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1. Puheenjohtajan katsaus 
 
Hyväksytty uusi kuntastrategia tekee Pirkkalan kunnasta viiden tähden kunnan. Pelkät tähdet kunta-
strategiassa eivät tee kunnasta aikaisempaa parempaa, vaan toiminnan ja tekojen on vastattava strate-
giassa esitettyjä tavoitteita. Kunnan tulosyksiköt pääsivät mittelemään strategiapelin herruudesta Vii-
den tähden Pirkkala-pelillä vuoden 2019 alussa. Pelin tavoitteena oli saada henkilöstö syventymään, 
mitä viiden tähden kunnalla tavoitellaan. Viiden tähden pohjalle laadittu talousarvio asetti myös tarkas-
tuslautakunnalle uudet haasteet arvioitikertomuksen laadintaan. 
 
Kuntien taloudellinen tilanne koko maassa jatkui kireänä ja Pirkkalassakin tehtiin peräkkäin toinen tap-
piollinen tilinpäätös vuodelle 2019. Taloudellinen tulos oli parempi mitä talousarviossa arvoitiin, mutta 
tappiota kertyi 0,9 miljoonaa euroa. Verotulot lähtivät viimein selvään kasvuun, kun ne edellisenä 
vuonna kasvoivat vain 0,7 prosenttia. Vuoden 2019 verotulojen kasvu oli 4,9 %, kunnallisverotuksessa 
kasvu oli 5,3 %. Myös valtionosuudet kasvoivat 10,3 prosenttia eli 1,2 miljoonaa euroa. On huomattava, 
että tästä 0,8 miljoonaa euroa on verotulojen kompensaationa saatu kertaluontoinen erä. 
 
MAL3-sopimuksen mukaisia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei valmistunut lainkaan vuonna 2019. 
Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarve on jatkuvasti olemassa ja erityisesti nuoret tarvitsevat it-
senäistyessään useimmiten ensiasunnoksi vuokra-asuntoa. Kunnan tulee lisätä toimia, jotka edesautta-
vat MAL-sopimuksen mukaisten vuokra-asuntojen rakentamista. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen 
tarjonta mahdollistaisi Pirkkalalaisten nuorten asumisen kotikunnassa. 
 
Pirkkalassa on suuret investointitarpeet erityisesti koulujen rakentamiseen. Suuret investoinnit asetta-
vat myös kunnan taloudellisen kantokyvyn koetukselle. On pyrittävä porrastamaan investointeja niin, 
että ne edesauttavat väistötiloista irti pääsemistä ja samalla pienentämään vuokrakuluja. Investoinnit 
kouluihin ja päiväkoteihin ovat tulevaisuusinvestointeja Pirkkalan lapsille ja nuorille. Samalla luodaan 
hyvät työskentelymahdollisuudet päiväkotien ja koulujen ammattitaitoiselle henkilöstölle. 
 
Pirkkalassa on seutukunnan paras työllisyys, mutta tästä huolimatta työttömiä oli edelleen 612 henki-
löä vuoden 2019 lopussa. Valitettavasti avoimet työpaikat ja työttömien ammattitaito eivät kohtaa riit-
tävän hyvin. On edelleen syytä kehittää uusia malleja, joilla työttömät ja työpaikat saadaan kohtaa-
maan nykyistä paremmin. Vänkäri-mallilla on saavutettu myönteisiä tuloksia ja yhteistyötä paikallisten 
yritysten kanssa on syytä edelleen kehittää. 
 
Terveyskeskuksen toiminta on ollut tuloksellista verrattuna muihin seutukunnan kuntiin. Erikoisairaan-
hoidosta ei tullut vuoden vaihteen jälkeen ikävää lisälaskua. On tärkeää, että tarvittavaan hoitoon pää-
see nopeasti, koska se on potilaan ja kunnan etu. 
 
Pirkkalan taloutta on vahvistanut maanmyyntitulot. Nyt kaavoitetut yritys-ja liiketontit ovat loppu-
massa, mikä tulee merkitsemään jopa miljoonien eurojen aukkoa kunnan tuloissa. Kysyntää liike-ja yri-
tystonteille on edelleen. On etsittävä kaikki mahdollisuudet, että tonttipulasta päästään. On huomat-
tava, että yritys tuo työpaikkoja sekä välillisiä tuloja kuntaan tontin myyntihinnan lisäksi. Kasvava kunta 
luo mahdollisuudet pitää kunnan palvelutaso edelleen hyvällä tasolla ja monipuolistaa palveluja edel-
leen.  
 
Pirkkala on menestynyt hyvin erilaisissa kuntalaisten tyytyväisyyttä mittavissa 
tutkimuksissa. Hyvän ja laadukkaan palvelutason mahdollistaa ammattitaitoinen 
henkilöstö, joka on valmis auttamaan kuntalaisia elämän eritilanteissa. 
 
 

  
Mikko Kuoppa 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja  
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2. Tiivistelmä 
 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko Pirkkalan valtuuston 
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa 
toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. 
 
Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu lakisääteiseen valtuustokauden 
kattavaan arviointisuunnitelmaan ja vuosittain laadittavaan työohjelmaan. 
Arviointikertomus sisältää tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arvioinnin 
tulokset. Uusi Viiden tähden kuntastrategia asetti tarkastuslautakunnan 
arviointityölle uudet haasteet.   
 
Valtuusto hyväksyi 14.5.2018 kuntastrategian vuosille 2018–2022. Kunta-
strategiassa on viisi teemaa: työ, talous, ympäristö, hyvinvointi ja asenne. 
Tavoitteille on määritelty keinot, joiden avulla tavoitteet saavutetaan. 
Kuntastrategian viisi tavoitetta ohjaavat kohti visiota: viiden tähden kun-
taa. Strategian toteutumista seurataan mittaristolla, joka on laadittu Pirk-
kalan kuntastrategian seurantaa varten. Mittaristo on jaoteltu strategian 
tavoitteiden mukaisesti viiteen luokkaan ja kussakin luokassa on 5–6 mit-
taria. 
 
Valtuusto oli asettanut vuoden 2019 talousarviossa 22 strategiaa toteutta-
vaa toimenpidettä. Strategian toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan mit-
tareiden tuloksiin ja edelleen tähtiluokituksen muodostumiseen strategia-
kauden aikana. Kunnanhallitus ei ole antanut tilinpäätöksessä omaa käsi-
tystään strategiaa toteuttavien toimenpiteiden toteutumisesta millään as-
teikolla, joita tarkastuslautakunta voisi arvioida. Tämän vuoksi arviointi-
kertomuksessa esitetty tarkastuslautakunnan näkemys on vain suuntaa 
antava.  
 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan valtuuston asettamista strategiaa 
toteuttavista toiminnallisista vuositavoitteista vuoden 2019 aikana toteu-
tui 18 kpl ja 4 kpl toteutui osittain. 
 
Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi, miten Viiden tähden kunta –strategian 
tähtiluokitus ja sen taustalla oleva mittaristo kussakin luokassa (työ, ta-
lous, hyvinvointi, asenne) on kehittynyt vuoden 2019 tilinpäätökseen sisäl-
tyvän raportoinnin perusteella. Koko strategian toteutumista kuvaava Vii-
den tähden kunta-tähtiluokituksessa ei tapahtunut arviointivuoden aikana 
muutosta eli se pysyi arviovuoden aikana 3,60.Tavoitekohtaisissa tähti-
luokituksissa muutosta tapahtui kahdessa; hyvinvoinnin tähtiluokitus laski 
0,2 ja asenteen tähtiluokitus parani 0,2.   
 
Pirkkalassa vuosikate aleni ja tilinpäätös oli tappiollinen 907 763 euroa. Ai-
kaisemmilta vuosilta on kertynyt laskennallista ylijäämää ja sitä on vielä yli 
43 miljoonaa euroa.  
 
Pirkkalan kunnan talouden tappiollisuuteen vaikuttaa erittäin suuret inves-
toinnit, jotka valmistuessaan tuovat myös säästöjä vuokramenojen vähen-
tymisenä. Verotulojen 4,9 % kasvu oli myönteinen ja se mahdollistaa Pirk-
kalan talouden tasapainon saavuttamiseen. Suurten investointien valmis-
tumisen jälkeen on kunnan talouden tasapainottamisen aika. Talouteen 
on nousut pandemian musta pilvi ja sen kokonaisvaikutusta vuoden 2020 
taloudelliseen tulokseen ei voi vielä tarkasti ennustaa. 
 

  

TARKASTUSLAUTA-
KUNTA OSANA KUN-
NAN OHJAUSJÄRJES-
TELMÄÄ 

Kuntastrategia 
 

Valtuusto hyväksyy kun-

nan ja kuntakonsernin toi-

minnan ja talouden pitkän 

tähtäimen tavoitteet. 

Talousarvio- ja suunni-

telma: toteuttaa kunta-

strategiaa 
 

Valtuusto hyväksyy kun-

nan ja kuntakonsernin toi-

minnan ja talouden tavoit-

teet talousarviovuodelle ja 

suunnitelmakaudelle. 

Tilinpäätös 
 

Kunnanhallitus antaa toi-

mintakertomuksessa selvi-

tyksen valtuuston asetta-

mien tavoitteiden toteutu-

misesta. Tilintarkastuksen 

jälkeen valtuusto vahvis-

taa tilinpäätöksen ja 

myöntää vastuuvapauden. 

Arviointikertomus 
 

Tarkastuslautakunnan ar-

vio, ovatko valtuuston 

asettamat toiminnan ja ta-

louden tavoitteet kun-

nassa ja kuntakonsernissa 

toteutuneet ja onko toi-

minta järjestetty tuloksel-

lisella ja tarkoituksenmu-

kaisella tavalla. 

Kunnanhallituksen 

lausunto 
 

Kunnanhallitus antaa val-

tuustolle lausunnon toi-

menpiteistä, joihin se on 

ryhtynyt arviointikerto-

muksen johdosta. 
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3. Tarkastuslautakunnan arviointi- ja tarkastustoiminta  
 
3.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (410/2015) mukaan valmistella hallinnon ja talouden tar-
kastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan 
ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tulokselli-
sella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta huolehtii lisäksi kunnan ja sen tytäryhteisö-
jen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastus-
lautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan 
taloussuunnitelman riittävyyttä. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidon-
naisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 
 
Kuntalain lisäksi valtuuston hyväksymä Pirkkalan kunnan hallintosääntö sääntelee tarkastuslautakun-
nan toimintaa. Sen mukaan lautakunnan tehtävänä on  
 
1. seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintar-

kastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittä-
miseksi, 

 
2. huolehtia, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkas-

tuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä 
 

3. tehdä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtä-
vien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvi-
oinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutet-
tuja. 
 
Nykyinen valtuustokausi alkoi 1.6.2017. Pirkkalan 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. Valtuusto valitsi 22.10.2018 (§ 66) Juha-Pekka Oksasen 
tilalle varsinaiseksi jäseneksi Jorma Turusen ja tämän varajäseneksi Sinikka Ristimäen lautakunnan jäl-
jellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
Valtuusto valitsi 10.6.2019 (54 §) tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 taulukossa 1 
mainitut seitsemän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuusto valitsi 
9.9.2019 (68 §) Jorma Turusen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Tapio Matsolan ja tämän varajäseneksi 
Vesa Heikintalon lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi arviointivuonna 2019 erityisasiantuntija Johanna Järvensivu. 
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Taulukko 1. Tarkastuslautakuntien jäsenet arviointivuonna 2019 
 
 

Ulkoinen tilintarkastus 
 
Kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Niiden toiminta on 
kunnan muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta. Pirkkalan kunnan lakisääteisenä tilintarkas-
tusyhteisönä toimi arviointivuonna BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, HT Nina 
Nieminen. Valtuusto valitsi 27.3.2018 (40 §) yrityksen Pirkkalan kunnan tilivuosien 2018–2019 tilintar-
kastusyhteisöksi. Valtuusto päätti 14.5.2018 (38 §), että voimassa olevaa sopimusta tilintarkastuspalve-
luista jatketaan yhden vuoden optiolla ja sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes vuoden 2020 tilin-
tarkastus on loppuun suoritettu ja tilinpäätös hyväksytty. 
 

Sidonnaisuusilmoitusten valvonta 
 
Kuntalain (410/2015) mukaan määrätyillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on 1.6.2017 alkaen ollut 
velvollisuus ilmoittaa julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen koskee Pirk-
kalassa seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita: kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä, yh-
dyskuntalautakunnan jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia sekä varapu-
heenjohtajia, pormestaria, lautakuntien esittelijöitä ja kunnan johtoryhmän jäseniä. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset 
valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta saattoi arviointivuotta koskevat ilmoitukset valtuuston tie-
toon 9.12.2019 (§ 95).  
 
Pirkkalan kunnan julkaistut sidonnaisuusilmoitukset ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla. Tarkastus-
lautakunta tarkastaa ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.  

  

Lautakunnan jäsenet 1.6.2017-31.5.2019 Lautakunta 1.6.2019 lukien 

Varsinaiset jäsenet 
Henkilökohtaiset 
varajäsenet 

Varsinaiset jäsenet 
Henkilökohtaiset 
varajäsenet 

Mikko Kuoppa, pj. Tapio Kangasniemi Mikko Kuoppa Tapio Kangasniemi  

Pirjo Kivelä, vpj. Helena Rautakorpi Pirjo Kivelä  Helena Rautakorpi  

Ahto Aunela Kauko Järvensivu Ahto Aunela  Kauko Järvensivu  

Juha-Pekka Oksanen 

(22.10.2018 asti) 

Jorma Turunen 

(22.10.2018 alkaen) 

Jorma Turunen  

(22.10.2018 asti) 

Sinikka Ristimäki 

(22.10.2018 alkaen) 

Jorma Turunen 
(9.9.2019 asti) 
Tapio Matsola 
(9.9.2019 alkaen) 

Tapio Matsola 
(9.9.2019 asti) 
Vesa Heikintalo 
(9.9.2019 alkaen) 

Matti Pirhonen Mira Vuolli Matti Pirhonen  Mira Vuolli  

Liisa Siltanen Harri Kolu Liisa Siltanen Olli-Pekka Nolvi 

Marjo Vuorenmaa Susanna Soini Marjo Vuorenmaa  Susanna Soini  

https://www.pirkkala.fi/paatoksenteko/sidonnaisuusrekisteri/
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3.2. 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 erityi-
sesti keskittyy. Tavoitteena on, että valtuustokauden aikana 1.6.2017–31.5.2021 tehty arviointi kattaa 
olennaisimman kuntakonsernin toiminnan. Lautakunta tarkistaa koko toimikaudelle laaditun arviointi-
suunnitelman vuosittain. Vuosittaisessa työohjelmassa tarkennetaan kunkin vuoden arviointia ja määri-
tellään 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. Tarkas-
tusparien työ on valmistelevaa. Arviointityössä lautakuntaa avustaa lautakunnan sihteeri. 
 
Valtuusto valitsi 10.6.2019 (54 §) uuden tarkastuslautakunnan toimikaudelle 2019–2021. Tarkastuslau-
takunta päätti 24.9.2019 (69 §) jakaa kunnan toimialajaon mukaiset tulosaluevastuut tarkastuslauta-
kunnan jäsenille toimikaudeksi 2019–2021 ja jako on esitetty taulukossa 2. 
 
Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti tarkastuspareina lautakuntien ja tulos-
alueiden hallintokuntien toimintaa. Tarkastusparien muistiot on käsitelty lautakunnassa. 
 

Konsernihallinto  
Mikko Kuoppa 
 

Hyvinvointilauta-
kunta / Perusturva & 
Ympäristöterveysltk. 
 

Tapio Matsola ja  
Matti Pirhonen 

Hyvinvointilauta-
kunta / Sivistys 
 

Liisa Siltanen ja 
Marjo Vuorenmaa 

Yhdyskuntalauta-
kunta 
 

Pirjo Kivelä ja 
Ahto Aunela 

 

- kunnanhallitus 
- strategia ja kehittämi-

nen 
- yritys- ja työllisyyspal-

velut 
- hallinto ja viestintä 
- talous 
- henkilöstö 

 

- sosiaalipalvelut 

- lasten ja nuorten tuki-
palvelut  

- ikääntyneiden palvelut 
terveyspalvelut 
 

- ympäristöterveys 

 

- varhaiskasvatus 

- lasten ja nuorten kou-
lutus 

- hyvinvointia edistävät 
palvelut 

 

- ruoka- ja puhtauspalve-
lut 

- tilapalvelu 
- yhdyskuntatekniikka ja 

aluepalvelut 
- pelastustoimi 

- vesihuoltolaitos  
- yhdyskuntasuunnittelu 

ja valvonta 
 

 
Taulukko 2. Toimialajaon mukaiset tulosaluevastuut tarkastuslautakunnan jäsenille toimikaudeksi  
2019–2021 
 
 

Arvioinnin tietoperusta 
 
Tarkastuslautakunta ja tarkastusparit perehtyvät tarkastusaiheisiin tekemällä käyntejä yksiköihin ja 
tapaamalla viranhaltija- ja luottamushenkilöjohtoa, asiantuntijoita ja muita arviointikohteen vastuu-
henkilöitä. 
 
Arvioinnin tietoperustana ovat tarkastuslautakunnan ja tarkastusparien tarkastuskäynneillä ja tapaami-
sissa saadut tiedot ja tehdyt havainnot, selvitykset sekä toimintakertomustiedot, kunnan yksiköissä 
laaditut raportit ja muu niiden asiakirja-aineisto. Lisäksi ovat käytössä tilintarkastajan raportit.  
 
Tietolähteinä käytetään myös asukas- ja asiakaskyselyjen tuloksia sekä valtakunnallisia selvityksiä ja 
vertailuja, erityisesti naapurikuntien vertailutietoja. 
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Taulukko 3. Yhteenvetoa arviointivuoden aikana tarkastuslautakunnan kokouksissa kuulluista asiantunti-
joista 
 

 
 
Kuva 1. Tarkastuslautakunta tutustumassa Pereensaareen kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen ja elin-
keino- ja hankejohtaja Ahti Laakson johdolla kaavakierroksella 29.10.2019 

 
3.3. Arviointikertomusraportointi 
 
Tarkastuslautakunta laatii vuosittain valtuustolle arviointivuoden havainnot ja suositukset sisältävän 
arviointikertomuksen. Vuoden 2019 arviointikertomus on hyväksytty tarkastuslautakunnassa 
19.5.2020. 
 
Tarkastuslautakunta esittää valtuuston päätettäväksi, että kunnanhallitus ja lautakunnat ottaisivat 
huomioon toiminnassaan arviointikertomuksessa esitetyt suositukset ja havainnot, ja esittäisivät loka-
kuun 2020 loppuun mennessä tarkastuslautakunnalle valmiilla raportointipohjalla, mihin toimenpitei-
siin esitettyjen suositusten ja havaintojen johdosta on ryhdytty tai ryhdyttävä.   

Vuoden 2019 toiminnan arviointiin liittyen tarkastuslautakunta on kuullut seuraavia  
asiantuntijoita kokouksissaan. Lisäksi on kuultu useita muita kunnan työntekijöitä. 

22.1.2019 Hyvinvointijohtaja Harri Rönnholm ja perusturvajohtaja Paula Paavilainen kertoivat 
hyvinvointitoimialan ajankohtaisista asioista 

19.2.2019 Vesilahden tarkastuslautakunta oli tarkastuslautakunnan vieraana vanhustyön kes-
kus Pirkankoivussa 

26.3.2019 Tilinpäätöksen 2018 esittely, talousjohtaja Petri Lätti 

27.8.2019 Kansliapäällikkö Jaakko Joensuu esitteli kuntastrategiaa 2018–2022 

24.9.2019 Valtuuston puheenjohtajaTaru Tolvanen, valtuuston I vpj. Jarkko Hovilainen ja val-
tuuston II vpj. Rauno Lehtinen olivat tarkastuslautakunnan vieraina  

29.10.2019 Tarkastuslautakunta tutustui Pirkkalassa vireillä oleviin ja vireille tuleviin kaava-asioi-
hin kaavakierroksella kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen ja elinkeino- ja hankejoh-
taja Ahti Laakson johdolla 

19.11.2019 Suunnittelupäällikkö Tommi Ruokonen kertoi kuntastrategian 2018–2022 mittareista 
ja asetetuista tavoitteista, tietojohtamismallista sekä valmisteilla olevasta digisuun-
nitelmasta 

20.1.2020 Talousarvion 2020 esittely, talousjohtaja Petri Lätti  

18.2.2020 Tarkastuslautakunta kävi Vesilahden tarkastuslautakunnan vieraana 

15.4.2020 Tilinpäätöksen 2019 esittely, talousjohtaja Petri Lätti 
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4. Vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitettyjen arvi-
ointikertomussuositusten jälkiseuranta 
 
Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2018 arviointikertomuksessa havaintoja ja suosituksia, joihin kun-
nanhallitus antoi vastineensa lokakuussa 2018. Raportissa selvitettiin, miten tarkastuslautakunnan ha-
vaintoihin on reagoitu ja millaisiin toimenpiteisiin niiden perusteella on ryhdytty.  
 

Alla on esitetty, mihin suositusten mukaisiin toimenpiteisiin toimialoilla on ryhdytty. Toimenpiteiden 
seurantatietojen lähtökohtana on kunnanhallituksen valtuustolle antamat vastaukset ja kevään 2020 
aikana kerätyt lisätiedot. 
 

Taulukon liikennevalovärit:  
 

vihreä   asia on edennyt merkittävästi suosituksen suuntaan 
keltainen   havaittu joitakin toimia suosituksen suuntaan ja 

punainen   ei havaittuja toimia suosituksen suuntaan. 

 
 
TARKASTUSLAUTAKUNNAN SUOSITUKSET 
 

 

TOIMENPITEITÄ  
 

Väri-
koodi 

Kunnanhallitus & konsernihallinto  
Tytäryhteisöille pitää asettaa sitovia vuositavoitteita mit-
tareineen ja tavoitearvoineen kunnan talousarvioon. 

Vuoden 2019 talousarviossa asetettiin vuositavoitteita 
tytäryhteisöille 

 
 

Hyvinvointitoimiala/perusturva 

Uusia sopimuksia tehtäessä tarkastuslautakunta suosittaa 
kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että palvelusopi-
musten sopimussanktiot ovat riittävän suuret, jotta ne tur-
vaisivat sopimustenmukaisen palvelutason ylläpitämisen. 
 

Nykyisten tehostetun palveluasumisen kilpailutettujen 
palvelutuottajien ostopalvelusopimuksissa on määri-
telty sopimussanktiot. Vaativan tehostetun palvelu-
asumisen palveluntuottajan sopimusta hallinnoi Kun-
tien hankintapalvelut (Kuha), jonka kanssa tehdään tii-
vistä yhteistyötä kunnan valvontatehtäviin liittyen.  

*) 
 

Hyvinvointitoimiala/sivistys 

Oppilaiden käytössä olevien TVT-laitteiden puhdistus tulisi 
olla säännöllistä hygienian turvaamiseksi. 
 

Kasvava oppilaiden käyttöön hankittava laitekanta 
otetaan huomioon kouluissa myös puhtauden näkö-
kulmasta ja säännölliseen puhdistukseen varaudutaan 
vuoden 2020 talousarviovalmistelun yhteydessä. Tar-
koituksena on, että oppilaat puhdistavat laitteet sään-
nöllisesti asianmukaisia ja turvallisia puhdistusvälineitä 
käyttäen. 

**) 

Yhdyskuntatoimiala 

Tarkastuslautakunta kehottaa kuntaa tekemään rantarei-
tin rakentamissuunnitelmasta kokonaiskustannusarvion. 
 

Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt yleissuunnitel-
man Pirkkalan tulevasta rantareitistä joulukuussa 
2018. Kustannusarviossa on mukana rantareitin raken-
tamattomat osuudet. Laskelmiin sisältyy reitin raken-
taminen, valaistus, kalusteet ja viitoitukset. Ympäröi-
vän puiston rakentamiskustannukset sekä asemakaa-
voittamattomien alueet eivät sisälly yleissuunnitelman 
kustannusarvioon. Osuuksien kustannuslaskelma tar-
kentuu puistosuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 
 

***) 
 

 
 

Johtopäätökset 
 
Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksessa tehtyihin suosituksiin on reagoitu ja niiden 
mukaisiin toimenpiteisiin on lähes aina ryhdytty. Asiat ovat edenneet hyvään suuntaan. 
 
*) Arviovuoden 2019 aikana ei ollut asumispalveluihin liittyviä kilpailutuksia. Tarkastuslautakunnan saaman 
selvityksen mukaan tarkastuslautakunnan antama suositus tullaan huomioimaan tulevissa hankinnoissa ja 
tehtävissä sopimuksissa. Arviointivuoden 2019 aikana sopimusten valvontaa tehostettiin, sanktioita käy-
tettiin ja yhteistyötä tehtiin aluehallintoviranomaisten kesken. 
 



9 

 

Pirkkalan kunta valvoo vaativan tehostetun palveluasumisen yksikön toimintaa vuosittaisilla ennalta ilmoi-
tetuilla ja ennalta ilmoittamattomilla valvontakäynneillä hyvinvointilautakunnassa hyväksytyn valvonta-
suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2019 Aluehallintovirasto edellytti myös, että kaikkiin asumispalveluyksi-
köihin tehdään ylimääräinen ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti, josta piti raportoida kesäkuuhun 2019 
mennessä aluehallintoviranomaiselle.  
 
**) Tarkastuslautakunnan saamasta selvityksestä ei käynyt ilmi, onko laitteiden puhdistus jo aloitettu vai 
suunnitteilla. Tarkastuslautakunnalle jäi epäselväksi, millaiset ohjeet kouluille on annettu ja miten puhdis-
tusta valvotaan. 
 
***) Kunnassa on laadittu rantareitin yleissuunnitelma, jonka yhdyskuntalautakunta on käsitellyt ja 
hyväksynyt joulukuussa 2018. Rantareitin yleissuunnitelma sisältää yleissuunnitelmatasoisen kustan-
nusarvion. Kustannusarvio on ollut laadintahetkellä noin 350 000 euroa. Laskelmiin sisältyy reitin raken-
taminen, perusvalaistus, kalusteet ja viitoitukset. Kustannusarvio ei sisällä ympäröivän puiston rakenta-
miskustannuksia. Mikäli rantareitin toteutuksen yhteydessä halutaan ympäröiviin puistoihin osoittaa 
toimenpiteitä, tulee ne käsitellä osana tarkempaa puistosuunnitelmaa.  
 
Pirkkalan taajamaosayleiskaava sisältää ohjeellisen merkinnän rantareitistä. On oletettavaa, että tule-
vaisuudessa yleissuunnitelman mukaisen reitin lisäksi reitistö laajenee asemakaavoittamattomille alu-
eille Loukonlahdessa ja Naistenmatkanlahdessa. Asemakaavoitusvaiheessa suunnittelu tarkentuu. Tar-
kemman suunnittelun yhteydessä reitistö sovitetaan maisemaan ja sen sijainti sekä laatutaso tarkentu-
vat. Luotettavat kustannusvaikutukset näiden alueiden osalta voidaan arvioida vasta asemakaavoitus-
vaiheessa.  
 

 
 
Kuva 2. Tarkastuslautakunta tutustumassa rantareitin suunnitelmiin kaavakierroksella 29.10.2019 
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5. Pirkkalan kunnan taloudellisten tavoitteiden saavut-
taminen 
 
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä toimintatuotot (= sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot) ovat yhteensä 53,87 
miljoonaa euroa. Toimintakulut (= sisäiset ja ulkoiset toimintakulut) ovat yhteensä 150,04 miljoonaa eu-
roa. Toimintakate on -96,18 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen toteuma on 101,2 % ja toimintakulu-
jen 98,5 %.  
 
Kuntien verorahoitus koostuu verotuloista ja valtionosuuksista. Verotulojen kertymä on 90,25 miljoo-
naa euroa ja valtionosuuksien 12,55 miljoonaa euroa. Verotulojen toteuma on 100,7 prosenttia, joten ne 
olivat 0,65 miljoonaa euroa arvioitua suuremmat. Valtionosuuksien toteuma oli 100,2 % ja ne olivat 
noin 151 000 euroa arvioitua suuremmat. 
 
Kuviosta 1 voidaan nähdä, että Pirkkalassa valtionosuuksien asukaskohtainen euromäärä on huomatta-
vasti pienempi lähikuntiin verrattuna. Syynä tähän on verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus-
järjestelmä, jossa kuntien tulopohjassa olevia eroja tasataan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden 
tasauksella. Valtiovarainministeriön ohjaamassa järjestelmässä vauraammilta kunnilta siirretään kun-
nallis-ja yhteisöveroja vähemmän vauraisiin kuntiin. Tarkoituksena on taata ympäri Suomen kansalai-
sille tasavertaiset peruspalvelut niin, ettei kunnan veroprosentti nouse kohtuuttomaksi. Vuonna 2019 
verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus perustuu vuoden 2017 verotietoihin. 
 

 
 

Kuvio 1. Verotulot ja valtionosuudet euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa vuosina 2017–2019 
 

Pirkkalan kunnan vuosikate muodostuu verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja rahoitus-
kulujen jälkeen 6,77 miljoonaa euroa positiiviseksi. Muutetun talousarvion vuosikatearvio oli 3,06 mil-
joonaa euroa. Vuosikate on edelliseen vuoteen verrattuna vain noin 23 000 euroa suurempi. 
 
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhen-
nyksiin. Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli vuosikate kat-
taa 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 %, 2017: 132 %, 
2018: 83 %:a ja arviointivuonna 2019: 85 %:a poistoista. Talousarvion 2020 mukaan vuosikate on 7,49 
miljoonaa euroa ja poistot 8,69 miljoonaa euroa, eli vuosikate on 86,1 % poistoista.  
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Pirkkalan kunnan tilikauden tulos oli alijäämäinen 907 763 euroa. Kunnan edelliset alijäämäiset tulok-
set ovat olleet vuonna 2006 ja vuonna 2018.  
 
Pirkkalan kunnan toimintakate oli -96,18 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä 59,59 mil-
joonaa euroa ja ne nousivat edellisestä vuodesta 2,82 miljoonaa euroa. Toimintakate ilmoittaa, pal-
jonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. 
 
Pirkkalan kunnallisveroprosentti oli 20,0 vuonna 2019. Alla on Pirkkalan ja muiden lähikuntien kunnallisve-
roprosentit vuonna 2019.  
 

 
Taulukko 4: Kunnallisveroprosentti vuonna 2019 Pirkkalassa ja lähikunnissa 
 
 
Tilinpäätösajankohtana kunnan lainamäärä oli 54,78 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista lainaa oli 
49,78 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisista lainoista kiinteäkorkoisia oli 16 prosenttia (8,2 miljoonaa euroa) 
ja vaihtuvakorkoisia 84 % (41,6 miljoona euroa). Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko oli vuo-
den 2019 lopussa 0,566 %. Näiden lainojen keskimääräinen jäljellä oleva laina-aika oli 6 vuotta 3 kuu-
kautta.  
 
Asukasta kohden laskettu kunnan lainakanta oli 2 792 euroa, kun se 31.12.2018 oli 2 285 euroa/asukas. 
Tilastokeskuksen laatiman ”Kuntatalous neljännesvuosittain, 2019 4. vuosineljännes” -raportin mukaan 
Manner-Suomen kuntien lainat olivat 3 360 euroa/asukas, kun edellisenä vuonna vastaava lainamäärä oli 
3 051 euroa. Kuviosta 2 voidaan nähdä Pirkkalan lainamäärä per asukas menneen yhdentoista vuoden 
ajalta.  
 

 
 
Kuvio 2. Pirkkalan kunnan lainat euroa/asukas vuosina 2009–2019  
 
Pirkkalan kuntakonserniin kuuluu kolme tytäryhteisöä: Pirkkalan Jäähalli Oy (99,92 %), Niemenmaan 
Lämpö Oy (70,00 %) ja Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %). Lisäksi kuntakonserniin kuuluu kolme kun-
tayhtymää, joissa kunta oli vuonna 2019 jäsenenä: Tampereen kaupunkiseudun ky (4,48 %), Pirkanmaan 
liitto ky (2,86 %) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky konserni (1,64 %).  
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Kuvio 3. Pirkkalan kuntakonsernin lainojen kehitys vuosien 2009–2019 aikana 
 
 
Lähikuntien kuntakonsernien lainat per asukas vuonna 2019 on esitetty alla. Kuviosta 4 voidaan nähdä, 
että Pirkkalassa on pienin asukaskohtainen lainamäärä. 
 
 

 
 
Kuvio 4. Pirkkalan ja lähikuntien kuntakonsernin lainat euroa / asukas vuosina 2018 ja 2019 
 
 
Investointimäärärahoista käytettiin 87 prosenttia 
 
Vuonna 2019 investointeihin oli käytettävissä yhteensä 19,29 miljoonaa euroa. Toteutuneet investointi-
menot olivat 16,82 miljoonaa euroa eli käytettävissä olleista investointimäärärahoista 87 prosenttia 
käytettiin. Investointiosassa oli yhteensä 8 sitovaa hankeryhmää, jotka muodostuvat yksittäisistä pro-
jekteista.  
 
Maa-alueiden hankintaan käytettiin 1,5 miljoonaa euroa. Yhteensä maa-alueiden myyntitulot olivat 7,8 
miljoonaa euroa, jakautuen investointituloksi (295 000 €) ja tuloslaskelman pysyvien vastaavien myynti-
voitoiksi (7,5 miljoonaa euroa). Osakkeisiin kohdentuneet menot olivat noin 1,5 miljoonaa euroa, mikä 
sisältää sijoitukset Tampereen Seudun Keskuspuhdistamoon ja Pirkkalan Jäähalliin. Irtaimistohankin-
toja oli yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.  
 
Talonrakennusinvestoinnit olivat 6,2 miljoonaa euroa ja yhdyskuntatekniikan investoinnit olivat 6 mil-
joonaa euroa. Nuolialan koulu valmistui ja siihen käytettiin noin 3,6 miljoonaa euroa arviovuoden ai-
kana. Soljan lastentalon rakentaminen aloitettiin syksyllä 2019 ja rakennus valmistuu vuoden 2020 lop-
puun mennessä.  
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Kuva 3. Nuolialan koulun uusi laajennusosa otettiin koulukäyttöön elokuussa 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tarkastuslautakunnan arviointi kunnan taloudesta 
 

Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 1,8 miljardia euroa ja se aleni edellisestä vuodesta 0,3 miljar-
dilla eurolla. Myös Pirkkalassa vuosikate aleni ja tilinpäätös oli tappiollinen 907 763 euroa. Aikaisem-
milta vuosilta on kertynyt laskennallista ylijäämää ja sitä on vielä yli 43 miljoonaa euroa.  
 
Pirkkalan kunnan talouden tappiollisuuteen vaikuttaa erittäin suuret investoinnit, jotka valmistues-
saan tuovat myös säästöjä vuokramenojen vähentymisenä. Verotulojen kasvu 4,9 %:n oli myöntei-
nen ja se mahdollistaa Pirkkalan talouden tasapainon saavuttamiseen. Suurten investointien val-
mistumisen jälkeen on kunnan talouden tasapainottamisen aika. Talouteen on nousut pandemian 
musta pilvi ja sen kokonaisvaikutusta vuoden 2020 taloudelliseen tulokseen ei voi vielä tarkasti en-
nustaa. 
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6. Viiden tähden kunta –strategia ja sen mittarit 
 
6.1. Tähtiluokitus ja mittarit 
 
Valtuusto hyväksyi 14.5.2018 kuntastrategian vuosille 2018–2022. Kuntastrategiassa on viisi teemaa: 
työ, talous, ympäristö, hyvinvointi ja asenne. Tavoitteille on määritelty keinot, joiden avulla tavoitteet 
saavutetaan. Kuntastrategian viisi tavoitetta ohjaavat kohti visiota: viiden tähden kuntaa. Strategian to-
teutumista seurataan mittaristolla, joka on laadittu Pirkkalan kuntastrategian seurantaa varten. Mitta-
risto on jaoteltu strategian tavoitteiden mukaisesti viiteen luokkaan ja kussakin luokassa on 5–6 mittaria. 
 

 
 
Kuvio 5. Pirkkalan kuntastrategia Viiden tähden kunta vuosille 2018–2022 
 
 

Tähtiluokitus 
 
Talousarvion valmisteluhetkellä joulukuussa 2018 Viiden tähden kunta-tähtiluokitus oli 3,60. Tilinpäätök-
sessä tähtiluokitus pysyi samana (3,60) ja se on kuvattu tilinpäätöksessä alla olevilla tähtisymboleilla.  
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Mittarit ja toimenpiteet 
 
Strategiaa toteuttavat toimenpiteet ja valtuustokauden mittarit esitetään talousarvioissa ja niiden seu-
ranta tehdään tilinpäätöksien yhteydessä. Strategian toteutumista arvioidaan Viiden tähden kunta -tee-
man mukaisesti siten, että tähtiluokitus syntyy strategian mittareiden pistekesikiarvojen perusteella. Stra-
tegian toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan mittareiden tuloksiin ja edelleen tähtiluokituksen muodostu-
miseen strategiakauden aikana. Toimenpiteet on kytketty strategian tavoitteisiin ja keinoihin.  

 

Strategian mittarit 

 
Strategian toteutumista seurataan mittaristolla, joka on laadittu Pirkkalan kuntastrategian seurantaa var-
ten. Mittaristo on jaoteltu strategian tavoitteiden mukaisesti viiteen luokkaan (työ, talous, ympäristö, hy-
vinvointi, asenne) ja kussakin luokassa on 5-6 mittaria. Mittarit on pisteytetty asteikolla 0-5. Pisteytyksen 
taustalla on mittarikohtainen laskukaava, jossa on käytetty vertailukohtina muita kuntia tai hyödynnetty 
suoraan asukastutkimuksen tai muun vastavankaltaisen tutkimuksen tai indeksiluvun tuloksia. Kun kyse on 
vertailevasta mittarista, määräytyy Pirkkalan pisteluku sen perusteella, miten kunta sijoittuu muiden kun-
tien vaihteluvälin tulokset huomioiden. Jos mittarin tausta-aineistossa on ollut asukastutkimukseen tapaan 
käytössä jo valmiiksi pistearvosanat, on pisteasteikko mukautettu vastaamaan mittareiden asteikkoa 0-5. 
 
Kunkin tavoitteen yhtenä mittarina toimii hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku, joka mää-
räytyy suunnitelman mittareiden tulosten perusteella. Näissä mittareissa on käytössä strategian mittareita 
vastaavat laskentaperusteet. Mittareilla on omat painoarvonsa ja niistä lasketaan tavoitekohtaiselle mitta-
ristolle oma tähtiluokitus sekä koko strategian toteutumista kuvaavaa Viiden tähden kunta -tähtiluokitus. 
Tähtiluokituksen kehitystä seurataan tilikauden ja valtuustokauden tasolla. 
 

#viidentähdenpirkkala 

 
Pirkkalan kunnan henkilöstö tutustui uu-
teen kuntastrategiaan strategiapelin 
avulla. Esimiehet tutustuivat Viiden tähden 
Pirkkala -peliin vuoden 2018 lopussa ja heti 
vuoden 2019 alussa työyksiköt pääsivät 
esimiesten johdolla mittelemään strate-
giapelin herruudesta. Pirkut-intrassa jul-
kaistiin myös kunnan johtoryhmän tekemä 
video, joka johdatteli kuntastrategian 
maailmaan sekä sen keskeisiin teemoihin 
ja toimintaperiaatteisiin.  
 

Pelissä työyksiköt pohtivat, mitä strategia 
tarkoittaa juuri heidän kannaltaan, ja mi-
ten oma yksikkö voisi vaikuttaa asetettu-
jen tavoitteiden toteutumiseen. Strategia-
pelin avulla toimintaperiaatteet haluttiin 
saada ohjaamaan arkipäivän työtä. 

 

Kuva 4. Tiimien tähtipelaajia etsittiin Viiden 
tähden kuntastrategiapelin avulla. Kuva 
Viestinnän ja neuvonnan tiimin strategiape-
listä 31.1.2019. Kuva Emmi Ansiomäki. 

 
 
 
 
 

  

 

HAVAINTO:  
 

Henkilöstön asiakaslähtöisyyttä vahvistettiin muun muassa jalkauttamalla uutta strategiaa 
strategiapelin avulla. Strategian uudenlainen jalkauttamisen tapa pelillistämällä auttaa ymmär-
rettävällä tavalla hahmottamaan strategian kokonaisuutta. Strategiapeliä voisi hyödyntää 
myös luottamushenkilöiden kanssa. 
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7. Arvio Viiden tähden kunta –strategian tähtiluokituksen kehi-
tyksestä sekä strategiaa toteuttavien toimenpiteiden toteutumi-
sesta ja vaikuttavuudesta 
 
7.1. Kohti viiden tähden kuntaa –toiminnallisten vuositavoittei-
den toteutuminen 
 
Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on selvitettävä toimintakertomuksessa valtuustolle sen tilikau-
delle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja kuntakonser-
nissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ja raportoida valtuustolle, ovatko valtuuston asetta-
mat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet Pirkkalan kunnassa ja kuntakonsernissa.  
 

Strategian toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan mittareiden tuloksiin 
 
Valtuusto oli asettanut vuoden 2019 talousarviossa 22 strategiaa toteuttavaa toimenpidettä. Strate-
gian toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan mittareiden tuloksiin ja edelleen tähtiluokituksen muodostu-
miseen strategiakauden aikana.  
 
Kunnanhallitus ei ole antanut tilinpäätöksessä omaa käsitystään strategiaa toteuttavien toimenpitei-
den toteutumisesta millään asteikolla, joita tarkastuslautakunta voisi arvioida. Tämän vuoksi tässä esi-
tetty tarkastuslautakunnan näkemys on vain suuntaa antava.  
 
Lukujen 7.2.-7.6. taulukoissa esitetään tarkastuslautakunnan valtuuston asettamien strategiaa toteut-
tavien toimenpiteiden tavoitteiden toteutumisesta. Arvioinnissa käytetään seuraavia väriselitteitä ja 
symboleja: 
 

 = Toteutunut vähintään 90 % 

 = Keskeneräinen / osittain toteutunut, vähintään 50 % 

 = Toteutunut alle 50 %, ei lainkaan, tai ei voida arvioida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HAVAINTO:  
 

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan valtuuston asettamista strategiaa toteuttavista toiminnal-
lisista vuositavoitteista vuoden 2019 aikana 
 

-  18 kpl on toteutunut vähintään 90 %:sti, 
-  4 kpl on keskeneräinen / osittain toteutunut, vähintään 50 %:sti. 
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Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko asetetut strategiaa toteuttavat toimenpiteet sellaisia, että ne vievät 
kuntaa strategiassa asetettuun haluttuun tavoitetilaan. 
 
TAVOITTEET: NÄMÄ ASIAT HALUAMME SAAVUTTAA 
 

 
 
 
Viiden tähden kunta –strategian tähtiluokituksen kehittyminen 
 
Tarkastuslautakunta arvioi, miten Viiden tähden kunta –strategian tähtiluokitus on kehittynyt vuoden 2019 
tilinpäätökseen sisältyvän raportoinnin perusteella.  
 
Vuoden 2019 talousarvion valmisteluhetkellä joulukuussa 2018 Viiden tähden kunta-tähtiluokitus oli 3,60. 
Tilinpäätöksessä tähtiluokitus oli myös 3,60 eikä siinä ole tapahtunut kehitystä arviointivuoden aikana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HAVAINTO:  
 

Tavoitteiden toteutumisen arviointi on entistä hankalampaa, koska toimialoilla ei enää ole sel-
keitä omia toiminnallisia tavoitteita. Tehtävien täsmällisempi määrittely helpottaisi arviointia. 
Toiminnan vaikuttavuuden arviointi on vaikea toimenpiteiden lavean määrittelyn takia. 
 
Koska strategiaa toteuttavat toimenpiteet pyrkivät edistämään kunnan strategian toteutumista 
merkittävällä tavalla, niin on tärkeää, että niiden toteutumiseen panostetaan.  

SUOSITUS:  
 

Tarkastuslautakunta suosittelee, että talousarviossa tuodaan tarkemmin esille se, missä ajassa ja 
ja mitä asioita tehdään, jotta strategiaa toteuttavat toimenpiteet oikeasti toteutuisivat ko. ta-
lousarviovuoden aikana. Tuodaan esille suunnitellut konkreettiset toteutettavat asiat ja aikataulu 
eli kerotaan, mitä pitää saada tehtyä kesäkuun loppuun mennessä ja mitä vuoden loppuun men-
nessä. 
 

SUOSITUS:  
 

Koko strategiakauden välitavoitteiden määrittelemiseen on kiinnitettävä huomiota ja niitä toteut-
taviin toimenpiteisiin, jotta tarvittavia korjausliikkeitä ehditään tehdä ennen strategiakauden 
päättymistä. 
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7.2. Työ: Kehitämme houkuttelevimman työpaikka-alueen 
 

TYÖ  tähtiluokitus TP 2019: 3,20 > TA 2019: 3,20  
 

Strategian mittari ja painoarvo 
Lähtöti-

lanne  
Tilanne 

30.6.2019 
Tilanne 

31.12.2019 
Tavoite 

2021 

Tilanne 
31.12.2019 
lähtötasoon 
verrattuna? 

1.   Työlliset työvoimasta 25 % 75,4 % 75,4 % 75,4 % 77,5 % Ei kehitystä 

2.   Nuorisotyöllisyys 30 % 80,9 % 88,3 % 88,3 % 85 % Parantunut 

3.   Työpaikkaomavaraisuus 10 % 77,2 % 79,2 % 84,0 % 80 % Parantunut 

4.   Elinkeinopoliittinen mittaristo – Elpo (asteikko 4-10) 15 %  7,64 7,64 7,64 8,25 Ei kehitystä 

5.   Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku 
      (asteikko 0-5) 20 % 

3,9 3,9 3,9 4 Ei kehitystä 

 
Työ -teeman viidestä mittarista ei kolmen kohdalla ole tapahtunut mitään edistystä, kun vuoden 2019 lo-
pun tilannetta verrataan mittarin lähtötasoon. Sen sijaan kahden mittarin (2. ja 3.) kohdalla on jo nyt saa-
vutettu vuodelle 2021 asetettu tavoite. 
 

Tähtiluokituksessa ei ole tapahtunut muutosta arviovuoden 2019 aikana. 
 

 
 
 
TAVOITE: Kehitämme houkuttelevimman työpaikka-alueen 
 

Toimenpide 
Vastaava 
tulosalue 

Keino Toteuma 31.12.2019 / KH:n arvio 
Tark-
lan  
arvio 

1) Käynnistetään logistiikan ja ilmai-
lualan Kiihdyttämö yhdessä Busi-
ness Tampereen kanssa  

Yritys- ja 
työllisyyspal-
velut  

Kukoistava 
yritysekosys-
teemi 

Neuvoteltiin Tredun kanssa logistiikka- 
koulutuksen lisäämiseksi. Logistiikkakes-
kuksen esiselvitys tehtiin BT:n toimesta. 

 

2) Elinkeinotoimintaa palvelevan 
yritysyhteistyön (Vänkäri-malli) ke-
hittäminen  

Yritys- ja 
työllisyyspal-
velut 

Kukoistava 
yritysekosys-
teemi 

Vänkäri-mallia toteutettiin tehokkaasti 
paikallisesti ja lisäksi siitä tiedotettiin ak-
tiivisesti kaupunkiseudun muille toimi- 
joille. 

 

3) Yritysasiakkaiden palautejärjes-
telmän kehittäminen  

Yritys- ja 
työllisyyspal-
velut 

Tiivis yhteis-
työ 

Palautejärjestelmä on olemassa, mutta 
käyttöaste on edelleen alhainen. 

 

 
Valtuusto oli asettanut TYÖ teemalle 3 toimenpidettä, jolla asetettua strategian keinoa toimenpide ensi-
sijaisesti toteuttaa. 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA 
JA VAIKUTTAVUUDESTA 
 
 
1) Käynnistetään logistiikan ja ilmailualan Kiihdyttämö yhdessä Business Tampereen 
kanssa –toimenpide toteutui. 
 
 
2) Elinkeinotoimintaa palvelevan yritysyhteistyön (Vänkäri-malli) kehittäminen –
toimenpide on toteutunut. Vuoden 2019 aikana 22:ssa eri yrityksessä oli työkokei-
lussa 27 eri henkilöä. Heistä työkokeilun jälkeen kunnan työsuhteeseen ja sen siir-
toon em. yrityksiin eteni 24 henkilöä. 
 
 
3) Yritysasiakkaiden palautejärjestelmän kehittäminen –toimenpide toteutui osit-
tain. Kyseessä on Surveypal-ohjelmalla tehtävä palautekysely asiakkaille. 
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7.3. Talous: Mahdollistamme tasapainoisen kehityksen 
 
TALOUS tähtiluokitus TP 2019: 3,80 > TA 2019: 3,80 
 

Strategian mittari ja painoarvo 
Lähtöti-

lanne 
Tilanne 

30.6.2019 
Tilanne 

31.12.2019 
Tavoite 

2021 

Tilanne 
31.12.2019 
lähtötasoon 
verrattuna? 

6.   Verotulot € / asukas 20 % 4 442  4 444  4 444  4 550  Parantunut 

7.   Lainakanta € / asukas 25 % 2 196  2 539  2 539  4 000  Parantunut 

8.   Toiminnan ja investointien rahavirta 
       (5 v kertymä / asukas) 30 % 

-23 -537 -537  -1 750  Parantunut 

9.   Kunnallisveroprosentti 15 % 20 % 20 % 20 % * Ei kehitystä 

10. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku 
       (asteikko 0-5) 10 % 

4,0 4,0 4,0 4,25 Ei kehitystä 

 
* Tavoitteena on, että kunnallisveroprosentti säilyy samalla tasolla suhteessa muihin kuntiin. 
 

 
 
Talous -teeman viidestä mittarista ei kahden (9. ja 10.) kohdalla ole tapahtunut mitään edistystä, kun vuo-
den 2019 lopun tilannetta verrataan mittarin lähtötasoon. Sen sijaan kolmen muun mittarin (6., 7. ja 8.) 
kohdalla on tapahtunut kehitystä kohti vuodelle 2021 asetettua tavoitetta.  
 

Tavoitteen 7. kohdalla voidaan todeta, että tavoite on epäselvästi ilmaistu. Mittarin tarkoituksena lienee 
ollut sen osoittaminen, ettei lainakanta ole kasvanut suunniteltua enemmän. Lineaarisesti tarkasteltuna 
tavoite on toteutunut. Asukasta kohden laskettu kunnan lainakanta oli 2 792 euroa vuonna 2019. Tilasto-
keskuksen laatiman ”Kuntatalous neljännesvuosittain, 2019 4. vuosineljännes” -raportin mukaan Manner-
Suomen kuntien lainat olivat keskimäärin 3 360 euroa/asukas. 
 

Tähtiluokituksessa ei ole tapahtunut muutosta arviointivuoden 2019 aikana. 
 

TAVOITE: Mahdollistamme tasapainoisen kehityksen 
 

Toimenpide 
Vastaava 
tulosalue 

Keino Toteuma 31.12.2019/ KH:n arvio 
Tark-
lan  
arvio 

4) Koulukeskuksen hankesuunnitte-
lun valmistuminen  

Tilapalvelu Kantokyvyn 
mukaiset 
investoinnit  

Koulukeskuksen hankesuunnitelma hy-
väksyttiin. 

 

5) Kotihoidon toiminnanohjauksen 
vaikutusten arviointi laadun, henki-
löstön hyvinvoinnin ja talouden mit-
tareilla  

Ikääntynei-
den palvelut 

Tietojohtami-
nen 

Asiakastyön välitöntä työaikaa mitattiin 
kuukausittain, henkilöstön hyvinvoinnin 
tilanne arvioitiin työhyvinvointikyselyllä. 
Talouden ja laadun mittareiden valinta 
jatkuu maakunnallisessa yhteistyössä  
(RAI -verkosto). 

 

6) Viher- ja ulkoliikuntapaikkojen 
tuotteistuksen käyttöönotto 

Yhdyskunta-
tekniikka ja 
aluepalvelut 

Tietojohtami-
nen 

Tuotteistus otettiin käyttöön vuoden 
2019 alussa. Tuotteistuksen käyttöä ja 
seurantaa kehitetään yhteistyössä mui-
den seudun kuntien kanssa.  

 

7) Kumppanuusmallien hyödyntämi-
nen investoinneissa  

Kunnanhalli-
tus, talous ja 
ict 

Vaihtoehtoi-
set toiminta-
mallit 

Koulukeskuksen rahoituksesta laadittiin 
toteutusmallivertailu syksyllä. Koulukes-
kuksen rahoitusmalli (kiinteistöleasing) 
hyväksyttiin.  

 

 

Valtuusto oli asettanut TALOUS teemalle 4 toimenpidettä, jolla asetettua strategian keinoa toimenpide 
ensisijaisesti toteuttaa.  
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA 
JA VAIKUTTAVUUDESTA 
 
 
4) Koulukeskuksen hankesuunnittelun valmistuminen –toimenpide toteutui.  
 
Kunnanhallitus hyväksyi 21.11.2019 § 307 hankesuunnitelman. Valtuusto päätti 
9.12.2019 § 93, että Koulukeskus -hankkeen rahoitus toteutetaan kiinteistöleasing-
mallilla siten, että hankkeen kokonaiskustannustarve on enintään 50 M€. Kohteen 
rakentamisen alustava aikataulu on 2021-2025 ja se täsmentyy hankkeen edetessä. 
Kappaleessa 9.4. (s. 43) on lisätietoa opetuskäytössä olevien toimitilojen kustannuk-
sista. 
 
Koulukeskuksen hankesuunnittelun lähtökohtana on monikäyttöiset tilat. Oppimis-
ympäristöjen suunnittelu on muuttunut uuden opetussuunnitelman myötä. Tilat 
suunnitellaan solumuotoisina. Tilojen avoimuuden aste ja solujen rakenne ratkais-
taan rakennussuunnitteluvaiheessa. Suunnittelussa on huomioitu kolmas sektori, 
joka mahdollistaa laajan iltakäytön eri toimijoiden tarpeisiin. 
 
 
5) Kotihoidon toiminnanohjauksen vaikutusten arviointi laadun, henkilöstön hyvin-
voinnin ja talouden mittareilla – toimenpide toteutui. 
 
Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän vaikutuksia 
ovat olleet yllä mainituissa kolmessa näkökulmassa seuraavat:  
- Henkilöstön hyvinvoinnin näkökulma: Asiakastyö jakaantuu nyt paremmin ja tasapuolisemmin. Sen myö-
tää työhyvinvointi on parantunut ja se on lisännyt tyytyväisyyttä. Henkilöstöllä on parempi mahdollisuus 
hallinnoida oman työn sisältöä. 
- Talouden näkökulmasta: Työpäivän tehokkuus ja läpinäkyvä seuranta; nyt nähdään päivittäisten asiakas-
käyntien välittömään työaikaan ja matkoihin kuluva aika aiempaa tarkemmin suunniteltujen toteutunei-
den kotikäyntien osalta. 
- Laadullinen tekijä: Vuoden 2020 alussa toiminnanohjausjärjestelmään käyttöön otettavan ”Omahoitaja-
osion” avulla voidaan vähentää asiakkaan hoitoon osallistuvien hoitajien vaihtuvuutta.  
 
Laatua seurataan systemaattisesti myös laaja-alaisen toimintakykyä mittaavaa RAI-järjestelmän avulla. 
RAI-järjestelmän avulla toteutettavalla palvelutarpeen arvioinnilla saadaan kokonaisvaltaisesti tietoa asi-
akkaan toimintakyvyn eri osa-alueista, terveydentilasta, voimavaroista ja elämäntilanteesta. Asiakkaan 
kanssa yhdessä tehtävä arviointi mahdollistaa myös asiakkaiden omien näkemysten, toiveiden ja tavoittei-
den huomioimisen.  
 
Edellä olevan toteuman perustella voidaan todeta, että henkilöstön hyvinvointi on parantunut ja taloudelli-
suus noussut, mutta laadullisuutta ei tässä vaiheessa voida arvioida. 
 
 
6) Viher- ja ulkoliikuntapaikkojen tuotteistuksen käyttöönotto – toimenpide toteutui.  
 
Edellisten vuosien tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia uuden tuotteistuksen takia. Tuotteistuksen avulla 
tavoitellaan muun muassa kustannusten tarkempaa kohdentamista ja erityyppisten palvelujen helpompaa 
vertailtavuutta. Kappaleessa 9.2. (s. 42) on esimerkkinä taulukko, johon on laskettu esimerkinomaisesti 
eräitä infrastruktuurin kustannuksia asukasta kohden.  
 
 
7) Kumppanuusmallien hyödyntäminen investoinneissa – toimenpide on toteutunut. 
 
Valtuusto päätti 9.12.2019 § 93, että Koulukeskus -hankkeen rahoitus toteutetaan kiinteistöleasing-mallilla 
siten, että hankkeen kokonaiskustannustarve on enintään 50 M€. Pirkkalassa on nykyisin käytössä kiinteis-
töinvestoinneissa leasingrahoitusta joissakin päiväkodeissa ja sosiaalitoimiston tiloissa.  
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7.4. Ympäristö: Luomme monimuotoisen elinympäristön 
 
YMPÄRISTÖ  tähtiluokitus TP 2019: 3,20 > TA 2019: 3,20 
 

Strategian mittari ja painoarvo 
Lähtöti-

lanne 
Tilanne 

30.6.2019 
Tilanne 

31.12.2019 
Tavoite 

2021 

Tilanne 
31.12.2019 
lähtötasoon 
verrattuna? 

11.   Joukkoliikennematkojen määrä / asukas 20 % 66 66 66 78 Ei kehitystä 

12.   Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen osuus  
         (MAL-sopimuksen toteuma-aste) 20 % * 

29 % 29 % 29 % 40 % Huom!)  
Ei kehitystä 

13.   Asukastutkimus - Kunta on viihtyisä paikka asua  
         (asteikko 0-5) 25 % 

4,5 4,4 4,4 4,5 Laskenut 

14.   Väestönkasvu 10 % 0,39 % 0,68 % 1,3 % 1,5 % Parantunut 

15.   Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku 
         (asteikko 0-5) 25 % 

4,4 4,4 4,4 4,5 Ei kehitystä 

         CO2-päästöt asukasta kohden ** 2,94 t  3,08 t  -- 

 
* Nykyinen MAL-sopimuskausi päättyy vuoteen 2019. Tavoitteena on, että toteutumisaste kauden lopussa olisi vähintään 
40 %. Tavoite määritellään erikseen uudelle sopimuskaudelle. 
** Lähtötilanne on vuoden 2017 tieto. Mittari lisättiin talousarviovalmistelun 2020 yhteydessä, eikä se vaikuta tähtiluoki-
tukseen.  

 

 
 
Ympäristö -teeman viidestä mittarista ei kolmen (11., 12 ja 15.) kohdalla ole tapahtunut mitään edistystä, 
kun vuoden 2019 lopun tilannetta verrataan mittarin lähtötasoon. Mittarin 12. kohdalla toteutuminen on 
arvioitu kuitenkin punaisella, koska kunta ei ole saavuttanut vuoden 2019 päättyneen MAL3-sopimuskau-
den tavoitteita. Talousarvion tavoitteena oli, että kohtuuhintaisen vuokra-asumisen osuus olisi 40 % 
MAL3- sopimuksen tavoitteesta. MAL3-sopimuksen toteuma-aste arviointivuoden lopussa oli kuitenkin 
vain 29 %. Sopimuksen mukainen tavoite oli 218 asuntoa, josta toteutui 63. Sivulla 45 on tarkempi selvitys 
MAL3-sopimuksen toteutumisesta. Yhden mittarin (13.) kohdalla on tapahtunut hienoista laskua asetet-
tuun lähtötasoon verrattuna. Sen sijaan yksi mittari (14.) on lähes saavuttanut vuodelle 2021 asetetun ta-
voitteen.  
 
Teeman mittareiden vuoden 2021 tavoitteita kohti ei olla juurikaan edetty. Arviota vaikeuttava tekijä on 
strategiakauden vaihtuminen ja välitavoitteiden puute väestökehitystä lukuun ottamatta. Uuden strate-
gian toimeenpano on vasta alussa ja käynnistettyjen toimenpiteiden vaikutukset eivät vielä ole näkyvissä. 
Kuitenkin on huomattava, että muun muassa joukkoliikenteen tavoitetaso on haastava toteuttaa ilman 
merkittäviä taloudellisia panostuksia ja kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon osuus ei onnistunut van-
han MAL3 -sopimuksen mukaisesti.  
 
Tähtiluokituksessa ei ole tapahtunut muutosta arviovuoden 2019 aikana. 
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TAVOITE: Luomme monimuotoisen elinympäristön  
 

Toimenpide 
Vastaava 
tulosalue 

Keino Toteuma 31.12.2019/ KH:n arvio 
Tark-
lan 
arvio 

8) Energiansäästötoimenpiteiden te-
hostaminen yleisillä alueilla  

Yhdyskunta-
tekniikka ja 
aluepalvelut 

Ekologisuus Valaistuksen saneerauksen toteutusta 
jatkettiin uusimalla katuvaloja kunnan 
kaavateillä. 

 

9) Viisaan liikkumisen edistäminen Yhdyskunta-
tekniikka ja 
aluepalvelut 
& 
Hyvinvointia 
edistävät pal-
velut 

Ekologisuus Ympäristönsuojelun ja kulttuuripalvelui-
den yhteistyönä suunniteltiin viisaan liik-
kumisen hanketta Pirkkalan muinais-
markkinat –tapahtumaan. 

 

10) Rantareitin yleissuunnitelman 
vaiheittaisen toteutuksen aloittami-
nen 

Yhdyskunta-
tekniikka ja 
aluepalvelut  

Viihtyisyys Niemenmaan metsän reitin rakentami-
nen valmistui väylän osalta joulukuussa. 

 

11) Hävikkiruoan vähentäminen Ruoka- ja 
puhtauspal-
velut  

Ekologisuus Toimintaa jatketaan ja laajennetaan.  

12) Keskustan kehittämissuunnitel-
man laatiminen  

Yritys- ja 
työllisyyspal-
velut &  
Yhdyskunta-
suunnittelu ja 
valvonta 

Viihtyisyys Elinvoimainen keskusta -valiokunta jatkoi 
aiemman Keskustan kehittämisvaliokun-
nan työtä.  

 

 
Valtuusto oli asettanut YMPÄRISTÖ teemalle 5 toimenpidettä, jolla asetettua strategian keinoa toimen-
pide ensisijaisesti toteuttaa. 
 
 

 
 
Kuva 5. Vanhan kunnanviraston ja virkailijatalon purkutyöt käynnissä 5.11.2o19  
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA 
JA VAIKUTTAVUUDESTA 
 
 
8) Energiansäästötoimenpiteiden tehostaminen yleisillä alueilla – toimenpide toteu-
tui.  
 
Energiansäästötoimenpiteinä on toteutettu yleisten alueiden valaistuksen uusimista 
Urheilutiellä, Ollikantiellä ja Kirkkotiellä. Lisäksi toteutettiin valaisinten hankinta 
Lentoasemantielle. 
 
 
9) Viisaan liikkumisen edistäminen – toimenpide on toteutunut osittain.  
 
Toimenpiteenä viisaan liikkumisen edistämiseen kuuluu paljon muutakin, kun vain 
kahden päivän tapahtumaa (Muinaismarkkinat) varten tehty liityntäpysäköinnin jär-
jestäminen. Arviovuoden aikana kunnassa on muun muassa hankittu pyöräilykatok-
sia joukkoliikenteen laatukäytävää varteen liityntäpysäköinnin edistämiseksi ja aloi-
tettu esimerkiksi Jasperintien yritysalueen joukkoliikenteen suunnittelu. 
 
Arviovuoden aikana viisaan liikkumisen suunnitelman toimenpiteiden valmistelua on 
jatkettu. Pirkkalan kunta liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon hel-
mikuussa 2019. Kuntaan perustettiin Hinku-tiekartan tekemiseksi Hinkuvaliokunta 
ja kunnan viranhaltijoista koostuva Hinku-työryhmä. Hinku-tiekartta valmistuu vuo-
den 2020 aikana. 

 
 

10) Rantareitin yleissuunnitelman vaiheittaisen toteutuksen aloittaminen – toimenpide toteutui.  
 
Niemenmaa-Solja toteutettu. Naistenmatkanlahden rantapuiston ja reitin suunnittelu käynnistetty. Ranta-
reitin hyväksytty suunnitelma rakennetaan olemassa oleva ympäristö ja luontoarvot huomioiden. Reitti 
suunnitellaan niin, että asutusalueiden lähiluonnon saavutettavuus paranee merkittävästi. Pääreitti toteu-
tetaan valaistuna. Reitin varrelle tulee muun muassa levähdyspaikkoja.  
 
 
11) Hävikkiruoan vähentäminen – toimenpide on toteutunut.  
 
Ruoan jakelu ja pilotointi seurakunnan ja työllisyyspalvelujen kanssa sekä ruuan jakelu käynnistettiin myös 
Nuolialankoulun nuorisotilassa. Ruoan jakelu jatkuu. 
 
 
12) Keskustan kehittämissuunnitelman laatiminen – toimenpide toteutui.  
 
Keskuskortteli luovutettu rakennusliikkeelle. Strateginen yleiskaava, Partolan osayleiskaava ja ratikan 
yleissuunnitelma käynnistyneet. Uusi Elinvoimainen keskusta -valiokunta aloitti työskentelyn 26.11.2019.  
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7.5. Hyvinvointi: Tuemme kaikkien kuntalaisten hyvinvointia 
 
HYVINVOINTI tähtiluokitus TP 2019: 3,80 > TA 2019: 4,00  
 

Strategian mittari ja painoarvo 
Lähtöti-

lanne 
Tilanne 

30.6.2019 
Tilanne 

31.12.2019 
Tavoite 

2021 

Tilanne 
31.12.2019 
lähtötasoon 
verrattuna? 

16.   Asukastutkimus - Elämänlaatuni on hyvä asuessani  
         Pirkkalassa (asteikko 0-5) 25 % 

4,4 4,3 4,3 4,5 Laskenut 

17.   Asukastutkimus - Olen tyytyväinen tämänhetkiseen 
         terveyteeni (asteikko 0-5) 15 % 

4,2 3,8 3,8 4,3 Laskenut 

18.   Lasten ja nuorten oppiminen ja liikkuminen –indeksi 
         perusopetuksessa (asteikko 0-5) 25 % 

2,9 2,8 2,8 3,5 Laskenut 

19.   Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku 
         (asteikko 0-5) 20 % 

3,7 3,7 3,7 3,8 Ei kehitystä 

20.   Ikävakioitu sairastavuusindeksi (indeksiluku) 15 % 85,8 85,8 85,8 * Ei kehitystä 

 
*Tavoitteena on, että sairastavuusindeksi säilyy samalla tasolla suhteessa muihin kuntiin. 

 

 
 
Hyvinvointi -teeman viidestä mittarista ei kahden (19. ja 20.) kohdalla ole tapahtunut mitään edistystä, 
kun vuoden 2019 lopun tilannetta verrataan mittarin lähtötasoon. Sen sijaan kolmen muun mittarin (16., 
17. ja 18.) kohdalla on tapahtunut hienoista laskua asetettuun lähtötasoon verrattuna. 
 
Tähtiluokitus on huonontunut arviointivuoden 2019 aikana. 
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TAVOITE: Tuemme kaikkien kuntalaisten hyvinvointia 
 

Toimenpide 
Vastaava 
tulosalue 

Keino Toteuma 31.12.2019/ KH:n arvio 
Tark-
lan  
arvio 

13) Ikääntyneiden asiakasohjauksen 
ja neuvonnan mallin vakiinnuttami-
nen 

Ikääntynei-
den palve-
lut, terveys-
palvelut  

Mielekäs 
arki 

Asiakasohjausta seurattiin kunta- ja maakuntatasoi-
sesti seurantatyökalun avulla kuukausittain.  

 

14) Lasten ja nuorten kohtaamisen 
ja kuulemisen toimintatapoja kehi-
tetään  

Hyvinvointi-
lautakunta  

Syrjäytymi-
sen ehkäisy 

Ikätasoisia yhteenvetoja tehtiin mahdollisuuksien 
mukaan n. 25 %:lle asiakkaista. Henkilöstö aloitti 
THL:n "Luo luottamusta, suojele lasta" -verkkokou-
lutuksen. Lisäksi henkilöstöä osallistui Lapset pu-
heeksi -koulutukseen. 

 

15) Lasten ja nuorten tunne- ja vuo-
rovaikutustaitojen kehittäminen 
varhaiskasvatuksessa ja opetuk-
sessa 

Varhaiskas-
vatus, lasten 
ja nuorten 
koulutus 

Syrjäytymi-
sen ehkäisy 

Kehitettiin "Viiden tähden vihjeet" (tunne- ja vuoro-
vaikutuskasvatus) ja otettiin ne käyttöön yksiköissä. 
Lapsen mieli -koulutukset toteutettiin henkilöstölle 
ja syksyllä pidettiin huoltajille Lapsen mieli -van-
hempainillat. Perusopetuksen kouluissa otettiin 
käyttöön näitä taitoja kehittävä toimintamalli/-oh-
jelma. Varhaiskasvatuksessa laadittiin ja otettiin 
käyttöön häirinnän ja kiusaamisen ehkäisyn suunni-
telmat.  

 

16) Vanhemmuuden vahvistamisen 
kokonaisuuden kuvaaminen ja toi-
menpide-ehdotusten laatiminen  

Lasten ja 
nuorten tu-
kipalvelut 

Mielekäs 
arki 

Nykytilanne kuvattiin ja toimenpide- ehdotuksia laa-
dittiin ja niitä hyödynnetään lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelman laadinnassa. 

 

17) ICT-taitojen vahvistaminen las-
ten ja nuorten koulutuksessa, lait-
teiden käytön monipuolistaminen 
sekä henkilöstön että oppilaiden ta-
solla  

Lasten ja 
nuorten 
koulutus 

Elinikäinen 
oppiminen  

Uusi TVT-suunnitelma hyväksyttiin hyvinvointilauta-
kunnassa kesäkuussa, laitehankinnat toteutettiin. 
Tutoropettajatoimintaa jatketaan lv. 2019-2020. 

 

18) Siivottavuusoppaan laadinta Ruoka- ja 
puhtauspal-
velut 

Mielekäs 
arki 

Siivottavuusopas valmistui ja sen käyttö aloitettiin 
loppuvuodesta.  

 

 
Valtuusto oli asettanut HYVINVOINTI teemalle 6 toimenpidettä, jolla asetettua strategian keinoa toi-
menpide ensisijaisesti toteuttaa. 
 

 
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA 
JA VAIKUTTAVUUDESTA 
 
 
13) Ikääntyneiden asiakasohjauksen ja neuvonnan mallin vakiinnuttaminen – toi-
menpide toteutui.  
 
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan asiakkaiden palvelutarpeiden arviointi proses-
sit ovat selkiytyneet ja asiakkaille toteutuu ns. yhden kontaktin – periaate. Sen mu-
kaan asiakas ottaa yhteyttä vain yhteen paikkaan ja sen jälkeen tarvittavat ammatti-
laiset ovat yhteydessä asiakkaaseen, ellei asiakas tule autetuksi ensimmäisen kon-
taktin jälkeen.  
 
 
14) Lasten ja nuorten kohtaamisen ja kuulemisen toimintatapoja kehitetään – toi-
menpide toteutui osittain.  
 
Toimenpiteestä vastaava tulosalue tulisi olla hyvinvointilautakunnan sijaan sosiaali-
palveluiden lasten ja perheiden palvelut.  
 
Kunta halusi toimia lapsilähtöisesti ja tehdä lapsille yhteenvedot ikätasoon räätälöi-
den. Valitettavasti yhteenvetoja ei ehditty laatia kuin osalle asiakkaista rekrytointi-
ongelmien vuoksi. 
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15) Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa – 
toimenpide toteutui.  
 
Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa tehdään joka päivä tunne- ja vuorovaikutuskasvatusta arjen tilan-
teissa ja kohtaamisissa lasten ja nuorten kanssa. Lapset haastettiin mukaan ideoimaan ja tuottamaan omia 
tuotoksia viiden tähden vihjeistä. Tunne- ja asenneilmapiiriin erityisesti kiinnitettiin huomiota. Aiheesta on 
tehty myös julisteita ja videoita. 
 
Miniverso sovittelumenetelmän (riidat ja kriisitilanteet lasten välillä, lapsi itse mukana ratkaisemassa) käyt-
töä vahvistettiin henkilöstön koulutuksella ja tietojen päivittämisellä. Jokaisessa yksikössä on laadittu ja 
käytössä häirinnän ja kiusaamisen ehkäisemisen suunnitelmat. 
 
 
16) Vanhemmuuden vahvistamisen kokonaisuuden kuvaaminen ja toimenpide-ehdotusten laatiminen – 
toimenpide toteutui.  
 
Tästä on tehty yhteenveto ja ehdotukset toimenpiteiksi. 
 
 
17) ICT-taitojen vahvistaminen lasten ja nuorten koulutuksessa, laitteiden käytön monipuolistaminen sekä 
henkilöstön että oppilaiden tasolla – toimenpide toteutui.  
 
Pirkkalan kunnan TVT-suunnitelma on laadittu keväällä 2019 ja sen laadinnassa on huomioitu vuoden 2018 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sekä seudullinen TVT-suunnitelma. Hankinnat jatkuvat vuonna 
2020.Yhteistyötä perusopetuksen kanssa on tiivistetty ja tästä yhtenä esimerkkinä on tutor-opettaja ta-
paamiset. Laitemäärien lisäämisellä on saatu enemmän digitaalisiin materiaaleihin perustuvaa opetusta. 
Koko henkilöstöä koulutettiin Johanna Sommers-Piirosen ICT -työpajojen kautta. 
 
 
18) Siivottavuusoppaan laadinta – toimenpide on toteutunut.  
 
Suunnitelma on valmistunut ja koulutus sekä opastus käyttäjille aloitettu. Tuloksia odotetaan vuonna 
2020. 
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7.6. Asenne: Tarjoamme ensiluokkaisen palvelukokemuksen  
 
ASENNE  tähtiluokitus TP 2019: 4,00 > TA 2019: 3,80 
 

Strategian mittari ja painoarvo 
Lähtöti-

lanne 
Tilanne 

30.6.2019 
Tilanne 

31.12.2019 
Tavoite 

2021 

Tilanne 
31.12.2019 
lähtötasoon 
verrattuna? 

21.   Asukastutkimus - Tyytyväisyys kunnan palveluihin 
         (asteikko 0-5) 20 % 

3,8 3,8 3,8 4,0 Ei kehitystä 

22.   Toimielintyön itsearvioinnin tulos  
         (asteikko 0-5) 10 % 

3,2 3,2 3,2 3,5 Ei kehitystä 

23.   Työhyvinvointi-indeksi (asteikko 0-5) 20 % 4,1 4,1 4,0 4,2 Laskenut 

24.   Asukastutkimus - Kunta on palvelumyönteinen  
         (asteikko 0-5) 20 % 

4,2 4,0 4,0 4,3 Laskenut 

25.   Äänestysaktiivisuus (Kaksi viimeisintä vaalia, 
         asteikko 0-5) 15 % * 

4,1 4,9 4,9 4,2 Parantunut 

26.   Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku  
         (asteikko 0-5) 15 % 

2,9 2,9 2,9 3,2 Ei kehitystä 

 
* Tavoitteena on, että äänestysaktiivisuus nousee suhteessa muihin kuntiin. Kahden viimeisimmän vaalin äänestysaktiivi-
suusprosentit olivat 78,3 % (eduskuntavaali 2019) ja 46,3 % (Europarlamenttivaalit 2019). 

 

 
 
Asenne -teeman kuudesta mittarista ei kolmen (21., 22 ja 26.) kohdalla ole tapahtunut mitään edistystä, 
kun vuoden 2019 lopun tilannetta verrataan mittarin lähtötasoon. Kahden mittarin (23. ja 24.) kohdalla on 
tapahtunut hienoista laskua asetettuun lähtötasoon verrattuna. Sen sijaan yksi mittari (25.) on jo saavutta-
nut vuodelle 2021 asetetun tavoitteen. Pirkkalan äänestysaktiivisuus on ollut hyvä suhteessa muihin kun-
tiin. 
 
Tähtiluokitus on parantunut arviointivuoden 2019 aikana. 
 
 
TAVOITE: Tarjoamme ensiluokkaisen palvelukokemuksen  
 

Toimenpide 
Vastaava 
tulosalue 

Keino Toteuma 31.12.2019/ KH:n arvio 
Tark-
lan  
arvio 

19) Vahvistetaan henkilöstön asia-
kaspalveluosaamista 

Henkilöstö Nopea 
reagointi 

Koko henkilöstön palveluosaamista vahvis-
tava webinaarikoulutus toteutettiin syksyn 
aikana. Loppuvuodesta käynnistyi mm. pal-
veluosaajapassikoulutus. 

 

20) Chat-palvelun aloittaminen ter-
veyskeskuksissa 

Terveyspal-
velut 

Nopea 
reagointi 

Palvelu on vakiintunut. Asiakasvastaavat 
sairaanhoitajat vastaavat päivittäin useisiin 
Chat-yhteydenottoihin. 

 

21) Digisuunnitelman laatiminen Strategia ja 
kehittämi-
nen 

Rohkea 
kehitysote 

Digisuunnitelma laadittiin.  

22) Osallisuussuunnitelman laa-
dinta  

Hallinto ja 
viestintä 

Nopea 
reagointi 

Valmistelu aloitettiin. Työ saatetaan lop-
puun uuden osallisuus- ja hyvinvointikoordi-
naattorin johdolla vuonna 2020.  

 

 
Valtuusto oli asettanut ASENNE teemalle 4 toimenpidettä, jolla asetettua strategian keinoa toimenpide 
ensisijaisesti toteuttaa. 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA 
JA VAIKUTTAVUUDESTA 
 
 
19) Vahvistetaan henkilöstön asiakaspalveluosaamista. Tavoite toteutui. 
Koko henkilöstön palveluosaamista vahvistava webinaarikoulutus ”Onnistu asia-
kaskohtaamisessa” toteutettiin syksyn aikana.  
 
 
20) Chat-palvelun aloittaminen terveyskeskuksissa  
 
Toimenpide toteutui. Kappaleessa 9.2. on kerrottu enemmän Chat-palvelusta. 
 
 
21) Digisuunnitelman laatiminen. Tavoite toteutui. Digisuunnitelma hyväksyttiin 
kansliapäällikön päätöksellä 18.12.2019 § 182. Digisuunnitelma on operatiivista 
toimintaa ohjaava asiakirja. Varsinaiset toiminnan resursoinnit päätetään talousar-
viossa ja erillisillä päätöksillä. Digisuunnitelma on laadittu yhdessä toimialojen 
kanssa.  
 
Kunnassa on laadittu erilliset tieto- ja viestintäteknologia -suunnitelmat varhaiskas-
vatukseen sekä lasten ja nuorten koulutukseen. Digisuunnitelma ei ulotu niissä esi-
tettäviin kehittämistoimenpiteisiin.  
 
 
22) Osallisuussuunnitelman laadinta. Tavoite toteutui osittain.  
 
Osallisuussuunnitelman valmistelu aloitettiin arviointivuoden aikana. Uusi osallisuus- ja hyvinvointikoor-
dinaattori aloitti tehtävässään syksyllä 2019 ja suunnitelma tehdään valmiiksi hänen johdollaan vuoden 
2020 aikana. 
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8. Arvio konserniyhtiöiden sitovien tavoitteiden toteu-
tumisesta 
 
8.1. Omistajaohjaus 
 
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konsernioh-
jeesta. Konserniohje on kuntien omistajaohjauksen keskeinen väline ja sitä sovelletaan kunnan tytäryh-
teisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa annetaan tar-
peelliset määräykset ainakin konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä. 
Pirkkalan kunnan konserniohje on tullut voimaan 1.2.2018. 
 
Pirkkalan konsernijohtoon kuuluvat hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, pormestari ja kansliapääl-
likkö.  
 

Pirkkalan kunnan konsernirakenne 
 
Pirkkalan kunnan konserniin kuuluvat kunnan lisäksi kuntayhtymät ja kolme tytäryhteisöä: Pirkkalan 
Jäähalli Oy (99,92 %), Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %) ja Niemenmaan Lämpö Oy (70,00 %). 
 
 

8.2. Konsernin talous 
 
Konsernin tuloslaskelma 
 
Konsernin toimintatuotot kasvoivat 2,8 M€ ja toimintakulut 8,1 M€, jolloin toimintakate parantui noin 
5,3 M€. Poistojen ja arvonalennusten jälkeen tilikauden tulokseksi jäi -1, 5 milj. euroa. Edellisenä 
vuonna tilikauden tulos oli -2,28 milj. euroa. Konsernin vuoden 2019 alijäämä oli 1,48 milj. euroa, joten 
parannusta edelliseen vuoteen oli 0,8 milj. euroa. 
 

Konsernin rahoituslaskelma 
 
Rahavarojen muutos vuoden 2019 aikana on ollut 1,02 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta 
viimeisen 5 vuoden aikana -tunnusluku oli parantunut -14,05 milj. eurosta -11,51 milj. euroon. Investoin-
tien tulorahoitusprosentti laski 41,8 prosentista 39,4 prosenttiin. Konsernin lainan hoitokate 1 on tyy-
dyttävä. Maksuvalmius kasvoi yhdellä päivällä. 
 

 
Konsernitase 
 
Tase kertoo omaisuudesta, vieraasta ja omasta pääomasta. Konsernin taseen loppusumma on kasva-
nut 165,67 milj. eurosta 175,01 milj. euroon. Samanaikaisesti vieraspääoma on kasvanut 75,30 milj. eu-
rosta 86,39 milj. euroon, jolloin suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut ja omavaraisuusaste, jolla 
kuvataan konsernin vakavaraisuutta, eli kykyä selviytyä pitkällä aikavälillä velvoitteista, laskenut 50,0 
prosenttiin. Tunnusluku velat ja vastuut % käyttötuloista kertoo, että 62,8 % käyttötuloista tarvittaisiin 
velkojen ja vastuiden maksamiseen. Konsernilainat/asukas olivat 3 106 euroa, mikä on kuntien keski-
määräiseen konsernilainakantaan verrattuna vielä matala. Asukaskohtainen konsernilainojen määrä on 
tosin kasvanut arviointivuoden aikana 567 eurolla per asukas. Konsernin lainanhoitokate 1 on tyydyt-
tävä.  

Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut 2019 
 

Rahavarojen muutos 
+1,015 M€ 

 

(TP18: -1,911 M€) 
 

 

Toiminnan ja inves-
tointien rahavirta vii-
meisen 5 vuoden ai-

kana -11,508 M€ 
 

(TP18: -14,046 M€) 
 

 

Investointien  
tulorahoitus 39,4%  

 

(TP18: 41,8 %) 

 

Lainan hoitokate 1  
 

(TP18: -17) 

 

Maksuvalmius  
12 pv  

 

(TP18: 11 pv) 
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Taseessa on kertynyttä edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää 52,59 milj. euroa. Konsernin vuoden 
2019 tilikausi oli 1,48 milj. euroa alijäämäinen. 
 

 

8.3. Konsernin tavoitteet 
 
Konsernijohtaminen kattaa peruskunnan lisäksi kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt, joissa kunnalla on 
määräysvalta. Talousarviossa valtuusto asettaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita näille yhtiöille. 
Vuoden 2019 talousarviossa konserniyhtiöiden valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 
on esitetty alla. Kunnanhallitus ei ollut arvioinut tilinpäätöksessä tavoitteiden toteutumista samalla 
tarkkuustasolla, kuin talousarviossa olivat asetetut tavoitteet. Tarkastuslautakunta on arvioinut tavoit-
teiden toteutumista saamansa selvityksen perusteella. 
 

 
Tarkastuslautakunta toteaa, että konserniyhtiöille asetetuista viidestä tavoitteesta 3 toteutui ja 2 jäi 
toteutumatta. 
 
 
 
 
 

  

Konsernitase 2019 / 175,01 M€ 
 

Omavaraisuusaste 
50,0 % 

 

(TP18: 53,8 %) 
 

 

Velat ja vastuut käyttö- 
tuloista 62,8 % 

 

(TP18: 58,8 %) 
 

 

Tilikauden yli-/alijäämä 
TP19: -1,477 M€ 

 

(TP18: -2,268 M€) 
 

 

Lainasaamiset 31.12.  
17,0 M€  

 

(TP18: 19,0 M€) 
 

 

Suhteellinen 
velkaantuneisuus, 55,1 %  

 

(TP18: 50,7 %) 
 
 

 

Edellisten tilikausien 
ylijäämä TP19: 

52,592 M€  
 

(TP18: 53,915 M€) 
 

 

Lainat €/asukas 
3 106 € 

 

(TP18: 2 539 €) 
 
 

 

Lainakanta 
60,930 M€  

 

(TP18: 49,168 M€) 
 

 

Asetettu tulostavoite ja toteutuminen 
tilinpäätöksen mukaan 

Tarkastuslautakunnan arvio tulostavoitteen toteutumisesta 

Pirkkalan Jäähalli Oy 
1. Hallin perusrakenteiden korjaaminen  Tulostavoite toteutui. 

 
Pirkkalan jäähallissa tehtiin kevään 2019 aikana rakenteiden vahvistaminen. 
Rakenteiden vahvistamisen ja uuden katon taipuman mittaus- ja hälytysjär-
jestelmän myötä parannettiin hallin turvallisuutta. 
 

2. Hallitekniikan nykyaikaistaminen Tulostavoite ei toteutunut 
 
Urakan kilpailutuksesta tehdyn markkinaoikeusvalituksen vuoksi kylmä-
kone- ja LVIS-remonttia ei voitu tehdä vuonna 2019. Markkinaoikeus hylkäsi 
valituksen ja työt jäähallilla on aloitettu toukokuussa 2020. 
 

3. Seudullisesti kohtuuhintaiset jäävuorot Tulostavoite toteutui 
 
Jäävuorojen hinnat on pidetty seudullisesti kilpailukykyisinä. 
 

Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus 

4. Turvalliset ja nykyaikaiset tilat kohtuuhin-
taisesti 

Tulostavoite toteutui 
 
Kiinteistö Oy Pirkkalakeskuksen hoitovastike (4,00 €/m2/kk +alv) on koh-
tuullinen verrattaessa esimerkiksi Pirkkalan keskustassa toimiviin muihin 
kiinteistöosakeyhtiöihin. Tiloihin on vuoden aikana tehty huonetilakorjauk-
sia. Kunnan tilojen turvallisuuteen on lisäksi panostettu muun muassa ovipu-
helinjärjestelmän uusinnalla. 
 

Niemenmaan Lämpö Oy 

5. Kunta luopuu omistuksesta vuoden 2019  
aikana 

Tulostavoite ei toteutunut. 

SUOSITUS:  
 

Kunnan tytäryhteisöjen sitovien tavoitteiden toteumatiedot tulee esittää tilinpäätöksessä samalla 
tarkkuustasolla, kuin ne esitetään talousarviossa.  
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9. Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 työohjelmaan perus-
tuvat kunnan toimintaa koskevat arvioinnit 

 
9.1. Konsernihallinto 
 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mikko Kuopalle kuuluu konsernihallinnon vastuualueen tarkasta-
minen. Vuoden 2019 työsuunnitelmassa oli arvioinnin painopistealueina tulosalueista yritys- ja työlli-
syyspalvelut sekä talous ja henkilöstö.  
 

Pirkkala on Pirkanmaan elinvoimaykkönen 
 
Pirkkala on palkittu Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -kilpailun pääpalkinnolla vuoden 2019 
ansioista. Toiseksi sijoittui Lempäälä ja kolmanneksi Parkano. Pirkkalalla on oikeus käyttää vuoden 
2020 ajan Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta –nimikettä. 
 

Yritystonttien luovutukset 

 
Pirkkalan kunta on luovuttanut yritystontteja vuosittain 2011-2019 keskimäärin noin 8,6 hehtaaria ja 3,0 
miljoonalla eurolla vuodessa. Vuonna 2019 Pirkkalassa myytiin 6,96 hehtaaria maata ja vuokrattiin 5 
hehtaaria. Nettomaanmyyntitulo oli 2,59 miljoonaa euroa ja vuokratulojen suuruus on jatkossa 107 000 
euroa vuodessa. Alla olevaan taulukkoon 5 on koottu kunnan luovuttamien yritys- ja teollisuustonttien 
määrät ja kunnan niistä saamat nettomaanmyyntitulot 2011–2019 välisenä aikana. 
 

Vuosi M€ Hehtaaria 

2011 0,66 3,60 

2012 0,95 5,50 

2013 1,43 6,20 

2014 3,11 10,86 

2015 3,19 12,00 

2016 7,90 18,6 

2017 3,66 7,40 

2018 3,30 6,53 

2019 2,59 6,96 

Yhteensä 26,79 77,65 

keskiarvo 2,98 8,63 

 
Taulukko 5. Pirkkalan kunnan luovuttamat yritys- ja teollisuustontit vuosina 2011–2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HAVAINTO:  
 

Pirkkalan taloutta on vahvistanut jo vuosia maanmyyntitulot. Elinkeinoelämälle suunnattu ase-
makaavavarannon tilanne on kriittinen. Asemakaavavaranto on lopussa eikä elinkeinoelämän 
tarpeisiin olevaa isompaa yleiskaavavarausta ole. Maanmyyntitulojen loppuminen tulee merkit-
semään jopa miljoonien eurojen aukkoa kunnan tuloissa. Yksi veroäyripenni on noin 4 miljoonaa 
euroa.  
 
Kunnan vuoden 2019 tilikauden tulos olisi ollut -6,74 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä. 
Yksi ns. kertaluonteinen erä oli maanmyyntitulojen osuus, jonka positiivinen korjaava vaikutus 
tuloksen oli 7,5 miljoonaa euroa. 
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Kuvio 6. Pirkkalan logistiikka-alan keskittymä (tilanne keväällä 2020) 
 
 
Kuviosta 6 voidaan nähdä, että Pirkkalan kehätien ympärille on muodostumassa logistiikka-alan keskit-
tymä ja alueelle on sijoittunut yrityksiä juuri lentokentän takia.  
 

Asuintonttien luovutukset 
 
Asuintonttien myyntitulot olivat 5,1 miljoonaa euroa vuonna 2019. Suurta määrää selittää se, että kes-
kustakorttelin myynnistä tuli 3,6 miljoonaa euroa, joten maanmyynnistä tuli tuloja kunnalle yli 7 miljoo-
naa euroa arviointivuoden aikana.  
 
Vuoden 2019 aikana luovutettiin omakotitalotontteja Kurikan alueelta. Tonteista 14 kpl oli omakotita-
lotontteja ja 1 kpl paritalotontti. Kaikkiaan hakijoita oli yli 400. Tonttihaku toteutettiin sähköisesti. 
 
 

 
 
Kuva 6. Tarkastuslautakunta tutustumassa Soljan asuinalueeseen kaavakierroksella 29.10.2019 
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Yritys- ja työllisyyspalvelut 
 
Vuoden 2019 lopussa Pirkkalan työttömyysaste oli 6,5 % ja (2018: 6 %), joka oli seutukunnan alhaisin. 
Vuoden 2019 aikana työttömyyden lasku ja alle 25-vuotiaiden työttömien nuorten määrän lasku pysäh-
tyi. Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyys pysyivät vuonna 2019 edellisvuoden tasolla. Viime vuosina työl-
lisyyskehitys Pirkkalassa on ollut suotuisaa, kuten taulukosta 6 voidaan todeta. 
 
Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan merkittävällä osalla pitkäaikaistyöttömistä nykyi-
nen osaaminen tai työkyky ei kohtaa alueella tarjolla olevien avoimien työpaikkojen vaatimusten 
kanssa. Tätä kutsutaan ns. kohtaanto-ongelmaksi, joka tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että työ-
paikat ja työnhakijat eivät syystä tai toisesta kohtaa. 
 

Vuosi 
Työttömien 

määrä 
Työttö-

myysaste 

Alle 25-v. 
työttömien 

määrä 

2019 612 6,5 86 

2018 571 6,0 74 

2017 702 7,4 91 

2016 1 034  11,0 132 

2015 1 132  12,2 148 

2014 1 106  12,0 110 

2013 1 018  11,2 110 

 
Taulukko 6. Pirkkalan työttömien määrän ja työttömyysasteen kehitys vuosien 2013–2019 aikana 
 
 
Kunnan aktiivisen työllisyydenhoidon myötä heikossa työmarkkina-asemassa oleville työttömille iästä 
riippumatta onnistuttiin löytämään pysyvääkin palkkatyötä yrityksille ja innokkaille työnhakijoille so-
veltuvan joustavan Vänkäri-palvelun avulla. Työllisyyspalveluiden edustajat tekivät vuoden 2019 aikana 
alueen yrityksiin yhteensä noin 300 työnantajakäyntiä.  
 
Vuonna 2019 22:ssa yrityksessä oli työkokeilussa 27 eri henkilöä. Heistä työkokeilun jälkeen kunnan 
työsuhteeseen ja sen siirtoon em. yrityksiin eteni kaikki 24 henkilöä. Kunnan työsuhteen päätyttyä vuo-
den 2019 puolella heistä työllistyi suoraan em. käyttäjäyrityksiin 14 henkilöä ja työttömäksi palasi 5 
henkilöä. Osalla kunnan työsuhde oli vielä voimassa vuoden 2019 vaihtuessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HAVAINTO:  
 

Vänkäri-palvelu kiinnostaa hyvin alueen työnantajia. 
 

SUOSITUS:  
 

Vänkäri-palvelua tulee edelleen jatkaa ja kehittää, jotta se kiinnostaisi nykyistä enemmän paikal-
lisia kunnan palveluvastuulle kuuluvia työttömiä työnhakijoita. 
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9.2. Hyvinvointitoimiala / Perusturva 
 
Tarkastuslautakunnan jäsenille Matti Pirhoselle ja Tapio Matsolalle kuuluu hyvinvointitoimialan perus-
turvan vastuualueiden tarkastaminen. Vuoden 2019 työsuunnitelmassa oli arvioinnin painopistealueena 
erityisesti ikääntyneiden palvelut. 
 

Ikääntyvien palvelutarve kotihoidossa 
 
Kotihoidon osalta palvelutarpeen muutos ei näy vielä palvelun lisääntymisenä vuonna 2019. Tilastojen 
mukaan asiakasmäärä ja tehdyt kotikäynnit ovat pysyneet suunnilleen samoissa lukemissa vuonna 
2018 ja 2019. Pirkkalassa vuoden 2019 aikana 216 asiakasta (2018: ka 218) ja 80 384 kotikäyntiä (2018: 
79 990).  
 
Vuonna 2019 Pirkkalassa tehtyyn 80 384 kotihoidon käyntiin käytettiin aika 25 799 tuntia. Käynnin kes-
kimääräinen pituus oli siis 0,320 h/asiakas/käynti. Vuonna 2018 tehtiin 79 810 kotihoidon käyntiä ja nii-
hin käytettiin aikaa 26 026 tuntia, jolloin km. käynnin pituus oli 0,326 h/asiakas/käynti. 
 
Keskimääräisen käynnin pituus on siis hiukan lyhentynyt. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käyn-
nit ovat lisääntyneet, mutta yksittäinen käynti on voinutkin olla vain ns. tarkistuskäynti (keskimääräistä 
käyntiä lyhyempi). Nämä käynnit ovat kohdentuneet sellaisiin asiakkaisiin, joille on esimerkiksi lisätty 
päivään lyhyempi käynti aikaisempien lisäksi tukemaan turvallisuutta. Välitöntä työaikaa eli paljonko 
työntekijä käyttää työajastaan välittömään asiakastyöhön, ei voida näistä luvuista päätellä. Välitön 
asiakastyöaika, joka ilmoitetaan % -lukuna, saadaan toiminnanohjausjärjestelmästä. Tavoiteltava välit-
tömän asiakastyöajan prosenttiluku on noin 60 % käytettävissä olevasta. 
 
Vesilahdella asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet laskussa. Vuoden 2019 aikana oli 72 asiakasta (2018: 
77) ja 22 181 kotikäyntiä (2018: 24 087). 
 

Arkeen Voimaa –ryhmätoiminnan aloittaminen 
 
Arkeen Voimaa –kurssi on tarkoitettu niille, joiden arjen sujumiseen vaikuttaa esimerkiksi yksinäisyys, 
mielialan lasku, pitkäaikaissairaus tai työttömyys.  
 
Ryhmätoimintaa toteutetaan tällä hetkellä Jyväskylän, Salon, Sastamalan, Tampereen, Turun, Van-
taan, Kangasalan ja Ylöjärven kaupungeissa sekä Pirkkala Vesilahden yhteistoiminta-alueella. Toimin-
taa hallinnoi Suomen Kuntaliitto. Pirkkalan ryhmän toiminta alkoi syksyllä 2019. Kevään 2020 Arkeen 
Voimaa -ryhmän tapaamiset jouduttiin perumaan Koronaepidemiatilanteen vuoksi. Ryhmätoiminta 
jatkuu syksyllä. 
 
Arkeen Voimaa -ryhmätoiminta alkoi vuoden 2019 maaliskuussa sairaanhoitaja Jonna Karvisen ja sai-
raanhoitaja Eeva Muotion kouluttamisella ryhmän ohjaajiksi ja aluekoordinaattoreiksi. Ensimmäinen 
kurssi alkoi lokakuussa 2019 ja päättyi kuusi viikkoa myöhemmin marraskuun lopulla. Kurssilla oli 17 
osallistujaa, joista vain yksi keskeytti. Ryhmän ikähaitari oli suuri; nuorin oli hieman päälle 30-vuotias ja 
vanhin yli 80-vuotias. Kurssille olisi ollut tulossa enemmän osallistujia, kuin sinne mahtui.  
 
Ryhmän ohjaavat kertoivat, että he saivat kurssilaisilta paljon positiivista palautetta. Moni kertoi oppi-
neensa kurssilla armollisuutta itseään kohtaan, uusia keinoja hoitaa itseään ja sen, että pienilläkin te-
oilla on merkitystä oman hyvinvoinnin kannalta. Kurssilaiset kertoivat myös, miten kurssin jälkeen he 
osaavat valmistautua paremmin lääkärin vastaanotolle. Osaa kurssilaisista on haastateltu viimeisen 
tapaamisen jälkeen 11.12.2019 ilmestyneessä Pirkkalalainen –lehdessä. 
 

  

https://www.pirkkalainen.com/lehdet/2019/Nro%2050%20Pirkkalainen%2011.12.19.pdf
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Pirkkalan yhteistoiminta-alueen ulkopuoliset terveysasemien käyttäjät 
 
Pirkkalan yhteistoiminta-alueen ulkopuolisia terveysasemien käyttäjiä ovat päivystyspotilaat tai tervey-
denhuoltolain mukaan perusterveydenhuollon valinnanvapautta käyttävät henkilöt.  
 
Hoitovastuun Pirkkalaan on siirtänyt 514 ulkokuntalaista, joista 337 henkilöä käytti Pirkkalan terveys-
palveluita vuoden 2019 aikana. Käyntejä oli yhteensä 2 294 kpl eli käyntejä kertyi keskimäärin 6,8 / asia-
kas. 
 
Kun lasketaan kaikki ulkokuntalaisten käynnit Pirkkalan terveyspalveluissa vuoden 2019 aikana, oli niitä 
yhteensä 3 892 kpl ja asiakkaita 971 kpl. Tämä luku sisältää myös em. valinnanvapautta käyttäneiden 
asiakkaiden käynnit. 
 
Hoitovastuun Vesilahteen siirtänyt 28 ulkokuntalaista, joista 24 henkilöä käytti Vesilahden terveyspal-
veluita vuoden 2019 aikana. Käyntejä oli yhteensä 157 kpl eli käyntejä kertyi keskimäärin 6,5 käyntiä / 
asiakas. 
 
Kun lasketaan kaikki ulkokuntalaisten käynnit Vesilahden terveyspalveluissa vuoden 2019 aikana, oli 
niitä yhteensä 462 kpl ja asiakkaita 132 kpl. Tämä luku sisältää myös em. valinnanvapautta käyttänei-
den asiakkaiden käynnit. 
 

Sähköinen asiointi terveyspalveluissa 
 
Chat-palvelu, Klinik (digitaalinen hoidon tarpeen arviointi) ja sähköinen ajanvaraus (tietyissä palve-
luissa) ovat vakiintuneita yhteydenottotapoja terveyspalveluihin. Chatin välityksellä annetaan yleis-
luonteista neuvontaa terveyspalveluista arkisin virka-aikaan. Henkilökohtaista neuvontaa tai esimer-
kiksi vastaanottoaikaa ei Chatin avulla anneta. Klinikin kautta asiakkaat saavat kiireettömissä vaivois-
saan hoidon tarpeen arvioinnin ja tarvittaessa heihin ollaan yhteydessä. Pirkkalassa ja Vesilahdella toi-
mivat asiakasvastaavat sairaanhoitajat vastaavat sekä Chatin että Klinikin toiminnasta.  
 
Sähköinen yhteydenottopyyntö – Klinikin avulla kuntalainen voi olla vuorokauden ympäri digitaalisesti 
yhteydessä terveysasioissa ja vastata oirekyselyyn. Sovelluksen tekemän analyysin (hoidon tarpeen 
arvion) perusteella asiakas voidaan ohjata vastaanotolle. Vastaanottoajasta ollaan potilaaseen yhtey-
dessä tekstiviestitse seuraavan arkipäivän aikana. Päivystysasioissa Klinik ohjaa asiakkaan olemaan yh-
teydessä suoraan päivystykseen. Klinik-yhteydenottoihin vastataan seuraavana arkipäivänä. Klinikin 
kautta tuli vuodessa hoidon tarpeen arviointeja noin 1 600 kpl. 
 

 
 
Kuvio 7. Sähköinen yhteydenottopyyntö – Klinikin mainoskuva Pirkkalan kunnan kotisivuilla 
 
Chat on kaivattu ja hyvä lisä nopeaan viestintään. Chatin kautta tulee keskimäärin pari yhteydenottoa 
päivässä. Terveyspalveluihin on tullut vuoden 2019 aikana 336 yhteydenottoa. Chattiin pyritään vastaa-
maan arkisin virka-aikaan heti. Aivan välitöntä vastausta ei kuitenkaan voida taata, koska asiakasvas-
taavalla sairaanhoitajalla on muitakin tehtäviä vastuullaan.  
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Sähköisen ajanvarauksen kautta voi varata aikoja muun muassa: lääkärille korvien jälkitarkastukseen, 
fysioterapeutin vastaanotolle ja apuvälinearvioon, suun terveydenhuoltoon koululaisten 1 lk:n ja 5 lk:n 
hammastarkastuksiin, alle 18-vuotiaiden hammastarkastukseen ja aikuisten hammaskiven poistoon 
sekä kouluterveydenhuoltoon terveydenhoitajan- tai lääkärintarkastuksiin ja lastenneuvolan lääkärin-
tarkastuksiin (4 kk, 18 kk ja 4 v.). 
 

 
 
Kuvio 8. 1.2.2020 alkaen käyttöönotetun uusitun verkkoajanvarauksen etusivu.  
 
 

Ilman lähetettä erikoissairaanhoitoon tulleet  
 
Pirkkalan tarkastuslautakunta tekee yhteistyötä kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien kanssa. Vuo-
den 2019 yhteinen arviointi tehtiin seudun kuntien erikoissairaanhoidon palveluista tilastojen valossa. 
Tehdystä selvityksestä nostettiin arviointikertomukseen selvitys siitä, kuinka paljon erikoissairaanhoi-
don potilaista tulee Acutaan ilman lähetettä.  
 
Ilman lähetettä tulleet asiakkaat ovat kasvaneet huomattavasti. Tämä voi kertoa potilasohjauksen epä-
onnistumisesta tai terveysasemien liian pitkistä jonotusajoista tai rakenteellisten muutosten vaikutuk-
sesta tai virheellisestä tilastoinnista. Alla olevasta taulukosta 7 voidaan havaita, että Tampereelta yli 
puolet erikoissairaanhoidon asiakkaista tulee ilman lähetettä ja Pirkkalassa 26,9 prosenttia. Koko maan 
vastaava keskiarvo on 24,6 prosenttia.  
 

 
Taulukko 7. Ilman lähetettä erikoissairaanhoitoon tulleet, % kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon 
hoitojaksoista 
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Kuva 7. Terveyskeskuksen päivystys sai uuden ilmeen vuoden 2019 lopussa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HAVAINTO:  
 

Pirkkalalaisten käynnit Acutassa ilman lähetettä ovat lisääntyneet enemmän kuin maassa kes-
kimäärin. 

SUOSITUS:  
 

Tarkastuslautakunta suosittaa, että kunnan tulisi panostaa nykyistä enemmän oman terveys-
keskuksen päivystyksen kehittämiseen, jotta lähetteettömät käynnit Acutaan vähenisivät. 
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9.3. Hyvinvointitoimiala / Sivistys 
 
Tarkastuslautakunnan jäsenille Liisa Siltaselle ja Marjo Vuorenmaalle kuuluu hyvinvointitoimialan sivis-
tyksen vastuualueiden tarkastaminen. Vuoden 2019 työsuunnitelmassa arvioinnin painopisteinä olivat 
strategian toimenpiteiden toteutuminen varhaiskasvatuksessa, lasten ja nuorten koulutuksessa sekä 
hyvinvointia edistävissä palveluissa.  
 

Strategian toimenpiteet 
 
Viisaan liikkumisen edistäminen on strategian toimenpiteistä ainoa, joka koskee kaikkia sivistyksen toi-
mialoja ja näkyy heidän toiminnassaan. Varhaiskasvatuksessa on tehty pieniä tekoja lasten ja aikuisten-
kin liikkumisen hyväksi. Esimerkiksi on lisätty pyöräteline päiväkotien edustalle. Lisäksi varhaiskasva-
tuksessa muun muassa retkeillään paljon kävellen ja perheet ovat osallistuneet aktiivisesti päiväkotien 
järjestämiin liikuntatapahtumiin. Liikunnan edistämisen apuna on käytetty muun muassa Ilo kasvaa 
liikkuen -materiaalia ja Perheet penkistä -hankkeen liikunnanohjaajaa. Kouluissa on järjestetty muun 
muassa kävelevä koulubussi, Omin voin kouluun -haasteita ja Liikkuvin luokka -kilpailuja. Hyvinvointia 
edistävissä palveluissa viisasta liikkumista on edistänyt muun muassa lasten ja nuorten liikunnan oh-
jaaja ja hankeyhteistyö ympäristö-kulttuuripalveluissa Muinaismarkkinoiden liikenteeseen liittyen. 
 

 
 
Kuva 8. Kurikanmäen kuntoportaissa on kaikkiaan 166 askelmaa. Puolessa matkassa on välitasanne, jossa 
on penkki. Portaiden pituus on noin 66 metriä (+ välitasanne). Korkeusero on noin 17-18 metriä. Runkoma-
teriaalina on tukeva kestopuu ja askelmat ovat paksua, uritettua kestopuuta. Portaat otettiin käyttöön 
syksyllä 2019. 
 
 
Strategiassa on mainittu ”Elinikäinen oppiminen” yhtenä keinona toteuttaa strategiaa. Tätä keinoa on 
kuitenkin käytetty vain yhdessä toimenpiteessä, mikä on suunnattu vain lapsille ja nuorille. Elinikäinen 
oppiminen tarkoittaa tarkastelua koko elinkaaren oppimisen polkuna ja strategiasta on kokonaan 
unohdettu aikuisten ja ikäihmisten elinikäinen oppiminen. 
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Strategian toimenpiteistä varhaiskasvatusta koskettaa eniten ”Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaiku-
tustaitojen kehittäminen”. Pirkkalassa osa varhaiskasvatuksesta ostetaan yksityisiltä toimijoilta. Kun-
nan varhaiskasvatussuunnitelma ja palveluseteli sääntökirja määrittelevät varhaiskasvatuksen toimin-
taa ja sen toteuttamista. Kunnan strategisista suunnitelmista kaikkiin eivät yksityiset palveluntuottajat 
suoranaisesti osallistu, heillä on myös yritystensä omia strategisia linjauksia. Yksityisten toimijoiden 
tulee kuitenkin täyttää kunnan laatukriteerit ja varhaiskasvatussuunnitelma. Strategiaa yksityisiä ei 
voida ”pakottaa tarkasti noudattamaan”, mutta ohjausta sinnepäin voidaan tehdä. Näin on tehty pyr-
kien hyvään yhteistyöhön, ei pelkkään valvontaan. Yksityiset palveluntuottajat on kutsuttu mukaan 
yhteisiin suunnitteluihin ja koulutuksiin. Lisäksi yksityisille on tarjottu jonkin verran varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan palveluita ilmaiseksi, että lapset eivät joutuisi erityisopetuksen suhteen eriarvoiseen 
asemaan. 
 
LAPE-hankkeen myötä Pirkkalassa on pohdittu kyseistä asiaa ja kokonaisuutta. Tästä tullaan laatimaan 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Avoimen varhaiskasvatuksen parkkitoiminnassa aloitettiin 
yhteistyö neuvolan perheohjaajan kanssa. Nepsy (neuropsykiatriset vaikeudet) toimintaa kehitettiin 
syksyn aikana ja yhteistyötä pyritään laajentamaan eri vastuualueille, osa suunnitelmista toteutuu 
2020. Huoltajille järjestettiin syksyn aikana lasten tunne ja vuorovaikutus kasvatukseen ja mielenter-
veyteen liittyvät Lapsen mieli -vanhempainillat. Opetuspuolella poissaoloihin puuttumisen mallia uu-
distettiin. 
 

 

Toimintaympäristöt ja kehittämistoimenpiteet 

 
Strategiaan kirjatut toimenpiteet pitävät sisällään hyvin pienen osan tarkastamiemme toimialojen toi-
minnasta. Sivistyksessä on paljon toimintoja, jotka ovat niin sanottua perustyötä ja tämä ei tule näky-
viin, jos tarkastellaan vain strategian toimenpiteitä. Esimerkiksi hyvinvointia edistäviä palveluja toimen-
piteistä koskettavat oikeastaan vain viisaan liikkumisen edistäminen, koulukeskuksen hankesuunni-
telma ja hävikkiruoan vähentäminen. Kannattaa siis tarkastella myös toimintasuunnitelmassa mainit-
tuja toimintaympäristöjä ja kehittämistoimenpiteitä. Alla muutamia nostoja näistä. 
 
Varhaiskasvatuksessa on alettu kerätä varhaiskasvatuslain mukaista Varda-tietovarantoa. Varda on 
kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto, jonka ylläpitäjänä toimii Opetushallitus. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö vastaa Vardan ohjauksesta. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskas-
vatuslaissa (540/2018, luvussa 13), joka astui voimaan 1.9.2018. Tietovarannon käyttöönotto on tapah-
tunut vaiheittain alkuvuodesta 2019 alkaen. Pirkkalan kunta siirsi operatiivisesta varhaiskasvatuksen 
tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla. Vardasta on tulevaisuudessa mah-
dollista saada kuntien välistä vertailutietoa varhaiskasvatuksesta. 
 
Uudistunut ja päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma ja siihen liittyvä lomake korostaa lapsen kuule-
mista ja osallisuutta sekä lasten osallistumista toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lapsi voi olla 
mukana omassa varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa tai hänen mielipiteensä ja ajatuksensa tuo-
daan esille. Erilaiset oppimisen ja kehittymisen tuen menetelmät kuten kuvat, tukiviittomat ym. muut 
menetelmät /toimintatavat takaavat kaikkien lasten kuulemisen, kohtaamisen ja mahdollisuuden 
tuoda itsenä esille ja kuulluksi tasavertaisesti.  
 
Seudullinen ja kunnallinen TVT-opetuskäytönsuunnitelma on päivitetty. Pirkkalan kunnan TVT- suunni-
telman tarkoituksena on taata, että kaikilla varhaiskasvatusikäisillä lapsilla toteutuu oikeus ja tasa-ar-
voiset mahdollisuudet kasvaa aktiivisina toimijoina ja osallistujina alati muuttuvan yhteiskunnan jäse-
neksi. Kunnan varhaiskasvatusyksiköihin on hankittu uusia digilaitteita ja henkilökuntaa on koulutettu 

SUOSITUS:  
 

Opetuspuolella on käytössä uusia toimintamalleja esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen ke-
hittämiseen ja poissaoloihin puuttumiseen. Näiden toimivuutta on tässä vaiheessa vielä vaikeaa 
arvioida, koska ne ovat olleet käytössä vasta vähän aikaa. Tarkastuslautakunta suosittaa, että mal-
lien toimivuutta arvioidaan ja seurataan kun ne ovat olleet käytössä riittävän pitkään. 
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niiden käytössä. Tavoitteena on tutustuttaa lapset käyttämään erilaisia digilaitteita ja tuottamaan sisäl-
töä mediakasvatusta unohtamatta. 
 
Hyvinvointia edistäviin palveluihin kuuluvat kulttuuripalvelut järjestävät vuoden mittaan kaikille avoi-
mia matalan kynnyksen kulttuuritapahtumia ja -toimintaa yhteistyössä paikallisten kulttuuriyhdistys-
ten ja muiden toimijoiden kanssa. Tällaisia ovat mm. Kevätrieha, Pirkkalan Muinaismarkkinat, Reipin 
kekrijuhla sekä opastetut bussikierrokset. Pirkkalan alueen kulttuuritoimijat -yhteistyöryhmä kokoon-
tuu vähintään kahdesti vuodessa suunnittelemaan kunnan kulttuuritoimintaa. Pirkkalan kouluissa to-
teutetaan opetussuunnitelmaan kuuluvaa KULTSU-kulttuurikasvatussuunnitelmaa, joka tuottaa tee-
moitettuja kulttuurisisältöjä oppilaille esikoulusta 9. luokkaan saakka. Yksittäisten harrastajien kulttuu-
ritoimintaa tuetaan taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön muodossa. 
 
 

 
 
Kuva 9. Viikinkikaruselli vuoden 2019 Muinaismarkkinoilla 
 
 
 
 
 

Otsikko x 
 
 
 
 

 
 
 

  

HAVAINTO:  
 

Vuoden 2019 talousarviossa on yhdyskuntalautakunnalle asetettu 8 toimenpidettä ja hyvinvointi-
lautakunnalle 8, kuitenkin hyvinvointilautakunta koostuu sekä perusturvan että sivistyksen toi-
mialoista. Esimerkiksi mikään strategian toimenpiteistä ei kosketa suoranaisesti hyvinvointia 
edistäviä palveluita. 

SUOSITUS:  
 

Talousarviossa tulisi olla strategiaa edistäviä toimenpiteitä tasapuolisesti kaikille toimialoille. 
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9.4. Yhdyskuntatoimiala 
 
Tarkastuslautakunnan jäsenille Ahto Aunelalle ja Pirjo Kivelälle kuuluu yhdyskuntatoimialan vastuualuei-
den tarkastaminen. Vuoden 2019 työsuunnitelmassa arvioinnin painopistealueina olivat koulukeskuksen 
hankesuunnittelu, viisaan liikkumisen edistäminen ja hävikkiruoan vähentäminen. Painopistealueita on 
osaa jo käsitelt edellisissä kappaleissa.  
 
Tarkastuksen yhteydessä on käsitelty seuraavia merkittävimpiä aihealueita, joilla on merkitystä talousar-
vion ja strategian toteutumiselle: toimiva yhdyskuntarakenne ja infrastruktuurikustannukset, toimitilastra-
tegia, opetustoimen toimitilojen kustannusvertailu, maanhankinta ja luovutus, arvio MAL3-sopimuskau-
den tavoitteiden toteutumisesta sekä talousarvion mukaisten investointien toteutuminen yhdyskuntapal-
veluiden toimialalla. 
 

Infrastruktuurin kustannukset ja palveluiden tuotteistus, kehityskohteena viher- ja ulkoliikun-
tapaikkojen tuotteistus 
 
Palveluiden tuotteistus edesauttaa kustannusten oikeaa kohdentamista ja helpottaa erityyppisten palve-
luiden kustannusvertailuja, kun kustannukset lasketaan esimerkiksi asukasta kohden.  
 
Maankäytön tehokkuudella voidaan vaikuttaa yhdyskuntarakenteen toimivuuteen sekä sen rakentamiseen 
ja ylläpitämiseen tarvittavan infrastruktuurin kustannuksiin. Tehokkaalla maankäytöllä voidaan hillitä inf-
rastruktuurin kustannusten nousua asukasta kohti. Vuoden 2019 aikana toimialalla on jatkettu paikkatieto-
varannon kehittämishanketta ja muun muassa infraomaisuuden tietoja on siirretty uudelle alustalle ArcGis-
järjestelmään. 
 
Alla olevassa taulukossa 8 on kuvattuna eräitä Pirkkalan kunnan infrastruktuurin kustannuksia asukasta 
kohden laskettuna vuonna 2019 (luvut eivät ei sisällä vesi- ja viemärikustannuksia). Infrastruktuurin kustan-
nukset asukasta kohden olivat 311,88 €/asukas. Viher- ja ulkoliikuntapaikkojen kustannukset olivat vain 
41,88 €/vuodessa/asukas. Katujen ja kevyenliikenteenväylien kustannukset muodostavat infrastruktuurin 
suurimman kustannuserän. Vuosikustannuksista merkittävin osa tulee poistoina edellisten vuosien raken-
nusinvestoinneista.  
 

 
 
Taulukko 8. Infrastruktuurin kustannukset asukasta kohden (ei sisällä vesi- ja viemärikustannuksia) 

  

Vuosi 2019
Mitta-

yksikköä

Käyttömenot/ 

kunnossapito 

€/vuosi

Poistot 

€/vuosi

Yhteensä 

€/vuosi

Kustannukset 

€/vuosi/                  

mittayksikkö

Kustannukset 

€/vuosi/asukas 

(19 620 as.)

Osuus asukas-

kohtaisesta 

verotulosta % 

(4 600 €)

Kadut ja kevyenliikenteen väylät 1) 753 000 m2 1 364 000 3 133 748 4 497 748 5,97 229,24 5,00 %

Rakennetut puistot ja viheralueet 
2) 41 ha 220 000 215 548 435 548 10 623 22,2 0,50

Ulkoliikuntapaikat 
3) 19 kpl 308 000 78 186 386 186 20 326 19,68 0,40

Ulkoilureitit ja ladut 
4) 30 km 65 000 25 540 90 540 3 018 4,61 0,10

Joukkoliikenne 1 280 006 

matkaa

709 000  - 709 000 0,55 36,14 0,80

Yhteensä  - 2 666 000 3 453 022 6 119 022  - 311,88 6,8

1) sis. kesä- ja talvihoidon, päällystykset, hulevedet, valaistuksen ja yksityistiet

2)  sis. leikkipaikat

3) sis. kenttien kesä ja talvihoidon

4) Kunnan maksuosuus Tampereen Seutuliikenteelle
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Toimitilastrategia 
 
Toimitilastrategia päivitettiin vuoden 2019 aikana. Asiakirja ohjaa kiinteistöjen hallintaan ja niihin kohden-
tuvaa taloussuunnittelua.  
 
Sivistyspalvelujen palveluverkkoselvityksen (hyväksytty KH 14.12.2015) mukaisten investointihankkeiden 
rakennussuunnittelu käynnistyi Keskustan koulukampuksen ja Kirkonkylän koulun osalta. Palveluverkko-
selvityksessä selvitetään muun muassa keskustan kerrostalojen toimintatilojen tarkoituksenmukaisuus ja 
turvallisuus. Kolmannen sektorin käyttäjiä ohjataan koulujen tiloihin. 
 

Toimitilojen/koulujen väistötilojen kustannusvertailu 
 

 
*) Kirkonkylän koulun toimintakuluissa on mukana väistötilat. 
- Sarakkeessa "Vuokrat ja vastikkeet" on huomioitu ulosmaksetut vuokrat ja vastikkeet TA 2020. 
- Sarakkeessa "Toimintakulut" on huomioitu tilapalvelun toimintakulut (ei ole huomioitu sisäisiä ja ulkoisia vuokratuloja eikä toimintatuot-
toja). Toimintakuluissa ei ole mukana siivous- ja ruokapalvelukustannuksia. 
- Sarakkeessa "Poistot" on huomioitu tilit 7130 Poistot rakennuksista, 7140 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista, 7150 Poistot koneista 
ja kalusteista ja 8550 Poistoeron vähennys. 
 

Taulukko 9. Toimitilojen/Koulujen väistötilojen kustannusvertailu vuoden 2020 talousarvion luvuilla 

  

TA 2020 TA 2020 TA 2020

Rakennuksen nimi Osoite
Huoneis-

toala

Vuokrat ja 

vastikkeet 

€/vuosi

Toiminta- 

kulut 

€/vuosi

Poistot 

€/vuosi

Yhteensä 

€/vuosi

€/hsto-

m2/kk

Verrattua 

ka.

Hyrsingin koulu Sorkkalantie 368 411 42 541 12 520 55 061 11,16 2,80

Kirkonkylän Koulu *) Anian Rantatie 97 2238 273 105 8 547 281 652 10,49 3,48

Naistenmatkan koulu Urheilutie 7 5477 199 757 339 883 539 640 8,21 5,76

Nuolialan puukoulut Jaakontie 5 579 21 332 11 890 33 222 4,78 9,19

Toivion koulu Korpitie 13 3748 133 144 344 999 478 143 10,63 3,34

Kurikankulman koulu-päiväkoti Aittokorventie 2B 1711 137 020 98 387 235 407 11,47 2,50

Suupanniityn koulu Urheilutie 3-5 5000 214 600 377 217 591 817 9,86 4,10

Nuoliala-keskus Kouluportinkuja 5 8249 304 859 1 088 415 1 393 274 14,08 -0,11

Yhteislukio Silmu Urheilutie 11 2361 297 152 87 017 384 169 13,56 0,41

Pajaparkin väistötilat Ollikantie 3 920 282 150 19 962 302 112 27,37 -13,40

Yläasteen väistötilat                                                            

Parmaco (Rak1 ja Rak2) Urheilutie 5a 3361 1 001 518 61 842 1 063 360 26,37 -12,40

Teknisen työn väistötila Urheilutie 5c 462 92 026 16 848 108 874 19,64 -5,67

Yhteensä 34 517 1 672 846 1 512 027 2 281 858 5 466 731 13,97

keskiarvo

HAVAINTO:  
 

Yhdyskuntarakennetta tiivistämällä on mahdollista hillitä infrastruktuurin kustannusten kasvua 
asukasta kohden kunnan asukasmäärän kasvaessa. 
 

SUOSITUS:  
 

Infrasruktuurin eri tuotteiden kustannuksia on tärkeätä seurata asukasta kohden vuosittain ja 
niitä on tarpeellista verrata verrokkikuntien kustannuksiin, jotta voidaan arvioida yhdyskuntara-
kenteen tehokkuutta. 
 
Infrasruktuurin kustannusten tarkemmasta muodustumisesta voisi teettää opinnäytetyön. 
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Tulevien koulukiinteistöjen investointihankkeiden toteutuksen aikaiset väistötilat aiheuttavat huomattavia 
paineita käyttötalouden kasvuun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maanhankinta ja luovutus 
 
Alla olevassa taulukossa 10 on kuvattu Pirkkalan kunnan maankäytön tunnuslukuja vuosilta 2013–2019. 
Maankäyttöä kehitettiin arviovuoden aikana kunnanhallituksen hyväksymän kaavoituskatsauksen mukai-
sesti. Strategisen yleiskaavan valmistelutyö on jatkunut ja vuonna 2019 käynnistettiin Partolan osayleis-
kaavan päivittäminen. Strategisen yleiskaavatyön yhteydessä tehdään myös luonnon monimuotoisuus-
suunnitelma. Keskustan kehittämistä jatkettiin yhdessä keskustan kehittämiseen nimetyn Elinvoimainen 
keskusta -valiokunnan kanssa. 
 

 
 
Taulukko 10. Pirkkalan kunnan maankäytön tunnuslukuja vuosilta 2013–2019  

SUOSITUS:  
 

Kiinteistöjen ja muun infran korjausvelan kasvun hillitsemiseen on panostettava, niin ettei kor-
jausvelka enää kasva. Näin voidaan varmistaa rakennuksille sellainen suunnitelman mukainen 
teknillinen ja taloudellinen elinkaari, että sisäilmaongelmia ei synny eikä käyttäjien turvallisuus 
vaarannu. 
 

HAVAINTO:  
 

Kunnan itsensä omistamat koulutilat ovat taloudellisesti edullisempia kuin vuokratut väistötilat. 
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MAL3-sopimuskauden tavoitteiden toteutumisesta 
 
Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon osuus ei onnistunut vanhan MAL3 -sopimuksen mukaisesti. 
MAL3 -sopimuksen 2016-2019 koko asuntotuotantotavoitteesta toteutui vain 49 % ja kohtuuhintaista 
vuokra-asunnoista 29 %. MAL3-sopimuksen mukaan kohtuuhintaisiksi luetaan sekä ARA-rahoituksella to-
teutettava että kuntien oma ARA-vuokratasoa vastaava vapaarahoitteinen vuokra-asuntotuotanto. 
 
Alla olevassa kuviossa 9 on kuvattuna kohtuuhintaisten MAL3-sopimuksen mukaisten asuntojen tavoite ja 
toteuma vuosien 2016-2019 aikana. Kaikkiaan MAL3-sopimuksen mukaisia kohtuuhintaisia vuokra-asun-
toja valmistui sopimuskaudella 2 183 asuntoa. Pirkkalassa valmistui vain 66 asuntoa, kun tavoite oli 155. 
 
 

 
 
Kuvio 9. MAL3-sopimuskauden kohtuuhintaisten asuntojen tuotantotavoite ja toteuma  
 
 
Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa 10 on seudun kokonaisasuntotuotantotavoite MAL3-sopimuskaudelle 
eli 12 640 asuntoa. Tavoite ylitettiin 4 835 asunnolla. Kunnista Tampere, Kangasala ja Ylöjärvi ylittivät tuo-
tantotavoitteensa. Pirkkalassa valmistui vain 656 asuntoa, kun tavoite oli 1 280. 
 

HAVAINTO:  
 

Kunnan hallussa oleva kaavavaranto kaupalle ja teollisuudelle on nopeasti vähenemässä. 
 

SUOSITUS:  
 

Kunnan on nopeasti kaavoitettava uusia alueita kaupan ja teollisuuden tonttitarpeita 
varten. 
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Kuvio 10. Seudun kokonaisasuntotuotantotavoite MAL3-sopimuskaudelle (12 640) asuntoa ylitettiin 4 835 

asunnolla. 
 
 
MAL3 -sopimuksen 2016-2019 perusteella Pirkkala on saanut sopimuskaudella valtiolta kunnallistekniikka-
avustuksia joukkoliikenteeseen tukeutuvien alueiden täydennysrakentamiseen 2,1 M€ seuraavasti: 
 
- 1,2 M€ Soljaan (avustus enintään, Aran avustuspäätös), 
- noin 0,5 M€ Naistenmatkantien risteysalueiden parantamiseen (1. vaihe, rakennusurakka), 
- noin 0,4 M€ Naistenmatkan/Lentokentäntien liikenneympyrään (rakennusurakka). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SUOSITUS:  
 

Tehdyistä sopimuksista tulee pitää kiinni. 
 

Valmistelussa olevan uuden MAL -sopimuksen asuntotuotantotavoitteet on sidottava väestön-
kasvutavoitteeseen sekä kaavoitukseen ja tontinluovutukseen. 
 

HAVAINTO:  
 

Pirkkala ei ole pystynyt toteuttamaan omaa osuuttaan MAL3 –sopimuksesta asuntotuotannossa. 
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Talousarvion mukaisten investointien toteutuminen yhdyskuntapalvelut toimialalla  
 
Tilapalvelun investointihankkeena toteutettavan Soljan lastentalon rakentaminen käynnistyi vuonna 2019. 
Infrarakentamisen osalta Linnakalliontien rakentaminen jatkui vuonna 2016 hyväksytyn asemakaavan 
osalta. Investointihankkeet toteutuivat vuonna 2019 pääsääntöisesti hyvin. 
 

 
 
Taulukko 11. Neljän merkittävimmän yhdyskuntapalveluiden toimialan investointien poikkeamat  
 
 

 
 
Kuva 10. Ilmakuva Soljan lastentalon rakentamisesta 19.4.2020. Kuvakaappaus videosta: HURU Palvelut 
Oy. Pallas - Soljan Lastentalo - Pirkkala - 19.4.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hanke
TA 2019 

M€

TP 2019 

M€
  %

Aikataulu/

vaihe
Selitys

Soljan lastentalo 3,2 1,9 61 Rakennus-

työ 

kesken.

Noin 1,3 M€ siirtyy vuodelle 2020. Ei vaikutusta 

kokonaiskustannusarvioon.*)

Naistenmatkan koulu C- 

osanlattiamateriaalin 

vaihto

0,1 0 100 Koulukeskuksen hankeaikataulun täsmentyminen 

niin, että koulu siirtyy väistötiloihin 

syyslukukauden 2021 alkaessa. Koulunosaan 

tehdään peruskorjaus, jossa pinnoitteet uusitaan.

Katujen ja vesihuollon 

saneeraus

1,2 1,4 117 Ylitys johtui Pirkkala-Lempäälä sujutusurakan 

kaivuumäärien kasvusta. Vanhassa linjassa oli 

määrällisesti enemmän kulmia kuin lähtötiedoissa, 

joten kaivuumäärät kasvoivat.

Partolan liittymäalueen 

parantaminen

0,9 1,05 118 1.vaihe 

valmis.

Ylitykset johtuivat Pereentiehen liittyvistä 

arvioitua suuremmista operaattoreiden 

putkisiirtotöistä, Pereentien ja Nuolialantien 

risteyksen massamäärämuutoksista urakka-alueen 

suunnitelmarajoihin liittyen. Hanke toteutetaan 
*) Vuodelle 2019 suunniteltuja maksueriä siirtyi vuodelle 2020. Ei vaikutusta hankkeen valmistumisaikatauluun, eikä 

kokonaiskustannukseen.

SUOSITUS:  
 

Huolellisella työnsuunnitelulla voidaan saada kustannuksista tarkempi kuva. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bObUAEtr3fc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bObUAEtr3fc&feature=youtu.be
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9.5. Ympäristöterveys 
 
Ympäristöterveys Pirteva tuottaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon lakisääteiset palvelut 
Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnille sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungeille. Pirkka-
lan kunta toimii isäntäkuntana. Lakisääteisenä viranomaisena toimii Pirkkalan kunnan ympäristöterveys-
lautakunta, jonka puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat Pirkkalan kuntaa. Kaikista muista jäsen-
kunnista on lautakunnassa yksi edustaja. 
 
Ympäristöterveys Pirtevan valvontaan kuuluvat: asumisterveys ja sisäilma, elintarvikevalvonta, talousve-
den valvonta, terveydensuojelu, tupakkalain valvonta ja nikotiinivalmisteet sekä uimavesien valvonta. 
 

Pirtevan kustannusten jako kuntien kesken 
 
Maksutuotot kattavat noin 23 % menoista. Kuntien maksuosuudet määräytyvät ympäristöterveysvalvon-
nassa asukasluvun mukaan ja eläinlääkinnässä tehtyjen toimenpiteiden mukaan seuraavasti: 
 
Ympäristöterveysvalvonta 
 

Kunta Asukasluku Maksuosuus % 

Hämeenkyrö 10 600  9 

Lempäälä 23 500  19 

Nokia 33 700  26 

Pirkkala 19 700  16 

Vesilahti   4 400  4 

Ylöjärvi 33 200  26 

Yhteensä 125 100 100 

 
Eläinlääkintä 
 

Kunta Asukasluku Maksuosuus % 

Hämeenkyrö 10 600  35 

Lempäälä 23 500  20 

Nokia 33 700  6 

Pirkkala 19 700  7 

Vesilahti   4 400  16 

Ylöjärvi 33 200  16 

Yhteensä 125 100 100 

 
Kunnissa, joissa on yksityisiä eläinlääkintäpalveluja, kunnan osuus eläinlääkinnässä on asukaslukuun suh-
teutettuna pienempi.  
 
 

Sähköinen asiointi 
 
Sähköinen asiointi on kehittynyt hyvin. Ilmoitukset ja hakemukset tulevat lähes poikkeuksetta vireille 
sähköisesti. Asiakkaat täyttävät tarvitsemansa sähköiset e-lomakkeet Pirtevan kotisivuilla ja lähettämi-
sen jälkeen ne tulevat kunnan kirjaamon kautta vireille sähköisesti. Asiakas voi myös täyttää ja tulostaa 
kunnan kotisivuilla olevia PDF-/Word-lomakkeita ja lähettää ne sähköpostin välityksellä kuntaan. 
 
Asiakkaiden laskutus tapahtuu myös lähes poikkeuksetta sähköisesti. Tarkastusmuistiot täytetään säh-
köisinä ja elintarvikevalvonnan raportit siirtyvät asiakkaalle sähköpostilla. Etätyöskentely on myös li-
sännyt sähköistä asiointia ja osa uusintatarkastuksista tehdään pelkkinä asiakirjatarkastuksina ilman 
kohteessa tehtävää käyntiä. Paperipostin lähettäminen on vähentynyt merkittävästi parissa vuodessa.  
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Kuva 11. Sinilevää Typyn rannalla Lempäälässä 
 
 

Selainpohjainen laatujärjestelmä Laatunet 
 
Ympäristöterveysvalvonnan yleiset periaatteet ja velvollisuudet kuvataan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa virallisesta valvonnasta 2017/625 (valvonta-asetus) ja ne on sisällytetty Pirte-
vassa käytössä olevaan valtakunnalliseen laatujärjestelmään Laatunettiin. Laatunet on selainpohjainen 
toiminnanohjausjärjestelmä, jossa kuvataan toiminnan prosessit, tavoitteet, vaatimukset sekä toimin-
nan säännöllinen arviointi. Ympäristöterveysvalvonnassa käytetään monipuolisesti valvontamenette-
lyitä, joista yleisin ja näkyvin on tarkastus. 
 
Arviointivuoden aikana selainpohjainen laatujärjestelmä otettiin yksikössä täysimääräisesti käyttöön. 
Pirteva osallistui laatujärjestelmän kautta kahteen valtakunnalliseen interkalibrointiin, joiden tarkoituk-
sena on valvonnan yhdenmukaistaminen valtakunnallisesti. Interkalibroinnin tarkoitus on antaa syste-
maattista ja vertailukelpoista tietoa toiminnan kehittämisen tueksi. 
 
 

  

Uimavesien valvonta 
 
Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvon-
tayksiköllä on alueen kunnissa (Hämeenkyrö. 
Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi) 
yhteensä 35 yleistä uimarantaa, joista yli 100 kävi-
jän rantoja (ns. EU- rantoja) on 9. Yksi alueen val-
vottavista rannoista on kuvassa 10. näkyvä Typyn 
ranta Lempäälän Säijän kylässä. 
 
Yli 100 kävijän rannoilta otetaan yksi vesinäyte 
kaksi viikkoa ennen uimakauden 15.6.-31.8. alkua 
ja sen jälkeen kolme näytettä uimakauden ai-
kana. Muilta pienemmiltä yleisiltä uimarannoilta 
otetaan kolme näytettä uimakauden aikana. 
 
Vuonna 2019 otettiin yhteensä 114 näytettä, 
joista 36 näytettä EU-rannoilta ja 78 pieniltä ui-
marannoilta. Rantojen tarkastuksiin kuluu työai-
kaa kesän aikana 70 työtuntia ja näytteenottoon 
noin 40.  
 
Sinilevää tarkkaillaan jokaisella näytteenottoker-
ralla ja tarvittaessa muulloinkin.  
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10. Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle 
 
Tilintarkastuskertomuksen mukaan kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukai-
sesti. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajien esitykseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuu-
vapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
 

 
 
Kuva 12: Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunta 1.6.2019–31.5.2021: Kuvassa edessä vasemmalta, Liisa 
Siltanen, vpj. Pirjo Kivelä, pj. Mikko Kuoppa ja Marjo Vuorenmaa. Takarivissä vasemmalta, siht. Johanna 
Järvensivu, Tapio Matsola, Matti Pirhonen ja Ahto Aunela. 
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LÄHTEET 
 
 
Kangasalan kaupungin tilinpäätös 2019 
 
Kouvolan arviointikertomus 2018 
 
Lempäälän kunnan tilinpäätös 2019 
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