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1. Puheenjohtajan katsaus 
 
Pirkkalan uusi kuntastrategia hyväksyttiin 14.5.2018 valtuustossa vuosille 2018–2022. Pirkkalan talousar-
vio vuodelle 2018 on laadittu ja hyväksytty vanhan kuntastrategian pohjalta. Samoin vuoden 2018 tilin-
päätöksessä olevat mittarit kunnan toiminnan tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta ovat vanhan kunta-
strategian mukaisia. Uusi kuntastrategia tekee Pirkkalasta viiden tähden kunnan työ, talous, ympäristö, 
hyvinvointi ja asenne ovat tavoitteita tehdä kunnasta viiden tähden kunta. 
 
Tarkastuslautakunta joutuu tekemään vuoden 2018 arviointikertomuksen talousarvion ja tilinpäätöksen 
pohjalta, jotka perustuvat edelliseen kuntastrategiaan.  
 
Taloudellinen nousukausi jatkui ja se näkyi Pirkanmaalla erityisesti vientiteollisuuden tilausten kasvuna 
ja työllisyyden merkittävänä paranemisena. Pirkkalassa työttömyysprosentti oli vuoden 2018 alussa 7,1 
ja se laski vuoden loppuun mennessä 6 prosenttiin, joka oli seutukunnan alhaisin. Erityisen vaikea pitkä-
aikaistyöttömyys laski 234 henkilöstä 137 henkilöön. Pirkkalan maksama työmarkkinatuen kuntaosuu-
den maksuosuus Kelalle aleni noin 145 000 eurolla. 
 
Työttömyyden alenemisesta huolimatta kunnan verotulot kasvoivat hyvin maltillisesti. Valtionosuuksista 
ja verorahoituksesta kasvu Pirkkalassa oli vain 0,7 %. Verotulojen vaatimaton kasvu asettaa kunnan ta-
loudenhoidolle ja investointien toteuttamiselle nykyistä tiukempia rajoituksia. Tilinpäätös osoittaa 1,4 
miljoonan euron alijäämää. Tämä on toinen kerta, kun Pirkkalan kunta tekee alijäämäisen tilinpäätök-
sen. Kunnan taseeseen jää edelleen 44 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää, joten yksi tappiollinen 
vuosi ei ole vielä kaada kunnan taloutta. Vuonna 2006 oli edellinen tappiollinen tilinpäätös. 
 
Tulevaisuudessa on kuitenkin mietittävä investointien ajoittamista tarkkaan, ettei kunnan kantokykyä 
ylitetä. Suurista investoinneista huolimatta kunnan talous on edelleen terveellä pohjalla, eikä asukas-
kohtainen velkataakka ylitä kuntien keskimääräistä velkaa. 
 
Pirkkalan kunnan taloudessa on viime vuosina näytellyt merkittävää osaa maanmyynnistä kertyvät tulot, 
joita oli 6,1 miljoonaa euroa vuonna 2018. Näiden tulojen jatkuvuus edellyttää, että kunnalla on riittävät 
kaavoitetut maareservit myös jatkossa. Liike- ja yritystonttien osalta kaavoitetut tontit uhkaavat loppua, 
jos kysyntä jatkuu nykyisen suuruisena. Maapoliittista ohjelmaa on noudatettava ja jatkettava. 
 
Kunnan vanhuspalveluissa on nostettu hoitajamitoitusta vastaamaan hoidon vaativuustason lisäänty-
mistä. Ikääntyvän väestön määrällinen kasvu on edelleen huomioitava palveluja mitoitettaessa. Pirkka-
lassa on pidettävä kaikista huolta jokaisen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. 
 
Lapsissa ja nuorissa on myös meidän hyvä tulevaisuus. Sijoittaminen varhaiskasvatukseen ja koulutuk-
seen sen kaikissa vaiheissa on kannattava investointi tulevaisuuteen. Kunnan on luotava oppimiselle hy-
vät puitteet niin tilojen kuin oppimateriaalin suhteen. Ylisuuret luokkakoot ovat hyvin lyhytnäköistä 
säästämistä. Pirkkalan koulujen opettajille on annettava mahdollisuus kasvattaa lapsista tulevaisuuteen 
uskovia onnellisia nuoria. 
 
Kuntaliiton tekemän kunnan elinvoimaindikaattorin mukaan Pirkkala on seudullisessa vertailussa selvästi 
paras. Tutkimus osoittaa, että meillä Pirkkalassa on edelleen mahdollisuus tarjota hyvät palvelut kunta-
laisille ja säilyttää kunta itsenäisenä myös tulevaisuudessa. 
 

  
Mikko Kuoppa 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
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2. Tiivistelmä 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko Pirkkalan valtuuston asettamat toiminnan ja talou-
den tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu lakisääteiseen valtuustokauden kattavaan arviointisuunnitel-
maan ja vuosittain laadittavaan työohjelmaan. Arviointikertomus sisältää tarkastuslautakunnan vuoden 
2018 arvioinnin tulokset. 
 
Arviointivuonna 2018 kunnassa oli voimassa kaksi kuntastrategiaa. Pirkkalan valtuuston 9.12.2013 hy-
väksymä kuntastrategia vuosille 2014–2018 ja sen strategiaohjelmat lakkautettiin samalla, kun valtuusto 
14.5.2018 (37 §) hyväksyi uuden kuntastrategian. 
 
Kuntastrategian valmistumisajankohdasta johtuen on tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuun-
nitelmaa valmisteltaessa ollut lähtökohtana valtuuston vuosille 2014–2018 hyväksymä kuntastrategia, 
johon muun muassa kunnan vuoden 2018 talousarvio perustuu. Uusi kuntastrategia oli lähtökohtana 
valmisteltaessa vuoden 2019 talousarviota. 
 
Tulostavoitteiden tehtävänä on ohjata kunnan toimintaa valtuuston päättämään suuntaan. Vuoden 
2018 talousarviossa valtuusto asetti kunnalle 64 sitovaa tulostavoitetta. Tulostavoitteista tarkastuslauta-
kunnan arvion mukaan toteutui 45, toteutumatta jäi 12 ja seitsemän toteutui osittain. Konserniyhtei-
söille ei ollut asetettu lainkaan sitovia tulostavoitteita. 
 
Alhaisesta verokertymän kasvusta ja suuresta kouluinvestoinnista johtuen kunnan tilinpäätös osoittaa 
1,4 miljoonan euron tappiot. Samalla kunnan asukaskohtainen velkamäärä kasvoi, mutta se on kuitenkin 
selvästi alle kuntien keskimääräisen velkamäärän. Asukasta kohden laskettu kunnan lainakanta oli 2 285 
euroa. Tilastokeskuksen laatiman ”Kuntatalous neljännesvuosittain, 2018 4. vuosineljännes” -raportin 
mukaan Manner-Suomen kuntien lainat olivat 3 051 euroa/asukas. 
 
Pirkkalan kunnan taseen ylijäämä oli vuoden 2017 lopussa 45,6 miljoonaa euroa ja vapaaehtoisia varauk-
sia oli 12,4 miljoonaa euroa. Tarkastuslautakunta toteaa, että Pirkkalan kunnan talous on edelleen va-
kaalla pohjalla. 
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3. Tarkastuslautakunta ja arvioinnin toteutuksen kuvaus  
 
3.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (410/2015) mukaan valmistella hallinnon ja ta-
louden tarkastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi sekä arvioida, ovatko valtuuston 
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko 
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta huo-
lehtii lisäksi kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Mikäli kunnan 
taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapaino-
tuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. Lisäksi 
tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvolli-
suuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 
 
Kuntalain lisäksi valtuuston hyväksymä Pirkkalan kunnan hallintosääntö sääntelee tarkastuslau-
takunnan toimintaa. Sen mukaan lautakunnan tehtävänä on  
 
1. seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava 

tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuk-
sen kehittämiseksi, 

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

tarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuu-
dessa sekä 

 
3. tehdä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen 

tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen 
sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee 
olla valtuutettuja. 
 
Nykyinen valtuustokausi alkoi 1.6.2017. Pirkkalan hallintosäännön mukaan tarkastuslautakun-
nassa 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 Turunen ja tämän varajäseneksi Si-
nikka Ristimäki lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi arviointivuonna 2018 erityisasiantuntija Johanna Jär-
vensivu. 
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Lautakunnan jäsenet 1.6.2018 lukien 

Varsinaiset jäsenet 
Henkilökohtaiset 
varajäsenet 

Mikko Kuoppa, pj. Tapio Kangasniemi 

Pirjo Kivelä, vpj. Helena Rautakorpi 

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) 

Matti Pirhonen Mira Vuolli 

Liisa Siltanen Harri Kolu 

Marjo Vuorenmaa Susanna Soini 

 
Taulukko 1. Tarkastuslautakuntien jäsenet arviointivuonna 2018 
 
Ulkoinen tilintarkastus 
 
Kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Niiden toi-
minta on kunnan muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta. Pirkkalan kunnan lakisää-
teisenä tilintarkastusyhteisönä toimi arviointivuonna BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintar-
kastajanaan JHT, HT Nina Nieminen. Valtuusto valitsi 27.3.2018 (40 §) yrityksen Pirkkalan kun-
nan tilivuosien 2018–2019 tilintarkastusyhteisöksi. Valtuusto päätti 14.5.2018 (38 §), että voi-
massa olevaa sopimusta tilintarkastuspalveluista jatketaan yhden vuoden optiolla ja sopimus 
on voimassa siihen saakka, kunnes vuoden 2020 tilintarkastus on loppuun suoritettu ja tilin-
päätös hyväksytty. 
 
Sidonnaisuusilmoitusten valvonta 
 
Kuntalain (410/2015) mukaan määrätyillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on 1.6.2017 
alkaen ollut velvollisuus ilmoittaa julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoituksen teke-
minen koskee Pirkkalassa seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita: kunnanhallituksen 
jäseniä ja varajäseniä, yhdyskuntalautakunnan jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakun-
tien puheenjohtajia sekä varapuheenjohtajia, pormestaria, lautakuntien esittelijöitä ja kunnan 
johtoryhmän jäseniä. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa 
ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta saattoi arviointivuotta koskevat ilmoituk-
set valtuuston tietoon 10.12.2018 (§ 82) ja kaikki luottamushenkilöt sekä viranhaltijat olivat 
siihen mennessä tehneet sidonnaisuusilmoituksen.  
 
Pirkkalan kunnan julkaistut sidonnaisuusilmoitukset ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla 
osoitteessa: http://pirkkala-fi.aldone.fi/paatoksenteko/sidonnaisuusrekisteri/. Tarkastuslauta-
kunta tarkastaa ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.  

  

http://pirkkala-fi.aldone.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 erityisesti keskittyy. Tavoitteena on, että valtuustokauden aikana 1.6.2018–31.5.2021 
tehty arviointi kattaa olennaisimman kuntakonsernin toiminnan. Lautakunta tarkistaa koko toi-
mikaudelle laaditun arviointisuunnitelman vuosittain. Vuosittaisessa työohjelmassa tarkenne-
taan kunkin vuoden arviointia ja määritellään lautakunnan muu toiminta. 
 
Lautakunta tekee arviointityötään sekä koko lautakuntana että tarkastuspareittain. Lautakun-
nan ja tarkastusparien vastuualueet sekä kokoonpanot päätetään lautakunnan vuosittaisessa 
työohjelmassa. Lautakunta johtaa arviointityötä ja päättää arviointikertomuksen sisällöstä ja 
kannanotoista. Tarkastusparien työ on valmistelevaa. Arviointityössä lautakuntaa avustaa lau-
takunnan sihteeri. 
 
Tarkastuslautakunta päätti 22.8.2018 (53 §) jakaa kunnan toimialajaon mukaiset tulosaluevas-
tuut tarkastuslautakunnan jäsenille toimikaudeksi 2018–2019 ja jako on esitetty taulukossa 2. 
Valtuusto valitsi 22.10.2018 (66 §) tarkastuslautakunnan uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Jorma 
Turunen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Juha-Pekka Oksasen tilalle. Oksanen toimi 
Matti Pirhosen tarkastusparina ja heidän tarkastuksen vastuualueina olivat Hyvinvointilauta-
kunta/Perusturva ja Ympäristöterveys. Lautakunta päätti 22.11.2018, että Turunen tulee Matti 
Pirhosen tarkastuspariksi ja tarkastuslautakunnan jo aiemmin valitsemat muut tarkastusparit 
suorittavat määriteltyjen vastuualueidensa toiminnan tarkastamista entiseen tapaan. 
 
Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti tarkastuspareina lautakuntien ja 
tulosalueiden hallintokuntien toimintaa. Tarkastusparien muistiot on käsitelty lautakunnassa. 
 

Konsernihallinto  
Mikko Kuoppa 
 

Hyvinvointilauta-
kunta:  
Perusturva & 
Ympäristöterveys 
 

Matti Pirhonen ja 
Jorma Turunen 

Hyvinvointilauta-
kunta:  
Sivistys 
 

Liisa Siltanen ja 
Marjo Vuorenmaa 

Yhdyskuntalauta-
kunta 
 

Pirjo Kivelä ja 
Ahto Aunela 

- kunnanhallitus 
- strategia ja kehittä-

minen 
- yritys- ja työllisyys-

palvelut 
- hallinto ja viestintä 
- talous 
- henkilöstö 

- sosiaalipalvelut 

- lasten ja nuorten tuki-
palvelut  

- ikääntyneiden palve-
lut terveyspalvelut 
 

- ympäristöterveys 

- varhaiskasvatus 

- lasten ja nuorten 
koulutus 

- hyvinvointia edistä-
vät palvelut 

- ruoka- ja puhtauspal-
velut 

- tilapalvelu 
- yhdyskuntatekniikka 

ja aluepalvelut 
- pelastustoimi 

- vesihuoltolaitos  
- yhdyskuntasuunnit-

telu ja valvonta 
 

 
Taulukko 2. Toimialajaon mukaiset tulosaluevastuut tarkastuslautakunnan jäsenille toimikau-
deksi 2018–2019 
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Arvioinnin tietoperusta 
 
Tarkastuslautakunta ja tarkastusparit perehtyvät tarkastusaiheisiin tekemällä käyntejä yksiköi-
hin ja tapaamalla viranhaltija- ja luottamushenkilöjohtoa, asiantuntijoita ja muita arviointikoh-
teen vastuuhenkilöitä. 
 
Arvioinnin tietoperustana ovat tarkastuslautakunnan ja tarkastusparien tarkastuskäynneillä ja 
tapaamisissa saadut tiedot ja tehdyt havainnot, selvitykset sekä toimintakertomustiedot, kun-
nan yksiköissä laaditut raportit ja muu niiden asiakirja-aineisto. Lisäksi ovat käytössä tilintar-
kastajan raportit.  
 
Tietolähteinä käytetään myös asukas- ja asiakaskyselyjen tuloksia sekä valtakunnallisia selvityk-
siä ja vertailuja, erityisesti naapurikuntien vertailutietoja. 

 
 

 
Taulukko 3. Yhteenvetoa arviointivuoden aikana tarkastuslautakunnan kokouksissa kuulluista asiantunti-
joista 

 
 
3.3. Arviointikertomusraportointi 
 
Tarkastuslautakunta laatii vuosittain valtuustolle arviointivuoden havainnot ja suositukset si-
sältävän arviointikertomuksen. Vuoden 2018 arviointikertomus on hyväksytty tarkastuslauta-
kunnassa 21.5.2019. 
 
Tarkastuslautakunta esittää valtuuston päätettäväksi, että kunnanhallitus ja lautakunnat ottai-
sivat huomioon toiminnassaan arviointikertomuksessa esitetyt suositukset ja havainnot, ja 
esittäisivät lokakuun 2019 loppuun mennessä tarkastuslautakunnalle valmiilla raportointipoh-
jalla, mihin toimenpiteisiin esitettyjen suositusten ja havaintojen johdosta on ryhdytty tai ryh-
dyttävä.  

  

Vuoden 2018 toiminnan arviointiin liittyen tarkastuslautakunta on kuullut seuraavia  
asiantuntijoita kokouksissaan. Lisäksi on kuultu useita muita kunnan työntekijöitä. 

20.3.2018 Tilinpäätöksen 2017 esittely, talousjohtaja Petri Lätti 

28.8.2018 Tilapalvelupäällikkö Timo Orjalan katsaus ajankohtaisiin asioihin 

25.9.2018 Palvelupäällikkö Inka Riepponen, Suupanniityn koulun oppilaanohjauksen 
lehtori Marita Linnala sekä etsivät nuorisotyöntekijät Henna Heikkilä ja Anu 
Utter kertoivat Pirkkalan kunnan etsivästä nuorisotyöstä 
 

Tarkastuslautakunta kävi tutustumassa sosiaalitoimen uusiin tiloihin ennen 
kokousta sosiaalijohtaja Virpi Kokon johdolla. 

30.10.2018 Tarkastuslautakunta kävi tutustumassa Senioritalo Pihlajamäessä olevaan ko-
tihoidon henkilöstön toimipisteeseen kotihoitopäällikkö Tia Vekon ja kotihoi-
don esimiehen Kaisa Pitkäsen johdolla. Kotihoitopäällikkö Veko kertoi koti-
hoidon ajankohtaisista asioista. 

28.11.2018 
 

Kansliapäällikkö Jaakko Joensuu ja talousjohtaja Petri Lätti kertoivat kunnan 
uudesta strategiasta ja vuoden 2019 talousarviosta 

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

19.2.2019 Vesilahden tarkastuslautakunta oli tarkastuslautakunnan vieraana vanhus-
työn keskus Pirkankoivussa 
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3.4. Vuoden 2017 arviointikertomussuositusten seuranta 
 
Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2017 arviointikertomuksessa havaintoja ja suosituksia, joihin 
kunnanhallitus antoi vastineensa lokakuussa 2018. Raportissa selvitettiin, miten tarkastuslau-
takunnan havaintoihin on reagoitu ja millaisiin toimenpiteisiin niiden perusteella on ryhdytty.  
 

Alla on esitetty, mihin suositusten mukaisiin toimenpiteisiin toimialoilla on ryhdytty. Toimenpi-
teiden seurantatietojen lähtökohtana on kunnanhallituksen valtuustolle antamat vastaukset ja 
kevään 2019 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  
Korkoriskin arvioimiseksi kunta ottaa käyttöön lainasalkun 
koron vaihteluherkkyyttä kuvaavan korkoduraatia -tunnus-
luvun ja asettaa sille vuosittain tavoitearvon, joka vastaa 
kulloistakin korkotilannetta ja hyväksyttävissä olevaa riskiä. 

Tarkastuslautakunnan mielestä kunnanhallitus on suo-
jannut lainasalkun koron vaihteluriskiä riittävällä ja tar-
koituksenmukaisella tavalla. 

 
 

Hyvinvointitoimiala/perusturva 

Omaishoitajat käyttäisivät kaikki lakisääteiset vapaapäi-
vänsä. Vapaapäivillä pyritään tukemaan omaishoitajien jak-
samista. 

Kunta kannusti omaishoitajia käyttämään kaikki vapaa-
päivänsä, mutta osa omaishoitajista ei halunnut käyt-
tää lain tarjoamia vapaapäiviä, eivätkä kaikki hoidetta-
vat halunneet sijaishoitoon. 

 
 

Ikääntyneiden palvelujen asiakaskyselyiden toteuttamisessa 
huomioitaisiin vastaajien kohderyhmä paremmin. Kyselyn 
toteuttaminen ainoastaan sähköisenä kyselynä internetissä 
ei ole riittävä. Ikäihmiset voivat kokea sähköiseen kyselyn 
vastaamisen hankalaksi. 

Kysely lähetetään paperisena kaikille asiakkaille koti-
hoidossa, lyhytaikaishoidossa ja ympärivuorokautisissa 
asumis- ja hoivapalveluissa. Asiakkaat täyttävät paperi-
sen lomakkeen nimettömänä ja palauttavat sen val-
miiksi maksetussa kirjekuoressa. Tulokset raportoidaan 
sähköisen järjestelmän avulla.  

 
 

Hyvinvointitoimiala/sivistys 

Hyvinvoinnin toimintamallin toimivuutta tulee seurata. Toimivuutta on seurattu koulu ja kuntakohtaisesti mm. 
oppilashuoltoryhmässä. 

 

Kouluissa toteutettujen kyselyjen tuloksista tulisi tiedottaa 
myös huoltajille. 

Kouluissa toteutettujen kyselyiden tuloksien tiedotta-
mista koskeva suunnittelu on kesken. Joidenkin kyselyi-
den tuloksista on kuitenkin tiedotettu huoltajille Wil-
man kautta. Ainakin kahden koulun kotisivuilla on esillä 
kyselyn tuloksia, kuten ”Kysely Hyrsingin koulutalon 
oppilaiden huoltajille lukuvuodesta 2017–2018”. 

 

Pirkkalan ainutlaatuinen muinaishistoria tulisi olla muinais-
markkinoiden lisäksi paremmin näkyvillä myös omassa kun-
nassa. 

Kunta on lunastamassa osan Birckala 1017 -näyttelyn 
aineistoa ja rekvisiittaa jatkokäyttöä varten. Kunta te-
kee myös yhteistyötä muinaisyhdistyksen kanssa. 

 

Yhdyskuntatoimiala 

Kunnan toimitilastrategian kehittämistä jatketaan päivittä-
mällä nykyinen toimitilasalkutus. Päivityksen tulosten poh-
jalta kunnan on mahdollista päättää kunnan hallinnassa 
olevat toimitilojen luokittelusta eri salkkuihin sen perus-
teella aiotaanko ne pitää nykyisellään, tuleeko niitä kehit-
tää vai tuleeko niistä luopua. Salkutuksen ominaisuuksina 
voivat olla muun muassa toimitilan tarpeellisuus, käyttökel-
poisuus, taloudellisuus tai korjausvelka. Salkutus on hyvin 
tarpeen sote -toimitilojen osalta. 

Salkutuksen päivitys on Tilapalvelun vuoden 2019 työ-
ohjelmassa ja se tehdään yhdessä tilojen käyttäjätoi-
mialojen kanssa. Sote-tilojen osalta tehtävä on jo suori-
tettu. 

 
 

Kunta selvittää, mikä vaikutus vuokrattavien tonttien osuu-
den lisäämisellä olisi kuntatalouden vakauteen ja ennustet-
tavuuteen. 

Asia on selvitetty tietojohtamisjärjestelmän yhtey-
dessä. 

 

 

Johtopäätökset 
 
Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksessa tehtyihin suosituksiin on reagoitu ja 

niiden mukaisiin toimenpiteisiin on lähes aina ryhdytty. Asiat ovat edenneet hyvään suuntaan. 
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4. Strategian toteutumisen arviointi 
 
4.1. Kuntastrategian 2014–2018 kokonaistarkastelu 
 
Arviointivuonna 2018 kunnassa oli voimassa kaksi kuntastrategiaa. Pirkkalan valtuuston 
9.12.2013 hyväksymä kuntastrategia vuosille 2014–2018 ja sen strategiaohjelmat lakkautettiin 
samalla, kun valtuusto 14.5.2018 (37 §) hyväksyi uuden kuntastrategian. 
 
Kuntastrategian valmistumisajankohdasta johtuen on tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arvi-
ointisuunnitelmaa valmisteltaessa ollut lähtökohtana valtuuston vuosille 2014–2018 hyväk-
symä kuntastrategia, johon muun muassa kunnan vuoden 2018 talousarvio perustuu. Uusi 
kuntastrategia oli lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2019 talousarviota. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2. Viiden tähden kunta 

 
Valtuusto hyväksyi 14.5.2018 uuden kuntastrategian vuosille 2018–2022. Kuntastrategiassa on 
viisi teemaa: työ, talous, ympäristö, hyvinvointi ja asenne. Tavoitteille on määritelty keinot, joi-
den avulla tavoitteet saavutetaan. Kuntastrategian viisi tavoitetta ohjaavat kohti visiota: viiden 
tähden kuntaa. Strategian toteutumista seurataan mittaristolla, joka on laadittu Pirkkalan kun-
tastrategian seurantaa varten. Mittaristo on jaoteltu strategian tavoitteiden mukaisesti viiteen 
luokkaan ja kussakin luokassa on 5–6 mittaria. 
 

 

HAVAINTO:  
 

Vuoden 2018 talousarvio on tehty voimassa olleen kuntastrategian mukaan (v. 2014–2018), jo-
ten tilinpäätöskin on laadittu sen mukaisesti. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, ettei 
tilinpäätöksessä ole arvioitu kuntastrategiakauden toteutumisen kokonaisuutta. 

Kuvio 1. Pirkkalan kunnan uusi kuntastrategia vuosille 2018–2022 

jarvjoha1
Leima
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5. Arvio asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-
den saavuttamisesta  
 
5.1. Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta 
 
Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on selvitettävä toimintakertomuksessa valtuustolle sen 
tilikaudelle asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen kunnassa ja 
kuntakonsernissa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ja raportoida valtuustolle, 
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet Pirkkalan 
kunnassa ja kuntakonsernissa.  
 

Lukujen 5.2. - 5.6. taulukoissa esitetään kunnanhallituksen arvio valtuuston asettamien toi-
minnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Taulukkojen merkkien värikoodi on seuraava: 
 

   Tavoite toteutui 

   Toteutui osittain 

   Ei toteutunut 

   Ei voida arvioida 

 
Tarkastuslautakunta on arvioinut luvuissa 5.2.–5.6. valtuuston tilikaudelle asettamia tavoit-
teita, tavoitteiden toteuttamista varten laadittuja toimintasuunnitelmia ja näille asetettuja ar-
viointikriteereitä (mittarit). Tarkastuslautakunnan mahdollinen arvio tulosalueen tavoitteen, 
toimintasuunnitelman tai arviointimittarin hyvyydestä tai epäselvyydestä on ilmaistu taulukon 
alla. 
 
Teknisesti ottaen vertailut on tehty valtuuston vahvistamien alkuperäisen talousarvion ja tilin-
päätöksen kesken. Alkuperäisen talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin ei tehty vuoden ai-
kana muutoksia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valtuusto oli asettanut vuoden 2018 talousarviossa 64 toiminnallista tavoitetta. Tavoitteiden 
toteuttamista varten oli laadittu toimintasuunnitelmat ja näiden toteutumisen arvioimiseksi 
oli asetettu 64 mittaria. Tilinpäätöksessä on raportoitu, että kunnanhallituksen arvion asete-
tuista mittareista 
 
+ 45  on toteutunut 
+/- 7    toteutui osittain 
- 12    ei toteutunut. 
 
Keskusvaalilautakunnalle ja tarkastuslautakunnalle ei ollut asetettu toiminnallisia tavoitteita. 

  

HAVAINTO:  
 

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteu-
tumista varten asetetuista mittareista 45 toteutui (70 %), 7 toteutui osittain (11 %) ja 12 jäi to-
teutumatta kokonaan (19 %).  
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5.2. Kunnanhallitus  
 
Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 
 
KUNNANHALLITUS 

Toiminnalliset tavoitteet 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

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

Yritysalueiden kaavoittaminen  
 

 
 
Uusia kaavoitettuja yritysalueita 20 ha 
 

 
 

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

Yrittäjäkysely 

 
 

Kokonaisarvio elinkeinopolitiikasta, tavoitetaso ka 7,7 
(2016: 7,6) 

 
 

3) Tavoite: Työnhakija-asiakkaille soveltuvien aktiivipalveluiden ke-
hittäminen 

Ns. Polkumallin tehokas hyödyntäminen, kuntouttavaa työtoi-
mintaa vahvistetaan monikanavaisesti 

 
 

Kuntouttavan työtoiminnan päivien lukumäärän kas-
vattaminen vuoden 2017 tasosta (2017: 6248 pv) 

 

4) Tavoite: Työnhakija-asiakkaille soveltuvien aktiivipalveluiden ke-
hittäminen 

Työllisyyspalveluiden kuntakokeilu 
 

 
 

Pirkkalan työttömyysaste alenee (joulukuu 2017:  
7,4 %) 

 

 

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat 
5) Tavoite: Asukaslähtöisyys ja osallisuus 

Asukaskyselyn toteuttaminen 
 
Kysely toteutettu 
(Tavoitetasot löytyvät tulosalueiden informatiivista 
tunnusluvuista) 

 

6) Tavoite: Asukaslähtöisyys ja osallisuus 

Asukasiltojen ja muiden kuulemistilaisuuksien toteuttaminen 
kunnanosa-kohtaisesti sekä yleisellä tasolla 

 
Asukastilaisuuksien määrä 5 kpl/vuosi 

 

 

Hyvin toimiva kunta 
7) Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö 

Työhyvinvointimittareita hyödynnetään osana työhyvinvointi-
johtamista 

 
Kuntatasoinen sairauspoissaoloprosentti on alle 5,0 
tehdystä työajasta 

 

8) Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö 

Työhyvinvointimittareita hyödynnetään osana työhyvinvointi-
johtamista 

 
Konsernihallinnon sairauspoissaoloprosentti on alle 4,8 
tehdystä työajasta 

 

9) Tavoite: Työstä innostunut henkilökunta 

Työhyvinvointikyselyä hyödynnetään mittauksessa 
 
Työhyvinvointikyselyn koko henkilöstön innostunei-
suutta mittaavan kysymyksen vastausten keskiarvo on 
korkeampi kuin vuonna 2017 (4,35) 

 

10) Tavoite: Työstä innostunut henkilökunta 

Työhyvinvointikyselyä hyödynnetään mittauksessa 

 

 
Työhyvinvointikyselyn konsernihallinnon henkilöstön 
innostuneisuutta mittaavan kysymyksen vastausten 
keskiarvo on korkeampi kuin vuonna 2017 (4,38) 

  

11) Tavoite: Investointien mitoitus ja rahoitus suhteutetaan kanto-
kyykyyn 

 

 
Investointien tulorahoitusprosentti vähintään 45 
prosenttia 

 

 
Valtuusto oli asettanut kunnanhallitukselle 11 toiminnallista tavoitetta, joiden toteuttamiseksi 
oli laadittu toimintasuunnitelmat ja näiden toteutumisen arvioimiseksi oli asetettu 11 mitta-
ria. Kunnanhallituksen arvion asetetuista mittareista 
 
+ 7   on toteutunut 
- 4   ei toteutunut. 
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Kunnanhallituksen talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät) 
 
  Alkuperäinen 

TA 2018 
Talousarvio- 

muutokset 
TA muutosten 

jälkeen 
Toteutuma 

12 / 2018 
 

Erotus 
 

TOT-% 

Toimintatuotot 6 892 303  1 030 000  7 922 303  8 022 401  100 098  101,3 %  

Ulkoiset 6 892 303  1 030 000  7 922 303  7 993 298  70 995   100,9 %  

Sisäiset 0 0 0 29 102  29 102   

Toimintakulut -8 168 725  -1 010 000  -9 178 725  -8 876 041  302 684  96,7 %  

Ulkoiset -7 874 088  -1 010 000  -8 884 088  -8 596 747  287 341  96,8 % 

Sisäiset -294 637  0 -294 637  -279 294  15 343  94,8 % 

Toimintakate -1 276 422  20 000  -1 256 422  -853 640  402 782  67,9 % 

 
Toimintatuottojen toteuma oli 101,3 % ja toimintakulujen 96,7 %. Toimintakate oli 402 782 eu-
roa parempi muutettuun talousarvioon nähden.  
 
 
  

Tarkastuslautakunnan arviointi kunnanhallituksen vuositavoitteiden toteutumisesta 
 

Tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan kunnanhallituksen vuositavoitteista 64 % toteutui (7), 
36 % ei toteutunut lainkaan (4). 
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5.3. Hyvinvointilautakunta  
 
Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 

 
Hyvinvointitoimialan toimialajohtajana toimii Harri Rönnholm. 
 
HYVINVOINTILAUTAKUNTA 

Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

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

Tuetaan kuntalaisten omaa vastuunottoa omasta ja lähiympä-
ristön hyvinvoinnista yhteistyössä kolmannen sektorin ja mui-
den toimijoiden kanssa 

 

Tapahtumien ja tukevien toimenpiteiden (esimerkiksi 
yleisötilaisuudet, sähköiset palvelut ja neuvonta) 
määrä kasvaa vuodesta 2017 

 

2) Tavoite: Palveluverkkoselvitysten toimeenpano, hankesuunnittelu 
ja palvelutarpeen kehittymisen seuranta 

Jatketaan Soljan lastentalon, Kirkonkylän koulun ja Koulukes-
kuksen suunnittelu. Tavoitteena on, että Kirkonkylän ja koulu-
keskuksen hankesuunnitelmat ovat valmiita vuonna 2018 

 
 

Soljan rakennussuunnitelma ja Kirkonkylän sekä koulu-
keskuksen hankesuunnitelmat valmistuvat 

 

 

Hyvin toimiva kunta 
3) Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö 
Työhyvinvointimittareita hyödynnetään osana hyvinvointijoh-
tamista 
 

 

Hyvinvointitoimialan sairauspoissaoloprosentti on alle 
5,6 tehdystä työajasta, sivistysosaston sairauspoissa-
oloprosentti on alle 5,3 tehdystä työajasta 

 

4) Tavoite: Työstä innostunut henkilöstö 
Työhyvinvointikyselyä hyödynnetään mittauksessa 

 

Työhyvinvointikyselyn hyvinvointitoimialan henkilöstön 
innostuneisuutta mittaavan kysymyksen vastausten 
keskiarvo on korkeampi kuin vuonna 2017 (4,38) 

 

 
Tavoite 1: Miten yksittäinen tapahtuma edistää yksittäisen kuntalaisen hyvinvointia? Tapahtumien vaikutta-
vuus eli onnistuiko tapahtuma? 
 
 
SOSIAALIPALVELUT 

Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

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

Sosiaalihuoltolain mukaisia ennaltaehkäiseviä peruspalveluja 
vahvistetaan 

 
 

Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuuksien osuus on yli 
30 % lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkuuksista 
(vuonna 2017 asiakkuuksia on 20–30 %) 

 

6) Tavoite: Lasten osallisuuden lisääminen lastensuojelussa 

Kaikille lastensuojelun asiakkaaksi tuleville lapsille laaditaan 
palvelutarpeen arvioinnista ikätasoinen yhteenveto 

 

Kaikille asiakkaaksi tuleville on laadittu palvelutarpeen 
arvioinnista ikätasoinen yhteenveto 
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LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUT 

Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat 
7) Tavoite: Vanhemmuuden tukeminen lapsiperheiden matalan kyn-
nyksen eropalveluja kehittämällä 

Perheasioiden sovittelun strukturoitu toimintamalli aloitetaan 
Pirkkalassa 

 
 

Toimintamallin mukaista perheasioiden sovittelua tar-
jotaan kaikille, jotka sitä hakevat 

 

8) Tavoite: Lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden varhainen 
tunnistaminen ja ennaltaehkäisy 

Kaikissa peruskouluissa pidetään lasten ja nuorten mielenter-
veysasioihin liittyvä vanhempainilta 

 
 

Järjestetyt vanhempainillat 

 

 
Tavoite 8: Mittari ei vastaa tavoitetta. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kerran vuodessa järjes-
tettävä vanhempainilta ei ole riittävä mittari asetetulle tavoitteelle. 
 
 
IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT 

Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat 
9) Tavoite: Asumis- ja hoivapalveluiden asiakkaiden hyvinvoinnin tu-
keminen kulttuurin avulla 

Lisätään asumis- ja hoivapalveluiden asiakkaiden mahdolli-
suutta osallistua kulttuuriseen toimintaan 

 
 

Jokaiselle asiakkaalle mahdollistetaan osallisuus kult-
tuurisiin toimintoihin vähintään 100 minuuttia viikossa 

 

 

Hyvin toimiva kunta 
10) Tavoite: Varhaisten palvelujen tehostaminen 
Varhaisiin palveluihin painottaminen Ikäneuvo- hankkeen ko-
keiluissa (yhteinen asiakasohjaus) 

 

Kaikki ikääntyneiden palvelujen neuvonta ja asiakasoh-
jaus toteutuu asiakasohjauksen kautta yhden luukun 
periaatetta noudattaen 

 

 
Tavoite 9: Tavoite ylitettiin, mutta mittari on väärä. Se sopisi paremmin toimintasuunnitelmaan tavoit-
teeksi. Mikä oli tapahtumien sisältö ja vaikuttavuus? 

 
 

TERVEYSPALVELUT 

Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

Hyvinvoivat aktiiviset asukkaat 
11) Tavoite: Asiakastyytyväisyyden parantaminen 
Jatkuva asiakastyytyväisyyden mittaaminen tablet-laitteilla 

 

Mittaaminen on tehty säännöllisesti ja NPS Net 
Promoter Score (asiakastyytyväisyysarvo) paranee tai 
on yli +50 

 

12) Tavoite: Terveyskeskussairaalan hoitoprosessin tehostaminen 

Yhteistyö ikääntyneiden palveluiden kanssa, ennakoiva kotiu-
tussuunnittelu 

 

Keskimääräisen hoitoajan laskeminen 7 päivään  
(nykyisin 8) 

 

 

Hyvin toimiva kunta 
13) Tavoite: Palveluiden saatavuus paranee 

Lyhennetään puheluiden jonotusaikaa ja lisätään vastauspro-
senttia ottamalla käyttöön sähköisiä palveluja (esimerkiksi vir-
tuaalinen ajanvarauspyyntö, chat, matalan kynnyksen vas-
taanotot) 

 

Keskimääräinen puheluiden jonotusajan lyheneminen 
ja vastausprosentti vähintään 85 % 

 

14) Tavoite: Lähetekriteerien tarkentaminen - oikea potilas oikeassa 
paikalla 

Lääkärien jatkokoulutus ja esimerkiksi erikoissairaanhoidon 
lähi- ja etäkonsultaatioiden hyödyntäminen 

 
 

Lähikonsultaatioiden osuus kaikista konsultaatioista li-
sääntyy vuodesta 2017 
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VARHAISKASVATUS 

Toiminnalliset tavoitteet 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

Hyvinvoivat aktiiviset asukkaat  
15) Tavoite: Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus koko kunnan 
tasolla 
Varhaiskasvatussuunnitelman toimeenpano   

 
 

Henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat on laa-
dittu jokaiselle lapselle (100 %) 

 

16) Tavoite: Varmistetaan lasten ja huoltajien osallisuus ja yhteistyö 
uuden vasun mukaisesti 
Kysely huoltajille. Lasten ja huoltajien kanssa arvioidaan, 
suunnitellaan ja kehitetään varhaiskasvatustoimintaa 

 
 

Lasten ja huoltajien osallisuus lapsen vasun laatimi-
sessa on 100 % 

 

17) Tavoite: Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen 
yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa 
Lasten, huoltajien ja yhteisön aikuisten osallistaminen ja si-
touttaminen kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn suunnitteluun 
ja uusien toimintatapojen vahvistamiseen 

 
 

Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmat on tehty ja toimin-
taa arvioitu joka yksikössä (100 %) 

 

 
Tavoite 16: Onko varhaiskasvatuslain velvoittamien varhaiskasvatussuunnitelmien teon käyttäminen 
osallistamisen mittarina riittävä? 
 

Hyvin toimiva kunta 
18) Tavoite: Monialainen yhteistyö 
Nivelvaiheiden toimivuuden kehittäminen 

 

Nivelvaiheen vuosikello on päivitetty 
 

19) Tavoite: Kuntalaisten osallisuuden lisääminen palveluiden suun-
nittelussa ja kehittämisessä 
Osallisuutta tukevien prosessien kehittäminen 

 
 

Prosessikuvaus osallisuuden lisäämisestä on tehty 

 

 
 

LASTEN JA NUORTEN KOULUTUS 

Toiminnalliset tavoitteet 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat 
20) Tavoite: Uusien opetussuunnitelmien mukaisen arviointikulttuu-
rin juurruttaminen  
Oppimisen arvioinnin uudistukset ja läpinäkyvyys tuodaan op-
pilaiden ja huoltajien tietoisuuteen. Arviointiin vaikuttavat ta-
voitteet esitetään oppilaille opintojen/kurssien alkaessa. 

 
 

Laadunarviointikyselyn tulokset, jotka liittyvät oppimi-
sen arviointiin ja eri menetelmien käyttöön, paranevat 
vuoteen 2017 verrattuna 15 % 

 

21) Tavoite: Opiskelutaitojen ja jatko-opintovalmiuksien edistäminen 
lukiokoulutuksessa 
Lukion yrittäjä- ja yritysyhteistyön muotoja kehitetään ja laa-
jennetaan hyödynnettäväksi myös kolmannen sektorin toimi-
joihin 

 
 

Osallistuvien yritysten ja muiden tahojen määrä on  
20 % suurempi kuin vuonna 2016 toimintaa aloitetta-
essa 

 

22) Tavoite: Tieto- ja viestintäteknologian edistäminen esi- ja perus-
opetuksessa 
Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä lisätään opetuksessa ja 
opiskelussa kunnan TVT-suunnitelman ja digitalisaation kehit-
tämissuunnitelman mukaisesti. Laitteiden määrää lisätään ja 
lähitukea laajennetaan yhteistyössä ICT-palvelujen kanssa. 

 
 

75 % oppilaista käyttää opiskelussaan TVT-laitteita 
vähintään kerran viikossa (2017: 63 %) 

 

 

Toiminnalliset tavoitteet 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

Hyvin toimiva kunta 
23) Tavoite: Osallisuuden varmistaminen palveluverkkoon liittyvässä 
hankesuunnittelussa ja oppilaaksioton perusteita päivitettäessä 
Soljan lastentalon, Kirkonkylän koulun ja koulukeskuksen han-
kesuunnittelussa järjestetään riittävästi mahdollisuuksia osal-
listua suunnitteluun. Oppilaaksioton perusteiden päivitys teh-
dään osallistavin menetelmin.  

 
 
 

Järjestetyt suunnittelutyöpajat, asukasillat ja muut 
osallistamisen muodot 

 

  
Tavoite 23: Mittarissa olisi voinut avata tarkemmin työpajojen ja asukasiltojen määrää tai kattavuutta 
sekä muita osallisuuden muotoja. 
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HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT 

Toiminnalliset tavoitteet 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat  
24) Tavoite: Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elinikäisen oppimisen tuke-
minen järjestämällä taiteen perusopetusta ja vapaata sivistystyötä 
Pirkan opisto järjestää opetusta sopimuksen ja tuntitilausten 
mukaisesti 

 
 

Tuntimäärien toteutuminen: 
Vapaa sivistystyö 8 200 
Musiikin taiteen perusopetus 3 500 
Muu taiteen perusopetus 2 300 

 

25) Tavoite: Pirkkalan historian, tunnettavuuden ja vetovoimaisuu-
den lisääminen edistämällä kulttuurimatkailua 
Pirkkalan Muinaismarkkinat toteutuvat vähintään vuoden 
2017 laajuudessa. Laaditaan suunnitelma kulttuurimatkailun 
edistämisestä. 

 
 

Kävijämäärä 6 500 (2017: 6 000) 
 

 

26) Tavoite: Monipuolisten liikuntapalveluiden tarjoaminen eri koh-
deryhmille sekä vähän liikkuville 
Lisätään lapsille ja perheille kohdennettuja liikuntapalveluita 
Seuraparlamentti on mukana kehittämässä liikuntapalveluja 

 
 

60 h perheiden kerhotoimintaa 
10 perhetapahtumaa 
20 perhettä liikuntaneuvonnan piirissä 

 

27) Tavoite: Nuorten tukeminen koulunuorisotyön kautta 

Laaditaan suunnitelma koulunuorisotyöstä ja jalkautetaan 
nuorisotyö osaksi koulun arkea 

 
 

Yhteisöllinen toiminta (välitunnit, pienryhmät, luokkien 
lisäryhmäyttämiset) 40 h 
Yksilöohjaukset koululla 40 h 

 

 
Tavoite 25: Kulttuurimatkailun edistämissuunnitelman tekeminen ei näy mittarissa. Mittari mittaa vain 
muinaismarkkinoiden kävijämääriä. 
 
Tavoite 26: Liikuntaneuvonnan piirissä oli 5 perhettä vaikka tavoite oli 20. Löysivätkö (tiedottaminen) 
perheet liikuntaneuvontaan vai eikö sille ole enempää tarvetta? 
 

Toiminnalliset tavoitteet 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

Hyvin toimiva kunta  
28) Tavoite: Kunnan tilat ovat helpommin ja laajemmin kuntalaisten 
käytössä  
Uudistetaan vapaa-ajalla hyödynnettävien tilojen varauskäy-
täntöjä keskittämällä tilavaraukset vapaa-aikakeskukselle 

 
 

Varausten määrä 

 

29) Tavoite: Kirjaston palveluiden ja aineiston tasa-arvoinen saavu-
tettavuus koko kunnan alueella ja laajemmat aukioloajat 

Pääkirjaston lehtilukusalin omatoimiaukioloajan käynnistämi-
nen. Käynnistetään aineiston kellutus.  

 
 

Lainausten kasvun määrä (370.000 kpl/vuosi) 

 

 
 
Valtuusto oli asettanut hyvinvointilautakunnalle 29 toiminnallista tavoitetta, joiden toteutta-
miseksi oli laadittu toimintasuunnitelmat ja näiden toteutumisen arvioimiseksi oli asetettu 29 
mittaria. Kunnanhallituksen arvion asetetuista mittareista 
 
+ 23 on toteutunut 
+/- 4   toteutui osittain 
- 2   ei toteutunut. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Tarkastuslautakunnan arviointi hyvinvointilautakunnan vuositavoitteiden toteutumisesta 
 

Tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan hyvinvointilautakunnan vuositavoitteista 79 % toteutui 
(23), 14 % toteutui osittain (4), 7 % ei toteutunut lainkaan (2).  
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Hyvinvointilautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät) 
 
  Alkuperäinen 

TA 2018 
Talousarvio-

muutokset 
TA muutosten 

jälkeen 
Toteutuma  

12 / 2018 
Erotus TOT-% 

Toimintatuotot 21 592 400  600 000  22 192 400  22 866 481  674 081  103,0 % 

Ulkoiset 21 547 400 600 000  22 147 400  22 792 847  645 447  102,9 % 

Sisäiset 45 000  0 45 000  73 634  28 634  163,6 % 

Toimintakulut -107 657 587  -3 174 011  -110 831 598  -110 688 967  142 631  99,9 % 

Ulkoiset -92 583 940  -3 174 011  -95 757 951  -96 225 969  -468 019  100,5 % 

Sisäiset -15 073 647  0 -15 073 647  -14 462 997  610 650  95,9 % 

Toimintakate -86 065 187 -2 574 011  -88 639 198  -87 822 486  816 712  99,1 % 

 
Hyvinvointilautakunnan alaiseen toimielintasoon (250) kuuluvat seuraavat tulosalueet: hyvin-
vointilautakunnan johto (2215), sosiaalipalvelut (2220), lasten ja nuorten tukipalvelut (2225), 
ikääntyneiden palvelut (2230), terveyspalvelut (2240), varhaiskasvatus (3440), lasten ja nuor-
ten koulutus (3500) sekä hyvinvointia edistävät palvelut (3600). 
 
Toimintatuottojen toteuma oli 103,0 % ja toimintakulujen 99,9 %. Toimintakate oli 816 712 eu-
roa parempi muutettuun talousarvioon nähden. 
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5.4. Yhdyskuntalautakunta 
 
Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 
 
Yhdyskuntatoimialan toimialajohtajana toimii Jouni Korhonen. 
 
YHDYSKUNTALAUTAKUNTA 

Toiminnalliset tavoitteet 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

Hyvin toimiva kunta  
1) Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö 

Työhyvinvointimittareita hyödynnetään osana työn hyvin-
vointijohtamista 

 
Yhdyskuntatoimialan sairauspoissaoloprosentti on alle 
5,8 tehdystä työajasta 

 

2) Tavoite: Työstä innostunut henkilökunta 

Työhyvinvointikyselyä hyödynnetään mittauksessa 
 
Työhyvinvointikyselyn yhdyskuntatoimialan henkilös-
tön innostuneisuutta mittaavan kysymyksen vastaus-
ten keskiarvo on korkeampi kuin vuonna 2017 (4,33) 

 

 
Tavoite 1: Yhdyskuntatoimialan sairauspoissaoloprosentti oli 6,7 ja se oli korkeampi verrattuna muihin 
toimialoihin. Tarkastuslautakunta esittää, että sairauspoissaolojen vähentämiseksi ryhdytään toimenpi-
teisiin.  
 
 
RUOKA- JA PUHTAUSPALVELU 

Toiminnalliset tavoitteet 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

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

Palvelu tuotetaan kuvausten mukaisesti ja toiminnan toteutu-
mista seurataan laadunarviointijärjestelmästä saaduilla kri-
teereillä. Edelleen puhtauden laadun toteutumista seurataan 
myös visuaalisesti ja pintapuhtausnäytteitä ottamalla 

 
 

Tuloksia verrataan arviointijärjestelmän kriteereihin 
sekä palvelukuvauksissa asetettuihin mittareihin.  
Saadut tulokset kirjataan säännöllisesti ja niistä rapor-
toidaan tilan käyttäjän yhteyshenkilölle 

 

4) Tavoite: Ruokapalveluiden omavalvonnan kehittäminen  

Sähköisen omavalvontajärjestelmän käyttöönotto 
 

Terveystarkastajan suunnitelman mukaiset tarkastus-
käynnit, sisäinen arviointi, asiakaspalaute 

 

 

Hyvin toimiva kunta  
5) Tavoite: Ruokahävikin pienentäminen 

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

 

Ylijäämä- / jäteruuan määrät ja niiden vertaaminen ai-
kaisempiin mittaustuloksiin 

 

 
 

TILAPALVELU 

Toimintasuunnitelma 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

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

Kiinteistöillä tehdään huolto-ohjelman mukaiset tarkastukset 

 
 

Tehdyt tarkastukset/Ohjelman mukaiset (kpl/kpl) 

 

 

Toiminnalliset tavoitteet 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

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

Kirkonkylän koulun ja koulukeskuksen hankesuunnitelmat val-
miit 

 
 

Valmiiden hankesuunnitelmien lukumäärä (2 kpl) 
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YHDYSKUNTATEKNIIKKA JA ALUEPALVELUT  

Toiminnalliset tavoitteet 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

Aktiivinen elinkeinopolitiikka 
8) Tavoite: Työllisyyden hoitoon osallistuminen 

Tehdään yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa 
 

Työllistettyjen määrä (hlö/vuosi) 
 

 

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat 
9) Tavoite: Ulkoilureittien laadun kehittäminen ja määrän lisääminen 
Ulkoilureittien yleissuunnitelman mukaisten hankkeiden to-
teuttaminen 

 

Verrataan kunnan asukastutkimuksessa ulkoalueille ja -
reitistöille annettua arvosanaa vuoteen 2016 

 

 

Hyvin toimiva kunta 
10) Tavoite: Joukkoliikenteen käyttäjämäärän seuranta 

Kerätään tietoa joukkoliikenteen käyttäjämääriä 
 

Raportoidaan nousumäärät ja vuosimuutokset 
 

11) Tavoite: Sähköisen asioinnin edistäminen 
Katulupien sähköinen hakeminen ja käsittely 

 

Sähköiset hakemukset (%-osuus hakemuksista) 
 

 
Tavoite 10: Mittari on huono, koska ei ole asetettu mitään mitattavaa tavoitetta. Kyseessä on lähinnä 
tiedotusluontoinen asia, kun raportoidaan nousumäärät ja vuosimuutokset. 
 
 
YHDYSKUNTASUUNNITTELU JA VALVONTA  

Toiminnalliset tavoitteet 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

Aktiivinen elinkeinopolitiikka 
12) Tavoite: Houkutteleva työpaikka-alue 

Kaavoituskatsauksen toteuttaminen 
 

Linnakallion asemakaavan laajennus (kaava nro 244) 
asemakaavaehdotuksen valmistuminen 

 

 

Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat 
13) Tavoite: Laadukkaat ja tehokkaat palvelut 

Keskustan kehittäminen 

 

Keskustakorttelin tontinluovutus (kaava nro 232) 
 

14) Tavoite: Laadukkaat ja tehokkaat palvelut 
Rakennusvalvonnan luvat käsitellään tehokkaasti 

 

Lupien käsittelyaika keskimäärin 1 kk 
 

15) Tavoite: Laadukkaat ja tehokkaat palvelut 
Ympäristönsuojelussa valvontaa tehdään valvonta-suunnitel-
man ja -ohjelman mukaisesti 

 

Tarkastukset valvontaohjelman mukaisesti 
 

16) Tavoite: Maankäytön hallinta ja laadukas asuminen 
Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen sekä seutuyhteistyö 

 

Strategisen yleiskaavan laadinnan käynnistäminen 
 

 

Hyvin toimiva kunta 
17) Tavoite: Maankäytön hallinta ja laadukas asuminen 
Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen 

 

Kunnan asemakaavavarannot: kunnalla asema-kaava-
varannoista vähintään 50 % osuus sekä elinkeinoelä-
män että asumisen osalta 

 

18) Tavoite: Maankäytön hallinta ja laadukas asuminen 
Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen 

 

Raakamaan hankinta 10 ha 
 

 
 
Valtuusto oli asettanut yhdyskuntalautakunnalle 18 toiminnallista tavoitetta, joiden toteutta-
miseksi oli laadittu toimintasuunnitelmat ja näiden toteutumisen arvioimiseksi oli asetettu 18 
mittaria. Kunnanhallituksen arvion asetetuista mittareista 
 
+ 12   on toteutunut. 
+/- 2   toteutui osittain 
- 4   ei toteutunut 
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Yhdyskuntalautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuminen (sisältäen sisäiset erät) 
 
  

Alkuperäinen 
TA 2018 

Talousarvio-
muutokset 

TA muutosten 
jälkeen 

Toteutuma  
12 / 2018 

Poikkeama TOT-% 

Toimintatuotot 18 412 656  0 18 412 656  18 561 217  148 561  100,8 % 

Ulkoiset 2 063 893  0 2 063 893  2 905 191  841 298  140,8 % 

Sisäiset 16 348 763  0 16 348 763  15 656 026  -692 737  95,8 % 

Toimintakulut -21 708 408  -100 388  -21 808 796  -20 377 824  1 430 972  93,4 % 

Ulkoiset -20 851 548  -100 388  -20 951 936  -19 519 031  1 432 905  93,2 % 

Sisäiset -856 860  0 -856 860  -858 793  -1 933  100,2 % 

Toimintakate -3 295 752  -100 388 -3 396 140  -1 816 607  1 579 533  53,5 % 

 
Yhdyskuntalautakunnan alaiseen toimielintasoon (450) kuuluvat seuraavat tulosalueet: yhdys-
kuntalautakunnan johto (aiemmin tekninen hallinto) (4100), ruoka- ja puhtauspalvelu (4130), 
tilapalvelu (4150), yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut (aiemmin kunnallistekniikka) (4200), 
pelastustoimi (4230), vesihuoltolaitos (4300) ja yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta (aiemmin 
valvonta ja maankäyttö) (4320). Tilapalvelun ja ruoka- ja puhtauspalvelun tulosalueet toimivat 
nettobudjetointiperiaatteella, jolloin sitova taso on tilikauden tulos, joka sisältää toimintatulot, 
toimintamenot ja suunnitelman mukaiset poistot. 
 
Toimintatuottojen toteuma oli 100,8 % ja toimintakulujen 93,4 %. Toimintakate oli 1 579 533 eu-
roa parempi muutettuun talousarvioon nähden.  

Tarkastuslautakunnan arviointi yhdyskuntalautakunnan vuositavoitteiden toteutumisesta 
 

Tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan yhdyskuntalautakunnan vuositavoitteista 67 % toteutui 
(12), 11 % toteutui osittain (2), 22 % ei toteutunut lainkaan (4). 
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5.5. Ympäristöterveyslautakunta 

 
Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 
 
YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA 

Toiminnalliset tavoitteet 2018 Arviointikriteeri (Mittari) 
KH:n 
arvio 

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

Lausuntojen antaminen kuntien kaikkeen suunnitteluun pysy-
väksi käytännöksi 

 
 

Terveyshaitoista aiheutuvat asiakasvalitukset vähene-
vät, tavoite alle 80 vuodessa 

 

2) Tavoite: Peruseläinlääkärinpalvelut vastaavat kysyntään ja  
vähentävät tautipainetta 

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

 
 

Asiakastyytyväisyys pysyy ennallaan tai paranee,  
tavoite vähintään 4,5 

 

3) Tavoite: Terveyshaittojen estäminen ja niiden nopea poistaminen 

Suunnitelman mukaisella valvonnalla vähennetään elintar-
vike- ja vesivälitteisten epidemioiden määrää.   

 

Elintarvike- ja vesivälitteisiä epidemioiden esiintyvyys 
alle 4/10 000 asukasta. 

 

 
Tavoite 2: Tavoite vastaa ainoastaan asiakaskunnasta lähtevään kysyntään. Tautipainetta on vaikea, ellei 
mahdoton mitata.  
 

Hyvin toimiva kunta  
4) Tavoite: Valvonta on tehokasta, tasapuolista ja oikeudenmu-
kaista. Otetaan käyttöön laatujärjestelmä koko ympäristöterveyden 
toimialalla 

Tehdään 4 elintarvikevalvonnan ja 4 terveydensuojelun ver-
taistarkastusta, joista 1-2 yhdessä Tampereen yksikön kanssa 

 
 
 

Vertaistarkastusten määrä ja tarkastuslomakkeiden 
vastaavuus laajennetaan terveydensuojeluun.  
Tehdään 8 vertaistarkastusta. Seurataan laatujärjestel-
män indikaattoreita 

 

5) Tavoite: Hyvinvoiva henkilöstö 

Työhyvinvointimittareita hyödynnetään osana työhyvinvointi-
johtamista 

 

Ympäristöterveyden sairauspoissaoloprosentti on alle 
3,5 tehdystä työajasta 

 

6) Tavoite: Työstä innostunut henkilöstö 

Työhyvinvointikyselyä hyödynnetään mittauksessa 
 

Työhyvinvointikyselyn ympäristöterveyden henkilöstön 
innostuneisuutta mittaavan kysymyksen vastausten 
keskiarvo on korkeampi kuin vuonna 2017 (3,71) 

 

 
Valtuusto oli asettanut ympäristöterveyslautakunnalle 6 toiminnallista tavoitetta, joiden to-
teuttamiseksi oli laadittu toimintasuunnitelmat ja näiden toteutumisen arvioimiseksi oli ase-
tettu 6 mittaria. Kunnanhallituksen arvion asetetuista mittareista 
 
+ 3   on toteutunut 
+/- 1   toteutui osittain 
- 2   ei toteutunut. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tarkastuslautakunnan arviointi ympäristöterveyslautakunnan vuositavoitteiden toteutumisesta 
 

Tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan ympäristöterveyslautakunnan vuositavoitteista 50 % to-
teutui (3), 17 % toteutui osittain (1), 33 % ei toteutunut lainkaan (2). 
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Ympäristöterveyslautakunnan talousarvion käyttötalouden toteutuminen  
(sisältäen sisäiset erät) 
 
  Alkuperäinen 

TA 2018 
Talousarvio-

muutokset 
TA muutosten 

jälkeen 
Toteutuma  

12 / 2018 
 

Erotus 
 

TOT-% 

Toimintatuotot 1 568 537  0 1 568 537  1 494 846  -73 691  95,3 % 

Ulkoiset 1 568 537  0  1 568 537  1 486 257  -82 280  94,8 % 

Sisäiset 0 0 0 8 589 8 589   

Toimintakulut -1 717 329  0 -1 717 329  -1 651 123  66 206  96,1 % 

Ulkoiset -1 550 000  0 -1 550 000  -1 486 297  63 703 95,9 % 

Sisäiset -167 329  0 -167 329  -164 826  2 503  98,5 % 

Toimintakate -148 792  0 -148 792  -156 277  -7 485  105,0 % 

 
Toimintatuottojen toteuma oli 95,3 % ja toimintakulujen 96,1 %. Toimintakate oli 7 485 euroa 
huonompi talousarvioon nähden.  
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5.6. Koko kunnan taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen  
 
Vuoden 2018 tilinpäätöksessä toimintatuotot (= sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot) ovat yh-
teensä 50,98 miljoonaa euroa. Toimintakulut (= sisäiset ja ulkoiset toimintakulut) ovat yh-
teensä 141,72 miljoonaa euroa. Toimintakate on -90,74 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen 
toteuma on 101,7 % ja toimintakulujen 98,6 %.  
 
Kuntien verorahoitus koostuu verotuloista ja valtionosuuksista. Verotulojen kertymä on 86,07 
miljoonaa euroa ja valtionosuuksien 11,37 miljoonaa euroa. Verotulojen toteuma on 100,3 
prosenttia, joten ne olivat 0,75 miljoonaa euroa arvioitua suuremmat. Valtionosuuksien to-
teuma oli 100,7 % ja ne olivat noin 75 000 euroa arvioitua suuremmat. 
 
Kuviosta 2 voidaan nähdä, että Pirkkalassa valtionosuuksien asukaskohtainen euromäärä on 
huomattavasti pienempi lähikuntiin verrattuna. Syynä tähän on verotuloihin perustuva valtion-
osuuksien tasausjärjestelmä, jossa kuntien tulopohjassa olevia eroja tasataan verotuloihin pe-
rustuvalla valtionosuuden tasauksella. Valtiovarainministeriön ohjaamassa järjestelmässä vau-
raammilta kunnilta siirretään kunnallis-ja yhteisöveroja vähemmän vauraisiin kuntiin. Tarkoi-
tuksena on taata ympäri Suomen kansalaisille tasavertaiset peruspalvelut niin, ettei kunnan 
veroprosentti nouse kohtuuttomaksi. 
 
Vuonna 2018 verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus perustuu vuoden 2016 verotietoi-
hin. Vuoden 2018 tasauksen laskennassa keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,87 % ja euro-
määräisesti tasausraja on 3 739,59 €/asukas. Jos kunnan laskennallinen verotulo ylittää tasaus-
rajan, kunta on tasausvähennyksen maksaja. Vuonna 2018 tasausvähennystä maksoi 30 kuntaa 
ja Pirkkala oli yksi näistä maksajista. Pirkkala maksoi tasausvähennystä 155 €/asukas eli yh-
teensä 2,9 miljoonaa euroa.  
 

 
 
Kuvio 2. Verotulot ja valtionosuudet euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa vuosina 2016–2018 
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Pirkkalan kunnan vuosikate muodostuu verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja 
rahoituskulujen jälkeen 6,75 miljoonaa euroa positiiviseksi. Muutetun talousarvion vuosika-
tearvio oli 3,55 miljoonaa euroa. Vuosikate on edelliseen vuoteen verrattuna 3,71 miljoonaa 
euroa pienempi. 
 
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan 
lyhennyksiin. Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli 
vuosikate kattaa ne, kunnan ei tarvitse velkaantua tai realisoida omaisuuttaan pitääkseen ole-
massa olevat palvelujen tuotantovälineet toimintakunnossa.  
 
Vuosikate oli vuonna 2013: 223,4 %, v. 2014: 139,8 %, v. 2015: 106,1 %, v. 2016: 178,2 %, 
2017: 132 ja arviovuonna 2018: 83 %:a poistoista. Talousarvion 2019 mukaan vuosikate on 
7,99 miljoonaa euroa ja poistot 7,98 miljoonaa euroa, eli vuosikate on 100 % poistoista. 
 
Pirkkalan kunnan tilikauden tulos oli alijäämäinen 1 413 888 euroa. Kunnan edellinen alijää-
mäinen tulos oli vuonna 2006.  
 
Pirkkalan kunnan toimintakate oli -90,74 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä 
56,77 miljoonaa euroa ne nousivat edellisestä vuodesta 2,05 miljoonaa euroa. Toimintakate 
ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. 
 
Pirkkalan kunnallisveroprosentti oli 20,0 vuonna 2018. Alla on Pirkkalan ja muiden lähikuntien 
kunnallisveroprosentit vuonna 2018.  
 

 
Taulukko 4: Kunnallisveroprosentti vuonna 2018 Pirkkalassa ja lähikunnissa 
 
 
Tilinpäätösajankohtana kunnan lainamäärä oli 44,25 miljoonaa euroa, josta pitkäaikaista lainaa 
oli 39,25 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisista lainoista kiinteäkorkoisia oli 31 prosenttia (12,2 mil-
joonaa euroa) ja vaihtuvakorkoisia 69 % (27,05 miljoona euroa). Pitkäaikaisten lainojen paino-
tettu keskikorko oli vuoden 2018 lopussa 0,804 %. Näiden lainojen keskimääräinen jäljellä 
oleva laina-aika oli 6 vuotta 3 kuukautta.  
 
Asukasta kohden laskettu kunnan lainakanta oli 2 285 euroa, kun se 31.12.2017 oli 2 027  
euroa/asukas. Tilastokeskuksen laatiman ”Kuntatalous neljännesvuosittain, 2018 4. vuosineljän-
nes” -raportin mukaan Manner-Suomen kuntien lainat olivat 3 051 euroa/asukas, kun edellisenä 
vuonna vastaava lainamäärä oli 2 921 euroa. Kuviosta 3 voidaan nähdä Pirkkalan lainamäärä per 
asukas menneen yhdentoista vuoden ajalta.   

Kangasala Lempäälä Nokia Pirkkala Tampere Ylöjärvi 

21,00 20,50 20,50 20,00 19,75 20,50 
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Kuvio 3. Pirkkalan kunnan lainat euroa/asukas vuosina 2008–2018  
 

Pirkkalan kuntakonserniin kuuluu kolme tytäryhteisöä: Pirkkalan Jäähalli Oy (99,92 %), Niemen-
maan Lämpö Oy (70,00 %) ja Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %). Lisäksi kuntakonserniin kuu-
luu kolme kuntayhtymää, joissa kunta oli vuonna 2018 jäsenenä: Tampereen kaupunkiseudun ky 
(4,48 %), Pirkanmaan liitto ky (2,86 %) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky konserni (1,64 %).  
 

 
 
Kuvio 4. Pirkkalan kuntakonsernin lainojen kehitys vuosien 2008–2018 aikana 

 

Lähikuntien kuntakonsernien lainat per asukas vuonna 2018 on esitetty alla. Kuviosta 5 voidaan 
nähdä, että Pirkkalassa on pienin asukaskohtainen lainamäärä. 
 

 
 
Kuvio 5. Pirkkalan ja lähikuntien kuntakonsernin lainat euroa / asukas vuonna 2018  
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Investointimäärärahoista käytettiin 97 prosenttia 
 
Vuonna 2018 investointeihin oli käytettävissä yhteensä 15,34 miljoonaa euroa. Toteutuneet 
investointimenot olivat 14,89 miljoonaa euroa eli käytettävissä olleista investointimäärära-
hoista 97 prosenttia käytettiin. Investointiosassa oli yhteensä 13 sitovaa hankeryhmää, jotka 
muodostuvat yksittäisistä projekteista.  
 

 
 
Kuva 1. Arviointivuoden suurin investointikohde: Nuolialan koulun laajennus 
 
 
Konserniohjaus 
 
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja kon-
serniohjeesta. Konserniohje on kuntien omistajaohjauksen keskeinen väline ja sitä sovelletaan 
kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Omista-
jaohjauksen avulla taas huolehditaan siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan 
huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Kuntalain 47 §:ssä säädetään tarkemmin konsernioh-
jeen otettavista määräyksistä. Siinä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin konsernivalvon-
nan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä.  
 
Kunnan uusittu konserniohje tuli voimaan 1.2.2018.  
 
Kuntakonserni muodostuu kunnasta ja sen määräysvallassa olevista yhteisöistä. Yhteisö, jossa 
kunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kunnan toiminta 
käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi kunnan osallistumisen kuntien yhteistoi-
mintaan sekä kunnan muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toimin-
nan. Kunnan toiminta -käsitteeseen sisältyy juridisen kuntakonsernin lisäksi ne yhteisöt, joissa 
kunta on mukana vähemmistöosuudella sekä erilaiset yhteistoimintaorganisaatiot, joissa kun-
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nalla ei ole yksinään määräävää asemaa. Kunnan toiminta sisältää lisäksi sopimukseen ja ra-
hoittamiseen perustuvan toiminnan, jolla tarkoitetaan muun muassa perus- tai yhteistoiminta-
sopimukseen tai yhtiöjärjestykseen sekä kunnan edustukseen päätöksentekoelimissä. 
 
Kunnan suurin tytäryhteisö Pirkkalan Jäähalli Oy ei tarvitse käyttötalouteen kunnan tukea, ai-
noastaan kunta ostaa kouluille jäävuoroja koulujen tarpeita vastaavasti. Isot investoinnit kunta 
joutuu kustantamaan tukena Pirkkalan Jäähalli Oy:lle. 
 
Pirkkalan konsernijohtoon kuuluvat hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, pormestari ja 
kansliapäällikkö.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HAVAINTO:  
 

Tytäryhteisöjen riskienhallintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja esimerkiksi niiden talou-
dellisiin toimintaedellytyksiin ja kannattavuuteen tulevaisuudessa. Tarkastuslautakunta kehot-
taa kuntaa varautumaan siihen, että se joutuu rahoittamaan Pirkkalan Jäähalli Oy:n peruskor-
jausinvestointeja tulevaisuudessakin. 
 

SUOSITUS:  
 

Tytäryhteisöille pitää asettaa sitovia vuositavoitteita mittareineen ja tavoitearvoineen kunnan 
talousarvioon. 
 

Tarkastuslautakunnan arviointi kunnan taloudesta 
 

Alhaisesta verokertymän kasvusta ja suuresta kouluinvestoinnista johtuen kunnan tilinpäätös osoit-
taa 1,4 miljoonan euron tappiota. Samalla kunnan asukaskohtainen velkamäärä kasvoi, mutta se on 
kuitenkin selvästi alle kuntien keskimääräisen velkamäärän ja on seutukunnan alhaisin. Pirkkalan 
kunnan talous on edelleen vakaalla pohjalla. 
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6. Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 työohjelmaan perustu-
vat kunnan toimintaa koskevat arvioinnit 

 
6.1. Konsernihallinto 
 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mikko Kuopalle kuuluu konsernihallinnon vastuualueen 
tarkastaminen. Vuoden 2018 työsuunnitelmassa oli arvioinnin painopistealueina tulosalueista 
kunnanhallitus, strategia ja kehittäminen, yritys- ja työllisyyspalvelut sekä talous ja henkilöstö.  
 
Arviota kunnan organisaatiouudistuksen vaikutuksista 
 
Organisaatiouudistusta jatkettiin arviointivuonna, mutta siitä jäi ulkopuolelle asiantuntijatason 
henkilöstön tehtävien tarkastelu. Asiantuntijoiden työn uudelleenorganisointi ei valmistunut 
vuoden 2018 aikana.  
 
Kunnan väestön kasvuun verrattuna henkilöstö on kasvanut vähemmän kuin väestö. Riskival-
mius on parantunut, koska kaikissa tiimeissä on sijaiset ja näin ei olla pelkästään yhden osaajan 
varassa. Kilpailu osaavasta henkilöstöstä on koventunut. Henkilöstön työviihtyvyyteen on pa-
nostettava, että osaavan henkilöstö pysyy kunnan palveluksessa. 
 
Valtuustossa käsiteltävien päätösasioiden määrä on vähentynyt, samoin on käynyt myös lauta-
kuntien kohdalla. Hallintosäännöllä on delegoitu päätösvaltaa viranhaltijoille. Päätösten määrä 
valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien osalta näkyy alla olevasta kuviosta 6. Siinä on 
verrattu ko. toimielinten tekemien päätösten määriä vuosina 2015 ja 2018. 
 

 
 
Kuvio 6. Vertailua toimielinten tekemien päätösten määrästä vuosina 2015 ja 2018 
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Yritys- ja työllisyyspalvelut 
 
Pirkkalassa oli alueellisen työvoima- ja yrityspalvelujen kokeilun viimeinen vuosi arviointivuo-
den aikana. Vuoden 2018 alussa Pirkkalan työttömyysprosentti oli 7,1 % ja vuoden 2018 lo-
pussa 6 %, joka oli seutukunnan alhaisin. Erityisen vaikea pitkä-aikaistyöttömyys aleni 234 hen-
kilöstä 137 henkilöön ja samalla alensi kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuosuutta 
Kelalle 145 000 eurolla. 
 
Pirkanmaata ja Pirkkalaa pitkään vaivannut suurtyöttömyys on nyt saatu kääntymään merkittä-
vään laskuun. Kansainvälinen suhdannenousu on avannut vientiteollisuudessa runsaasti uusia 
työpaikkoja. Kunnallinen työllistämiskokeilu antoi myös uusia mahdollisuuksia parempaan hen-
kilökohtaiseen palveluun, jota erityisesti pitkäaikaistyöttömät ja nuoret tarvitsevat. 
 

Vuosi 
Työttömien 

määrä 
Työttömyysaste 

Alle 25-v. työt-
tömien määrä 

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 5. Pirkkalan työttömien määrän ja työttömyysprosentin kehitys vuosien 2013–2018 
aikana 
 
Viime vuosina työllisyyskehitys Pirkkalassa on ollut suotuisaa. Työttömyys ja erityisesti raken-
netyöttömyys ovat alentuneet. Myös alle 25-vuotiaiden työttömien nuorten määrä on vähen-
tynyt. Kuitenkin merkittävällä osalla pitkäaikaistyöttömistä nykyinen osaaminen tai työkyky ei 
kohtaa alueella tarjolla olevien avoimien työpaikkojen vaatimusten kanssa. Siksi voidaan edel-
leen puhua kohtaanto-ongelmasta, jolle löytyy muitakin selittäviä tekijöitä. Kunnan aktiivisen 
työllisyydenhoidon myötä heikossa työmarkkina-asemassa oleville työttömille iästä riippu-
matta onnistuttiin löytämään pysyvääkin palkkatyötä yrityksille ja innokkaille työnhakijoille so-
veltuvan joustavan Vänkäri-palvelun avulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänkäri -palvelu 
 
Osana Pirkkalan kunnan työllisyyden hoitoa ja sen vaikuttavuuden lisäämistä, on työllisyyspal-
veluilla erityinen avoimelle sektorille suuntaava palvelu. Palvelun kautta tietyt ehdot täyttä-
välle työnhakijalle ja yritykselle voidaan tarjota mahdollisuus 2–3 kuukauden pituiseen VÄN-
KÄRI-jaksoon, jonka aikana työnhakija on palkkasuhteessa kuntaan, mutta työskentelee yrityk-
sessä sen tarjoamissa työtehtävissä. 
 
Pirkkalassa vuodesta 2014 lähtien käytössä ollut ”Vänkärimalli” on mahdollistanut työttömän 
ja työnantajan henkilökohtaisen kohtaamisen. Aluksi työntekijä on 1-3 kuukauden mittaisessa 
työkokeilussa yrityksessä. Arviointivuoden aikana Vankärin työkokeilujaksossa oli eri yrityksissä 

HAVAINTO:  
 

Tarkastuslautakunta teki havainnon, että sosiaaliasiamiehen selvityksessä vuodelta 2018 todet-
tiin hyvänä käytäntönä se, että Pirkkala maksaa kaikille kuntouttavaan työtoimintaan osallistu-
ville seutulipun hinnan. 
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yhteensä 32 henkilöä. Työkokeilujakson jälkeen 24 henkilöä jatkoi palkkatuetussa työssä (max. 
3 kk). Vuoden 2018 aikana Vankäri-palvelun kautta työllistyi yhteensä 14 henkilöä pysyviin työ-
suhteisiin yksityisiin yrityksiin.  
 
VÄNKÄRI-palvelu kartoittaa piilotyöpaikkoja alueen yrityksistä tarjoten samalla joustavan ja 
riskittömän rekrytointikanavan yritykselle. 
 
Yritystonttien luovutukset 
 
Aktiivinen elinkeinopolitiikka ja kunnan hyvä maantieteellinen sijainti sekä maapoliittinen oh-
jelma ovat mahdollistaneet merkittävät maanmyynti-ja vuokraustulot kunnalle. Alla olevaan 
taulukkoon 6 on koottu kunnan luovuttamien yritys- ja teollisuustonttien määrät ja kunnan 
niistä saamat nettomaanmyyntitulot 2011–2018 välisenä aikana. 
 

Vuosi M€ Hehtaaria 

2011 0,66 3,6 

2012 0,95 5,5 

2013 1,43 6,2 

2014 3,11 10,86 

2015 3,19 12,0 

2016 7,9 18,6 

2017 3,66 7,4 

2018 3,3 6,5 

Yhteensä 24,2 70,66 

 
Taulukko 6. Pirkkalan kunnan luovuttamat yritys- ja teollisuustontit vuosina 2011–2018 
 
 
Kunnan työpaikkaomavaraisuus 
 
Pirkkalaa pidettiin pitkään seutukunnan nukkumalähiönä ja kunnan työpaikkaomavaraisuus oli 
seutukunnan alhaisimpia. Nyt Pirkkala on seutukunnan kolmen kärkipään kunta työpaikkaomava-
raisuuden suhteen ja siinä on auttanut onnistunut maapolitiikka ja panostaminen yritysten toi-
mintaedellytysten luomiseen kaavoituksella. Vuonna 2011 Pirkkalan työpaikkaomavaraisuus oli 
58,3 %, vuonna 2012; 66,7 %, vuonna 2013; 69,8 % ja vuonna 2016; 79,7 %. Uudemmat tilastot 
eivät vielä ole valmistuneet, mutta työpaikkojen lisääntyminen Pirkkalassa on jatkunut voimak-
kaana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuvio 7. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain vuonna 2016 (Lähde: Tampereen kaupunkiseudun raportti 2018: Raja-

ton sijoittumisalue) 

http://www.tampereenseutu.fi/site/assets/files/18765/40_rajaton_sijoittumisalue_raportti.pdf
http://www.tampereenseutu.fi/site/assets/files/18765/40_rajaton_sijoittumisalue_raportti.pdf
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Tampereen kaupunkiseudun elinkeinorakenteen seudullisuus ja kuntien keskinäisriippuvuus 
ilmenee työmarkkinoiden vahvana kytkeytymisenä seudun kuntien välillä. Kaikki seudun kun-
nat saavat merkittävän osan kunnassaan työssäkäyvistä muista seudun kunnista. Erityisen 
vahva pendelöintivirta seudun kehyskunnista on Tampereelle. Keskuskaupungin vahvuus työ-
paikkojen sijaintikuntana näkyy myös työpaikkaomavaraisuuden asteessa (kuvio 7.). Tampe-
reen työpaikkaomavaraisuus yltää noin 122 prosenttiin, kun kehyskunnissa jäädään alle sadan 
prosentin. Kehyskuntien välillä työpaikkaomavaraisuudessa on suurehkoa vaihtelua Vesilahden 
noin 45 prosentista Nokian, Oriveden ja Pirkkalan noin 80 prosenttiin.  
 
Pirkkalan elinvoimaindikaattori  
 
Elinvoimaindikaattori kertoo mihin suuntaan kunta on menossa. Alla olevassa kuviossa 8 on 
tarkasteltu Pirkkalan kunnan elinvoimaa (53,50) suhteessa Pirkanmaan muihin kuntiin. Kuvi-
osta voidaan todeta Pirkkalan elinvoimaindikaattorin olevan tarkasteluhetkellä Pirkanmaan 
korkein. Pirkkalan jälkeen toisena on Kangasala; 32,33 ja kolmantena Nokia; 32,32. Elinvoima 
on laskettu muun muassa väestö-, työpaikkojen ja koulutustason muutoksesta. Positiivinen 
arvo viestii hyvästä elinvoiman suunnasta, negatiivinen huonommasta.  
 
Kunnan elinvoimaindikaattori kuvaa kunnan elinvoiman muutosta kahden viimeisen tilastoista 
saatavan ajankohdan välisenä aikana. Elinvoiman muutosta kuvataan indikaattorilla, jonka kes-
kiarvo on = 0. Jos indikaattori saa positiivia arvoja se on ko. kunnassa kehittynyt paremmin 
kuin omassa maakunnassa keskimäärin (maakunnittainen tulostus) tai paremmin kuin koko 
maassa (asiakassegmentin mukainen tulostus ja koko maan karttaesitys). Jos indikaattori saa 
negatiivisia arvoja, se on ko. kunnassa kehittynyt huonommin. 
 
 

 
 
Kuvio 8. Pirkkalan kunnan elinvoimaindikaattori verrattuna Pirkanmaan muihin kuntiin, koostettu 
10.5.2019, Lähde: Kuntaliitto. 

 
  

https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/elinvoimaindikaattori
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Yritystonttien hintoja Tampereen kaupunkiseudulla helmikuussa 2019 
 
Pirkkala ei kilpaile seutukunnalla alhaisilla elinkeino- ja liiketonttien hinnoilla, vaan hyvällä ja 
joustavalla palvelulla yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita sijoittumaan Pirkkalaan. Yritysten ky-
selyihin vastataan samana tai seuraavana päivänä. Hyvän sijainnin lisäksi yrityksille on tärkeää, 
että asioiden hoitaminen on nopeaa. Yritystonttien myyntiperusteita ovat seuraavat: yrityksen 
toimiala, paljonko tulee uusia työpaikkoja ja rakentamisen laatu. 
 

 
 
Taulukko 7. Yritystonttien hintoja Tampereen kaupunkiseudulla helmikuussa 2019  

Kunta

Kaava-

merkintä PA €/m2 €

Pirkkala , Las ikaari T 4502 15,00 € 67 530 €

Pirkkala , Linnakal l io KTY 11000 54,00 € 594 000 €

Pirkkala , Linnakorpi T 42518 40,00 € 1 700 720 €

Pirkkala , Linnakorpi KTY 22765 70,00 € 1 593 550 €

Pirkkala , Linnakorpi KTY 18911 70,00 € 1 323 770 €

Pirkkala , Linnakorpi KTY 33314 70,00 € 2 331 980 €

Pirkkala , Linnakal l ion jatke T 40000 40,00 € 1 600 000 €

Pirkkala , Linnakal l ion jatke T 35917 40,00 € 1 436 680 €

Pirkkala , Linnakal l ion jatke T 7514 33,00 € 247 962 €

Pirkkala , Linnakal l ion jatke T 20380 33,00 € 672 540 €

Pirkkala , Linnakal l ion jatke T 13943 25,00 € 348 575 €

Pirkkalan varanto yhteensä 250764 11 917 307 €

Kangasala , Ka l l io TT 10580 26,00 € 275 080 €

Kangasala TT-6 7920 28,00 € 221 760 €

Kangasala TT 7309 26,99 € 197 262 €

Kangasala TT 6933 27,00 € 187 191 €

Kangasala TT 5410 28,00 € 151 480 €

Kangasala TT 4350 26,00 € 113 100 €

Ylöjärvi , Kolmenkulma KTY 12015 17,00 € 204 255 €

Ylöjärvi , Si l tatie T 3584 12,00 € 43 008 €

Ylöjärvi , Soppeenmäki T 4005 12,00 € 48 060 €

Ylöjärvi , Teivo KTY 9998 32,00 € 319 936 €
 

Nokia , Harjuni i tty T 2494 6,38 € 15 912 €

Nokia , Harjuni i tty T 7985 8,60 € 68 671 €

Nokia , Pi tkänimemi KTY 13226 14,26 € 188 603 €

Nokia , Kolmenkulma KTY 25146 23,00 € 578 358 €

Nokia , Kolmenkulma T 12027 14,00 € 168 378 €

Nokia , Kolmenkulma T 33605 18,00 € 604 890 €

Lempäälä , Marjamäki T 10300 24,28 € 250075

Lempäälä , Marjamäki KMK 9100 31,98 € 291000

Lempäälä , Marjamäki TY 9000 22,00 € 198000

Lempäälä , Marjamäki T 15200 18,00 € 273600
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6.2. Hyvinvointitoimiala / Perusturva 
 
Tarkastuslautakunnan jäsenille Matti Pirhoselle ja Jorma Turuselle kuuluu hyvinvointitoimialan 
perusturvan vastuualueiden tarkastaminen. Vuoden 2018 työsuunnitelmassa olivat arvioinnin 
painopistealueina tulosalueista sosiaalipalvelut, ikääntyneiden palvelut ja terveyspalvelut.  
 
SOSIAALIPALVELUT 
 
Lastensuojelu 
 
Lastensuojelun asiakkaiden määrä on laskenut verrattuna edellisiin vuosiin. Sijaishuollossa ole-
vien lasten määrä on pysynyt samana. 
 
 
 
 
 
 
 
Sosiaaliasiamiehen vuoden 2018 selvityksessä on lastensuojelun eräitä tunnuslukuja. Yksi niistä 
on se, kuinka monta lasta on yhtä sosiaalityöntekijää kohden keskimäärin ja enimmillään.  
 
Sosiaalihuoltolain heinäkuussa 2017 julkaistun soveltamisoppaan mukaan valvonnassa oletta-
mana on, että sosiaalityöntekijät pystyvät tekemään lastensuojelutyötä laadukkaasti ja lainmu-
kaisesti, jos asiakkaita on 30–40 yhtä työntekijää kohden. Pirkkalassa keskiarvo vuonna 2018 
oli 35 lasta ja maksimissaan se oli 40–45. Lapsen olosuhteita tunteva sosiaalityöntekijä tapaa 
lasta 1-2 tuntia kuukaudessa. 
 
 
 
 
 
 
 
Perustoimeentulotuesta 
 
Seuraavalla sivulla oleviin taulukkoihin 8 ja 9 on koottu tietoja sekä Pirkkalan ja Vesilahden pe-
rustoimeentulotuen euromääristä että asiakkaiden määristä molemmista kunnista. Lukuja ver-
tailtaessa pitää huomioida se, että osa täydentävästä toimeentulotuesta siirtyi perustoimeen-
tulotuen piriin vuonna 2017. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan maksettavaksi 1.1.2017, mutta 
vuoden 2017 luvuista puuttuu siirtymäajalta (1.1.–31.3.2017) kunnan maksamat 80 000 euroa 
(Pirkkala) ja 4 400 euroa (Vesilahti). Tästä huolimatta taulukon luvut ovat suuntaa antavia. Li-
säksi taulukossa on vertailutietona vuoden 2016 euromäärät.  

  

HAVAINTO:  
 

Sijaishuollossa olevien lasten määrä Pirkkalassa oli vuoden 2018 lopussa 26, vuoden 2017 lo-
pussa 26 ja vuoden 2016 lopussa 18. 

HAVAINTO:  
 

Sosiaaliasiamiehen vuoden 2018 selvityksestä ilmenee, että seutukunnallisessa vertailussa Pirk-
kalassa oli yhtä sosiaalityöntekijää kohden keskimäärin vähiten lapsia. 

https://www.tampere.fi/tiedostot/a/PDXKU9XAR/Tampereen_seutukunnan_sosiaaliasiamiehen_selvitys2018.pdf


34 

 

 
 
Taulukko 8. Perustoimeentulotuen menot Pirkkalassa ja Vesilahdella 2016–2018. 

 

 
 
Taulukko 9. Kelan maksaman perustoimeentulotuen saajakotitaloudet kotitaloustyypeittäin. 
 
 
TERVEYSPALVELUT 
 
Helaakallion lopettamisen vaikutukset Pirkkalan yhteistoiminta-alueen mielenterveyspalve-
luihin  
 
Pääsääntöisesti aikuisten mielenterveyspalvelut kuuluvat terveyspalveluihin, ja lapsille ja nuo-
rille tarkoitetut palvelut lasten ja nuorten tukipalveluille. Aikuisasiakkaat ohjataan ensisijaisesti 
avosairaanhoidon psykiatrisille sairaanhoitajille, jotka tekevät osittain työtä myös lasten ja 
nuorten kanssa. Lasten ja nuorten tukipalveluille kuuluvat muun muassa psykologipalvelut, 
nuorisopsykiatrinen hoito ja koulujen psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut. Lasten ja nuorten 
tukipalveluissa toimii terveyskeskuspsykologi, jonka tehtävänä on tukea äitiys- ja lastenneuvo-
lan asiakkaita lapsen kehitykseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Neuvolan perhe-
ohjaaja tukee perheitä.  
 
Hoitoon pääsyssä noudatetaan psykiatrisen avohoidon hoitoon pääsyn kriteerejä. Helaakalli-
olla hoidettiin myös potilaita, joiden hoidon tarve ei välttämättä ollut psykiatrisen avohoidon 
kriteerien mukaista. Tämän vuoksi asiakkaat ovat voineet kokea ja ovat kokeneetkin muutoksia 
hoitoon pääsyssä. Perusterveydenhuollolle kuuluu tavallisten elämäntilannekriisien hoito. 
 
Yhteistoiminta-alueella on avosairaanhoidossa kolme psykiatrista sairaanhoitajaa ja lähihoitaja, 
joka pitää muun muassa ryhmiä mielenterveyskuntoutujille. Terveyskeskuksessa annettava 
hoito on perustason mielenterveyspalveluita, varsinainen aikuisten psykiatrinen avohoito oste-
taan Tampereen kaupungilta. Pirkkalan kunta ei osta Tampereen kaupungilta lasten ja nuorten 
psykiatrista hoitoa. 

Vuosi Kunta

Menot 

yhteensä, €

Tuki 

perusosaan 

kuuluviin 

menoihin, €

Tuki 

varsinaisiin 

asumisme-

noihin, €

Tuki 

muihin 

asumiseen 

liittyviin 

menoihin,  

€

Tuki 

terveyden

huolto-

menoihin, 

€

Tuki 

muihin 

menoihin, 

€

muutos € 

2016-

2017

kasvu % 

2016-

2017

muutos  € 

2017-

2018

kasvu % 

2017-

2018

2018 Pirkkala 1 657 678 579 890 813 606 64 822 167 760 31 599 212 692 15,1 35 594 2,2

2017 Pirkkala 1 622 084 543 848 721 747 57 043 149 252 70 194

2016 Pirkkala 1 409 392

2018 Ves i lahti 171 802 41 130 85 222 11 548 28 805 5 097 7 578 4,9 16 828 10,9

2017 Ves i lahti 154 974 33 445 74 751 11 083 25 118 6 177

2016 Ves i lahti 147 396

Vuosi Kunta
Kotitaloudet 

yhteensä
Yksin asuvat

Muut yhden 

hengen 

kotitaloudet

Lapsettomat 

parit
Yhteensä

Perheet, 

joissa alle 

kouluikäisiä 

lapsia

Yhteensä

Perheet, 

joissa alle 

kouluikäisiä 

lapsia

2018 Pirkkala 618 340 96 35 52 41 95 46

2017 Pirkkala 587 302 102 36 49 36 98 51

2018 Vesilahti 100 48 27 7 5 -- 13 --

2017 Vesilahti 77 32 17 8 5 -- 15 6

Yhden huoltajan perheetKahden huoltajan perheet 
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Pirkkalan ja Tampereen välisissä mielenterveyspalveluiden sopimuksissa käyntimääriä ei yksi-
löidä, käynnit perustuvat kunkin potilaan hoidon tarpeeseen. Jonotusaikojen osalta noudate-
taan hoitotakuulainsäädäntöä, siitä ei määrätä kuntien välisessä sopimuksessa. Tampereen 
kaupunki tuottaa tilastotiedot palvelun käyttäjistä. Tyytyväisyyttä ei ole mitattu. Vesilahtelaiset 
saavat mielenterveyspalvelunsa kuten pirkkalalaiset. 
 
Pirkkalan terveyskeskuksen ulkopuoliset käyttäjät 
 
Pirkkalan yhteistoiminta-alueen ulkopuolisia terveysasemien käyttäjiä ovat päivystyspotilaat 
tai terveydenhuoltolain mukaan perusterveydenhuollon valinnanvapautta käyttävät henkilöt.  
Hoitovastuun Pirkkalaan on siirtänyt 447 ulkokuntalaista asiakasta, joista 117 siirtoa kirjattiin 
vuonna 2018. Kaikkiaan 334 ulkokuntalaisista asiakasta käytti Pirkkalan terveyskeskuksen pal-
veluita vuonna 2018, käyntejä oli yhteensä 2 024, eli keskimäärin 6,1 käyntiä/asiakas. 
Hoitovastuun Vesilahdelle on siirtänyt 21 ulkokuntalaista asiakasta, joista 6 siirtoa tehtiin 
vuonna 2018. 
 
Odotusajat terveyskeskuksissa hoitoon pääsyyn 
 
Hoitotakuun turvaavan lainsäädännön velvoittamina kunnassa seurataan kuukausittain jono-
tusaikaa lääkärin vastaanotolle. Vuonna 2018 kiireettömän hoidon jonotusaika lääkärin vas-
taanotolle oli sekä Pirkkalassa että Vesilahdella keskimäärin 3 viikkoa. Koska eri terveyskeskus-
lääkäreiden työnkuva vaihtelee (monet lääkärit tekevät osa-aikaista työtä sekä muutakin lääkä-
rintyötä kuin tavallista vastaanottotyötä), vaihtelee myös jonotusaika eri lääkäreille varsin pal-
jon. Vaikka potilas ei pääsisikään kovin nopeasti haluamalleen tutulle lääkärille, monesti vas-
taanottoaika jollekin toiselle lääkärille järjestyy nopeammin. 
  
Jonotus terveyskeskusten palveluihin puhelimitse ja takaisinsoittopalvelu 
 
Pääsääntöisesti palveluntuottajan tarjoamaan takaisinsoittoon on oltu tyytyväisiä. Kuitenkin 
käytettävyyden ja tilastoinnin suhteen on esiintynyt teknisiä ongelmia, joista on reklamoitu 
palveluntuottajalle. 
 

 
IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT 
 
Sosiaalipalvelujen valvonnan yleisperiaate kunnassa 
 
Sosiaalipalvelujen valvonta on lakisääteistä, ja koskee niin kunnan omaa palvelutuotantoa kuin 
ostopalveluna yksityisiltä hankittavia palveluja. Oman palvelutuotannon valvonta perustuu toi-
mintayksiköiden omavalvontasuunnitelmiin. Omavalvontasuunnitelmat ovat lakisääteisiä, ja ne 
ovat julkisesti nähtävillä. Yksityisistä palveluntuottajista kunnan valvontavastuu koskee a) lu-
vanvaraisia yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia (ympärivuorokautiset hoivapalvelut), b) ilmoi-
tuksenvaraisia yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia (esimerkiksi kotihoitoa tuottavat yritykset) 
ja c) ilmoituksenvaraisia yksityisiä tukipalvelujen tuottajia (esimerkiksi siivouspalvelua tuotta-
vat yritykset). Kunnat valvovat yksityisistä palvelujen tuottajista oman kunnan alueella sijaitse-
via palvelujentuottajia mutta myös muiden kuntien alueella toimivia palveluntuottajia silloin, 
kun kunta on sijoittanut niihin asiakkaita.  
 
Pirkkalan yhteistoiminta-alueen sosiaalipalvelujen valvontaa ohjaa perusturvalautakunnassa 
vuonna 2016 hyväksytty sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa on nimetty 
valvonnasta vastaavat viranhaltijat. Valvonnan toteuttamisesta raportoidaan vuosittain hyvin-
vointilautakunnalle.  
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Valvottaviin yksiköihin tehdään valvontakäyntejä suunnitelmallisesti ja myös ennalta ilmoitta-
matta. Suunnitelmalliset käynnit tehdään vähintään kerran vuodessa, ja muita käyntejä aina 
tarvittaessa. Valvonnalle ja tarkastuskäynneille on määritelty selkeä sisältö, ja valvontakäyn-
neistä laaditaan aina raportit. Seurantaa ja valvontaa tehdään kaikkien asiakaskäyntien yhtey-
dessä, ei ainoastaan varsinaisilla valvontakäynneillä. 
 
Hoitohenkilökunnan mitoitus  
 
Pirkkalan yhteistoiminta-alueen henkilöstömitoitus on kaikissa tehostetun palveluasumisen 
yksiköissä laatusuosituksen alarajaa korkeampi. Mitoitus vaihtelee yksiköittäin hoidon tarpeen 
mukaan, ja joustaa tarvittaessa ylöspäin esimerkiksi jos yksikössä on saattohoidossa oleva asia-
kas tai yksikön asukkaiden hoitoisuus on tavanomaista suurempi. Tehostetun ja vaativan te-
hostetun palveluasumisen kilpailutuksessa yksityisille palveluntuottajille on asetettu mitoituk-
sen alarajat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SUOSITUS:  
 

Uusia sopimuksia tehtäessä tarkastuslautakunta suosittaa kiinnittämään erityistä huomiota sii-
hen, että palvelusopimusten sopimussanktiot ovat riittävän suuret, jotta ne turvaisivat sopimus-
tenmukaisen palvelutason ylläpitämisen. 

HAVAINTO:  
 

Pirkkalan yhteistoiminta-alueen henkilöstömitoitus on kaikissa tehostetun palveluasumisen yksi-
köissä laatusuosituksen alarajaa (0,5) korkeampi. Mitoitus vaihtelee yksiköittäin hoidon tarpeen 
mukaan, ja joustaa tarvittaessa ylöspäin esimerkiksi jos yksikössä on saattohoidossa oleva asia-
kas tai yksikön asukkaiden hoitoisuus on tavanomaista suurempi.   
 
Tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen kilpailutuksessa yksityisille palveluntuotta-
jille on asetettu mitoituksen alarajat. Tehostetussa palveluasumisessa mitoituksen alaraja on 0,6 
ja vaativassa tehostetussa palveluasumisessa 0,7. 
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6.3. Hyvinvointitoimiala / Sivistys 
 
Tarkastuslautakunnan jäsenille Liisa Siltaselle ja Marjo Vuorenmaalle kuuluu hyvinvointitoi-
mialan sivistyksen vastuualueiden tarkastaminen. Vuoden 2018 työsuunnitelmassa olivat arvi-
oinnin painopistealueina tulosalueista varhaiskasvatuksen, lasten ja nuorten koulutuksen sekä 
hyvinvointia edistävien palvelujen arviointi. 
 
VARHAISKASVATUS 
 
Kunnallisen päiväkotihoidon kustannukset laskennallista lasta kohden vuonna 2017 
 
Kunnallisen päiväkotihoidon kustannukset lasta kohden kunnan päiväkodissa vuonna 2017 oli-
vat 10 567 euroa ja kunnallisessa perhepäivähoidossa 9 910 euroa. Kustannuksiin ei ole las-
kettu varhaiskasvatuksen ja sivistyspalveluiden johdon kustannuksia. Vuoden 2018 kustannus-
laskelmia ei ole vielä saatavilla.  
 
Pirkkalassa toimii tällä hetkellä 12 kunnallista ja 7 yksityistä perhepäivähoitajaa. Kunta valvoo 
yksityisiä perhepäivähoitajia säännöllisesti ja valvontakäynneistä tehdään valvonta-asiakirja.  
 
Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvonta 
 
Yksityisten palveluntuottajien palveluiden laatuun ja valvontaan on julkisuudessa kiinnitetty 
viime aikoina huomiota niin vanhustenhuollossa kuin varhaiskasvatuksessakin. Pirkkalassa toi-
mii kaksi yksityisen palveluntuottajan päiväkotia. 
 
Kunnista tehtiin syyskuussa 2018 yksityisen varhaiskasvatuksen osalta tasavertainen valvonta-
viranomainen aluehallintavirastojen ja Valviran rinnalle. Kunnalla on velvollisuus valvoa hyväk-
symiensä palveluntuottajien palvelun laatua. Yksityiset palveluntuottajat laativat omavalvonta-
suunnitelman, jonka avulla he voivat kehittää ja seurata palveluidensa laatua toimintayksi-
köidensä päivittäisessä työssä. Alla olevasta vuosisuunnitelmasta selviää eri aikoina valvottavia 
sisällöllisiä asioita ja yhteistyökohtia sekä fyysiset valvontakäynnit. 
 

 
 

Kuvio 9. Kaavio palvelusetelipäiväkotien valvonnasta 

jarvjoha1
Leima
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Valvontakäynneillä kiinnitetään huomiota muun muassa yleiseen turvallisuuteen, lasten ryh-
mäkokoihin, suhdeluvun toteutumiseen lain mukaisesti, päiväkotien tukipalveluiden, kuten sii-
vous ja ruuanlaitto, järjestämiseen sekä johtamiseen ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen 
toiminnan toteuttamiseen. 
 
Osallisuutta tukevien prosessien kehittäminen 
 
Talousarvion 2018 tavoitteissa, varhaiskasvatus tavoite 19 tässä raportissa sivulla 15, maini-
taan osallisuutta tukevien prosessien kehittäminen. Tätä varten vuonna 2018 tehtiin prosessi-
kuvaus huoltajien osallisuuden lisäämisestä. Osallisuutta on tuettu kyselyillä, yksiköiden per-
heiden yhteisillä tapahtumilla, keskustelutilaisuuksilla, vanhempaintoimikuntien perustami-
sella ja ryhmissä järjestetyillä vanhempien iltapäiväkahveilla. 
 

 
Kuvio 10. Huoltajien osallisuuden prosessikuvaus 
 
 
Nivelvaiheiden toimivuuden kehittäminen 
 
Nivelvaiheiden toimivuuden kehittäminen oli yksi varhaiskasvatuksen vuoden 2018 toiminnalli-
sista tavoitteista. Tässä on päiväkodin johtajien mielestä onnistuttu. Kaikkien esiopetukseen 
siirtyvien lasten huoltajien kanssa on laadittu yhteistyössä Lapsen opinpolku varhaiskasvatuk-
sesta esiopetukseen -tiedonsiirtolomake, joka siirtyy Wilmassa koululle. Tukea tarvitsevien las-
ten kohdalla koetaan tärkeäksi, että koordinaattori, esiopettaja sekä lapsen terapeutit ovat yh-
teisen pöydän ääressä siirrettäessä tietoa varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirryttäessä. 
Monialainen yhteistyö nivelvaiheessa vaihtelee vuosittain ja riippuu paljon muun muassa las-
ten tuen tarpeesta. 
 

  

jarvjoha1
Leima
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Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen yhteistyössä lasten ja huoltajien 
kanssa 
 
Varhaiskasvatuksen tavoite 17 talousarviossa (katso s. 15) oli kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy 
ja siihen puuttuminen yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa. Kiusaamisen ehkäisemiseksi on 
tehty suunnitelmat ja niiden toimintaa on arvioitu. Lisäksi Pirkkalan varhaiskasvatuksessa on 
käytössä miniversomenetelmä. Se on vertaissovittelumalli, joka on kehitetty lapsen oikeuksien 
ja osallisuuden vahvistamiseksi riitatilanteissa. Aikuinen auttaa lasta löytämään itse ratkaisuja 
riitatilanteisiin. Lasta kunnioitetaan ja kuunnellaan oman riitansa ja sen ratkaisun asiantunti-
jana. 
 
 
LASTEN JA NUORTEN KOULUTUS 
 
Tilinpäätöksen mukaan lasten ja nuorten koulutuksessa opetusta, oppimisympäristöjä- ja ma-
teriaaleja sekä oppimisen tukimuotoja kehitettiin vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja uusien 
opetussuunnitelmien vaatimuksia. Oppilaiden hyvinvointiin ja koulukiusaamisen ehkäisyyn 
kiinnitettiin erityistä huomiota muun muassa ottamalla kullakin koululla syksyllä 2018 käyttöön 
tunne- ja vuorovaikutustaitoja edistävä toimenpideohjelma tai -menetelmä. Tukea tarvitsevien 
oppilaiden opiskelua tuettiin samanaikaisopetuksella ja koulua käymättömiä oppilaita varten 
perustettiin tukiluokka. Tukiluokalla toimii kunnan tiloissa koulurakennusten ulkopuolella. Luo-
kalle on lukuvuoden 2018–2019 ohjautunut 12 oppilasta 4-9.-luokilta. Tällä hetkellä luokan toi-
minnan piirissä on 8 oppilasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehtorien mukaan useassa koulussa fyysiset tilat ovat ahtaat ja rajoittavat uuden opetussuun-
nitelman toteuttamista. Tuen resurssit rehtorit kokivat kohtalaisen hyviksi varsinkin erityistä 
tukea tarvitsevien kohdalla. Tehostetun- ja yleisen tuen oppilaiden tukemiseen kaivattiin lisää 
resursseja, kuten laaja-alaisen erityisopettajan tunteja sekä ohjaajia. 
 
Silmu -lukio aloitti toimintansa syksyllä 2017. Lukiossa on oppilaita 240, joista pirkkalaisia 194. 
Tredulaisia kaksoistutkinnon suorittajia on 28, joista pirkkalalaisia on 7. Lukioon vaadittava kes-
kiarvo on 7,2. Keväällä 2018 alin hyväksytty keskiarvo oli 7,33 ja aloituspaikkoja oli 95, jotka 
kaikki täyttyivät. Tänä keväänä aloituspaikkoja 85 ja ensisijaisia hakijoita on ensimmäisen ker-
ran enemmän kuin aloituspaikkoja. Hakijoita on kaiken kaikkiaan 368. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HAVAINTO:  
 

Tarkastuslautakunnan tekemän kyselyn mukaan rehtorit näkevät Pirkkalan koulujen vahvuu-
deksi henkilöstön osaamisen ja koulujen hyvän ilmapiirin. Vuonna 2018 myönnetty lisärahoitus 
oppimateriaaleihin oli hyvä ja helpotti hankintoja. 

HAVAINTO:  
 

Pirkkalan lukion vahvuuksia ovat uusi ajanmukainen lukiorakennus, monipuolinen kurssitarjonta, 
Innova-yritysyhteistyö, korkeasti koulutettu ja osaava opettajakunta sekä pienen lukion muka-
naan tuomat edut muun muassa maltilliset ryhmäkoot. 
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Koulujen tieto-ja viestintäteknologia 
 
Digitalisaation kehittämissuunnitelman 2017–2020 tavoitteena on tarjota laite opiskelukäyt-
töön 1:3 suhteella. Tätä tavoitellaan TA2019 määrärahan (75 000 euroa) ja TA2020 raamival-
mistelun avulla. Oppilailla on mahdollisuus käyttää opiskelussaan myös omia laitteita, lähinnä 
älypuhelimia. Ne soveltuvat hyvin pienimuotoiseen TVT-opiskeluun. Kaupunkiseudulla on juuri 
päivitetty seudullinen opetuskäytön TVT-suunnitelma, joka tuodaan Pirkkalan osalta päätök-
sentekoon kevään 2019 aikana.  
 
Alla olevaan taulukkoon 10 on koottu Pirkkalan alakoulujen koulukohtaiset oppilasmäärät ja 
oppilaiden käytössä olevat tablettien ja tietokoneiden määrät. Siitä voidaan havaita, että tällä 
hetkellä alakouluissa käyttää yhtä tietokonetta 4,4 oppilasta, kun tavoite on tarjota laite opis-
kelukäyttöön 1:3 suhteella. 
 

 
 
Taulukko 10. Koulukohtaiset laitemäärät/ oppilas nykytilanne 
 
Palomuuri on yhtenäinen koko Tampereen seutukunnan alueella. Opetusverkossa on omat 
sääntönsä, jonka perusteella suodatetaan verkkoliikenteestä pois haitalliset sivustot. Tietoko-
neet ja tabletit ovat keskitetyssä hallinnassa ja tietokoneissa on käytössä F-Securen palomuuri- 
ja haittaohjelmasuojaus. Käyttäjät eivät voi itse asentaa niille sovelluksia, vaan asennukset teh-
dään joko keskitetysti tai järjestelmänvalvojan oikeuksin. 
 
 
 
 
 
 
 
HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT 
 
Koulunuorisotyö 
 
Pirkkalassa on panostettu koulunuorisotyöhön, jonka tarkoituksena on tukea nuoria arjessa. 
Koulunuorisotyöstä on laadittu suunnitelma ja sitä on toteutettu kuluvana lukuvuonna. Koulu-
nuorisotyö on yhteisöllistä toimintaa, joka pitää sisällään välituntitoimintaa, ryhmäyttämistä, 
elämänhallintatunteja, elämänpeliä ja päihde- ja seksuaalikasvatustunteja. Näitä tunteja on 
toteutunut 103 tuntia. Lisäksi on yksilö-ja pienryhmäohjauksia, joka pitää sisällään, sosiaalisten 
taitojen-, poika/tyttö ja ART-ryhmiä. ART on lyhenne sanoista Agression replacement training 
ja menetelmä on toiminnallinen työmuoto, joka tähtää harjoitusten kautta sosiaalisen, hyväk-
sytyn käyttäytymisen vahvistamiseen. Näitä tunteja on toteutunut 158 tuntia. 

  

Koulu
Oppilaat                

2018-2019

Opetusryhmät 

(sis. pienryhmät)

Oppilaiden 

käytössä olevat 

tietokoneet

Oppilaiden 

käytössä olevat 

tabletit

Oppilas/laite 

nyt

Hyrsinki 49 4 10 12 2,2

Kirkonkylä 181 7 20 34 3,4

Kurikka 146 8 8 30 3,8

Naistenmatka 660 33 24 91 5,7

Nuoliala 611 30 36 70 5,8

Toivio 302 15 25 40 4,6

Suupanniitty 711 42 90 40 5,5

Yhteensä 2660 139 213 317 4,4

SUOSITUS:  
 

Oppilaiden käytössä olevien TVT-laitteiden puhdistus tulisi olla säännöllistä hygienian turvaa-
miseksi. 
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6.4. Yhdyskuntatoimiala 
 
Tarkastuslautakunnan jäsenille Ahto Aunelalle ja Pirjo Kivelälle kuuluu yhdyskuntatoimialan vas-
tuualueiden tarkastaminen. Vuoden 2018 työsuunnitelmassa olivat arvioinnin painopistealueina 
tilapalvelu sekä yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta.  
 
Maanhankinta 
 
Kunnan kehityksen ja tulonmuodostuksen kannalta on tärkeää, että maanhankinta on jatkuvaa, 
pitkäjänteistä ja tonttien kysyntää vastaavaa. Kaavoituksella on oltava riittävät resurssit tonttituo-
tantoa varten. 
 
Raakamaanhankintaan tarvittavat määrärahat ovat olleet riittävät siten, että tarvittaessa val-
tuusto on myöntänyt tarvittavan lisärahoituksen. 
 
Maanhinnan erot selittyvät pääosin sillä, että maakauppoihin sisältyy myös rakennuksia. 
 
Asuntotuotannon tarpeisiin maanhankinta on ollut riittävää eikä se ole ollut väestönkasvun es-
teenä. 
 
Elinkeinoelämän tarvitsemia tontteja varten maata on ollut toistaiseksi riittävästi kaavoitettavaksi, 
mutta on mahdollisuus, että jo lähivuosina valmiiden tonttien kysyntä ylittää tarjonnan. Tonttitar-
peen selvittämiseksi olisi syytä tehostaa yhteistyötä ja tietojen vaihtoa tonttitarpeista elinkei-
noelämän edustajien kanssa. Tonttitarjonnan vähenemisellä on heikentävä vaikutus kuntatalou-
teen maanmyyntitulojen ja tulevien pienenevien verotulojen kasvun hidastumisen takia. 
 
Kaavoituksen resurssit 
 
Entisiin tarpeisiin nähden kaavoituksen resurssit ovat olleet riittävät. Mikäli kaavoitustarpeet kas-
vavat, se on huomioitava kaavoitusresursseissa laatutason säilyttämiseksi. 
 
Konsulttimäärärahat on hyvä käyttää erityistehtäviin ja -hankkeisiin, joihin kaavoituksen oma 
osaaminen tai aika ei riitä mutta ei normaaliin kaavoitukseen päällekkäisen työn välttämiseksi. 
 
Kaavoitus ja tonttituotanto 
 
Nykyinen kuntarakenne (yleiskaava) ja liikenneratkaisut mahdollistavat lisäkaavoituksen. 
 
Yhdyskuntalautakunta hyväksyi taajamaosayleiskaavan mukaisen rantareitin, jonka vaiheittainen 
toteutus alkaa vuonna 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Asukastiheyskartat kuvaavat yleispiirteisellä, helposti havainnoitavalla tavalla maankäytön tehok-
kuutta ja yhdyskuntarakenteen eheyttä. Tärkeätä on varmistaa, että kunnan järjestämille palve-
luille on riittävän vahva väestöpohja. Asukastiheyskartta on seuraavalla sivulla. 
 

  

SUOSITUS:  
 

Tarkastuslautakunta kehottaa kuntaa tekemään rantareitin rakentamissuunnitelmasta kokonais-
kustannusarvion. 
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Kuvio 11. Asukastieheyskartta 
 
Joukkoliikennelinjaukset on otettu kaavasuunnitelmissa huomioon. Alla on kuva yhdyskuntaraken-
teen tiiveydestä joukkoliikennereittien varrella. 
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Uudet vahvistetut asemakaavat 
 
Yksi vuosi on liian lyhyt aika tarkastella kaavoituksen tuottavuutta huomattavan vuosittaisen vaih-
telun takia Pirkkalan kokoisessa kunnassa. Kaavoituksen vuosittaista tuottavuutta voisi arvioida 
laskemalla kunkin vuoden kaikkien hyväksyttyjen kaavojen aluetehokkuuksien painotettu kes-
kiarvo.  
 
Tonttien luovutus 
 
Muiden kuin asuintonttien luovutus ei perustu hintakilpailuun, vaan laadulliseen arviointiin. Yri-
tyksen toimiala soveltuu alueelle, paljonko tulee työpaikkoja, rakennuksen laatu- ja julkisivumää-
räykset.  
 
Keskeiset tavoitteet ja kunnan kokonaisetu tulee olla johdettavissa kuntastrategiasta ja talousarvi-
oista. Lisäksi on tärkeätä se, että tontin luovutuksen päätösperusteluihin merkitään, mihin tavoit-
teisiin päätös perustuu. 
 

Vuosi m2 
Kauppahinnat yht. 

€ 

2011 14 451  874 945  

2012 0 0 

2013 273 17 958  

2014 4 386  673 269  

2015 4 219  644 699  

2016 1 320  201 470  

2017 8 694  1 747 000  

2018 16 839  2 850 070  

Yhteensä 50 182  7 009 411  

 
Taulukko 11. Myydyt asuintontit yhteensä               Taulukko 12. Vuokratut asuintontit yhteensä 
 
 
MAL-sopimus 
 
Kunnan allekirjoittaman MAL-sopimuksen mukaan kaudella 2016–2019 tavoitteena on, että Pirk-
kalaan valmistuu vuosittain 54 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, kaudella yhteensä 218 asuntoa. 
Vuosina 2015–2018 kunta on luovuttanut vain yhden MAL-sopimuksen mukaisen asuintontin koh-
tuuhintaisen vuokratalotuotannon käyttöön. Kunnan allekirjoittaman sopimuksen tavoitteet eivät 
tule toteutumaan. Syynä on ollut muun muassa se, että ARA-lainojen ehtojen takia rakennuttajat 
eivät ole olleet kiinnostuneita kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottamisesta, vaikka kunnan 
ohjelmassa on joka vuodelle ollut tarkoitukseen tontteja tarjolla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

HAVAINTO:  
 

MAL-sopimus on sopimus, jonka noudattamatta jättämisestä ei seuraa kunnalle sanktioita. Kunnan 
on mahdollista saada kunnallisteknisiä MAL-avustuksia valtiolta. 
 

SUOSITUS:  
 

Tarkastuslautakunta suosittelee, että kunta noudattaa MAL-sopimusta. 
 

Vuosi m2 Kauppahinnat yht. € 

2011 1 812  5 980  

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 1 848  14 221  

2017 12 016  74 378  

2018 14 871  116 370  

Yhteensä 30 547  210 949  
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Alla olevassa taulukossa 13 on kuvattu Pirkkalan kunnan maankäytön tunnuslukuja vuosilta  
2012–2018.  
 

 
 
Taulukko 13. Pirkkalan kunnan maankäytön tunnuslukuja vuosilta 2012–2018 
 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Maanhankinta ha kaikki
21,5 35,04 149,3 10,7 28,8 53,07 16,61

Maanhankintamenot €
443 547            1 410 487         3 876 660          891 846         1 628 065         970 855            1 392 948           

Maanmyyntitulot €
962 929            2 244 901         3 618 032          3 703 006      7 999 313         5 276 855         6 072 765           

Maanvuokraustulot €
585 042            597 455             652 494             648 258         672 558            736 159            819 329               

Aasemakaavavarannot 

asuminen (Yksityinen)

 61 302 k-m²   

1500 as. / 3,6 v. 

 38 066 k-m²    

900 as. / 2,3 v. 

 36 483 k-m²     

900 as. / 2,2 v. 

 34 694 k-m²     

826 as. / 2,1 v. 

 27  311 k-m2              

650 as.  1,6 v. 

 18 843 k-m2              

449 as.  1,1 v. 

 29 069 k-m2            

692  as. 1,7  v. 

Aasemakaavavarannot 

asuminen (Kunta)

 9 795 k-m²           

200 as. / 0,6 v. 

 9 795 k-m²        

200 as. / 0,6 v. 

 74 483 k-m²    

1800 as. / 4,4 v. 

 71 817 k-m²    

1710 as. / 4,3 

 102 781 k-m2   

2447 as. / 6,1 v. 

 148630 k-m2   

3539 as. / 8,8 v. 

 141 391 k-m2   

3366 as. / 8,4 v. 

Kaikki asemakaavavarannot 

asumiselle (Yhteensä)

 71 097 k-m²     

1700 as. / 4,2 v. 

 47 861 k-m²      

1100 as. / 2,8 v. 

 110 966 k-m²        

2700 as. / 6,6 v.  

 106 511 k-m²        

2536 as. / 6,3 

 130 092 k-m2   

3097 as. / 7,7 v. 

 167473 k-m2   

3987 as. / 10,0 

 170 460 k-m2  

4059 as. / 10,1 v. 

Luovutettuja ok-tontteja (Kunta)
0 1 18 17 12 0 13

Luovutettuja kerros- ja 

rivitalotontteja (Kunta)
1 0 0 0 0 11 8

Asemakaavavarannot kauppa / 

teollisuus (Yksityinen)

 138 449 k-m²   

26,7 ha / 5,3 v. 

 127 449 k-m²   

23,5 ha / 4,7 v. 

 127 449 k-m²  

23,5 ha / 4,7 v. 

 123 045 k-m²  

24,1 ha / 4,8 v. 

 119 295 k-m2      

23,3 ha / 4,7 v. 

 124 758 k-m2      

24,4 ha / 4,9 v. 

 114 272 k-m2       

22,3 ha /  4,5 v. 

Asemakaavavarannot kauppa / 

teollisuus (Kunta)

 306 669 k-m²  

67,0 ha / 13,4 v. 

 251 576 k-m²   

57,8 ha / 11,6 v. 

 261 946 k-m²    

59,9 ha / 12 v. 

 198 300 k-m²    

45,8 ha / 9,2 v. 

 206 783 k-m2      

43,4 ha / 8,7 v. 

 171 642 k-m2      

35,2 ha / 7 v. 

 145 978k-m2      

29,0 ha / 5,8 v. 

Kaikki asemakaavavarannot 

kauppa ja teollisuus (Yhteensä)

 445 118 k-m²   

93,7 ha / 17,7 v. 

 379 025 k-m²   

81,3 ha / 16,3 v. 

 389 395 k-m²   

83,4 ha / 16,7 v. 

 321 345 k-m²   

69,9 ha / 14 v. 

326 078 k-m2        

66,7 ha / 13,3 v.

296 400 k-m2        

59,6 ha / 11,9 v.

260 250 k-m2        

51,3 ha / 10,3 v.

Luovutettuja teollisuustontteja 

(Kunta)
8 4 6 2 3 1 1

Luovutettuja l i iketontteja 

(Kunta)
2 1 1 4 9 5 3

Asemakaavoja joista 

maankäyttösopimukset kpl
2 0 0 0 1 0 0

Asemakaavoja hyväksytty 

valtuustossa ha 15,34 1,64 44,83 12,09 61,92 22,74 4,573

MAANHANKINTA ja LUOVUTUS

ASEMAKAAVAVARANNOT KAUPPA JA TEOLLISUUS

ASEMAKAAVAVARANNOT ASUMINEN
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6.5. Ympäristöterveys 
 
Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (PIRTEVA), huolehtii Pirkkalan, Nokian, Ylö-
järven, Lempäälän, Vesilahden ja Hämeenkyrön alueella ympäristöterveydenhuollon viranomais-
valvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintau-
tien vastustamisesta. 
 
Ympäristöterveydenhuollon valvontaan kuuluvat: asumisterveys ja sisäilma, elintarvikevalvonta, 
talousveden valvonta, terveydensuojelu, tupakkalain valvonta ja nikotiinivalmisteet sekä uimave-
sien valvonta. 
 

 
 
Kuva 2. Lampaita maisematyössä Pirkkalassa  
 
 
Pirtevan kustannusten jako kuntien kesken 
 
Ympäristöterveydenhuollon taloutta hoitaa Pirkkalan kunta. Ympäristöterveysvalvonnan kustan-
nuksia ei eritellä kuntakohtaisesti eri kustannuspaikkoihin. Ympäristöterveysvalvonnan kustan-
nukset jaetaan (100 %) asukaslukupohjaisesti. Eläinlääkinnän kustannukset jaetaan eläinlääkinnäl-
listen suoritteiden perusteella. Henkilöstöhallinnon, kirjanpidon ja yleislaskutuksen sisäiset kus-
tannukset sisällytetään ympäristöterveydenhuollon budjettiin. 
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Kerättävät valvontamaksut eli maksutuotot kattoivat vuonna 2018 noin 18 % toimintakuluista. 
Valtakunnallinen valvontamaksujen kattavuus on noin 19 %. Kunnat vastaavat maksuosuuksista 
seuraavasti:  
 
˗ Hämeenkyrön osuus toimintamenoista oli 243 273 € (19 %) 
˗ Lempäälän 238 426 € (18 %) 
˗ Nokian 251 986 € (20 %) 
˗ Pirkkalan 163 642 € (13 %) 
˗ Vesilahden 105 153 € (8 %) ja  
˗ Ylöjärven 315 807 € (24 %).  
 
Kuntien katettavaksi jääneet toimintamenot olivat yhteensä 1 318 287 miljoonaa euroa. 
 
Asiakastyytyväisyyskyselyt vuonna 2018 
 
Tarkastuslautakunnan yhtenä arvioinnin kohteena olivat Pirtevan asiakastyytyväisyyskyselyt.  
 
Pirtevan asiakastyytyväisyyskyselyt järjestettiin nyt kymmenennen kerran. Kyselyissä kartoitettiin 
asiakkaiden mielipiteitä palveluiden laadusta ja saatavuudesta sekä sitä, ovatko asiakkaat koke-
neet palveluiden tason muuttuneen edellisvuoteen verrattuna ja onko mahdollisesti esiin tulleisiin 
epäkohtiin saatu parannusta. 
 
Arviointivuoden kyselyyn vastasi ympäristöterveydenhuollon valvonnan puolelta 161 henkilöä (ky-
selyitä lähetettiin 512 kpl eli vastausprosentti oli 32), eläinlääkinnästä 88 kpl (lähetetty 270 kpl, 
vastausprosentti 33).  
 
Arviointiasteikko molemmissa kyselyissä oli seuraava: 5 = erittäin hyvä, 4 = hyvä, 3 = ei hyvä eikä 
huono, 2 = huono, 1 = erittäin huono. Ympäristöterveysvalvonnan palautteiden ja arvosanojen 
perusteella asiakkaat ovat kokeneet palvelun asiantuntevana ja ystävällisenä. Ympäristöterveys-
valvonnalle annettujen arvosanojen keskiarvo oli 4,4. Eläinlääkäreiden ammattitaitoon ja asiakas-
palveluun oltiin edelleen hyvin tyytyväisiä. Eläinlääkintähuollolle annettujen arvosanojen kes-
kiarvo oli 4,7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HAVAINTO:  
 

Tarkastuslautakunta toteaa, että molempien kyselyiden vastausprosentit ovat melko alhaisia. Ky-
selyyn vastaamatta jättäneet voivat olla erilaisia kuin vastanneet ja tällöin kato voi aiheuttaa vir-
hettä tuloksiin.  
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7. Tarkastuslautakunnan muut havainnot ja arviot 
 

7.1. Tapahtumia vuodelta 2018 
 
Pirkkalassa järjestettiin vuoden 2018 aikana paljon erilaisia itsenäisiä tapahtumia ja tapahtu-
mia osana jotakin hanketta.  
 
Perheet penkistä -hanke 
 
Perheet penkistä! on Pirkkalan kunnan oma perheliikuntahanke, joka toimii yhteistyössä kol-
mannen sektorin toimijoiden sekä yksityisen varhaiskasvatuksen kanssa. Kunta on saanut 
hankkeelle valtionavustusta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.  
 
Hanke on suunnattu 1–5-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Tavoitteena on innostaa per-
heitä omaehtoiseen liikuntaan yhdessä. Samalla pyritään lisäämään perheiden yleistä aktiivi-
suutta sekä ehkäisemään liikunnasta syrjäytymistä.  
 

 
 
Kuva 3. Kuva Perheet Penkistä -tapahtumasta Pirkkalan vapaa-aikakeskuksella 
 
 
Pirkkalan Isäkerho aloitti toimintansa 
 
Pirkkalan kunnan varhaiskasvatus on koordinoinut Isäkerhoa Pirkkalaan. Isäkerho on perus-
tettu loppuvuodesta 2017 ja sen tarkoituksena on tukea isiä vanhemmuudessa. Yleisiä tapah-
tumia on ollut muutama muun muassa Satukunnan lennostolla järjestetty tapahtuma alkuvuo-
desta 2019. 
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Summer Boom 
 
Summer Boom on vuotuinen ikärajaton ja ilmainen musiikkitapahtuma, joka järjestettiin ensim-
mäisen kerran vuonna 2014. Tapahtumassa on esiintynyt vuosittain Suomen tunnetuimpia artis-
teja ja esiintyjinä on nähty muun muassa Jukka Poika, Anna Puu, Anna Abreu, Kaartis, Diandra, 
Softengine, Uniikki ja Kaveri Special. Vuoden 2019 pääesiintyjänä on Kasmir. 
 

 
 
Kuva 4. Anna Puu esiintymässä vuoden 2017 Summer Boomissa 
 
 
Ransun syntymäpäiväjuhlia vietettiin pääkirjastolla 3.10.2018  
 
Ransu Karvakuono täytti arviointivuonna 40 vuotta. Syntymäpäivän kunniaksi Ransu ja hänen 
henkilökohtainen avustaja Pertti Nättilä olivat Pirkkalan pääkirjastolla 3.10.2018 juhlistamassa 
syntymäpäiviä.  
 
Pirkkalan kunnan pääkirjastolla on pysyvä Ransu-näyttely, joka avattiin 26.4.2014. 
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Kuva 5. Kain Tapperin tekemä Ransu veistos Pirkkalan pääkirjastolla. 
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8. Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle 
 
Tilintarkastuskertomuksen mukaan kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten 
mukaisesti. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajien esitykseen tilinpäätöksen hyväksymi-
sestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
 
 

 
 
Kuva 6. Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunta 1.6.2018–2019: Kuvassa edessä vasemmalta, Liisa Silta-
nen, pj. Mikko Kuoppa, vpj. Pirjo Kivelä, siht. Johanna Järvensivu. Takarivissä vasemmalta, Ahto Aunela, 
Matti Pirhonen, Jorma Turunen ja Marjo Vuorenmaa. 
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