminnallista tavoitetta. Tavoitteiden
toteuttamista varten oli laadittu toimintasuunnitelmat ja näiden toteutumisen arvioimiseksi
oli asetettu 69 mittaria. Tilinpäätöksessä on raportoitu, että kunnanhallituksen arvion asetetuista mittareista
+
+/?

53
9
4
3

on toteutunut
toteutui osittain
ei toteutunut
ei voida arvioida

Keskusvaalilautakunnalle ja tarkastuslautakunnalle ei ollut asetettu toiminnallisia tavoitteita.
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4.2. Kunnanhallitus
Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
KUNNANHALLITUS
Toiminnalliset tavoitteet 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Aktiivinen elinkeinopolitiikka
1) Tavoite: Houkutteleva työpaikka-alue ja
sijoittumismahdollisuuksien monipuolinen tarjonta

Tonttien myynti

10 Ha ja 50 % asiakkuuksista alueprofiilin mukaisia

2) Tavoite: Aktiivinen yhteistyö kunnan yrittäjien ja muiden
sidosryhmien kanssa

Asiakaskysely tontin ostaneille yrityksille

Kysely tehdään ensimmäistä kertaa. Keskiarvo kokonaistyytyväisyyteen 7,6 (4-10)

3) Tavoite: Työnhakija-asiakkaille soveltuvien aktiivipalveluiden kehittäminen

Ns. Polkumallin tehokas hyödyntäminen, kuntouttavaa työtoimintaa vahvistetaan monikanavaisesti

Kuntouttavan työtoiminnan päivien lukumäärän kasvattaminen vuoden 2016 tasosta (TP16: 6088 pv)

4) Tavoite: Työnhakija-asiakkaille soveltuvien aktiivipalveluiden kehittäminen

Pirkkalan työttömyysaste alenee (joulukuu 2016:
11,0 %)

Yrityslähtöisten palveluiden tehostaminen mm. Vänkäritoiminnalla sekä seudullisilla malleilla

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
5) Tavoite: Asukaslähtöisyys ja osallisuus

Asukaskyselyn toteuttaminen

Kysely toteutettu
(Tavoitetasot löytyvät tulosalueiden informatiivista
tunnusluvuista)

6) Tavoite: Asukaslähtöisyys ja osallisuus

Asukasiltojen toteuttaminen

Asukastilaisuuksien määrä 5 kpl/vuosi

7) Tavoite: Digitalisaation edistäminen

Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KuntaKapa) palveluvalikoiman käyttöönotto seudullisena yhteistyönä

Kansalliseen palvelutietovarantoon kuvattu kuntakohtaiset palvelusisällöt (Tavoitetaso 100 %)

Hyvin toimiva kunta
8) Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointimittareita hyödynnetään osana työhyvinvointijohtamista

Kuntatasoinen sairauspoissaoloprosentti on alle 5,2
tehdystä työajasta

9) Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointimittareita hyödynnetään osana työhyvinvointijohtamista

Hallinto-osaston sairauspoissaoloprosentti on alle 4,5
tehdystä työajasta

Ei
voida
arvioida

10) Tavoite: Työstä innostunut henkilökunta

Työhyvinvointikyselyä hyödynnetään mittauksessa

Työhyvinvointikyselyn koko henkilöstön innostuneisuutta mittaavan kysymyksen vastausten keskiarvo on
korkeampi kuin vuonna 2016 (4,09)

11) Tavoite: Työstä innostunut henkilökunta

Työhyvinvointikyselyä hyödynnetään mittauksessa

Työhyvinvointikyselyn hallinto-osaston henkilöstön innostuneisuutta mittaavan kysymyksen vastausten keskiarvo on korkeampi kuin vuonna 2016 (3,98)

12) Tavoite: Investointien mitoitus ja rahoitus suhteutetaan kantokyykyyn

Investointien tulorahoitusprosentti vähintään 45
prosenttia

13) Kunta kasvaa kestävästi

Vuotuinen nettokasvu 250–300 henkilöä

Tavoite 9: Kunnan 1.6.2017 voimaan tuleen uuden organisaatiomuutoksen johdosta toimialakohtaisia sairauspoissaoloprosentteja ei pystytä arviointivuonna raportoimaan.
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Valtuusto oli asettanut kunnanhallitukselle 13 toiminnallista tavoitetta, joiden toteuttamiseksi
oli laadittu toimintasuunnitelmat ja näiden toteutumisen arvioimiseksi oli asetettu 13 mittaria. Kunnanhallituksen arvion asetetuista mittareista
+
+/?

10 on toteutunut
1 toteutui osittain
1 ei toteutunut.
1 ei voida arvioida

Tarkastuslautakunnan arviointi kunnanhallituksen vuositavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan kunnanhallituksen vuositavoitteista 83 % toteutui (10),
8 % toteutui osittain (1), 8 % ei toteutunut lainkaan (1). Yhden tavoitteen toteutumista ei voitu
arvioida.

Kunnanhallituksen talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät)

Toimintatuotot
Ulkoiset
Sisäiset
Toimintakulut
Ulkoiset
Sisäiset
Toimintakate

Alkuperäinen
TA 2017

Talousarviomuutokset

TA muutosten
jälkeen

Toteutuma
12 / 2017

Erotus

TOT-%

5 718 971
5 718 971
0
-7 918 583
-7 517 455
-401 128
-2 199 612

1 109
1 109
0
-1 284 874
-1 294 074
9 200
-1 283 765

5 720 080
5 720 080
0
-9 203 457
-8 811 529
-391 928
-3 483 377

6 974 398
6 941 644
32 754
-8 108 213
-7 762 373
-345 840
-1 133 815

1 254 318
1 221 564
32 754
1 095 244
1 049 156
46 088
2 349 562

121,9 %
121,4 %
88,1 %
88,1 %
88,2 %
32,5 %

Toimintatuottojen toteuma oli 121,9 % ja toimintakulujen 88,1 %. Toimintakate oli 1,13 miljoonaa euroa parempi muutettuun talousarvioon nähden.
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4.3. Hyvinvointilautakunta
Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
1.6.2017 voimaan tulleessa Pirkkalan kunnan uudessa organisaatiomallissa perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta yhdistyivät hyvinvointilautakunnaksi. Uuden hyvinvointitoimialan
toimialajohtajana toimii Harri Rönnholm.
Perusturvan osastopäällikkönä toimi 31.5.2017 asti perusturvajohtaja Paula Paavilainen ja sivistysosaston osastopäällikkönä sivistysjohtaja Harri Rönnholm.
HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Toimintasuunnitelma 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
1) Tavoite: Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa

Tapahtumien ja toimenpiteiden määrä lisääntyy vuodesta 2016

2) Tavoite: Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tuetaan kuntalaisten omaa vastuunottoa omasta ja lähiympäristön hyvinvoinnista

Omahoitoa tukevien toimenpiteiden (esim. yleisötilaisuudet, sähköiset palvelut ja neuvonta) määrä lisääntyy
vuodesta 2016

3) Tavoite: Sivistysosaston tulosalueiden palvelun laadun
kehittäminen ja yhteistyön syventäminen

Sivistyspalvelujen kehittämissuunnitelman toimeenpano painopisteenä kestävä hyvinvointi: hyvinvoivat toimintaympäristöt ja turvallinen arki, uudet sähköiset ympäristöt, terveysliikunnan edistäminen

Arviointi kehittämissuunnitelman tavoitteiden ja arviointikohteiden mukaisesti. Tapahtumien ja toimenpiteiden määrä lisääntyy vuodesta 2016.

4) Tavoite: Palveluverkkoselvityksen toimeenpano, hankesuunnittelu
ja palvelutarpeen kehittymisen seuranta

Käynnistetään Soljan lastentalon, Kirkonkylän koulun ja Koulukeskuksen suunnittelu. Tavoitteena on, että Soljan lastentalon hankesuunnitelma on valmis vuonna 2017

Soljan hankesuunnitelman valmistuminen ja muut
käynnistyneet

Tavoite 1: Tapahtumien ja toimenpiteiden lukumäärä vuodelta 2016 pitäisi esittää mittarissa.
Hyvin toimiva kunta
5) Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointimittareita hyödynnetään osana hyvinvointijohtamista

Perusturvaosaston sairauspoissaoloprosentti on alle
5,6 tehdystä työajasta, sivistysosaston sairauspoissaoloprosentti on alle 4,9 tehdystä työajasta

Ei
voida
arvioida

6) Tavoite: Työstä innostunut henkilöstö

Työhyvinvointikyselyä hyödynnetään mittauksessa

Työhyvinvointikyselyn perusturvaosaston henkilöstön
innostuneisuutta mittaavan kysymyksen vastausten
keskiarvo on korkeampi kuin vuonna 2016 (3,94), sivistysosaston vastausten keskiarvo on korkeampi kuin
vuonna 2016 (4,22)

7) Tavoite: Hallinto- ja johtamisrakenteen uudistaminen

Valmistellaan yhtenäisen kasvun ja opin polun toteutumista
tukeva hallinnon ja johtamisen malli

Mallin valmistuminen

8) Tavoite: Ammatillisesti osaava henkilöstö

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteuttaminen ja osaamiskartoitus

Osaamistarpeen tunnistaminen sekä koulutuksiin osallistuminen suunnitelman mukaisesti

Tavoite 5: Kunnan 1.6.2017 voimaan tuleen uuden organisaatiomuutoksen johdosta toimialakohtaisia
sairauspoissaoloprosentteja ei pystytä arviointivuonna raportoimaan.
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SOSIAALIPALVELUT
Toimintasuunnitelma 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
9) Tavoite: Korjaavien palveluiden tarve suhteessa sosiaalihuoltoalin
mukaisiin palveluihin vähenee

Sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluja vahvistetaan

Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuuksien osuus on
vähintään 20 % lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkuuksista (vuonna 2016 asiakkuuksia on 5-10 %)

10) Tavoite: Asiakkaiden osallisuuden lisääminen

Sosiaalipalvelujen asiakasraadin toiminnan vakiinnuttaminen

Asiakasraadin toiminta on vakiintunut ja tärkeä osa
rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä

Tavoite 10: Kunnanhallitus raportoi tilinpäätöksessä tavoitteen 10 toteutuneen. Mittarina on se, että asiakasraadin toiminta on vakiintunut ja tärkeä osa rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä. Kuitenkin tilinpäätöksen sivulla 45 kerrotaan, että raati kokoontui vuoden 2017 alkupuolella kaksi kertaa, jonka jälkeen toiminta loppui osallistujien vähäisyyden vuoksi. Tilinpäätöksessä on kerrottu, että edellä mainitusta syystä
johtuen Ehyt ry:n kanssa päätettiin koota uusi asiakastyöryhmä, jossa käsitellään aikuissosiaalityön teemoja.
Yhdistyksen kanssa oli sovittu lokakuussa 2017, että asiakkaista kootaan työryhmä aktiivipassimallin kehittämiseksi.
>> Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tavoite ei toteutunut yllä olevan selosteen perusteella. Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan asiakkaat eivät halunneet kokoontua
sosiaalitoimiston tiloissa leimaantumisen pelossa. Työryhmä kokoontuu nykyään Elokolossa.

LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUT
Toimintasuunnitelma 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
11) Tavoite: Toisen asteen koulujen opiskelijat tuntevat oppilashuollon palvelut ja ne ovat helpommin saavutettavissa

Kuraattori ja psykologi käyvät säännöllisesti toisen asteen
kouluilla

Opiskelijoiden tapaamisia on 20 % enemmän kuin
vuonna 2016 (vuonna 2016 koulukuraattoritapaamisia
0, psykologin tapaamisia 122)

12) Tavoite: Lapsiperheiden omien voimavarojen vahvistaminen

Osallistuminen LAPE-hankkeeseen

Lape-hankkeelle määriteltävien tavoitteiden eteenpäin
vieminen

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT
(31.5.2017 saakka vanhusten palvelut)
Toimintasuunnitelma 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
13) Tavoite: Kotona asumisen tukeminen

Lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon lisääminen

Pirkkalan lyhytaikainen hoito lisääntyy neljällä paikalla
(vuonna 2016 paikkoja 11)
Vesilahdella lisätään lyhytaikaisen hoidon ostopalvelua

Hyvin toimiva kunta
14) Tavoite: Omaishoitajien jaksaminen

Omaishoitajia kannustetaan käyttämään omaishoidon vapaapäiviä

Omaishoidon tuen vapaapäivien käyttöaste lisääntyy
(määrä verrattuna edelliseen vuoteen: Pirkkala 73 % ja
Vesilahti 43 %)

15) Tavoite: Ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kotihoidon asiakkaille järjestetään kuntoutusta kotiin toimintakyvyn laskiessa tai sairaalajakson jälkeen yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa
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Tehostetussa kotikuntouksessa olevien asiakkaiden
määrä (uusi palvelumuoto)

KH:n
arvio

Tavoite 14: Tavoitteen mittarina on, että ”Omaishoidon tuen vapaapäivien käyttöaste lisääntyy (määrä
verrattuna edelliseen vuoteen: Pirkkala 73 % ja Vesilahti 43 %)”. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan mittari ei mittaa tavoitteen toteutumisesta.
Tavoite 15: Kunnanhallitus raportoi tilinpäätöksessä tavoitteen 15 toteutuneen. Mittarina on tehostetussa kotikuntoutuksessa olevien asiakkaiden määrä. Kyseessä on uusi palvelumuoto ja se alkoi lokakuussa 2017. Asiakkaita palvelussa oli 8.
>> Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tavoite on toteutunut vain osittain, koska uusi
palvelumuoto on ollut käytössä 2-3 kuukauden ajan koko vuodesta.

TERVEYSPALVELUT
(31.5.2017 saakka perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito)
Toimintasuunnitelma 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Hyvinvoivat aktiiviset asukkaat
16) Tavoite: Perheiden tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen

Ryhmämuotoisen pitkäjänteisen vanhemmuuden tukemiseen
tähtäävän toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
17) Tavoite: Terveellisten elämäntapojen tuki, erityisesti liikunnan lisääntyminen

Haastetaan muut toimialat ideoimaan uusia tapoja tai toimintamuotoja, jotka edistävät kuntalaisten liikkumista

Vuonna 2017 aloitettavien uusien ryhmätoimintojen
lukumäärä (tavoitteena vähintään vuoden 2016 määrä
eli 3)
Toteutuneiden uusien toimintamuotojen ja toimintojen
määrä; haasteisiin osallistuneiden henkilöiden määrä

Hyvin toimiva kunta
18) Tavoite: Tasapuolinen hoitoon pääsy

Pirkkalassa listamallin kehittäminen ja Vesilahdessa väestövastuumallin purkaminen ja siirtyminen listamalliin

Indikaattorina valtakunnallinen T3-aika (keskimääräinen 3. vapaa kiireetön lääkärin aika): tavoite alle 14 pv

19) Tavoite: Sähköisten palveluiden laajentaminen

Uusia aikatyyppejä ja ammattiryhmiä sähköisen ajanvarauksen piiriin

Sähköisen ajanvarauksen mahdollisuus 5 uudessa toiminnossa /uudella ammattiryhmällä (Vuonna 2016
Pirkkalassa 14 ja Vesilahdella 5)

20) Tavoite: Sujuva palvelusetelin käyttö erikoissairaanhoidossa

Sähköisen palvelusetelin käyttöönotto

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (tyytyväisyysaste
yli 85 %)

VARHAISKASVATUS
Toiminnalliset tavoitteet 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

Hyvinvoivat aktiiviset asukkaat
21) Tavoite: Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus koko kunnan
tasolla

Uuden, laadun arvioinnin sisältävän vasun valmistelu

Uudet kuntavasu, lapsen vasu ja ryhmävasut sekä
toimintasuunnitelmat valmistuvat

22) Tavoite: Varhaiskasvatushenkilöstön, lasten ja huoltajien osallisuus varhaiskasvatussuunnitelman valmistelussa

Kysely huoltajille
Kasvattajille järjestetään yhteisiä tapaamisia uuden
varhaiskasvatussuunnitelman valmisteluun liittyen
Lasten haastattelut

Hyvin toimiva kunta
23) Tavoite: Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen käytön ja vaikutusten
seuranta
Palvelua käyttävien lasten määrä (50 lasta)

Seuranta ja vaikutus henkilöstöresurssiin
24) Tavoite: Selvitetään hoitoaikaperusteisen asiakasmaksun
vaikutukset maksukertymään ja henkilöstöresurssiin

Vaikuttavuusarvio ja kustannusvaikutus selvitetään keväällä
2017

Selvitys valmis
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KH:n
arvio

LASTEN JA NUORTEN KOULUTUS
(31.5.2017 saakka perusopetus ja lukio)
Toiminnalliset tavoitteet 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
25) Tavoite: Lasten ja nuorten liikunnan lisääntyminen koulupäivän
aikana ”Liiku ja liikuta” -teeman avulla (perusopetus)

Koulut osallistuvat Liikkuva koulu -toimintaan ja järjestävät
erilaisia liikuntaa edistäviä kampanjoita

Luokkakohtainen seuranta, koulujen toteutuneet liikuntaa edistävät kampanjat (3 kpl/koulu/vuosi)

26) Tavoite: Oppilaiden tieto- ja viestintäteknisten taitojen lisääminen, seudullisen ja kunnallisen TVT-suunnitelman toteuttaminen
(perusopetus)

Oppilaiden omien laitteiden käytön toimintamalli valmistellaan

Oppilaiden omien laitteiden käytön toimintamalli on
otettu käyttöön kaikissa kouluissa

27) Tavoite: Motivoiva ja osallistava opiskelukulttuuri (lukio)

Opinto-ohjausta kehitetään nykyistä osallistavammaksi, jotta
opiskelija osaisi suunnitella ja samalla ottaa vastuuta opinnoistaan

Opinto-ohjausta kehitetään nykyistä osallistavammaksi, jotta opiskelija osaisi suunnitella ja samalla ottaa vastuuta opinnoistaan

28) Tavoite: Sähköisten opiskelumenetelmien sekä tieto- ja viestintätekniikan opiskelukäytön osaamisen lisääntyminen (lukio)

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat suorittavat tietotekniikan peruskurssin. Opiskelussa lisätään sähköisten menetelmien käyttöä mm. seudullisen Moodle-ympäristön avulla.

Suoritetut tietotekniikan peruskurssit ja kurssit, joissa
käytetään pääosin sähköisiä menetelmiä (tavoite 65
kpl)

Toiminnalliset tavoitteet 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Hyvin toimiva kunta
29) Tavoite: Turvallisuustietoisuuden ja toimintavalmiuden lisääntyminen koulussa (perusopetus ja lukio)

Seudullisesti valmistellun koulun turvallisuuskansion työstäminen ja jalkauttaminen työyhteisössä. Meidän koulussa on
ilo olla ja oppia -toimenpideohjelma otetaan käyttöön kouluissa.

Opiskelijoiden onnistuneet poistumisharjoitukset, turvallisuuskävelyt ja riskien kartoitukset on tehty lv.
2016–2017 aikana (tavoite 100 %). Koulukohtainen turvallisuuskansio valmistuu vuoden 2017 aikana (tavoite
100 %).

30) Tavoite: Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen koko henkilöstön yhteistyönä (lukio)

Opiskelijahuoltoryhmän toiminnan jäsentäminen ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen

Kouluterveyskyselyn 2017 kyselyn tulokset, jotka mittaavat opiskelijoiden sosiaalisia suhteita ja palvelujen
saatavuutta, parantuvat 2 % -yksikköä aiempaan verrattuna

Tavoite 30: Tavoite toteutunut vain osittain, koska kouluterveyskyselyn tuloksissa sosiaalisia suhteita
mitattaessa tulokset vaihtelevat. Tarkastuslautakunnan havainnon mukaan lukion oppilashuolto vaikuttaa kuitenkin toimivan hyvin. Mukana on monia eri tahoja mm. koulupsykologi ja -kuraattori, Etsivä nuorisotyö. 1. vuosikurssin opiskelijat tekevät opintosuunnitelmat yhdessä ja ryhmän ohjaaja sekä opintoohjaaja käyvät opiskelijoiden kanssa ohjauskeskustelut.
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HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT
(31.5.2017 saakka vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus)
Toiminnalliset tavoitteet 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
31) Tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen tukeminen järjestämällä taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä

Pirkan opisto järjestää opetusta sopimuksen ja tuntitilausten
mukaisesti

Tuntimäärien toteutuminen:
Vapaa sivistystyö 8 200
Musiikin taiteen perusopetus 3 000

32) Tavoite: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumakokonaisuuden hallinnointi

Suomi100-juhlavuotena järjestetään aiheeseen liittyviä tapahtumia ja osallistetaan paikallisia yhdistyksiä ja kulttuuritoimijoita juhlavuoden toteutukseen

Toteutetaan juhlavuoden tapahtumat tehdyn suunnitelman mukaisesti

33) Tavoite: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumakokonaisuuden hallinnointi

Pirkkalan Muinaismarkkinat toteutuvat vähintään vuoden
2016 laajuudessa

Kävijämäärä 3 500 (2016: 3 200)

34) Tavoite: Monipuolisten liikuntapalveluiden tarjoaminen eri
kohderyhmille sekä vähän liikkuville

Jalkautetaan liikkumattoman kuntalaisen liikuttamista aktivoiva suunnitelma

Uusien asiakkaiden lukumäärä 600 (2016: 450)

Tavoite 33: Pirkkalan muinaismarkkinoita kuvaavampi toiminnallinen tavoite olisi Pirkkalan kulttuuriperinnön ja arkeologian esiin tuominen.

Toiminnalliset tavoitteet 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Hyvin toimiva kunta
35) Tavoite: Pirkan opiston opetustarjonta on laajemmin kuntalaisten saavutettavissa

Hyödynnetään opetuspalveluiden tuottamisessa enemmän
tietoverkkoja ja uutta teknologiaa

Verkkovälitteisten luentojen määrää lisätään
(2016: 4 kpl, 2017: 10 kpl)

36) Tavoite: Kirjaston palveluiden ja aineiston tasa-arvoinen saavutettavuus koko kunnan alueella

Kirjaston aineiston kelluttaminen eli aineistoa pystytään paremmin lainaamaan kuntalaisille, kun aineisto ei ole sidottu
johonkin tiettyyn kirjastoon.

Lainausten kasvun määrä (370.000 kpl/vuosi)

37) Tavoite: Nuorten tukeminen kouluyhteistyön kautta

Lisätään kouluyhteistyötä laajentamalla päihdekasvatusta alakouluihin ja lukioon yhteistyössä lasten ja nuorten tukipalveluiden kanssa.

Päihdekasvatustuntien määrän lisääminen
(2017: 50 h, 2016: 36 h)

Tavoite 35: Tavoitteeseen pyrittiin lisäämällä verkkovälitteisiä luentoja. Tietoverkko-opetus ja verkkovälitteiset opinnot eivät herättäneet laajaa kiinnostusta Pirkan opistossa, joten luentoja toteutettiin vain 4
kpl.

Valtuusto oli asettanut hyvinvointilautakunnalle 37 toiminnallista tavoitetta, joiden toteuttamiseksi oli laadittu toimintasuunnitelmat ja näiden toteutumisen arvioimiseksi oli asetettu 40
mittaria. Kunnanhallituksen arvion asetetuista mittareista
+
+/?

30 on toteutunut
6 toteutui osittain
3 ei toteutunut
1 ei voida arvioida.
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Tarkastuslautakunnan arviointi hyvinvointilautakunnan vuositavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan hyvinvointilautakunnan vuositavoitteista 72 % toteutui
(28), 18 % toteutui osittain (7), 10 % ei toteutunut lainkaan (4). Yhden tavoitteen toteutumista ei
voitu arvioida.

Hyvinvointilautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät)

Toimintatuotot
Ulkoiset
Sisäiset
Toimintakulut
Ulkoiset
Sisäiset
Toimintakate

Alkuperäinen
TA 2017
22 164 430
22 114 430
50 000
-104 214 678
-89 366 871
-14 847 807
-82 050 248

Talousarviomuutokset
-113 109
-113 109
0
-2 434 729
-2 434 730
1
-2 547 838

TA muutosten
jälkeen
22 051 321
22 001 321
50 000
-106 649 407
-91 801 601
-14 847 806
-84 598 086

Toteutuma
12 / 2017
22 226 096
22 155 113
70 983
-104 539 132
-90 879 150
-13 659 983
-82 313 036

Erotus

TOT-%

174 775
153 791
20 983
2 110 275
922 451
1 187 823
2 285 049

100,8 %
100,7 %
142,0 %
98,0 %
99,0 %
92,0 %
97,3 %

Hyvinvointilautakunnan alaiseen toimielintasoon (250) kuuluvat seuraavat tulosalueet: hyvinvointilautakunnan johto (2215), sosiaalipalvelut (2220), lasten ja nuorten tukipalvelut (2225),
ikääntyneiden palvelut (2230), terveyspalvelut (2240), varhaiskasvatus (3440), lasten ja nuorten koulutus (3500) sekä hyvinvointia edistävät palvelut (3600).
Toimintatuottojen toteuma oli 100,8 % ja toimintakulujen 98,0 %. Toimintakate oli 2 285 049
euroa parempi muutettuun talousarvioon nähden.
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4.4. Yhdyskuntalautakunta
Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
1.6.2017 voimaan tulleessa Pirkkalan kunnan uudessa organisaatiomallissa tekninen lautakunta
ja ympäristölautakunta yhdistyivät yhdyskuntalautakunnaksi.
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA
Toiminnalliset tavoitteet 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Hyvin toimiva kunta
1) Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö

Työhyvinvointimittareita hyödynnetään osana työn hyvinvointijohtamista

Teknisen osaston sairauspoissaoloprosentti on alle 5,4
tehdystä työajasta

Ei
voida
arvioida

2) Tavoite: Työstä innostunut henkilökunta

Työhyvinvointikyselyä hyödynnetään mittauksessa

Työhyvinvointikyselyn teknisenosaston henkilöstön innostuneisuutta mittaavan kysymyksen vastausten keskiarvo on korkeampi kuin vuonna 2016 (3,97)

Tavoite 1: Kunnan 1.6.2017 voimaan tuleen uuden organisaatiomuutoksen johdosta toimialakohtaisia
sairauspoissaoloprosentteja ei pystytä arviointivuonna raportoimaan.

RUOKA- JA PUHTAUSPALVELU
Toiminnalliset tavoitteet 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
3) Tavoite: Siivouksen tarkoituksenmukaisen laadun suunnittelu ja
seuranta

Palvelu tuotetaan kuvausten mukaisesti ja toiminnan toteutumista seurataan visuaalisesti ja pintapuhtausnäytteitä ottamalla

Tuloksia verrataan palvelukuvauksissa asetettuihin mittareihin. Saadut tulokset kirjataan säännöllisesti ja
niistä raportoidaan tilan käyttäjän yhteyshenkilölle

4) Tavoite: Aterioiden yhdenmukainen laatu

Kehitetään ruuanvalmistuksen ohjeistusta

Sisäinen arviointi, asiakaspalaute

Hyvin toimiva kunta
5) Tavoite: Ruokahävikin pienentäminen

Jatketaan jäteruuan määrän seurantaa punnitsemalla. Ruokaa
valmistetaan vain menekin mukainen määrä

Ylijäämä- / jäteruuan määrät ja niiden vertaaminen aikaisempiin mittaustuloksiin

Tavoite 3: Tilinpäätöksessä on todettu, että siivouksen arviointijärjestelmää on kehitetty ja että sen kehitystyö jatkuu vuonna 2018. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan mm. omavalvonta suunnitelma on tulossa sähköiseen muotoon, jota tarkastuslautakunta pitää hyvänä kehityksenä.
Tavoite 4: Tarkastuslautakunnan havainnon mukaan aterioiden yhdenmukainen laatu on toteutunut teknisesti, mutta jos ruokaa johdutaan heittämään pois, niin vastaako ruoan laatu kysyntää?
Pirkkalan vanhempainverkosto ry teki 16.4.–9.5.2018 välisenä aikana kyselytutkimuksen kouluruokailusta. Saatujen vastausten mukaan koululaiset haluavat tavallista ruokaa. Kysely oli suunnattu 0-9-luokkalaisten vanhemmille, mutta siihen kannustettiin vastaamaan yhdessä lapsen kanssa. Vastauksia saatiin
yhteensä 612 kappaletta. Vastausten määrä suhteessa koulun oppilasmäärään jakautui siten, että keskimäärin jokaisen Pirkkalan alakoulun (6 kpl) ja yläkoulun (1 kpl) oppilaan vanhemmasta vastasi noin 23
prosenttia.
Saaduissa vastauksissa toivottiin, että osa opettajista voisi syödä oppilaiden kanssa kaikissa opetusyksiköissä. Ruokailu olisi samalla opetushetki ja se tekisi tilanteesta arvokkaamman. On tärkeää, että kasvaville lapsille tarjotaan ravitsevaa monipuolista ruokaa kouluissa.
Tavoite 5: Tarkastuslautakunta suosittelee mielipidelaatikkoa ruokaloihin. Suora asiakaspalaute päivän
ruoasta antaa vastauksen asiakastyytyväisyydestä.
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TILAPALVELU
Toimintasuunnitelma 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
6) Tavoite: Kiinteistöjen hallinnoinnin ennaltaehkäisevä
toimintamalli käytössä

Kiinteistöillä tehdään huolto-ohjelman mukaiset tarkastukset

Tehdyt tarkastukset/Ohjelman mukaiset (kpl/kpl)

Toiminnalliset tavoitteet 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Hyvin toimiva kunta
7) Tavoite: Sivistystoimen palveluverkkoselvityksen edellyttämien
kohteiden hankesuunnittelun käynnistäminen

Soljan lastentalon, Kirkonkylän koulun ja koulukeskuksen hankesuunnitelmien tekeminen aloitetaan

Käynnissä olevien hankesuunnitelmaprosessien lukumäärä (3 kpl)

8) Tavoite: Kunnan omistamien rakennusten korjausvelkalaskelman
päivitys

Päivitystyö tehdään omana työnä vuoden 2017 loppuun mennessä

Korjausvelan kehitys verrattuna vuonna 2014 tehtyyn
laskentaan (+-%)

Tavoite 8: Mittarissa pitäisi esittää vuonna 2014 tehdyn laskelman luvut, jotta voidaan arvioida korjausvelan
vuosittaista muutosta.

YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA ALUEPALVELUT
(31.5.2017 saakka kunnallistekniikka)
Toiminnalliset tavoitteet 2017

Arviointikriteeri (Mittari)

KH:n
arvio

Aktiivinen elinkeinopolitiikka
9) Tavoite: Työllisyyden hoitoon osallistuminen

Tehdään yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa

Työllistettyjen määrä (hlö/vuosi)

Tavoite 9: Tavoite on hyvä, mutta mittari on sellainen, että se toteutuu aina, vaikka työkokeilijoiden tai
palkkatuettujen työntekijöiden määrä olisi vain 1. Mittaria pitäisi tarkentaa.
Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
10) Tavoite: Luontoliikunnan tukeminen ja liikuntapaikkojen saavutettavuuden parantaminen

Opasteiden ja muun tiedottamisen kehittäminen

Verrataan kunnan asukastutkimuksessa ulkoalueille ja reitistöille annettua arvosanaa vuoteen 2016

Hyvin toimiva kunta
11) Tavoite: Joukkoliikenteen käyttäjämäärän seuranta

Kerätään tietoa joukkoliikenteen käyttäjämääriä

Raportoidaan nousumäärät ja vuosimuutokset

12) Tavoite: Sähköisen asioinnin edistäminen

Siirrytään katulupien sähköiseen hakemiseen ja käsittelyyn

Sähköiset hakemukset (%-osuus hakemuksista)

Valtuusto oli asettanut ympäristönterveydenhuollon jaostolle 12 toiminnallista tavoitetta, joiden toteuttamiseksi oli laadittu toimintasuunnitelmat ja näiden toteutumisen arvioimiseksi oli
asetettu 12 mittaria. Kunnanhallituksen arvion asetetuista mittareista
+
+/?

9 on toteutunut
2 toteutui osittain
1 ei voida arvioida.
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Tarkastuslautakunnan arviointi yhdyskuntalautakunnan vuositavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan yhdyskuntalautakunnan vuositavoitteista 82 % toteutui (9)
ja 18 % toteutui osittain (2). Yhden tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät)

Toimintatuotot
Ulkoiset
Sisäiset
Tomintakulut
Ulkoiset
Sisäiset
Toimintakate

Alkuperäinen
TA 2017

Talousarviomuutokset

TA muutosten
jälkeen

Toteutuma
12 / 2017

Poikkeama

TOT-%

18 423 869
2 101 417
16 322 452
-20 999 697
-20 058 588
-941 109
-2 575 828

0
0
0
-209 397
-200 197
-9 200
-209 397

18 423 869
2 101 417
16 322 452
-21 209 094
-20 258 785
-950 309
-2 785 225

17 219 916
2 295 071
14 924 845
-19 793 630
-18 921 413
-872 217
-2 573 714

-1 203 953
193 654
-1 397 607
1 415 464
1 337 372
78 092
211 511

93,5 %
109,2 %
91,4 %
93,3 %
93,4 %
91,8 %
92,4 %

Yhdyskuntalautakunnan alaiseen toimielintasoon (450) kuuluvat seuraavat tulosalueet: yhdyskuntalautakunnan johto (aiemmin tekninen hallinto) (4100), ruoka- ja puhtauspalvelu (4130),
tilapalvelu (4150), yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut (aiemmin kunnallistekniikka) (4200),
pelastustoimi (4230), vesihuoltolaitos (4300) ja yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta (aiemmin
valvonta ja maankäyttö) (4320). Tilapalvelun ja ruoka- ja puhtauspalvelun tulosalueet toimivat
nettobudjetointiperiaatteella, jolloin sitova taso on tilikauden tulos, joka sisältää toimintatulot,
toimintamenot ja suunnitelman mukaiset poistot.
Toimintatuottojen toteuma oli 93,5 % ja toimintakulujen 93,3 %. Toimintakate oli 211 511 euroa
parempi muutettuun talousarvioon nähden.
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4.5. Ympäristöterveyslautakunta
Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA
Toiminnalliset tavoitteet 2017

KH:n
arvio

Arviointikriteeri (Mittari)

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat
1) Tavoite: Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen torjunnan
sisällyttäminen kaikkeen päätöksentekoon

Lausuntojen antaminen kuntien kaikkeen suunnitteluun pysyväksi käytännöksi

Terveyshaitoista aiheutuvat asiakasvalitukset vähenevät, tavoite alle 80 vuodessa

2) Tavoite: Peruseläinlääkärinpalvelut vastaavat kysyntään ja
vähentävät tautipainetta

Kartoitetaan tarvittavat palvelupisteet maakunnan alueella.
Tavoitteena tehostaa Pirkkalan vastaanottotilojen käyttöä.

Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai paranee,
tavoite vähintään 4,5

3) Tavoite: Terveyshaittojen estäminen ja niiden nopea poistaminen

Vesilaitosten ja -osuuskuntien valvontatutkimusohjelmat säädösten mukaisiksi.

Kaikki vesilaitosten ja -osuuskuntien valvontatutkimusohjelmat ovat säädösten mukaiset vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tavoite 2: Tavoitteen mittarina on asiakastyytyväisyyden pysyminen ennallaan tai sen paraneminen kuitenkin siten, että tavoite on vähintään 4,5. Tuloksen arvioinnin kannalta pitäisi esittää myös kyselyn vastausprosentti ja se kuinka laajalle asiakaskunnalle kysely oli osoitettu.
Hyvin toimiva kunta
4) Tavoite: Valvonta on tehokasta, tasapuolista ja oikeudenmukaista. Valvontakäytäntöjen yhdenmukaistaminen jatkuu

Tehdään 4 vertaistarkastusta, joista 1-2 yhdessä Tampereen
yksikön kanssa

Vertaistarkastusten määrä ja tarkastuslomakkeiden
vastaavuus laajennetaan terveydensuojeluun.
Tehdään 8 vertaistarkastusta.

Valtuusto oli asettanut ympäristönterveydenhuollon jaostolle 4 toiminnallista tavoitetta, joiden toteuttamiseksi oli laadittu toimintasuunnitelmat ja näiden toteutumisen arvioimiseksi oli
asetettu 4 mittaria. Kunnanhallituksen arvion asetetuista mittareista
+

4 on toteutunut.
Tarkastuslautakunnan arviointi ympäristöterveyslautakunnan vuositavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan hyvinvointilautakunnan vuositavoitteista 100 % toteutui.

Ympäristöterveyslautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuminen
(sisältäen sisäiset erät)
Alkuperäinen
TA 2017
Toimintatuotot
Ulkoiset
Sisäiset
Toimintakulut
Ulkoiset
Sisäiset
Toimintakate

1 575 499
1 575 499
0
-1 726 800
-1 545 653
-181 147
-151 301

Talousarvio- TA muutosten
muutokset
jälkeen
0
0
0
0
0
0
0

1 575 499
1 575 499
0
-1 726 800
-1 545 653
-181 147
-151 301

Toteutuma
12 / 2017

Erotus

TOT-%

1 607 044
1 597 654
9 390
-1 758 992
-1 598 897
-160 095
-151 949

31 545
22 155
9 390
-32 192
-53 244
21 052
-648

102,0 %
101,4 %
101,9 %
103,4 %
88,4 %
100,4 %

Toimintatuottojen toteuma oli 102,0 % ja toimintakulujen 101,9 %. Toimintakate oli vain 648 euroa huonompi talousarvioon nähden.
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4.6. Koko kunnan taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen
Vuoden 2017 tilinpäätöksessä toimintatuotot ovat yhteensä 48,0 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat yhteensä 134,3 miljoonaa euroa. Toimintakate on - 86,3 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen toteuma on 100,5 % ja toimintakulujen 96,7 %.
Kuntien verorahoitus koostuu verotuloista ja valtionosuuksista. Verotulojen kertymä on 85,4
miljoonaa euroa ja valtionosuuksien 11,3 miljoonaa euroa. Verotulojen toteuma on 101,1 prosenttia, joten ne olivat 0,95 miljoonaa euroa arvioitua suuremmat.
Kuviosta 1 voidaan nähdä, että Pirkkalassa valtionosuuksien asukaskohtainen euromäärä on
huomattavasti pienempi lähikuntiin verrattuna. Syynä tähän on verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasausjärjestelmä, jossa kuntien tulopohjassa olevia eroja tasataan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella. Valtiovarainministeriön ohjaamassa järjestelmässä vauraammilta kunnilta siirretään kunnallis-ja yhteisöveroja vähemmän vauraisiin kuntiin. Tarkoituksena on taata ympäri Suomen kansalaisille tasavertaiset peruspalvelut niin, ettei kunnan
veroprosentti nouse kohtuuttomaksi.
Vuonna 2017 verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus perustuu vuoden 2015 verotietoihin. Vuoden 2017 tasauksen laskennassa keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,83 % ja euromääräisesti tasausraja on 3 708,03 €/asukas. Jos kunnan laskennallinen verotulo ylittää tasausrajan, kunta on tasausvähennyksen maksaja. Vuonna 2017 tasausvähennystä maksoi 30 kuntaa
ja Pirkkala oli yksi näistä maksajista. Pirkkala maksoi tasausvähennystä 172 €/asukas eli yhteensä 3,2 miljoonaa euroa.
Verorahoitus €/asukas, 2015-2017
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Kuvio 1: Verotulot ja valtionosuudet euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa vuosina 2015–2017
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Pirkkalan kunnan vuosikate muodostuu verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen 10,5 miljoonaa euroa positiiviseksi. Muutetun talousarvion vuosikatearvio oli
4,2 miljoonaa euroa. Vuosikate on edelliseen vuoteen verrattuna 5,7 miljoonaa euroa pienempi.
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan
lyhennyksiin. Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli
vuosikate kattaa ne, kunnan ei tarvitse velkaantua tai realisoida omaisuuttaan pitääkseen olemassa olevat palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa.
Vuosikate oli vuonna 2013: 223,4 %, v. 2014: 139,8 %, v. 2015: 106,1 %, v. 2016: 178,2 % ja
arviovuonna 2017: 132 %:a poistoista. Talousarvion 2018 mukaan vuosikate on 6,9 m€ ja
poistot 7,8 m€, eli vuosikate on 89,1 % poistoista.
Pirkkalan kunnan tilikauden tulos oli ylijäämäinen 66 468 euroa sen jälkeen, kun tuloksesta oli
tehty 2 451 000 euron investointivaraus.
Pirkkalan kunnan toimintakate oli -86,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä
54,7 miljoonaa euroa ne laskivat edellisestä vuodesta 0,6 miljoonaa euroa. Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.
Pirkkalan kunnallisveroprosentti oli 20,0 vuonna 2017. Alla on Pirkkalan ja muiden lähikuntien
kunnallisveroprosentit vuonna 2017.
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Ylöjärvi
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Taulukko 4: Kunnallisveroprosentti vuonna 2017 Pirkkalassa ja lähikunnissa

Tilinpäätösajankohtana kunnan lainamäärä oli 39,0 milj. euroa, josta kiinteäkorkoisia oli 42
prosenttia (16,4 milj. euroa) ja vaihtuvakorkoisia 58 % (22,6 milj. euroa). Lainojen painotettu
keskikorko oli vuoden 2017 lopussa 1,026. Keskimääräinen jäljellä oleva laina-aika oli 6 vuotta
3 kuukautta.
SUOSITUS:
Tarkastuslautakunta suosittaa, että korkoriskin arvioimiseksi kunta ottaa käyttöön lainasalkun
koron vaihteluherkkyyttä kuvaavan korkoduraatio*) -tunnusluvun ja asettaa sille vuosittain tavoitearvon, joka vastaa kulloistakin korkotilannetta ja hyväksyttävissä olevaa riskiä.

*) lainasalkun korkoduraatio eli keskimääräinen korkosidonnaisuusaika
Asukasta kohden laskettu kunnan lainakanta oli 2 027 euroa, kun se 31.12.2016 oli 2 301
euroa/asukas. Tilastokeskuksen laatiman ”Kuntatalous neljännesvuosittain, 2017 4. vuosineljännes” -raportin mukaan Manner-Suomen kuntien lainat olivat 2 921 euroa/asukas, kun edellisenä
vuonna vastaava lainamäärä oli 2 938 euroa. Kuviosta 2 voidaan nähdä Pirkkalan lainamäärä per
asukas menneen kymmenen vuoden ajalta.
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Lainat €/asukas, 2007-2017
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Kuvio 2: Pirkkalan kunnan lainat euroa/asukas vuosina 2007–2017

Pirkkalan kuntakonserniin kuuluu kolme tytäryhteisöä: Pirkkalan Jäähalli Oy (99,92 %), Niemenmaan Lämpö Oy (70,00 %) ja Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %). Lisäksi kuntakonserniin kuuluu neljä kuntayhtymää, joissa kunta oli vuonna 2017 jäsenenä: Tampereen kaupunkiseudun ky
(4,48 %), Pirkanmaan liitto ky (2,86 %) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky konserni (1,64 %).
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Lainat e/asukas 3522 2324 2222 2553 2102 2523 2493 2529 2460 2450 2195
Kuvio 3: Pirkkalan kuntakonsernin lainojen kehitys vuosien 2007–2017 aikana

Lähikuntien kuntakonsernien lainat per asukas vuonna 2017 on esitetty alla. Kuviosta 4 voidaan
nähdä, että Pirkkalassa on pienen asukaskohtainen lainamäärä.
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Kuvio 4: Pirkkalan ja lähikuntien kuntakonsernin lainat euroa / asukas vuonna 2017

24

Ylöjärvi

Johdannaissopimukset
Kunta on tehnyt vuonna 2014 kaksi johdannaissopimusta aiemmin vuonna 2007 tehdyn epäedulliseksi muuttuneen johdannaissopimuksen vaikutusten hillitsemiseksi. Negatiivisten kassavirtojen hyvitykseksi ajalla 2014–2017 tehtiin koronvaihtosopimus.
Korkoriskin hallitsemiseksi tehtiin kynnyksellinen koronvaihtosopimus, joka mahdollistaa vaihtuvakorkoisille lainoille vuonna 2019 alkavan suojauksen kohtuullisella korkoprosentilla.
Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämien on osa kuntakonsernin johtamista. Sisäisellä
valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä kunnan ja kuntakonsernin toiminta- ja menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on
taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain
säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että kunnan omaisuus
ja resurssit turvataan.
Kunnanhallituksen antaman kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen selonteon perusteella voidaan todeta, että kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat hyvällä
perustasolla. Sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja tehdään, mutta
ne eivät ole vielä systemaattisia ja vaativat kehittämistä.
Tällä hetkellä kunnan riskienhallinta näyttäytyy vuosittaisessa toiminta- ja taloussuunnitteluprosessissa siten, että riskienhallinnan järjestämisestä raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
osana selontekoa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Tilinpäätöksessä todetaan, että riskienhallinnan nykytilan ja toimenpiteiden raportointi vuoden 2017 osalta on tehty kunnanhallitukselle. Riskienhallinnan toteutumisesta ei kuitenkaan raportoida talousarviovuoden aikana osavuosiraporteissa. Toistaiseksi riskienhallintatyötä tehdään enemmän irrallisina kokonaisuuksina kunnan toiminnan eri osa-alueilla ja kehittäminen on ollut osin projektiluontoista, joten
sen takia riskienhallinta ei toimi niin kokonaisvaltaisesti. Kunnan riskienhallinnassa ei vielä täysin hyödynnetä selkeää arviointi- ja seurantaprosessia osana vuosittaista toiminta- ja taloussuunnitteluprosessia.
Riskienhallinnan näkökulma on jo nyt Pirkkalassa sisään rakennettuna eri toimintaprosesseissa
(mm. päätöksenteko, talouden suunnittelu ja seuranta, kirjanpito ja maksuliikenne, henkilöstöasiat, omaisuuden hallinnointi ja vakuutukset, avustukset, tietoturva, sopimukset ja hankinnat), mutta tarkastuslautakunta toteaa, että riskienhallinnan parantamisessa onkin kyse tämän
tekemisen ja sen tuotosten systematisoinnista ja dokumentoinnista aiempaa paremmin.
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Tarkastuslautakunnan arviointi kunnan taloudesta
Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 3,2 miljardia euroa ja se parani koko maan tasolla 0,5 miljardia
euroa vuodesta 2016. Asukaskohtainen vuosikate vuonna 2017 oli 585 euroa, kun se vuonna 2016 oli
492 euroa. Kuntakoon mukaan tarkasteltuna 10 000–20 000 asukkaan kunnissa vuosikate oli noin
440 euroa/asukas, kun se vuonna 2016 oli 413 euroa/asukas.
Pirkkalassa tilikauden tulos oli 2 517 468 euroa ja tilikauden ylijäämä 66 468 euroa, kun tuloksesta
tehdään 2 451 000 euron investointivaraus. Vuonna 2016 tilikauden tulos oli 7 077 914 euroa ja tilikauden ylijäämä 7 914 euroa, kun tuloksesta tehtiin 7 070 000 euron investointivaraus.
Pirkkalassa verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus kasvoi 1,8 %, kun koko
maassa kasvu oli 0,4 %. Asukaskohtainen verotulo oli Pirkkalassa 4 442 euroa ja valtionosuus 586 euroa eli verorahoitus yhteensä 5 028 euroa/asukas. Kuntien keskimääräinen verorahoitus on noin
5 650 euroa/asukas, josta verotulon osuus on noin 4 100 euroa/asukas ja valtionosuuden noin 1 550
euroa/asukas.
Hyvästä verotulokertymästä huolimatta ja valtionosuuden alhaisesta tasosta johtuen Pirkkalassa on
asukasta kohden käytettävissä vähemmän verorahoitusta kuin naapurikunnissa.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Pirkkalan talous on terveellä pohjalla.
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5. Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointiohjelmaan
perustuvat kunnan toimintaa koskevat arvioinnit
5.1. Konsernihallinto
Määrärahan käyttövaltuudet hallintosäännössä
Valtuuston 12.12.2016 hyväksymässä hallintosäännössä on määritelty määrärahan käyttövaltuudet. Säännön mukaan kunnanhallitus hyväksyy kunnan hankintaohjeet, joissa määrätään
tarkemmin hankintojen suorittamisesta. Sisäisen valvonnan järjestämisen arviointi oli yksi tarkastuslautakunnan vuoden 2017 tarkastuskohde ja siinä yksi painopistealue oli määrärahojen
käyttövaltuuksien noudattamisen tarkastaminen.
Hallintosäännössä on todettu, että vähäisissä hankinnoissa kirjalliseksi päätökseksi riittää hyväksymismerkintä. Vähäiseksi hankinnaksi katsotaan alle 5 000 euron hankinta. Muista hankinnoista tulee tehdä erillinen päätös.
Hankinnoista ja talousarviossa omaan toimialaansa annettujen määrärahojen käytöstä päättää:
˗
˗
˗
˗

kansliapäällikkö ja toimialajohtaja 200 000 euroon asti,
tilapalvelupäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö 100 000 euroon asti,
tulosalueen esimies ja ICT-päällikkö 50 000 euroon asti,
tulosyksikön esimies 10 000 euroon asti.

Yli 200 000 euron hankinnasta ja määrärahan käytöstä päättää toimielin.
Kunnan puolesta perittäväksi määrättävistä vahingonkorvauksista päättää:
˗
˗

lautakunnat 80 000 euroon asti,
kunnanhallitus yli 80 000 euroa.

Kunnan puolesta maksettavaksi määrättävistä vahingonkorvauksista päättää:
˗
˗
˗

toimialajohtaja 20 000 euroon asti,
lautakunnat 100 000 euroon asti,
kunnanhallitus yli 100 000 euroa.

Irtaimen omaisuuden myynnistä päättää (yksittäinen irtain esine):
˗
˗
˗

toimialajohtaja 20 000 euroon asti,
kansliapäällikkö 50 000 euroon asti,
kunnanhallitus yli 50 000 euroa.

Epäkurantin irtaimen omaisuuden luovutuksesta päättää toimialajohtaja.
HAVAINTO:
Tarkastuslautakunta toteaa, että hankintapäätöksiä tehdessä kiinnitetään huomiota mahdolliseen valmistelijan ja päätöksentekijän esteellisyyteen.
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Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu Pirkanmaalla
Alueelliset työllisyyskokeilut ovat hallituksen kärkihankkeeseen pohjautuvia kokeiluja, joissa
viidellä kokeilualueella olevat 23 kuntaa tarjoavat julkisia työvoima- ja yrityspalveluja kokeilun
kohderyhmän asiakkaille. Pirkkalan kunnanhallitus päätti 20.3.2017 kunnan osallistumisesta
työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliseen kokeiluun. Kokeilulaki tuli voimaan 1.8.2017 ja on
voimassa vuoden 2018 loppuun asti.
Muutos koskee Pirkanmaalla yli 20 000 työtöntä työnhakijaa, jotka saavat työttömyysetuutena
KELA:n työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa ja asuvat Tampereen kaupunkiseudun kuntien
(Tampereen kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Vesilahden kunta, Ylöjärven kaupunki), Punkalaitumen tai Sastamalan
alueella. Kohderyhmään kuuluvat asiakkaat on siirretty TE-toimistosta kuntien asiakkaiksi. Pirkkalassa muutos koskee noin 600 työtöntä työnhakijaa.
Kokeiluissa mukana olevat kunnat vastaavat kokeilulain nojalla alueellaan:
˗
˗
˗
˗
˗

julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta kokeilun asiakaskohderyhmälle,
asiakkaiden ohjaamisesta palveluihin ja koko palveluprosessista,
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tarjoamisesta,
aktivointisuunnittelusta sekä
kotouttamisesta.

Kokeiluissa kehitetään työttömille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelujen tuottamiseen liittyviä toimintamalleja. Kokeilut tukevat maakuntamalliin siirtymistä valmistelemalla työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtoa maakunnille. Lisäksi kokeilujen
avulla pyritään tukemaan työllisyyspalvelujen kehittämistä.
Kokeilu kestää 31.12.2018 asti ja se pohjustaa työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtymistä tulevaisuudessa maakunnille. Kokeilun tavoitteena on vähentää pitkäaikais- ja
nuorisotyöttömyyttä sekä tuoda säästöjä kuntien työmarkkinatuen maksuosuuksiin kehittämällä asiakaslähtöisiä ja vaikuttavampia työllisyyspalveluja.

Kuvio 5. Arvio kokeilun asiakassegmenteistä
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Kuviosta 5 voidaan nähdä (ks. keltainen ja punainen laatikko), että valtaosalla kokeilun kohderyhmän työttömistä asema suhteessa työmarkkinoihin on sellainen, etteivät he kykene tai halua ottaa heti vastaan palkkatyötä. Monilla heistä on merkittävää psykososiaalisen tuen tarvetta. Taustalla on mm. päihde- ja mielenterveysongelmia, muita terveydentilaan liittyviä pulmia sekä esimerkiksi eriasteista velkaantumista. Tilanne on kaikissa Pirkanmaan alueellisen kokeilun kunnissa samanlainen.

Pirkkalan työttömyysaste vuoden 2017 lopussa
Pirkkalan työttömyysaste oli 31.12.2017 7,4 % (=henkilöinä 702, joista alle 25-v nuoria oli 91).
Vuotta aikaisemmin eli 31.12.2016 työttömyysaste oli 11,0 % (henkilöinä 1034, joista alle 25-v
nuoria oli 132). Alla olevassa kuviossa 6 on esitetty Pirkkalan pitkäaikaistyöttömien ja alle 25vuotiaiden työttömien määrien kehitys ajalla 31.12.2014–31.12.2017.

Kuvio 6: Pirkkalan pitkäaikaistyöttömien ja alle 25-vuotiaiden työttömien määrien kehitys ajalla
31.12.2014–31.12.2017 (Lähde: Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 25.1.2018: Joulukuun
2017 tilannekatsaus, tilastopäivä 29.12.2017)
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Eri työllistymistä edistävissä palveluissa oli työttömiä seuraavasti:
Lakisääteinen kuntouttava työtoiminta (kunnan omassa organisaatiossa tai yhdistyksissä)
˗
˗

vuonna 2017: 124, joista alle 25-v nuoria oli 11
Vuonna 2016: 121

Työkokeilu (kunnan omassa organisaatiossa)
˗
˗

vuonna 2017: 28
vuonna 2016: 28

Palkkatuettu työ (kunnan omassa organisaatiossa tai alueen yrityksissä Vänkäri-mallilla)
˗
˗

vuonna 2017: 55, joista Vänkäri-mallilla yrityksissä 5
vuonna 2016: 72, joista Vänkäri-mallilla yrityksissä 2
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5.2. Hyvinvointitoimiala/Perusturva
Lastensuojelu
Lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotot tuen tarpeen arvioimiseksi ovat jatkaneet kasvuaan
yhteistoiminta-alueella. Sijaishuollossa olevien lasten määrä vaihtelee vuosittain. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen alle puolet lapsista ja perheistä jäi sosiaalipalvelujen asiakkaaksi. Viranhaltijoilta saadun tiedon mukaan yksityisyydensuojasäännösten nykyinen soveltamistapa Pirkkalassa saattaa heikentää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen saantia.
HAVAINTO:
Sijaishuollossa olevien lasten määrä on edelleen lisääntynyt. Sijaishuollossa olevien lasten määrä
Pirkkalassa oli vuoden 2017 lopussa 23, vuoden 2016 lopussa 18 ja vuoden 2015 lopussa 17.

Etsivä nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on löytää ja tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvua ja itsenäistymistä
sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.
HAVAINTO:
Tilinpäätöksessä on raportoitu, että etsivän nuorisotyön puitteissa yhteydenottoja on ollut 75
nuoren kohdalla, joista 61 on ollut etsivän nuorisotyön asiakkaana. Etsivää nuorisotyötä tehdään
ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

Omaishoitajille järjestettävät vapaat
Sosiaaliasiamiehen kehotus saattaa Pirkkalan omaishoitajien vapaapäiviä koskeva ohjeistus lain
vaatimusten mukaiseksi on toteutettu 1.3.2018. Pirkkalan kunta on kuitenkin noudattanut
säännöstä lain voimaan tulosta lähtien. Kunta on lain vaatimuksia laajemmin myöntänyt myös
osapäiväisille omaishoitajille 3 vapaapäivää.
SUOSITUS:
Tarkastuslautakunta suosittelee, että omaishoitajat käyttäisivät kaikki lakisääteiset vapaapäivänsä. Vapaapäivillä pyritään tukemaan omaishoitajien jaksamista.

Terveyskeskussairaala
Terveyskeskussairaalassa hoidetaan Pirkkalan yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollon
sairaanhoitoa tarvitsevat potilaat.
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HAVAINTO:
Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan terveyskeskussairaalan 28 potilaspaikkaa
olisi riittävä pirkkalalaisille potilaille. Pirkkala huolehtii kuitenkin myös vesilahtelaisista potilaista. Lisäksi terveyskeskussairaalaa on kuormittanut Nokian terveyskeskuksen sisäilmaongelmien takia Pirkkalaan siirretyt potilaat. Vuodeosaston kuormitusaste on ollut yli 100 % noin vuoden ajan. Pirkkalalaisia potilaita on jouduttu siirtämään muille paikkakunnille viikoittain. Pirkkalassa laskennallinen hoitopaikan hinta on noin 250 euroa/vrk.

Pirkkalan ja naapurikuntien terveyskeskusten vuodeosastojen laskennalliset vuorokausimaksut
vuonna 2017 olivat seuraavat:
Kangasala
Ylöjärvi
Hämeenkyrö
Pirkkala
Nokia
Lempäälä

213,69 €
225,25 €
235,96 €
246,75 €
277,80 €
324,04 €.

Lempäälä peri vuoden 2017 alkupuolella 400 euroa vuorokaudelta, mutta alensi sitten maksun
edellä esitettyyn määrään.
Pirkkala maksoi arviointivuonna kunnille terveyskeskussairaalahoidosta noin 295 137 euroa,
josta Tampereen seutukuntien osuus oli 286 370 euroa. Tuloja kunta sai 42 669 euroa.
Ikääntyneiden palvelujen asiakaskysely
Tilinpäätöksessä on todettu, että ikääntyneiden palveluissa toteutettiin asiakaskysely kaikille
palvelujen piirissä oleville asiakkaille.
Palveluiden laatua, asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia omien palvelujensa suunnitteluun
ja toteuttamiseen sekä henkilöstön osaamista selvittäneiden kysymysten tulosten keskiarvo oli
4,3 (asteikko 1-5). Asiakkaat arvioivat parhaimmaksi työntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon (arvosana 4,6). Eniten kehittämistä asiakkaat arvioivat olevan palveluaan/hoitoaan koskevaan päätöksentekoon osallistumisessa (arvosana 3,9). Samaan aikaan toteutettiin henkilöstökysely ikääntyneiden palvelujen työntekijöille palveluiden laadun, asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien ja palveluiden oikean kohdentumisen näkökulmista. Henkilöstökyselyn tulosten keskiarvo oli 3,9 (asteikko 1-5).
Asukastutkimuksessa kotihoitoa koskevaan kysymykseen oli vastannut 11 vastaajaa ja palveluasumista (kunnassa ei ole tavallista palveluasumista) koskevaan 10 vastaajaa. Asukastutkimuksessa ikääntyvien palvelujen vastaajien määrä on kovin pieni, jotta muutosta voisi analysoida.
Ikääntyneiden palveluissa tehtiin oma asiakaskysely syksyllä 2017, jossa vastaajia n. 250.
Haastateltujen viranhaltijoiden arvion mukaan vastaajien vähäinen määrä johtuu siitä, että kysely tehtiin nettikyselynä, johon osallistumisen ikäihmiset kokevat hankalaksi tai mahdottomaksi.
SUOSITUS:
Tarkastuslautakunta suosittaa, että ikääntyneiden palvelujen asiakaskyselyiden toteuttamisessa
huomioitaisiin vastaajien kohderyhmä paremmin. Kyselyn toteuttaminen ainoastaan sähköisenä
kyselynä internetissä ei ole riittävä. Ikäihmiset voivat kokea sähköiseen kyselyn vastaamisen
hankalaksi.
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Erikoissairaanhoidon kustannukset
Tilastokeskuksen vuoden 2016 kuntataloustilaston mukaan Manner-Suomen 297 kunnan sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset olivat 3 264 euroa/asukas vuonna 2016 ja Pirkkalassa 2 427 euroa/asukas. Terveydenhuollon osuus kustannuksista oli 56 %. Erikoissairaanhoidon osuus sosiaali- ja terveystoiminnasta oli 37 % eli 1 204 euroa/asukas (Pirkkalassa 932 €) ja
perusterveydenhuollon osuus 19 % eli 607 euroa/asukas (Pirkkalassa 581 €). Sosiaalitoimen
euromääräiset nettokustannukset olivat 1 440 per asukas (Pirkkalassa 902 €). Ikääntyvien ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien osuus sosiaalitoimesta oli yhteensä 20 % eli 281 euroa/asukas (Pirkkalassa 172 €).
Vuonna 2017 tilinpäätöksessä on todettu, että Pirkkalassa erikoissairaanhoidon nettomenot olivat 990 euroa per asukas.

Kuvio 7: Vertailua Manner-Suomen ja Pirkkalan sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannuksista
(Lähde: Tilastokeskuksen Kuntataloustilasto 2016)

Alla olevasta kuviosta 8 voidaan nähdä, että noin 10 prosentin osuus erikoissairaanhoidon asiakkaista aiheuttaa noin 71 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Kuvio 8: Erikoissairaanhoidon asiakaskustannuksista (Lähde: PSHP)
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5.3. Hyvinvointitoimiala/Sivistys
Asukastutkimus 2017
Pirkkalan kunnan asukastutkimuksen tavoitteena oli toteuttaa asukastyytyväisyystutkimus perustuen talousarvioon asetettuihin mittareihin. Tietoa palvelukokemuksista kerättiin puhelinhaastatteluina, joihin vastasi 500 kunnan asukasta. Tutkimusjoukkoon valikoitiin iän ja sukupuolen mukaan edustava otos kuntalaisia. Kyselyn toteutuksesta ja raportoinnista vastasi
Innolink Research. Kyselyn toteuttaminen oli yksi kunnanhallituksen toiminnallisista tavoitteista
HAVAINTO:
Asukastutkimukselle asetettu tavoitetaso ei täyttynyt varhaiskasvatuksessa tai lasten ja nuorten
koulutuksessa, vaan tavoitetasosta jäätiin jokaisella osa-alueella.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuslaki (1. luku 5a §) rajaa täyttöastetta. Lain sallima suhdeluku on yli 3-vuotiailla
1:8 ja alle 3-vuotialla 1:4. Yhdessä lapsiryhmässä saa olla maksimissaan 3 aikuista ja 24 lasta.
Ryhmiä ei voi tilapäisesti suurentaa lisäämällä aikuisia. Pirkkalassa käyttöaste ei nouse yli 1:7.
Muiden kuntien kanssa käyttöasteen vertailu on vaikeaa, koska se voitu laskea eri tavalla

Täyttöasteen seuranta 2017
Hoito- ja kasvatus- Päiväkotien
henkilökunta
hoitopaikat
Kuukausi

Tiedot ilman vuorohoitoa
Vapaat
hoitopaikat Täyttöaste Suhdeluku

Käyttöaste Suhdeluku

Tammikuu

142

1 136

84,1

91,9 %

7,4

83,6 %

6,7

Helmikuu

142

1 136

74,3

92,9 %

7,4

86,8 %

6,9

Maaliskuu

142

1 136

68,1

93,5 %

7,5

83,0 %

6,6

Huhtikuu

142

1 136

74,8

92,8 %

7,4

86,9 %

6,9

Toukokuu

142

1 136

80,6

92,3 %

7,4

83,0 %

6,6

Kesäkuu

142

1 136

219,6

78,9 %

6,3

68,1 %

5,5

Elokuu

136

1 086

143,0

85,7 %

6,9

78,6 %

6,3

Syyskuu

136

1 086

111,3

88,9 %

7,1

85,1 %

6,8

Lokakuu

136

1 086

103,5

89,7 %

7,2

81,8 %

6,5

Marraskuu

136

1 086

107,0

89,3 %

7,1

82,4 %

6,6

Joulukuu

136

1 086

115,0

88,5 %

7,1

86,9 %

6,9

89,5 %

7,2

82,4 %

6,6

Keskiarvo

Taulukko 5: Pirkkalan päiväkotien käyttö- ja täyttötäyttöasteen seurantaa vuodelta 2017

Varhaiskasvatuslain mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Oikeus saada varhaiskasvatusta yli 20 tuntia viikossa on, mikäli lapsen huoltajat ovat
työssä tai opiskelevat päätoimisesti. Lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokoaikaisesti
myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka
se on muuten lapsen edun mukaista. Osa-aikaista varhaiskasvatusta käytti keskimäärin 60
lasta. Laajempi varhaiskasvatuksen tarve selvitetään palveluohjauksessa yhdessä perheen
kanssa. Kielteisiä viranhaltijapäätöksiä ei tehty.
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1.3.2017 voimaan tulleen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 6 §:n mukaan, jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään
60 prosenttia. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain,
voidaan periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu,
joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista
aikaa varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta.
Hoitoaikaperusteisen asiakasmaksun vaikutuksia on Pirkkalassa selvitelty, mutta sitä ei olla
vielä ottamassa käyttöön. Tällä hetkellä yli 20 tuntia viikossa varhaiskasvatusta saavien lasten
vanhemmat voivat valita kolmesta vaihtoehdosta: 10, 15 tai kaikki toimintapäivät kuukaudessa.
Pirkkalassa varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa saavien lasten asiakasmaksu on 50 % täydestä
kuukausimaksusta. Myös 10 toimintapäivää kuukaudessa varhaiskasvatusta saavien lasten
maksu on 50 %. 15 toimintapäivää valinneiden maksu on 75 % täydestä kuukausimaksusta.
Alla olevassa taulukossa 5 on kuvattu kunnallisen päiväkotihoidon kustannukset laskennallista
lasta kohden Pirkkalassa ja lähikunnissa vuonna 2016.

Taulukko 6: Kunnallisen päiväkotihoidon kustannukset laskennallista lasta kohden vuonna 2016

Lasten ja nuorten koulutus
Esi- ja perusopetus
Seudullista erityisopetuksen tilaa arvioitaessa kerättiin neljän arviointiin osallistuneen kunnan
tiedot viime vuodelta. Taulukosta 6 näkyy kolmiportaiseen tukeen perustuvat tehostetun- ja
erityisen tuen saajien määrät.
Taustatietoja 2017
Asukasmäärä v. 2016
Oppilasmäärä
Tehostetun tuen oppilaat %
Erityisen tuen oppilaat %

Lempäälä
22 745
3 690
12,2
4,3

Pirkkala Tampere
19 163
2 604
9
5

228 274
16 604
8,45
6,41

Ylöjärvi

Tietojen
keräysvuosi

32 799
4 403
11,2
5

2016
2017
2017
2017

Taulukko 7: Kolmiportaiseen tukeen perustuvat tehostetun- ja erityisen tuen saajien määrät Pirkkalassa
ja lähikunnissa
HAVAINTO:
Tehostettua tukea saavia oppilaita on Pirkkalassa vähemmän kuin useissa ympäristökunnissa.
Riittävän tuen saaminen varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisee. Tärkeää on myös riittävän tuen
jatkaminen riittävän pitkään.
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Seutuvertailu diagrammista selviää tehostetun- ja erityisen tuen saajien osuus kaikkien
Tampereen kaupunkiseudun kuntien osalta 2016. Vuoden 2017 seutuvertailu valmistuu
kesällä.

Kuvio 9: Seutuvertailua pienryhmien, tehostetun- ja erityisen tuen sekä pidennetyn oppivelvollisuuden
oppilaiden osuuksista koko oppilasmäärästä vuonna 2016 Pirkkalassa ja lähikunnissa

Perusopetuksen kouluissa on otettu käyttöön hyvinvoinnin toimintamalli Suomen Kuntaliiton,
Suomen Vanhempainliiton ja OAJ:n yhteistyössä laatimaa toimenpideohjelmaa soveltaen häirintää, kiusaamista ja väkivaltaa vastaan.
SUOSITUS:
Hyvinvoinnin toimintamallin toimivuutta tulee seurata.

Oppilaat (4.-5. lk, 8.-9. lk ja toisen asteen 1. ja 2. vuosikurssi) vastaavat valtakunnalliseen kouluterveyskyselyyn joka toinen vuosi. Tuloksia käytetään monipuolisesti koko maassa sekä oppilashuollon suunnittelussa, että laajemminkin kunnan hyvinvointityössä. Lisäksi Pirkkalassa on
päädytty käyttämään luokkatasolle ulottuvaa Opetushallituksen hyvinvointiprofiili-työkalua,
jonka tuloksia käytetään koulukohtaisen oppilashuollon ja luokkakohtaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
SUOSITUS:
Kouluissa toteutettujen kyselyjen tuloksista tulisi tiedottaa myös huoltajille.

36

Hyvinvointia edistävät palvelut
Liikuntapalvelut
Liikunnanohjaus on painottunut vähän liikkuviin ja erityisryhmiin. Liikkumattoman kuntalaisen
polku jalkautettiin. Liikuntapalveluiden ja varhaiskasvatuksen yhteinen perheliikuntahanke sai
valtionavustusta ja hanke aloitettiin keväällä. Perheet penkistä -hanke on edennyt suunnitelmien mukaan ja sen myötä saatu paljon uusia asiakkuuksia.

Kulttuuripalvelut
Pirkkalan kulttuurinen vahvuus on sen muinaishistoria. Tätä on viime vuonna näkynyt muinaismarkkinoilla, Birckala 1017 -näyttelyssä ja Tursiannotkon yleisökaivauksissa. Tapahtumana
muinaismarkkinat onnistuivat hyvin. Kävijämäärä kahtena päivänä oli noin 6 000. Vapriikin
Birckala 1017 näyttely on tuonut tunnettavuutta Pirkkalalle.
SUOSITUS:
Pirkkalan ainutlaatuinen muisnaishistoria tulisi olla muinaismarkkinoiden lisäksi paremmin näkyvillä myös omassa kunnassa.

Kirjasto- ja tietopalvelut
Kirjasto- ja tietopalveluissa painopiste on kunnan ikärakenteesta johtuen lasten ja nuorten palveluissa. Erityisenä kehittämiskohteena on ollut alakouluikäisten oppilaiden medialukutaitojen
parantaminen. Tähän tarkoitukseen on saatu opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämisrahaa.
Hankkeen aikana järjestettiin 181 erilaista koulutus- tai opetustilaisuutta lapsille, joissa tavoitettiin yhteensä 960 oppilasta. Projekti toteutettiin kahdessa osassa yhteensä 12 opettajan
kanssa. Projekteissaan oppilaat tutustuivat eri menetelmin esimerkiksi pohjoismaiseen lastenja nuortenkirjallisuuteen, veden ominaisuuksiin ja vaikutuksiin, Suomen eläimiin ja metsiin, ekirjoihin, ihmiseen ja eri kulttuurien juhlapäiviin.
Projektien aikana kirjastonhoitaja oli opettajien apuna koulussa mm. toimittaen erilaisia materiaaleja projektien teemoihin liittyen ja kertoen oppilaille tekijänoikeusasioista, tiedonhausta,
valokuvien käytöstä ja esitelmien teosta. Projektien lopputuotoksina hankkeen aikana syntyi
mm. oppilaiden kokoama kalenteri Suomi100-teemaan mukaan, ihmiskäsikirja, erilaisia esitelmiä ja ryhmätöitä, omia e-kirjoja ja tarinoita sekä blogeja.
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5.4. Yhdyskuntatoimiala
Ateriahinnoista
Pirkkalan kunnassa tuotettiin arviointivuonna 1 063 160 ateriaa. Yhden aterian keskiarvohinta oli
3,52 euroa, kun se vuonna 2016 oli 3,36 €/kpl.
HAVAINTO:
Kunnilla tulisi olla yhtenäinen laskentatapa aterioiden hintojen laskemiseen, jotta niitä voitaisiin
ylipäätään vertailla. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kunnassa voitaisiin pyrkiä saaman vertailukelpoista tietoa verrokkikunnista.

Toimitilojen salkutus
Toimitilastrategian/-ohjelman tai palveluverkkosuunnittelun ja rakennusten teknisten tietojen
avulla kunnan rakennuskanta voidaan salkuttaa. Salkutuksessa yhdistetään rakennuksen käyttötarve ja rakennuksen kunto (tekniset tiedot) ja päätetään niiden pohjalta rakennuksen tuleva kohtalo. Salkutuksessa toimitilaomaisuus luokitellaan yleensä 3-6 salkkuun tai koriin niiden tulevien
käyttötarpeiden mukaisesti. Yhtä oikeaa mallia salkutuksen käytännön toteuttamiselle ei ole olemassa. Rakennuskannan määrä ja kunnan tarpeet määrittävät toteutustavan.
SUOSITUS:
Tarkastuslautakunta suosittelee, että kunnan toimitilastrategian kehittämistä jatketaan päivittämällä nykyinen toimitilasalkutus. Päivityksen tulosten pohjalta kunnan on mahdollista päättää kunnan hallinnassa olevat toimitilojen luokittelusta eri salkkuihin sen perusteella aiotaanko ne pitää
nykyisellään, tuleeko niitä kehittää vai tuleeko niistä luopua. Salkutuksen ominaisuuksina voivat
olla mm. toimitilan tarpeellisuus, käyttökelpoisuus, taloudellisuus tai korjausvelka. Salkutus on hyvin tarpeen sote -toimitilojen osalta.

Maankäytön tunnuslukuja
Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä.
Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua ja kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta.
Kunnan tulee kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL 7 §).
Pirkkalan vuoden 2017 kaavoituskatsaus hyväksyttiin kunnanhallituksessa 8.5.2017 ja se saatetiin
valtuustolle tiedoksi 29.5.2017.
Maankäytön suunnittelulla pyritään vastaamaan kysymyksiin siitä, miten eri toiminnat sijoittuvat
ja painottuvat eri alueille, mihin ja miten sijoittuvat asuminen, teollisuus ja palvelutoiminnat ja
virkistysvaraukset. Vastattavaksi tulee myös se millaisiin toimintoihin varaudutaan tulevaisuudessa, mitä alueita suojellaan ja missä on muutosmahdollisuuksia. Suunnittelulla on luotava pit-

38

kän tähtäimen visio ja strategia siitä miten kehitetään yhdyskunnan rakennetta, liikennejärjestelmää, viherjärjestelmää jne. Maankäytön suunnittelulla luodaan konkreettiset ja yksityiskohtaiset
sekä juridisesti sitovat edellytykset muutoksille ja rakennushankkeille.
Alla olevassa taulukossa 8 on kuvattu Pirkkalan kunnan maankäytön tunnuslukuja vuosilta
2011–2017.
MAANHANKINTA ja LUOVUTUS

Maanhankinta ha kaikki
Maanhankintamenot €
Maanmyyntivoitot €
Maanvuokraustulot €

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5,34

21,5

35,04

149,3

10,7

28,8

53,07

85 095

443 547

1 410 487

3 876 660

891 846

1 628 065

970 855

1 761 389

962 929

2 244 901

3 618 032

3 703 006

7 999 313

5 276 855

605 620

585 042

597 455

652 494

648 258

672 558

736 159

ASEMAKAAVAVARANNOT ASUMINEN
Aasemakaavavarannot
asuminen (Yksityinen)
Aasemakaavavarannot
asuminen (Kunta)
Kaikki asemakaavavarannot
asumiselle (Yhteensä)
Luovutettuja ok-tontteja (Kunta)
Luovutettuja kerros- ja
rivitalotontteja (Kunta)

67 955 k-m²
1600 as. / 4v.
9 999 k-m²
200 as. / 0,6 v.
77 954 k-m²
1800 as. / 4,6

61 302 k-m²
1500 as. / 3,6 v.
9 795 k-m²
200 as. / 0,6 v.
71 097 k-m²
1700 as. / 4,2 v.

38 066 k-m²
900 as. / 2,3 v.
9 795 k-m²
200 as. / 0,6 v.
47 861 k-m²
1100 as. / 2,8 v.

36 483 k-m²
34 694 k-m² 27 311 k-m2
900 as. / 2,2 v. 826 as. / 2,1 v. 650 as. 1,6 v.
74 483 k-m²
71 817 k-m² 102 781 k-m2
1800 as. / 4,4 v. 1710 as. / 4,3 2447 as. / 6,1 v.
110 966 k-m²
106 511 k-m² 130 092 k-m2
2700 as. / 6,6 v. 2536 as. / 6,3 3097 as. / 7,7 v.

18 843 k-m2
449 as. 1,1 v.
148630 k-m2
3539 as. / 8,8 v.
167473 k-m2
3987 as. / 10,0 v.

9

0

1

18

17

12

0

1

1

0

0

0

0

4

127 449 k-m²
23,5 ha / 4,7 v.
261 946 k-m²
59,9 ha / 12 v.
389 395 k-m²
83,4 ha / 16,7 v.

123 045 k-m²
24,1 ha / 4,8 v.
198 300 k-m²
45,8 ha / 9,2 v.
321 345 k-m²
69,9 ha / 14 v.

119 295 k-m2
23,3 ha / 4,7 v.
206 783 k-m2
43,4 ha / 8,7 v.
326 078 k-m2
66,7 ha / 13,3 v.

ASEMAKAAVAVARANNOT KAUPPA JA TEOLLISUUS
138 449 k-m²
Asemakaavavarannot kauppa / 88 682 k-m ²
teollisuus (Yksityinen)
17,7 ha / 3,5 v. 26,7 ha / 5,3 v.
Asemakaavavarannot kauppa / 33 2492 k-m²
teollisuus (Kunta)
73,6 ha / 14,7
Kaikki asemakaavavarannot
kauppa ja teollisuus (Yhteensä)
Luovutettuja teollisuustontteja
(Kunta)
Luovutettuja liiketontteja
(Kunta)
Asemakaavoja joista
maankäyttösopimukset kpl
Asemakaavoja hyväksytty
valtuustossa ha

421 174 k-m²
91,3 ha / 18,2

127 449 k-m²
23,5 ha / 4,7 v.
306 669 k-m²
251 576 k-m²
67,0 ha / 13,4 v. 57,8 ha / 11,6 v.
445 118 k-m²
379 025 k-m²
93,7 ha / 17,7 v. 81,3 ha / 16,3 v.

124 758 k-m2
24,4 ha / 4,9 v.
171 642 k-m2
35,2 ha / 7 v.
296 400 k-m2
59,6 ha / 11,9 v.

4

8

4

6

2

3

1

1

2

1

1

4

9

5

9

2

0

0

0

1

0

90,53

15,34

1,64

44,83

12,09

61,92

22,74

Taulukko 8: Pirkkalan kunnan maankäytön tunnuslukuja vuosilta 2011–2017

HAVAINTO:
Maanmyyntitulot vaihtelevat vuosittain huomattavasti. Siten maan myyntivoitot vaikuttavat kertaluonteisesti kunnan vuosikatteeseen.

SUOSITUS:
Tarkastuslautakunta suosittelee, että kunta selvittää, mikä vaikutus vuokrattavien tonttien osuuden lisäämisellä olisi kuntatalouden vakauteen ja ennustettavuuteen.
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Investoinnit
Investointimenot olivat yhteensä 13,4 milj. euroa, mutta maa-alueisiin tehty korjaus vuoden
2016 virheelliseen kirjaukseen, alentaa investointimenojen toteuman 12,9 milj. euroon. Maaalueiden hankintaan käytettiin 1,4 milj. euroa, mutta maa-alueiden menoja vähentävä 0,4 milj.
euron korjaus, alentaa maa-alueiden menot 0,97 milj. euroon.
Irtaimistohankintoja oli yhteensä 0,9 milj. euroa, josta suurin yksittäinen kohde oli uuden
lukion Silmun kalustaminen 0,38 milj. euroa.
Talonrakennusinvestoinnit olivat 6 milj. euroa (vuonna 2016: 2 milj. euroa) ja niistä suurin
investointikohde oli Nuolialan koulun rakentaminen 4,4 milj. euroa.
Kunnallistekniikan investoinnit olivat 4,8 milj. euroa (vuonna 2016: 5,8 milj. euroa).

4876, Nuolialan koulu

4 453 329 €
1 411 773 €

5030, Linnakallio

1 228 544 €

5101, Katujen ja vesih.saneeraus

970 885 €

1001, Maa-alueet

633 312 €

5008, Kurikka

468 603 €

4884, Yläaste

465 928 €

1030, Hyvinvointi/Sivistys irtain omaisuus
5007, Naistenmatka

301 249 €

5005, Kyösti

264 623 €

5002, Niemenmaa

255 827 €
0€

1 000 000 € 2 000 000 € 3 000 000 € 4 000 000 €

Kuvio 10: Pirkkalan kunnan 10 suurinta investointia vuonna 2017

Investointien sisällöistä
4876: Nuolialan koulun rakentaminen
5030: Jasperintien ja teollisuusalueen kunnallistekniikka, Muuraintie, Meluseinä
5101: Nuijamiehentie, Paineenkorotusaseman saneeraus, Suupankujan pohjoisosa, Kartanontien pääty,
Eerolantien pintarakenteet, Pereen pumppaamon saneeraus
1001: Kunnan tekemiä maa-aluehankintoja
5008: Linnakiven kunnallistekniikan rakentamista
4884: Yläasteen eli Suupanniityn koulun peruskorjausta
1030: Uuden lukion Silmun kalustamisen osuus noin 380 000 euroa, loput muiden koulujen ja kirjaston
irtaimen omaisuuden hankintoja
5007: Kevytväylä Ransupuisto-Koulutie, Ratsutilan pintarakenteet ja kohtauspaikka, Suupankujan
pohjoisosa ja pintarakenteet, Pysäköintialue Perkiöntien varteen
5005: Uuden kaava-alueen kunnallistekniikka
5002: Soljan liittymä (Kauppiaankatu), Kauppiaankadun katuvalaistus, Soljan ulkoilureitit
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HAVAINTO:
Pirkkalan yhteislukion lukuvuoden 2017–2018 uudessa lukiorakennuksessa Silmussa aloitti 238 lukion opiskelijaa ja 13 Tredun kaksoistutkinnon opiskelijaa. Ensimmäisen vuoden opiskelijoita aloitti
72. Ulkopaikkakuntalaisia lukiossa opiskeli 34. Silmun ensimmäisiä ylioppilaita lakitettiin 5.12.2017
yhteensä 8.
Lukuvuosi on sujunut hyvin ja uusi lukiorakennus on täyttänyt kaikki odotukset erittäin hyvin. Henkilökunta ja opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä. Tilat ovat monimuotoiset, valoisat ja toimivat. Tilaratkaisut ovat lisänneet yhteisöllisyyttä ja mahdollistaneet uuden opetussuunnitelman mukaisen
opetuksen järjestämisen. Lukiolla on vieraillut paljon erilaisia ryhmiä eri puolilta Suomea, ja myös
ulkomailta, tutustumassa uusiin tiloihin ja ratkaisuihin.
Kuntalaiset ovat käyttäneet lukion tiloja juhliin, tapahtumiin, kokouksiin ja koulutuksiin. Pirkan
opistolla on ollut tiloja ilta- ja viikonloppukäytössä opetuksessa ja musiikkitapahtumissa. Myös
seudullisia opettajien ja rehtoreiden kokouksia sekä koulutuksia on järjestetty useita. Tilojen käyttöaste on ollut korkea ja palaute tiloista on ollut erittäin positiivista.

Kuva 1: Pirkkalan uusi lukio Silmu

41

5.5. Ympäristöterveys
Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (PIRTEVA), huolehtii Pirkkalan, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän, Vesilahden ja Hämeenkyrön alueella ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta.
Ympäristöterveydenhuollon valvontaan kuuluvat: asumisterveys ja sisäilma, elintarvikevalvonta,
talousveden valvonta, terveydensuojelu, tupakkalain valvonta ja nikotiinivalmisteet sekä uimavesien valvonta.

Ympäristöterveyslautakunta
Pirkkalan kunnassa 1.6.2017 voimaan tulleen uuden hallintosääntö- ja organisaatiouudistuksen
myötä Pirtevan toiminta eriytettiin oman lautakunnan alaisuuteen. Ennen uudistusta ympäristöterveydenhuollon jaosto toimii perusturvalautakunnan alaisuudessa.
Ympäristöterveyslautakunnassa on seitsemän jäsentä, johon Pirkkala vastuukuntana valitsee kaksi
jäsentä ja muut yhteistoiminta-alueen kunnat yhden jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeää Pirkkalan kunta.
Lautakunnan esittelijänä toimii ympäristöterveyspäällikkö.

Talousarvio ja kustannusten jako
Ympäristöterveydenhuollon taloutta hoitaa Pirkkalan kunta. Ympäristöterveysvalvonnan kustannuksia ei eritellä kuntakohtaisesti eri kustannuspaikkoihin. Ympäristöterveysvalvonnan kustannukset jaetaan (100 %) asukaslukupohjaisesti. Eläinlääkinnän kustannukset jaetaan eläinlääkinnällisten suoritteiden perusteella. Henkilöstöhallinnon, kirjanpidon ja yleislaskutuksen sisäiset kustannukset sisällytetään ympäristöterveydenhuollon budjettiin.
Toiminnasta kerättävät valvontamaksut eli maksutuotot kattoivat vuonna 2017 noin 25 % toimintakuluista. Valtakunnallinen valvontamaksujen kattavuus on noin 19 %. Kunnat vastaavat maksuosuuksista seuraavasti:
˗
˗

valvonnasta asukasluvun mukaan (Hämeenkyrö 9 %, Lempäälä 18 %, Nokia 27 %, Pirkkala 16
%, Vesilahti 4 % ja Ylöjärvi 27 %) ja
eläinlääkinnästä tehtyjen toimenpiteiden/hoidettujen potilaiden mukaan (Hämeenkyrö 33 %,
Lempäälä 17 %, Nokia 7 %, Pirkkala 6 %, Vesilahti 13 % ja Ylöjärvi 24 %).

Pirkkalan laskuttaa kuntien kustannusosuudet kesäkuussa ennakkolaskulla ja tasauslasku tehdään
tammikuun loppuun mennessä.
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6. Tarkastuslautakunnan muut havainnot ja arviot
6.1. Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia Pirkkalassa
Pirkkala juhli Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä arviointivuoden aikana järjestämällä muun
muassa erilaisia tapahtumia. Itsenäisyyden juhlavuosi huipentui kaikille kuntalaisille avoimeen
itsenäisyyspäivän juhlaan, joka järjestettiin Pirkkalan vapaa-aikakeskuksella 6.12.2017. Juhla
järjestettiin yhteistyössä kunnan kulttuuripalvelujen, sosiaalipalvelujen, ikääntyneiden palvelujen ja kunnan neuvostojen (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorten neuvosto) sekä foorumien (seniorifoorumi, perhefoorumi, työikäisten hyvinvointifoorumi) kanssa.
Esihistorialliset linnut
Kuvataiteilija Tiia Heinosen, taiteilijanimeltään TOÛA TOÛA, voitti Pirkkalan juhlavuoden avoimen taidekilpailun Taidetta ympäristössä – löytäjä saa pitää. Voittanut teosehdotus on nimeltään Aves Prehistorica – Esihistorialliset linnut. Keraamiset muinaislinnut pyrähtivät kesällä
2017 eri puolille kuntaa. Lintujen löytäjät saivat pitää teokset muistona Suomi 100-juhlavuodesta. Muinaislintupoikueen kantaäiti (lintu numero 1/41), jonka kuva on tämän arviointikertomuksen kannessa, pesii nykyään Pirkkalan pääkirjastolla.
Muinaismarkkinat
Reipissä vietettiin 15.–16.7.2017 jo toista kertaa Pirkkalan muinaismarkkinat -teematapahtumaa, joka ammentaa aiheensa alueella tehdyistä rautakautisista löydöistä ja viikinkiajasta.

Kuva 2: Harmaasusien taistelunäytös Pirkkalan muinaismarkkinoilla
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Suomi 100 -tapahtumakylä
Suomi 100 -tapahtumakylä oli sijoitettuna Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen läheisyyteen kesäelokuun ajan. Tapahtumakylä koostui kahdesta erikseen varattavasta kontista, esiintymistilasta
ja katsomosta sekä nurmialueella olevasta vapaasta tilasta, johon toimijat saivat pystyttää sopimukseen mukaan omia tapahtuma- ja toimintapisteitään. Kylän tilat olivat juhlavuoden Yhdessä-teeman mukaisesti maksuttomia ja kaikkien avoimesti varattavissa. Tapahtumakylän kolmessa eri tilassa oli kesän aikana varauksia yhteensä 168 kpl (yhteensä noin 2 350 tuntia),
joista kunnan sisäisiä varauksia oli 42 kpl ja ulkoisina varaajina oli noin 24 eri toimijaa.

Kuva 3: Suomi 100 -tapahtumakylän avajaiset 4.6.2017

Pirkkalan opastetut kierrokset
Pirkkalan kotiseutuoppaat perehdyttivät asiakkaita juhlavuoden aikana pitäjän pitkään ja rikkaaseen historiaan bussi- ja kävelykierroksilla. Retkille osallistui noin 1 200 henkilöä.
Pirkkalan Suomen kasvot -keräys
Pirkkalan kunta juhlisti sata vuotiasta Suomea ikuistamalla oman kunnan asukkaita Suomen
kasvot -kuvituksiin. Asukaat saivat halutessaan osallistua Pirkkalan Suomen kasvot -keräykseen
tekemällä kuvastaan sinivalkoinen piirrosversion valtioneuvoston kanslian Suomen kasvot -sovelluksella ja lähettämällä kuvan kuntaan. Pirkkalan kunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen kansi
koostuu eräistä keräyksen sinivalkoisista kasvokuvista.
HAVAINTO:
Pirkkalassa tehtiin arviointivuonna hienoa kulttuurityötä. Työtä tulee jatkaa yhteistoiminnassa
kuntalaisten ja yhteisöjen kanssa pirkkalalaisen identiteetin vahvistamiseksi.
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7. Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle
Tilintarkastuskertomuksen mukaan kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten
mukaisesti. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajien esitykseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Kuva 4: Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunta 1.6.2017–2019: Kuvassa edessä vasemmalta, Liisa Siltanen,
vpj. Pirjo Kivelä, siht. Johanna Järvensivu ja Matti Pirhonen. Takarivissä vasemmalta, Marjo Vuorenmaa,
Juha-Pekka Oksanen, Ahto Aunela ja pj. Mikko Kuoppa.
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Pirkkalan kunnassa otettiin käyttöön yllä olevan kuvion 11 mukainen uusi organisaatiomalli 1.6.2017, kun valtuustokausi vaihtui. Pirkkalassa jatkettiin
pormestarimallilla, mutta poliittinen ja viranhaltijaorganisaatio muuttuivat. Muutoksessa esimerkiksi lautakuntien määrä pieni. Valtuuston, kunnanhallituksen ja lakisääteisten keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi kunnassa on nyt kaksi toimialalautakuntaa vanhan neljän sijaan. Toimielinrakenteen ulkopuolelle muodostettiin asioita valmistelevia valiokuntia, jotka eivät ole virallisia toimielimiä eikä niillä ole päätösvaltaa. Kunnanhallitus on nimennyt kaudeksi 2017–2019 kolme valiokuntaa: tulevaisuusvaliokunnan, kestävän kehityksen valiokunnan ja elämänlaadun valiokunnan.

Kuvio 11: Pirkkalan kunnan organisaatio 1.6.2017 lukien
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