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1. Puheenjohtajan katsaus
Covid-19 pandemia leimasi vuoden 2020 toimintaa. Edellisenä vuonna alkanut pandemia jatkui ja voimistui ja sairastuneiden määrä lisääntyi voimakkaista rajoitustoimista huolimatta. Covid-19 virus on
osoittautunut vaikeaksi voitettavaksi sairaudeksi koko maailmassa. Sen muunnokset leviävät erittäin
herkästi. Suomi on selvinnyt tähän asti kansainvälisesti verraten pandemiasta hyvin. Yksitäisiä sairastuneita se on kohdellut hyvin eri tavalla, osa on selvinnyt sairastumisesta huolimatta lievin orein, toisille
sairastuminen on ollut kohtalokasta ja johtanut menehtymiseen. Hallituksen asettamat rajoitukset ja
suositukset on edelleen syytä ottaa vakavasti, että voitamme pandemian ja voimme elää terveellistä ja
turvallista elämää Pirkkalassa ja koko Suomessa.
Koronapandemia on rajoittanut meidän kaikkien normaalia elämää ja se on vaikuttanut harrastus- ja
kulttuuritoimintaa. Eri kouluasteiden oppilaat ovat joutuneet etäopetukseen ja vanhemmat etätyöhön.
Tapahtumat toteutettiin pääsääntöisesti etäyhteyksin ja huomattava määrä tapahtumista peruttiin
kokonaan. Tämä kaikki on aiheuttanut ihmisissä yksinäisyyttä ja henkistä ahdistusta. Normaali yhteisöllisyys on ollut monenlaisten rajoitusten rajaamaa. Tarvitaan henkistä ja taloudellista tukea, että vaikeudet voitetaan ja voidaan palata normaaliin arkeen.
On tullut monia huolestuttavia ilmiöitä näkyviin. Valtaosa nuorisosta ja lapsista käyttäytyvät erinomaisesti vanhempia ja toisiaan kohtaan. Valitettavasti myös Pirkkalassa on tullut esille hyvin huolestuttavia
tietoja lasten ja nuorten tosiaan kohdistamaan kiusaamiseen ja suoranaiseen väkivaltaan. Meillä kaikilla
on vastuu siitä, että tähän ilmiöön puututaan kaikin mahdollisin keinoin. Väkivaltatapauksilta ei saa sulkea silmiä ja niihin on puututtava. Lasten ja nuorten elämä pitää saada turvallisille raiteille, ollaan koulussa tai vapaa-ajalla harrastuksissa. Väkivallaton ja turvallinen elämä on jokaisen pirkkalalaisen oikeus
iästä riippumatta.
Pandemian johdosta erityisesti palvelualoilla olleet rajoitukset ovat johtaneet lomautuksiin ja irtisanomisiin. Tämän johdosta työttömyys on kasvanut merkittävästi eli noin 6,4-8,9 prosenttia. Työttömyyden kasvu vaikuttaa luonnollisesti verokertymään ja lisää kunnan maksuosuutta työmarkkinatuen
kuntaosuuteen. Vuonna 2020 työmarkkinatuen kuntaosuus oli 943 242 euroa.
Pirkkala kasvoi väkiluvulla mitattuna maltillisesti vuonna 2020, koska väestönkasvu oli 0,9 prosenttia.
Asukasluku oli vuoden lopussa 19 794 asukasta. Vuonna 2021 väestömäärä kasvaa arviointikertomusvuotta 2020 enemmän. Erityisesti Soljan alueelle valmistuu runsaasti uusia asuntoja, ja Kurikkaan on
noussut uusia omakotitaloja. Kaavoitettujen liike- ja teollisuustonttien puute on haitannut liike- ja teollisuusrakentamista. Tonttipulasta huolimatta Pirkkala valittiin vuonna 2020 Pirkanmaan yrittäjyys- ja
elinvoimakunnaksi. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä yrittäjien kanssa luomalla työtä ja toimeen tuloa
kuntalaisille.
Suomen Kuvalehti julkaisi maaliskuussa 2021 kuntatestin, jossa kunnille annettiin tähti yhdeksäntoista
muuttujan yhteenlaskettujen summapisteiden avulla. Kuntien paras viidennes sai viisi tähteä. Pirkkala
sijoittui tässä vertailussa sijalle 11. ja sai kaikki viisi tähteä. Pirkkala oli paras Pirkanmaan kunnista.
Voimme olla vähän ylpeitä kotikunnasta, mutta se ei kuitenkaan saa johtaa omahyväisyyteen. Myös
Pirkkalassa voimme edelleen parantaa palveluja kuntalaisten hyväksi.

Mikko Kuoppa
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
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2. Tiivistelmä
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko Pirkkalan valtuuston
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu lakisääteiseen valtuustokauden
kattavaan arviointisuunnitelmaan ja vuosittain laadittavaan työohjelmaan.
Arviointikertomus sisältää tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arvioinnin
tulokset.
Valtuusto hyväksyi 14.5.2018 kuntastrategian vuosille 2018–2022. Kuntastrategiassa on viisi teemaa: työ, talous, ympäristö, hyvinvointi ja asenne.
Tavoitteille on määritelty keinot, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.
Kuntastrategian viisi tavoitetta ohjaavat kohti visiota: viiden tähden kuntaa. Strategian toteutumista seurataan mittaristolla, joka on laadittu Pirkkalan kuntastrategian seurantaa varten. Mittaristo on jaoteltu strategian
tavoitteiden mukaisesti viiteen luokkaan ja kussakin luokassa on 5–6 mittaria.
Valtuusto oli asettanut vuoden 2020 talousarviossa 21 strategiaa toteuttavaa toimenpidettä. Strategian toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan mittareiden tuloksiin ja edelleen tähtiluokituksen muodostumiseen strategiakauden aikana. Kunnanhallitus ei ole antanut tilinpäätöksessä omaa käsitystään strategiaa toteuttavien toimenpiteiden toteutumisesta millään asteikolla, joita tarkastuslautakunta voisi arvioida. Tämän vuoksi arviointikertomuksessa esitetty tarkastuslautakunnan näkemys on vain suuntaa
antava.
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan valtuuston asettamista strategiaa
toteuttavista toiminnallisista vuositavoitteista vuoden 2020 aikana toteutui 16 kpl ja 5 kpl toteutui osittain.

TARKASTUSLAUTAKUNTA OSANA KUNNAN OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ
Kuntastrategia
Valtuusto hyväksyy kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden pitkän
tähtäimen tavoitteet.
Talousarvio- ja suunnitelma: toteuttaa kuntastrategiaa
Valtuusto hyväksyy kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet talousarviovuodelle ja
suunnitelmakaudelle.
Tilinpäätös
Kunnanhallitus antaa toimintakertomuksessa selvityksen valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Tilintarkastuksen
jälkeen valtuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja
myöntää vastuuvapauden.
Arviointikertomus

Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi, miten Viiden tähden kunta –strategian
tähtiluokitus ja sen taustalla oleva mittaristo kussakin luokassa (työ, talous, hyvinvointi, asenne) on kehittynyt vuoden 2020 tilinpäätökseen sisältyvän raportoinnin perusteella. Koko strategian toteutumista kuvaava Viiden tähden kunta-tähtiluokituksessa ei tapahtunut arviointivuoden aikana
muutosta eli se pysyi arviovuoden aikana 3,60.Tavoitekohtaisissa tähtiluokituksissa muutosta tapahtui kolmessa; työn tähtiluokitus parani 0,6,
talouden tähtiluokitus laski 0,6 ja asenteen tähtiluokitus laski 0,2.
Tilikauden tulos oli 3 391 548,98 euroa. Tilikauden tulokseen vaikuttivat
kertaluontoiset valtionosuudet, jotka olivat yhteensä noin 5,7 milj. euroa
sekä maa-alueista saadut pysyvien vastaavien myyntivoitot, jotka olivat
noin 4,7 milj. euroa. Kunnan tilikauden tulos olisi ollut ilman näitä eriä noin
7 milj. euroa alijäämäinen. Tilikauden tulosta heikentävät rakennuksista
tehdyt kertapoistot, jotka olivat noin 2,1 milj. euroa. Tulokseen lisättiin
vuonna 2019 tehdystä investointivarausten purkamisesta aiheutunut 0,62
milj. euron poistoeron muutos, jolloin tilikauden ylijäämä on 4 011 458,98
euroa.
Kunnan taseessa on aikaisemmilta vuosilta kertynyt laskennallista ylijäämää 43,5 milj. euroa ja kun vuoden 2020 ylijäämä lasketaan siihen mukaan, on sitä yhteensä yli 47,54 milj. euroa.
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Tarkastuslautakunnan arvio, ovatko valtuuston
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kunnanhallituksen
lausunto
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin se on
ryhtynyt arviointikertomuksen johdosta.

3. Tarkastuslautakunnan arviointi- ja tarkastustoiminta
3.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (410/2015) mukaan valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan
ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta huolehtii lisäksi kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Kuntalain lisäksi valtuuston hyväksymä Pirkkalan kunnan hallintosääntö sääntelee tarkastuslautakunnan toimintaa. Sen mukaan lautakunnan tehtävänä on
1.

2.
3.

seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
huolehtia, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
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 tarkastuslautakunnassa on
seitsemän (7) jäsentä ja heistä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tarkastuslautakunnan toimikausi on kaksi vuotta.
Valtuusto valitsi 10.6.2019 (54 §) tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 taulukossa 1
mainitut seitsemän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Tämän jälkeen lautakunnan kokoonpanoon on tehty kaksi muutosta. Valtuusto valitsi 9.9.2019 (68 §) Jorma Turusen tilalle
varsinaiseksi jäseneksi Tapio Matsolan ja tämän varajäseneksi Vesa Heikintalon lautakunnan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto valitsi 7.12.2020 (103 §) Helena Rautakorven tilalle uudeksi varajäseneksi Johanna Kycklingin lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi arviointivuonna 2020 erityisasiantuntija Johanna Järvensivu.
Lautakunta 1.6.2019 lukien
Varsinaiset jäsenet
Mikko Kuoppa
Pirjo Kivelä

Henkilökohtaiset
varajäsenet

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

Tapio Kangasniemi
Helena Rautakorpi (1.1.2021 asti)
Johanna Kyckling (1.1.2021 alkaen)
Kauko Järvensivu
Tapio Matsola (9.9.2019 asti)
Vesa Heikintalo (9.9.2019 alkaen)

Matti Pirhonen
Liisa Siltanen
Marjo Vuorenmaa

Mira Vuolli
Olli-Pekka Nolvi
Susanna Soini

Taulukko 1. Tarkastuslautakuntien jäsenet arviointivuonna 2020
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Ulkoinen tilintarkastus
Kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Niiden toiminta on
kunnan muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta. Pirkkalan kunnan lakisääteisenä tilintarkastusyhteisönä toimi arviointivuonna BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, HT Nina Nieminen. Valtuusto valitsi 27.3.2018 (40 §) yrityksen Pirkkalan kunnan tilivuosien 2018–2019 tilintarkastusyhteisöksi. Valtuusto päätti 14.5.2018 (38 §), että voimassa olevaa sopimusta tilintarkastuspalveluista jatketaan yhden vuoden optiolla ja sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes vuoden 2020 tilintarkastus
on loppuun suoritettu ja tilinpäätös hyväksytty.

Sidonnaisuusilmoitusten valvonta
Kuntalain (410/2015) mukaan määrätyillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on 1.6.2017 alkaen ollut
velvollisuus ilmoittaa julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen koskee Pirkkalassa seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita: kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä, yhdyskuntalautakunnan jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakuntien 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 ilmoitukset valtuuston tietoon 7.12.2020 (98 §).
Pirkkalan kunnan julkaistut sidonnaisuusilmoitukset ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta tarkastaa ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.

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 1.6.2017–31.5.2021 tehty arviointi kattaa
olennaisimman kuntakonsernin toiminnan. Lautakunta tarkistaa koko toimikaudelle laaditun arviointisuunnitelman vuosittain. Vuosittaisessa työohjelmassa tarkennetaan kunkin vuoden arviointia ja määritellään lautakunnan muu toiminta.
Lautakunta tekee arviointityötään sekä koko lautakuntana että tarkastuspareittain. Lautakunnan ja
tarkastusparien vastuualueet sekä kokoonpanot päätetään lautakunnan vuosittaisessa työohjelmassa.
Lautakunta johtaa arviointityötä ja päättää arviointikertomuksen sisällöstä ja kannanotoista. Tarkastusparien työ on valmistelevaa. Arviointityössä lautakuntaa avustaa lautakunnan sihteeri.
Valtuusto valitsi 10.6.2019 (54 §) uuden tarkastuslautakunnan toimikaudelle 2019–2021. Tarkastuslautakunta päätti 24.9.2019 (69 §) jakaa kunnan toimialajaon mukaiset tulosaluevastuut tarkastuslautakunnan jäsenille toimikaudeksi 2019–2021 ja jako on esitetty taulukossa 2.
Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti tarkastuspareina lautakuntien ja tulosalueiden hallintokuntien toimintaa. Tarkastusparien muistiot on käsitelty lautakunnassa.
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Hyvinvointilautakunta / Perusturva &
Ympäristöterveysltk.

Konsernihallinto
Mikko Kuoppa

Tapio Matsola ja
Matti Pirhonen
- kunnanhallitus
- strategia ja kehittäminen
- yritys- ja työllisyyspalvelut
- hallinto ja viestintä
- talous
- henkilöstö

- sosiaalipalvelut
- lasten ja nuorten tukipalvelut
- ikääntyneiden palvelut
terveyspalvelut

Hyvinvointilautakunta / Sivistys

Yhdyskuntalautakunta

Liisa Siltanen ja
Marjo Vuorenmaa

Pirjo Kivelä ja
Ahto Aunela

- varhaiskasvatus
- lasten ja nuorten koulutus
- hyvinvointia edistävät
palvelut

- ruoka- ja puhtauspalvelut
- tilapalvelu
- yhdyskuntatekniikka ja
aluepalvelut
- pelastustoimi
- vesihuoltolaitos
- yhdyskuntasuunnittelu
ja valvonta

- ympäristöterveys

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

Arvioinnin tietoperusta
Tarkastuslautakunta ja tarkastusparit perehtyvät tarkastusaiheisiin tekemällä käyntejä yksiköihin ja
tapaamalla viranhaltija- ja luottamushenkilöjohtoa, asiantuntijoita ja muita arviointikohteen vastuuhenkilöitä.
Arvioinnin tietoperustana ovat tarkastuslautakunnan ja tarkastusparien tarkastuskäynneillä ja tapaamisissa saadut tiedot ja tehdyt havainnot, selvitykset sekä toimintakertomustiedot, kunnan yksiköissä
laaditut raportit ja muu niiden asiakirja-aineisto. Lisäksi ovat käytössä tilintarkastajan raportit.
Tietolähteinä käytetään myös asukas- ja asiakaskyselyjen tuloksia sekä valtakunnallisia selvityksiä ja
vertailuja, erityisesti naapurikuntien vertailutietoja.
Vuoden 2020 toiminnan arviointiin liittyen tarkastuslautakunta on kuullut seuraavia
asiantuntijoita kokouksissaan. Lisäksi on kuultu useita muita kunnan työntekijöitä.
27.10.2020

23.3.2021

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen esitteli
Keskuspuhdistamo -hanketta
Valtuuston puheenjohtaja Taru Tolvanen ja valtuuston I vpj. Jarkko Hovilainen olivat
tarkastuslautakunnan vieraina
Henkilöstöjohtaja Jenni Harjula kertoi kunnan henkilöstöhallinnon ajankohtaisista
asioista
Hanke- ja elinkeinojohtaja Ahti Laakso ja työllisyyspalveluiden päällikkö Kimmo Kivinen kertoivat kunnan elinkeinopalveluiden ja työllisyyspalveluiden ajankohtaisista
asioista
Yhteiskokous Vesilahden tarkastuslautakunnan kanssa

6.4.2021

Tilinpäätöksen 2020 esittely, talousjohtaja Petri Lätti

24.11.2020
26.1.2021
9.3.2021

Taulukko 3. Yhteenvetoa arviointivuoden aikana tarkastuslautakunnan kokouksissa kuulluista asiantuntijoista
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3.3. Arviointikertomusraportointi
Tarkastuslautakunta laatii vuosittain valtuustolle arviointivuoden havainnot ja suositukset sisältävän
arviointikertomuksen. Pirkkalan tarkastuslautakunnan tekemät arviointikertomukset (vuoden 2017 ja
2019 arviointikertomukset) on kuluvalla valtuustokaudella palkittu Vuoden Arviointikertomus -kilpailussa sarjansa Kunnat alle 20 000 parhaimpina. Kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille suunnattu Vuoden Arviointikertomus -kilpailu järjestettiin viime vuonna kymmenettä kertaa.
Vuoden 2019 kilpailun järjesti KPMG ja sitä ennen järjestelyistä on vastannut PwC. Arviointikertomuskilpailu toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan kanssa.
Kilpailulla halutaan edistää tarkastuslautakuntien arviointitoimintaa ja arviointikertomusten laadukkuutta.

Kuva 1. Vuoden 2017 Arviointikertomus –kilpailussa alle 20 000 asukkaan kuntien sarjassa voiton vei
Pirkkalan tarkastuslautakunta

Vuoden 2020 arviointikertomus
Vuoden 2020 arviointikertomus on hyväksytty tarkastuslautakunnassa 11.5.2021.
Tarkastuslautakunta esittää valtuuston päätettäväksi, että kunnanhallitus ja lautakunnat ottaisivat
huomioon toiminnassaan arviointikertomuksessa esitetyt suositukset ja havainnot, ja esittäisivät lokakuun 2021 loppuun mennessä tarkastuslautakunnalle valmiilla raportointipohjalla, mihin toimenpiteisiin esitettyjen suositusten ja havaintojen johdosta on ryhdytty tai ryhdyttävä.
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4. Vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitettyjen arviointikertomussuositusten jälkiseuranta
Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2019 arviointikertomuksessa havaintoja ja suosituksia, joihin kunnanhallitus antoi vastineensa lokakuussa 2020. Raportissa selvitettiin, miten tarkastuslautakunnan havaintoihin on reagoitu ja millaisiin toimenpiteisiin niiden perusteella on ryhdytty.
Alla on esitetty, mihin suositusten mukaisiin toimenpiteisiin toimialoilla on ryhdytty. Toimenpiteiden
seurantatietojen lähtökohtana on kunnanhallituksen valtuustolle antamat vastaukset ja kevään 2020
aikana kerätyt lisätiedot.
Taulukon liikennevalovärit:
vihreä
keltainen
punainen

asia on edennyt merkittävästi suosituksen suuntaan
havaittu joitakin toimia suosituksen suuntaan ja
ei havaittuja toimia suosituksen suuntaan.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN SUOSITUKSET

TOIMENPITEITÄ

Värikoodi

Kunnanhallitus & konsernihallinto
Tarkastuslautakunta suosittelee, että talousarviossa tuodaan tarkemmin esille se, missä ajassa ja mitä asioita tehdään, jotta strategiaa toteuttavat toimenpiteet oikeasti toteutuisivat ko. talousarviovuoden aikana. Tuodaan esille
suunnitellut konkreettiset toteutettavat asiat ja aikataulu
eli kerrotaan, mitä pitää saada tehtyä kesäkuun loppuun
mennessä ja mitä vuoden loppuun mennessä.

Koko strategiakauden välitavoitteiden määrittelemiseen on
kiinnitettävä huomiota ja niitä toteuttaviin toimenpiteisiin,
jotta tarvittavia korjausliikkeitä ehditään tehdä ennen strategiakauden päättymistä.

Viime valtuuskauden strategian arvioinnin perusteella
strategiaa selkeytettiin ja luovuttiin toimiala- ja tulosaluekohtaisista sitovista strategisista tavoitteista ja
siirryttiin koko kunnan tasoisiin seurattaviin tavoitteisiin ja mittareihin. Tarkemmilla strategisilla toimenpiteillä on haluttu, että tulosalueet tukevat toiminnallaan strategian tavoitteita. Seuraavan strategian laadinnan yhteydessä tulee harkita tarkastuslautakunnan
esittämiä suosituksia ja havaintoja.
Kts. edellinen vastaus.

Kunnan tytäryhteisöjen sitovien tavoitteiden toteumatiedot
tulee esittää tilinpäätöksessä samalla tarkkuustasolla, kuin
ne esitetään talousarviossa.

Asia selvitetään.

Vänkäri-palvelua tulee edelleen jatkaa ja kehittää, jotta se
kiinnostaisi nykyistä enemmän paikallisia kunnan palveluvastuulle kuuluvia työttömiä työnhakijoita.

Kunnan kohderyhmään kuuluvien pitkäaikaistyöttömien ohjausta ja valmennusta tulisi kehittää siten, että
he kiinnostuisivat nykyistä enemmän avoimen sektorin tarjolla olevasta palkkatyöstä.

*)

*)

Hyvinvointitoimiala/perusturva
Tarkastuslautakunta suosittaa, että kunnan tulisi panostaa
nykyistä enemmän oman terveyskeskuksen päivystyksen
kehittämiseen, jotta lähetteettömät käynnit Acutaan vähenisivät.

Pirkkalan terveyskeskuksen normaali vastaanottoja ja
kiirevastaanottoa pyritään kehittämään jatkuvasti,
jotta kuntalaisille voidaan varmistaa riittävät oikea-aikaiset palvelut. Palvelujen saatavuutta kehitetään
myös digitaalisten palvelujen lisäämisellä ja kehittämällä ympärivuorokautisia päivystyksellisiä kotihoitopalveluja osana Tulevaisuuden sote-keskushanketta.
Voimassa olevan päivystystä säätelevän lainsäädännön mukaisesti varsinainen päivystysvastaanotto on
keskitetty toimipisteisiin, joissa voidaan tuottaa myös
laboratorio- ja kuvantamispalveluja. Terveyskeskuksissa ilta- ja viikonloppuaikoina järjestettävät vastaanotot ovat luonteeltaan ns. kiirevastaanottoja. Äkillisesti vakavasti sairastuneiden hoito tapahtuu ensihoidon ja varsinaisten päivystysvastaanottojen kautta.
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**)

Hyvinvointitoimiala/sivistys
Opetuspuolella on käytössä uusia toimintamalleja esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja poissaoloihin puuttumiseen. Näiden toimivuutta on tässä vaiheessa vielä vaikeaa arvioida, koska ovat olleet käytössä
vasta vähän aikaa. Tarkastuslautakunta suosittaa, että
mallien toimivuutta arvioidaan ja seurataan kun ne ovat olleet käytössä riittävän pitkään.

Päivitettyjen toimintamallien arviointi toteutetaan lukuvuonna 2021-2022 sekä perusopetuksessa, että varhaiskasvatuksessa.

Talousarviossa tulisi olla strategiaa edistäviä toimenpiteitä
tasapuolisesti kaikille toimialoille.

Hallintosäännön 3 luvun 1 §:n mukaan kunnan toimialat ovat konsernihallinto, hyvinvointilautakunnan
toimiala sekä yhdyskuntalautakunnan toimiala.

*)

Kunnan organisaatio- ja talousarviorakenteen mukaisesti hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimii yhtenä kokonaisuutena hyvinvointitoimiala. Tämä mahdollistaa poikkihallinnollisen kehittämisen ja hyvinvointia sekä terveyttä edistävät yhteiset toimintamallit. Toimenpiteiden määrää ja yksityiskohtaisuutta keskeisempää on niiden vaikuttavuus. Talousarviossa asetetut kuntastrategian tavoitteet ja toimenpiteet edellyttävät monialaista yhteistyötä eivätkä ole nimetystä
päävastuusta huolimatta sidottuja tulosalue- tai toimialuerajoihin.

Yhdyskuntatoimiala
Infrastruktuurin eri tuotteiden kustannuksia on tärkeätä
seurata asukasta kohden vuosittain ja niitä on tarpeellista
verrata verrokkikuntien kustannuksiin, jotta voidaan arvioida yhdyskuntarakenteen tehokkuutta.
Infrastruktuurin kustannusten tarkemmasta muodostumisesta voisi teettää opinnäytetyön.
Kiinteistöjen ja muun infran korjausvelan kasvun hillitsemiseen on panostettava, niin ettei korjausvelka enää kasva.
Näin voidaan varmistaa rakennuksille sellainen suunnitelman mukainen teknillinen ja taloudellinen elinkaari, että sisäilmaongelmia ei synny eikä käyttäjien turvallisuus vaarannu.
Kunnan on nopeasti kaavoitettava uusia alueita kaupan ja
teollisuuden tonttitarpeita varten.

Tehdyistä sopimuksista tulee pitää kiinni.
Valmistelussa olevan uuden MAL -sopimuksen asuntotuotantotavoitteet on sidottava väestönkasvutavoitteeseen
sekä kaavoitukseen ja tontinluovutukseen.

Huolellisella työnsuunnitelulla voidaan saada kustannuksista tarkempi kuva.

Kustannusseurannan kehittäminen tulee olla jatkuvaa.
Yhdyskuntatoimialalla on tehty infraomaisuuden ylläja kunnossapidon osalta seudullisesti yhteisiä tuotteistusprojekteja, joka tulevaisuudessa mahdollistaa kuntien keskinäisen vertailun. Vertailu edellyttää, että mukana olevat kunnat kirjaavat kunnossapidon kustannuksia laadittujen tuotteistuksien mukaisesti.
Kiinteistöjen ja infraomaisuuden korjausvelan hoitamiseen varataan vuosittain talousarvioon sekä investointi-, että käyttötalouden määrärahaa. Määrärahan
kohdentaminen perustuu tehtyihin kuntoarvioihin,
vuositarkastuksiin sekä erillisiin saneerausohjelmiin,
jotka päivitetään säännöllisesti vähintään kerran vuodessa.
Kyllä. Vireillä on tällä hetkellä Partolan osayleiskaava,
jossa erityisesti kaupan kasvu mahdollisuuksia muodostetaan lisää osayleiskaava muutoksen avulla. Lisäksi on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä
15.6.2020 Pirkkalan kehätien eteläpuolen elinkeinoelämän osayleiskaava, jonka tavoite on tuottaa yleiskaavavarantoja kaupalle ja elinkeinoelämälle. Kunta pyrkii
ensitilassa kaavoittamaan huomioiden MRL:n yleiskaavan laatimisvelvoite uusia asemakaava tontteja
kaupalle ja elinkeinoelämälle.
Kyllä, näin on pyrittykin arvioimaan sekä tavoitteet
asettamaan, mutta sopimuskausi on kohtuullisen (4
vuotta) pitkä ja vuosittaiset vaihtelut suuria. Hankkeiden toteuttaminen on markkinoiden sekä ulkopuolisten toimijoiden varassa joihin lisäksi vaikuttaa valtakunnallinen vallitseva suhdanne, jolloin sopimuksesta
tai sen tavoitteista kiinnipitäminen ei aina ole pelkästään kunnan käsissä.
Huolellinen suunnittelu on edellytys sujuvaan toteutusvaiheeseen sekä vähentää toteutusvaiheen lisä- /
muutostöitä, joista saattaa syntyä kustannuksia, joihin
ei ole ennalta osattu varautua.

Johtopäätökset
Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksessa tehtyihin suosituksiin on reagoitu ja niiden
mukaisiin toimenpiteisiin on lähes aina ryhdytty. Asiat ovat edenneet hyvään suuntaan.
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*) Strategiamallin käytettävyydestä
Nykyinen strategiamalli on kovin kunnianhimoinen, mutta ei aivan helppo käyttää. Strategiamallin vahvuuksia ovat:
-

pyrkii korostamaan kunnan toiminnan vaikuttavuutta yksittäisten toimien, tehokkuuden tai tuottavuuden sijaan,
korostaa uudistumista ja muutosta sekä tuo esille muutoksen suunnan,
toimii ylimmän johdon (kunnan johtoryhmä, pormestari, kunnanhallitus) työkaluna organisaation ohjauksessa, ja
vähentää siilomaisuutta / osaoptimointia eli vähentää tulosalueiden pitäytymistä pelkästään omissa
tehtävissään kokonaisuuden kustannuksella.

Heikkouksia ovat:
-

tulosalueiden normaalin toiminnan keskeiset tavoitteet ja mittarit ovat määrittelemättä,
malli on poikkihallinnollinen, koska strategian teemat hajaantuvat usean vastuualueen kesken,
malli vaatii paljon koordinoimista vastuualueiden kesken ja keskittää koordinointia organisaation ylimmälle tasolle,
strategiaa toteuttavat toimenpiteet on määritelty puutteellisesti tavoitteiden ja aikataulun suhteen,
strategia toteuttavien toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi strategisiin mittareihin on vaikeaa,
osa toimenpiteistä on projekti- tai ohjelmatyyppisiä, ja
osa toimenpiteistä on liian abstrakteja.
SUOSITUS:
- Strategiaa toteuttavat toimenpiteet tulee määritellä tarkemmin tavoitteiden, mittarien ja aikataulun osalta.
- Jotkut toimenpiteistä voitaisiin vastuiden selventämiseksi organisoida projekteiksi tai kehitysohjelmiksi.
- Vastuualueille ja lautakunnille tulee määritellä niiden tärkeimpien tehtävien tavoitteet ja mittarit, joista ne olisivat vastuussa määrärahojensa ja muiden resurssien puitteissa.
- Strategisten mittareiden lähtötilanteen ajankohta olisi syytä aina mainita.

**) Vuoden 2020 tilinpäätöstietojen mukaan lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä oli 16 091 vastaanottokäyntiä (2019; 23 115) ja sairaanhoitajan vastaanotolla 11 769 (2019; 16 815) käyntiä. Tilinpäätöksestä 2020 ei ilmene, paljonko asiakkaita hakeutui Acutaan ilman lähetettä.
1.1.2021 Pirkanmaalla käynnistyi yhteinen ympärivuorokautinen päivystyksen palvelunumero 116117.
Kaikki päivystykseen aikovat pirkanmaalaiset soittavat sen jälkeen numeroon 116117 silloin, kun oma
terveysasema on kiinni. Numerossa arvioidaan kiireellisen hoidon tarve ja ohjataan oikeaan hoitopaikkaan. Numerosta saa myös apua ja itsehoito-ohjeita äkillisiin terveysongelmiin. Jatkossa myös sähköisen Omaolo-palvelun laajemmalla käyttöönotolla parannetaan palvelujen saavutettavuutta.
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5. Pirkkalan kunnan taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä toimintatuotot (= sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot) ovat yhteensä 51,36
miljoonaa euroa. Toimintakulut (= sisäiset ja ulkoiset toimintakulut) ovat yhteensä 154,36 miljoonaa euroa. Toimintakate on -103,01 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen toteuma on 99,5 % ja toimintakulujen
98,7 %.
Alla olevassa kuviossa 1. on kunnanhallituksen ja lautakuntien toimintamenojen osuudet kaikista toimintamenoista vuosina 2017-2020. Luvuissa ovat mukana sisäiset ja ulkoiset toimintamenot sekä poistot. Tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan osuuksia ei ole laskettu kuvioon, koska niiden
osuudet koko kunnan toimintamenoista ovat niin pienet. Liitteessä 1 on esitetty euromääräiset vuosittaiset tiedot ko. toimintamenoista vuosilta 2017-2020.
Vuonna 2020, kuten edellisinä vuosinakin, oli hyvinvointilautakunnan osuus kaikista kunnan toimintamenoista (= käyttötalous + poistot) noin 79 prosenttia. Pirkkalassa hyvinvointilautakunnan alaisuuteen
kuuluvat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut että sivistystoimiala (varhaiskasvatus, opetus, liikunta- ja nuorisotyö sekä kulttuurin palvelut). Hyvinvointilautakunnan alaisista toimintamenoista (pois lukien poistoja) vuonna 2020 oli sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus 63 prosenttia ja sivistystoimialan 37 prosenttia.
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Kuvio 1. Kunnanhallituksen ja lautakuntien toimintamenojen (= käyttötalous + poistot) osuudet kaikista
toimintamenoista vuosina 2017-2020

Kuntien verorahoitus koostuu verotuloista ja valtionosuuksista. Verotulojen kertymä on 96,29 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien 21,28 miljoonaa euroa. Verotulojen toteuma on 101,9 prosenttia, joten ne
olivat 1,79 miljoonaa euroa arvioitua suuremmat. Valtionosuuksien toteuma oli 114,4 % ja ne olivat noin
2,68 miljoonaa euroa arvioitua suuremmat.
Kuviosta 2 voidaan nähdä, että Pirkkalassa valtionosuuksien asukaskohtainen euromäärä on lähikuntiin
verrattuna huomattavasti pienempi vuosien 2017-2019 aikana. Syynä tähän on verotuloihin perustuva
valtionosuuksien tasausjärjestelmä, jossa kuntien tulopohjassa olevia eroja tasataan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella. On syytä huomata, että vuoden 2020 osalta kuntien saamat koronakorvaukset nostavat poikkeuksellisesti kaikkien kuntien, myös Pirkkalan, saamaa valtionosuutta tilapäisesti.
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Valtiovarainministeriön ohjaamassa järjestelmässä vauraammilta kunnilta siirretään kunnallis- ja yhteisöveroja vähemmän vauraisiin kuntiin. Tarkoituksena on taata ympäri Suomen kansalaisille tasavertaiset peruspalvelut niin, ettei kunnan veroprosentti nouse kohtuuttomaksi. Vuonna 2020 verotuloihin
perustuva valtionosuuden tasaus perustuu vuoden 2018 verotietoihin.

Kuvio 2. Verotulot ja valtionosuudet euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa vuosina 2017–2020
Pirkkalan kunnan vuosikate muodostuu verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja rahoituskulujen jälkeen 14,37 miljoonaa euroa positiiviseksi. Muutetun talousarvion vuosikatearvio oli 7,89 miljoonaa euroa. Vuosikate on edelliseen vuoteen verrattuna vain noin 7,59 miljoonaa euroa suurempi.
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli vuosikate kattaa ne, kunnan ei tarvitse velkaantua tai realisoida omaisuuttaan pitääkseen olemassa olevat palvelujen
tuotantovälineet toimintakunnossa.
Vuosikate oli vuonna 2013: 223,4 %, v. 2014: 139,8 %, v. 2015: 106,1 %, v. 2016: 178,2 %, 2017: 131,7
%, 2018: 82,7 %, 2019: 85,3 % ja arviointivuonna 2020: 130,9 %:a poistoista Talousarvion 2021 mukaan vuosikate on 2,11 miljoonaa euroa ja poistot 12,81 miljoonaa euroa, eli vuosikate on 16,5 % poistoista.
Pirkkalan kunnan tilikauden tulos oli ylijäämäinen 4,01 miljoonaa euroa.
Pirkkalan kunnan toimintakate oli -103,01 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat yhteensä 60,39 miljoonaa euroa ja ne laskivat edellisestä vuodesta 0,79 miljoonaa euroa. Toimintakate ilmoittaa, paljonko
käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.
Pirkkalan kunnallisveroprosentti oli 20,50 vuonna 2020. Alla on Pirkkalan ja muiden lähikuntien kunnallisveroprosentit vuonna 2020.
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Taulukko 4. Kunnallisveroprosentti vuonna 2020 Pirkkalassa ja lähikunnissa
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Tilinpäätösajankohtana kunnan lainamäärä oli 58,1 miljoonaa euroa, josta kaikki olivat pitkäaikaista
lainaa. Lyhytaikaista velkaa (kuntatodistuksia) ei ollut. Pitkäaikaisista lainoista kiinteäkorkoisia oli 16
prosenttia (14,4 miljoonaa euroa) ja vaihtuvakorkoisia 84 % (43,7 miljoona euroa). Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko oli vuoden 2020 lopussa 0,420 % (2019: 0,566 %). Näiden lainojen keskimääräinen jäljellä oleva laina-aika oli 8 vuotta.
Asukasta kohden laskettu kunnan lainakanta oli 2 936 euroa, kun se 31.12.2019 oli 2 792 euroa/asukas.
Tilastokeskuksen laatiman ”Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes” -raportin mukaan
Manner-Suomen kuntien lainat olivat 3 478 euroa/asukas, kun edellisenä vuonna vastaava lainamäärä oli
3 360 euroa. Kuviosta 3 voidaan nähdä Pirkkalan lainamäärä per asukas menneen yhdentoista vuoden
ajalta.
Lainat €/asukas, 2010-2020
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Kuvio 3. Pirkkalan kunnan lainat euroa/asukas vuosina 2010–2020

Pirkkalan kuntakonserniin kuuluu kolme tytäryhteisöä: Pirkkalan Jäähalli Oy (100 %), Niemenmaan
Lämpö Oy (70,00 %) ja Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %). Lisäksi kuntakonserniin kuuluu kolme kuntayhtymää, joissa kunta oli vuonna 2020 jäsenenä: Tampereen kaupunkiseudun ky (4,48 %), Pirkanmaan
liitto ky (2,86 %) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky konserni (1,64 %).
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Kuvio 4. Pirkkalan kuntakonsernin lainojen kehitys vuosien 2010–2020 aikana
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Lähikuntien kuntakonsernien lainat per asukas vuonna 2020 on esitetty alla. Kuviosta 5 voidaan nähdä,
että Pirkkalassa on pienin asukaskohtainen lainamäärä.
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Kuvio 5. Pirkkalan ja lähikuntien kuntakonsernin lainat euroa / asukas vuosina 2017-2020

Investointimäärärahoista käytettiin 95 prosenttia
Vuonna 2020 investointeihin oli käytettävissä yhteensä 17,79 miljoonaa euroa. Toteutuneet investointimenot olivat 16,92 miljoonaa euroa eli käytettävissä olleista investointimäärärahoista 94,8 prosenttia
käytettiin.

Kuva 2. Soljan lastentalo otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2021 aikana. Kyöstin päiväkodin toiminta
siirtyi Soljaan maaliskuussa 2021. Koulu (luokka-asteet esikoulu – 2. luokka) aloittaa toimintansa elokuussa.
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Maa-alueiden hankintaan käytettiin 1,6 miljoonaa euroa. Yhteensä maa-alueiden myyntitulot olivat
4,75 miljoonaa euroa, jakautuen investointituloksi (37 620 €) ja tuloslaskelman pysyvien vastaavien
myyntivoitoiksi (4,7 miljoonaa euroa). Osakkeisiin kohdentuneet menot olivat noin 1,7 miljoonaa euroa,
mikä sisältää sijoitukset Tampereen Seudun Keskuspuhdistamoon ja Pirkkalan Jäähalliin. Irtaimistohankintoja oli yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa.
Talonrakennusinvestoinnit olivat 8,2 miljoonaa euroa ja yhdyskuntatekniikan investoinnit olivat 4,9 miljoonaa euroa. Soljan lastentalo valmistui ja siihen käytettiin noin 6,8 miljoonaa euroa arviovuoden aikana.

Tarkastuslautakunnan arviointi kunnan taloudesta
Pirkkalan kunnan talouden pohja on edelleen vahva. Tilinpäätöksen mukaan taseessa on kertynyttä
ylijäämää 47,54 miljoonaa euroa, joka on asukasta kohden laskettuna 2 400 euroa.
Verotulot kasvoivat 6,7 prosenttia. Kunnallisverotuksessa kasvu oli 7 prosenttia eli 5,7 miljoonaa euroa. Osaltaan tähän vaikutti vuoden 2019 verokorttiuudistus. Verotulot olivat 96 295 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 21 282 miljoonaa euroa. Valtionosuudet kasvoivat koronakorvausten johdosta
5,7 miljoonaa euroa ja korvauksen tarkoituksena oli auttaa kuntia selviytymään koronan kustannuksista. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 10 975 904 euroa. Ne olivat noin 3 miljoonaa euroa suuremmat, kuin edellisenä vuonna. Vuosikate oli 7,6 miljoonaa euroa.
Kunnan tilinpäätös olisi ollut alijäämäinen (3,2 miljoonaa euroa) ilman valtion ylimääräistä koronakorvausta ja 4,7 miljoonan euron maanmyyntituloja.
Koronatilanteen helpottuminen tulee vaikuttamaan työllisyyden parantumiseen ja verotulojen kasvuun. Pirkkalassa tuloverotuksen merkitys kunnan tuloihin on huomattava. Pirkkala selviää tuloillaan käyttötaloudessa ilman syömävelkaa. Suuret kouluinvestoinnit rahoitetaan suurelta osin leasingrahoituksella. Lasten hyvään oppimisympäristöön investoiminen on hyvän tulevaisuuden rakentamista.
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6. Viiden tähden kunta –strategia ja sen mittarit
6.1. Tähtiluokitus ja mittarit
Valtuusto hyväksyi 14.5.2018 kuntastrategian vuosille 2018–2022. Kuntastrategiassa on viisi teemaa:
työ, talous, ympäristö, hyvinvointi ja asenne. Tavoitteille on määritelty keinot, joiden avulla tavoitteet
saavutetaan. Kuntastrategian viisi tavoitetta ohjaavat kohti visiota: viiden tähden kuntaa. Strategian
toteutumista seurataan mittaristolla, joka on laadittu Pirkkalan kuntastrategian seurantaa varten. Mittaristo on jaoteltu strategian tavoitteiden mukaisesti viiteen luokkaan ja kussakin luokassa on 5–6 mittaria.

Kuvio 6. Pirkkalan kuntastrategia Viiden tähden kunta vuosille 2018–2022

Tähtiluokitus
Talousarvion valmisteluhetkellä joulukuussa 2019 Viiden tähden kunta-tähtiluokitus oli 3,60. Tilinpäätöksessä tähtiluokitus pysyi samana (3,60) ja se on kuvattu tilinpäätöksessä alla olevilla tähtisymboleilla.

16

Mittarit ja toimenpiteet
Strategiaa toteuttavat toimenpiteet ja valtuustokauden mittarit esitetään talousarvioissa ja niiden seuranta tehdään tilinpäätöksien yhteydessä. Strategian toteutumista arvioidaan Viiden tähden kunta -teeman mukaisesti siten, että tähtiluokitus syntyy strategian mittareiden pistekesikiarvojen perusteella. Strategian toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan mittareiden tuloksiin ja edelleen tähtiluokituksen muodostumiseen strategiakauden aikana. Toimenpiteet on kytketty strategian tavoitteisiin ja keinoihin.

Strategian mittarit
Strategian toteutumista seurataan mittaristolla, joka on laadittu Pirkkalan kuntastrategian seurantaa varten. Mittaristo on jaoteltu strategian tavoitteiden mukaisesti viiteen luokkaan (työ, talous, ympäristö, hyvinvointi, asenne) ja kussakin luokassa on 5-6 mittaria. Mittarit on pisteytetty asteikolla 0-5. Pisteytyksen
taustalla on mittarikohtainen laskukaava, jossa on käytetty vertailukohtina muita kuntia tai hyödynnetty
suoraan asukastutkimuksen tai muun vastavankaltaisen tutkimuksen tai indeksiluvun tuloksia. Kun kyse on
vertailevasta mittarista, määräytyy Pirkkalan pisteluku sen perusteella, miten kunta sijoittuu muiden kuntien vaihteluvälin tulokset huomioiden. Jos mittarin tausta-aineistossa on ollut asukastutkimukseen tapaan
käytössä jo valmiiksi pistearvosanat, on pisteasteikko mukautettu vastaamaan mittareiden asteikkoa 0-5.
Kunkin tavoitteen yhtenä mittarina toimii hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku, joka määräytyy suunnitelman mittareiden tulosten perusteella. Näissä mittareissa on käytössä strategian mittareita
vastaavat laskentaperusteet. Mittareilla on omat painoarvonsa ja niistä lasketaan tavoitekohtaiselle mittaristolle oma tähtiluokitus sekä koko strategian toteutumista kuvaavaa Viiden tähden kunta -tähtiluokitus.
Tähtiluokituksen kehitystä seurataan tilikauden ja valtuustokauden tasolla.
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7. Arvio Viiden tähden kunta –strategian tähtiluokituksen kehityksestä sekä strategiaa toteuttavien toimenpiteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta
7.1. Kohti viiden tähden kuntaa –toiminnallisten vuositavoitteiden toteutuminen
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.

Strategian toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan mittareiden tuloksiin
Valtuusto oli asettanut vuoden 2020 talousarviossa 21 strategiaa toteuttavaa toimenpidettä. Strategian toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan mittareiden tuloksiin ja edelleen tähtiluokituksen muodostumiseen strategiakauden aikana.
Kunnanhallitus ei ole antanut tilinpäätöksessä omaa käsitystään strategiaa toteuttavien toimenpiteiden toteutumisesta millään asteikolla, joita tarkastuslautakunta voisi arvioida. Tämän vuoksi tässä esitetty tarkastuslautakunnan näkemys on vain suuntaa antava.
Lukujen 7.2.-7.6. taulukoissa esitetään tarkastuslautakunnan valtuuston asettamien strategiaa toteuttavien toimenpiteiden tavoitteiden toteutumisesta. Arvioinnissa käytetään seuraavia väriselitteitä ja
symboleja:
= Toteutunut vähintään 90 %
= Keskeneräinen / osittain toteutunut, vähintään 50 %
= Toteutunut alle 50 %, ei lainkaan, tai ei voida arvioida

HAVAINTO:
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan valtuuston asettamista strategiaa toteuttavista toiminnallisista vuositavoitteista vuoden 2020 aikana

-

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

Viiden tähden kunta –strategian tähtiluokituksen kehittyminen
Tarkastuslautakunta arvioi, miten Viiden tähden kunta –strategian tähtiluokitus on kehittynyt vuoden 2019
tilinpäätökseen sisältyvän raportoinnin perusteella.
Vuoden 2020 talousarvion valmisteluhetkellä joulukuussa 2019 Viiden tähden kunta-tähtiluokitus oli 3,60.
Tilinpäätöksessä tähtiluokitus oli myös 3,60 eikä siinä ole tapahtunut kehitystä arviointivuoden aikana.
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7.2. Työ: Kehitämme houkuttelevimman työpaikka-alueen
TYÖ

tähtiluokitus TP 2020: 3,8 > TP 2019: 3,2
Lähtötilanne
strategiakauden alussa

Strategian mittari ja painoarvo
1.
2.
3.
4.

Työlliset työvoimasta 25 %
Nuorisotyöllisyys 30 %
Työpaikkaomavaraisuus 10 %
Elinkeinopoliittinen mittaristo – Elpo
(asteikko 4-10) 15 %
5. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman
indeksiluku (asteikko 0-5) 20 %

Tilanne
31.12.2019

Tilanne
31.12.2020

Tavoite
2021

75,4 %
80,9 %
77,2 %
7,64

75,4 %
88,3 %
84,0 %
7,64

79,3 %
92,0 %
84,0 %
7,64

77,5 %
85 %
80 %
8,25

3,9

3,9

3,9

4

Tilanne
31.12.2020
lähtötasoon
verrattuna?
Parantunut
Parantunut
Parantunut
Ei kehitystä
Ei kehitystä

Työ -teeman viidestä mittarista ei kahden kohdalla ole tapahtunut mitään edistystä, kun vuoden 2020 lopun tilannetta verrataan mittarin lähtötasoon. Sen sijaan kolmen mittarin (1., 2. ja 3.) kohdalla on jo nyt
saavutettu vuodelle 2021 asetettu tavoite.

Tähtiluokitus on parantunut arviovuoden 2020 aikana.

TAVOITE: Kehitämme houkuttelevimman työpaikka-alueen

Toimenpide

Vastaava
tulosalue

1) Logistiikka ja ilmailualan
keskuksen suunnittelu yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa
2) Paikallisen työvoimavarannon
tarpeita vastaavan kuntoutus / valmennusmallin kehittäminen
3) Vänkäri-palvelun laajentaminen
alueen uusiin yrityksiin

Keino

Toteuma 31.12.2020 / KH:n arvio

Yritys- ja
työllisyyspalvelut
Yritys- ja
työllisyyspalvelut

Kukoistava
yritysekosysteemi
Syrjäytymisen ehkäisy

Logistiikka- ja ilmailualan koulutuksen kehittämistyötä on jatkettu Patrian ja
Tredun kanssa.
Valmennuskeskus on perustettu, joka
koostuu kahdesta toimipaikasta; Kipinä ja
Kieppi. Valmennusmallin tueksi on hankittu Walmu-asiakashallintajärjestelmä.

Yritys- ja
työllisyyspalvelut

Tiivis yhteistyö

Aktiivista jalkautumista alueen yrityksiin
on jatkettu. COVID 19 on kuitenkin vaikeuttanut yritysten työllistämismahdollisuuksia.

Tarklan
arvio

Valtuusto oli asettanut TYÖ teemalle 3 toimenpidettä, jolla asetettua strategian keinoa toimenpide ensisijaisesti toteuttaa.
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA
JA VAIKUTTAVUUDESTA
1) Logistiikka ja ilmailualan keskuksen suunnittelu yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa – toimenpide toteutui.
Logistiikka- ja ilmailualan osaamiskeskuksen suunnittelua jatkettiin yhteistyössä
alueen muiden toimijoiden kanssa. Logistiikka- ja raskaskonealan koulutuksen laajenemisen mahdollisuuksia selvitettiin Tampereen seudun ammattiopisto Tredun
kanssa.
2) Paikallisen työvoimavarannon tarpeita vastaavan kuntoutus / valmennusmallin
kehittäminen – toimenpide toteutui.
Pirkkalan työpaja ja Kieppi yhdistyivät Pirkkalan Valmennuskeskukseksi. Työttömien valmennustoimintaa tarjotaan jatkossakin kahdessa toimipisteessä, Pirkkalan
Kiepissä Vesalantiellä sekä vanhassa työpajan kiinteistössä Lehtimäentiellä.
Valmennuskeskus tarjoaa työllistymistä edistävää palvelua kaiken ikäisille pirkkalalaisille työttömille työnhakijoille. Vuoden 2020 aikana käyttöönotetulla valmennusmallilla tuetaan aiempaakin paremmin työelämään siirtymässä olevia valmentautujia. Valmennuskeskuksen kahdessa toimipisteessä työskentelee yhteensä seitsemän
ohjaajaa, palveluohjaaja ja työvalmentaja. Valmennuskeskuksen vastaavana työvalmentajana toimii Rista Ingelius.
3) VÄNKÄRI-palvelun laajentaminen alueen uusiin yrityksiin – toimenpide toteutui.
Yrityksille kohdistuvaa VÄNKÄRI-palvelua jatkettiin aktiivisesti koronasta huolimatta.
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7.3. Talous: Mahdollistamme tasapainoisen kehityksen
TALOUS

tähtiluokitus TP 2020: 3,2 > TP 2019: 3,8

Strategian mittari ja painoarvo

Lähtötilanne
strategiakauden alussa

Tilanne
31.12.2019

Tilanne
31.12.2020

Tavoite 2021

4 442
2 196
-23

4 444
2 539
-537

4 599
3 105
-757

4 550
4 000
-1 750

20 %
4,0

20 %
4,0

20 %
4,0

6. Verotulot € / asukas 20 %
7. Lainakanta € / asukas 25 %
8. Toiminnan ja investointien rahavirta
(5 v kertymä / asukas) 30 %
9. Kunnallisveroprosentti 15 %
10. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman
indeksiluku (asteikko 0-5) 10 %

Tilanne
31.12.2020
lähtötasoon
verrattuna?
Parantunut
Parantunut
Parantunut

* **) Ei kehitystä
4,25 Ei kehitystä

* Tavoitteena on, että kunnallisveroprosentti säilyy samalla tasolla suhteessa muihin kuntiin.
Talouden tilannetiedot 31.12.2020 arvot pohjautuvat tilinpäätöksen 2019 lukuihin, koska tausta-aineiston luvut perustuvat koko Suomen kuntien tilinpäätöslukuihin.
**) HUOM! Pirkkalan vuoden 2020 veroprosentti oli 20,50.

Talous –teeman viidestä mittarista ei kahden (9. ja 10.) kohdalla ole tapahtunut mitään edistystä, kun vuoden 2020 lopun tilannetta verrataan mittarin lähtötasoon. Sen sijaan kolmen muun mittarin (6., 7. ja 8.)
kohdalla on tapahtunut kehitystä kohti vuodelle 2021 asetettua tavoitetta.

Tähtiluokitus on huonontunut arviovuoden 2020 aikana.
TAVOITE: Mahdollistamme tasapainoisen kehityksen
Toimenpide

Vastaava
tulosalue

Keino

Toteuma 31.12.2020 / KH:n arvio

4) Kustannustietoisuuden lisääminen päivittäisessä toiminnassa

Terveyspalvelut

Tietojohtaminen

Toteutunut osittain.

5) Uudet välimuotoiset asumisen
mahdollisuudet

Ikääntyneiden palvelut

Työ käynnissä ja mallia hyödynnetty talousohjelman laadinnassa.

6) Tietojohtamisen talousmallin syventäminen palvelukysynnän osalta

Strategia ja
kehittäminen

Vaihtoehtoiset toimintamallit
Tietojohtaminen

Tarklan
arvio

Toteutui osittain. Ikäohjelman päivitys
siirtyi vuoden 2021 alkuun

Valtuusto oli asettanut TALOUS teemalle 3 toimenpidettä, jolla asetettua strategian keinoa toimenpide
ensisijaisesti toteuttaa.
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA
JA VAIKUTTAVUUDESTA
4) Kustannustietoisuuden lisääminen päivittäisessä toiminnassa – toimenpide toteutui osittain.
Tämä tarkoittaa sitä, että terveyspalveluissa pyritään saamaan tuotteiden hinnat
näkyviksi. Siellä on pyritty saamaan esimerkiksi kaikkien hoitotarvikkeiden hinnat
varastoissa/hyllyillä esille, jotta hoitaja voi tehdä hintavertailua ja valintoja samankaltaisten tuotteiden välillä ja valitsemaan edullisemman tuotteen. Työ on osin kesken eli kaikkia hintoja ei ole vielä saatu esille. Lisäksi esimerkiksi lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen hinnat tulevat automaattisesti maksusitoumuksiin.
5) Uudet välimuotoiset asumisen mahdollisuudet – toimenpide toteutui osittain.
Ikäohjelman (2021-2025) valmistuminen siirtyi vuoden 2021 alkuun. Siinä kunta on
sitoutunut mm. edistämään ja ennakoimaan ikääntyneille sopivien asumisratkaisujen toteuttamista (mm. välimuotoinen/yhteisöllinen asuminen). Vuoden 2020 osalta
on selvitetty, millaisia erilaisia mahdollisuuksia/malleja tätä tavoitetta on lähteä toteuttamaan ja soveltamaan Pirkkalassa.
Varsinaisen toimintamallin edistämistä tai tarkemman toteuttamisen suunnitelmaa
ei vielä vuonna 2020 voitu tehdä, koska ikäohjelmaa ei ollut vielä hyväksytty. Ikäohjelman valmistumisen siirtymisen syynä oli, että oli viisasta odottaa kansallisen ikäohjelman (sosiaali- ja terveysministeriö) ja siihen liittyvät laatusuosituksen valmistuminen. Nämä kansallisen tason ohjelmat valmistuivat marraskuussa 2020.
6) Tietojohtamisen talousmallin syventäminen palvelukysynnän osalta – toimenpide toteutui osittain.
Tietojohtamisen mallia on kehitetty uudistaen ulkoasua ja sisältöä. Johdon työpöydän käyttöä on laajennettu ja sitä on järjestetty koulutuksia. Tietojohtamisen mallia on myös kehitetty sisällön osalta ja räätälöity palveluiden tarpeiden mukaan.
Ikäohjelman (2021-2025) valmistuminen siirtyi vuoden 2021 alkuun ja on nyt hyväksytty valtuustossa.
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7.4. Ympäristö: Luomme monimuotoisen elinympäristön
YMPÄRISTÖ

tähtiluokitus TP 2020: 3,2 > TP 2019: 3,2

Strategian mittari ja painoarvo
11. Joukkoliikennematkojen määrä / asukas
20 %
12. Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen
osuus (MAL-sopimuksen toteumaaste) 20 % *
13. Asukastutkimus - Kunta on viihtyisä
paikka asua (asteikko 0-5) 25 %
14. Väestönkasvu 10 %
15. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku (asteikko 0-5) 25 %
CO2-päästöt asukasta kohden **

Lähtötilanne
strategiakauden alussa

Tilanne
31.12.2019

Tilanne
31.12.2020

Tavoite 2021

66

66

28

78

29 %

29 %

29 %

40 %

4,5

4,4

4,4

4,5

0,39 %
4,4

1,3 %
4,4

0,87 %
4,5

1,5 %
4,5

2,94 t

3,08 t

2,91 t

Tilanne
31.12.2020
lähtötasoon
verrattuna?
*) Laskenut
**) Ei kehitystä

***) Ei voida
arvioida
Parantunut
Parantunut
--

* Uusi MAL-sopimuskausi alkoi vuonna 2020. Tavoitteena on, että toteutumisaste kauden lopussa olisi vähintään 40 %.
** Lähtötilanne on vuoden 2017 tieto. Mittari lisättiin talousarviovalmistelun 2020 yhteydessä, eikä se vaikuta tähtiluokitukseen.

Ympäristö -teeman viidestä mittarista yhden (12.) kohdalla ei ole tapahtunut mitään edistystä, kun vuoden 2020 lopun tilannetta verrataan mittarin lähtötasoon. Yksi mittari (15.) on jo saavuttanut vuodelle 2021
asetetun tavoitteen ja mittari 14. on parantunut myös lähtötasosta. ***) Mittarin 13. muutosta ei voida
arvioida, koska asukastutkimusta ei tehty koronatilanteen vuoksi.
*) Koronapandemia vähensi merkittävästi joukkoliikenteen käyttöä (11.). Matkustajamäärät ja lipputulot
laskivat valtioneuvoston suositusten 16.3.2020 jälkeen noin 70 prosenttia. Palvelutason laskusta ja tiettyjen
linjojen keskeytyksestä päätettiin 19.3. alkaen. Muutoksia liikenteeseen tehtiin vuoden 2020 loppuun
saakka ja edelleen vuodelle 2021.
**) Koko valtuustokauden asuntotuotanto on jäänyt selvästi jälkeen MAL -sopimuksen mukaisesta tuotantotavoitteesta niin tavallisten asuntojen kuin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osalta. Sivulla 44 on kerrottu MAL-sopimuksen toteutumisesta enemmän. Uuden sopimuskauden lukumääräisiä tavoitteita ei ainakaan vielä nyt ole sovittu. Tässä vaiheessa kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osuudeksi asuntotuotannosta on sovittu 17 prosenttia. Uusi tavoite kohtuuhintaisista asunnoista alkaa ainakin paremmin kuin edellinen kausi. Uusi MAL-sopimuskausi on ajalle 2020-2023.

Tähtiluokitus ei ole muuttunut arviointivuoden 2020 aikana.
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TAVOITE: Luomme monimuotoisen elinympäristön

Toimenpide

Vastaava
tulosalue

Keino

Toteuma 31.12.2020 / KH:n arvio

Yhdyskuntasuunnitteluja valvonta
Yhdyskuntatoimiala

Toimiva yhdyskuntarakenne
Ekologisuus

Valtuusto hyväksynyt 8.6.2020

9) Rantareitin puistosuunnitelmien
edistäminen ja toteuttaminen

Yhdyskuntatekniikka ja
aluepalvelut

Viihtyisyys

10) Viisaan liikkumisen suunnitelma
ja toimenpiteiden edistäminen

Yhdyskuntatekniikka- ja
aluepalvelut /
Yhdyskuntasuunnitteluja valvonta
Tilapalvelu ja
yhdyskuntatekniikka- ja
aluepalvelut
Yhdyskuntasuunnitteluja valvonta

Toimiva yhdyskuntarakenne / Ekologisuus

Yhdyskuntasuunnitteluja valvonta /
Yhdyskuntatekniikka- ja
aluepalvelut

Toimiva yhdyskuntarakenne

7) Strateginen yleiskaava

8) HINKU-tavoitteiden suunnittelu
ja toteuttaminen

11) Energiasäästötoimenpiteiden
edistäminen

12) Luonnon monimuotoisuuden
edistäminen

13) Seudullisen raitiotien yleissuunnitelma

Ekologisuus

Ekologisuus

Tarklan
arvio

Pirkkalan kunnan Hinku -tiekartta valmisteltu vuonna 2020. Hyväksymiskäsittely
alkuvuodesta 2021.
Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt
Turrin ja Niemenmaanrannan puistosuunnitelmat. Turrin reitin toteutus aloitettiin
marraskuussa 2020.
Partolan liittymähankkeen yhteydessä toteutettiin Viisaan liikkumisen suunnitelmaa kehittämällä alueelle pyöräpysäköintiä.

Valaisinvaihtoja toteutettiin ja valaistuksen rakenteita saneerattiin Koulutiellä,
Lentäjänkadulla, Elinantiellä, Kaartotiellä,
Kaartokujalla ja Mustimäentiellä.
Valtuusto hyväksyi Pirkkalan luonnon
monimuotoisuusohjelman 19.10.2020. Sikojoen kunnostustyöt toteutettiin suurelta osin loppuvuoden 2020 aikana. Pirkkalan kunta avustaa hanketta.
Valtuusto hyväksyi yleissuunnitelman
marraskuussa 2020.

Valtuusto oli asettanut YMPÄRISTÖ teemalle 7 toimenpidettä, jolla asetettua strategian keinoa toimenpide ensisijaisesti toteuttaa.
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA
JA VAIKUTTAVUUDESTA

7) Strateginen yleiskaava – toimenpide toteutui.

8) HINKU-tavoitteiden suunnittelu ja toteuttaminen – toimenpide toteutui osittain.
Hinku tiekarttaa ei hyväksytty vuonna 2020 ja toteuttaminen siirtyy seuraaville vuosille.
9) Rantareitin puistosuunnitelmien edistäminen ja toteuttaminen
– toimenpide toteutui.
Rantareitin rakentaminen 2018-2022 on edennyt osapuilleen yleissuunnitelman kokonaiskustannusarvion eli 300 000 euron puitteissa, mutta hieman hitaasti. Valmiusaste on 54 %:a ja kokonaiskustannusarviosta on käytetty 56 %:a.
Yhdyskuntalautakunnan on hyväksynyt Turrin ja Niemenmaan puistosuunnitelman.
Vuoden 2020 talousarviossa Turrin osuuden rakentamiselle oli 110 000 euron määräraha, josta jäi käyttämättä 28 %:a.
Koko rantareitin rakentamisen arviointia hankaloittaa se, että laaditussa yleissuunnitelmassa ei ole käsitelty asemakaavoittamattomia alueita. Asemakaavoittamattomia alueita on Naistenmatkanlahden ja Loukonlahden alueella. Pirkkalan taajamaosayleiskaava sisältää merkinnän rantareitin rakentamisesta edellä mainituille
alueille. Arviointia vaikeuttaa myös rahoituksen, suunnittelun ja rakentamisen vaiheittaisuus.
Talousarvion määrärahat sisältävät vain reitin varsinaiset rakennuskustannukset, eivät esimerkiksi mahdollisia maanhankinnan kustannuksia ja Rantareittiä sivuavien puistojen rakentamisia. Yleissuunnitelmassa käsitellyt reitin kehittämiskohteet eivät vaadi maanhankintaa.
10) Viisaan liikkumisen suunnitelma ja toimenpiteiden edistäminen – toimenpide toteutui.
Vuoden 202o talousarviossa todetaan sivulla 58 seuraavaa: ”Vuonna 2018 laadittua, kestävien kulkutapojen käyttöä edistävää Viisaan liikkumisen suunnitelmaa toteutetaan sekä suunnitelmatasolla että konkreettisesti. Pyöräilyväylistä laaditaan tavoiteverkkosuunnitelma.” Suunnitelma on seudullisessa valmistelussa ja se tulee Pirkkalan osalta vahvistettavaksi vuonna 2021.
11) Energiasäästötoimenpiteiden edistäminen – toimenpide toteutui.
Toimenpide suoritettu vuoden 2020 talousarvion mukaisesti. Toimenpiteen vaikutuksista todelliseen
energiansäästöön tai kustannuksiin ei ole raportoitu tilinpäätöksessä.
Talousarviossa 2020 lisätty CO2 päästötavoite helpottaa energiansäästö- toimenpiteiden vaikuttavuuden
arviointia (ks. sivu 24: ”CO2-päästöt asukasta kohden **”).
12) Luonnon monimuotoisuuden edistäminen – toimenpide toteutui.

13) Seudullisen raitiotien yleissuunnitelma – toimenpide toteutui.

26

7.5. Hyvinvointi: Tuemme kaikkien kuntalaisten hyvinvointia
HYVINVOINTI

tähtiluokitus TP 2020: 3,8 > TP 2019: 3,8

Strategian mittari ja painoarvo

Tilanne
31.12.2019

Tilanne
31.12.2020

4,4

4,3

4,3

4,5

4,2

3,8

3,8

4,3

2,9

2,8

2,8

3,5

Tilanne
31.12.2020
lähtötasoon
verrattuna?
*) Ei voida arvioida
*) Ei voida arvioida
Laskenut

3,7

3,7

3,6

3,8

Laskenut

85,8

85,8

85,8

*

Lähtötilanne
strategiakauden alussa

16. Asukastutkimus - Elämänlaatuni on hyvä
asuessani Pirkkalassa (asteikko 0-5) 25 %
17. Asukastutkimus - Olen tyytyväinen tämän
hetkiseen terveyteeni (asteikko 0-5) 15 %
18. Lasten ja nuorten oppiminen ja liikkuminen
–indeksi perusopetuksessa (asteikko 0-5) 25 %
19. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman
indeksiluku (asteikko 0-5) 20 %
20. Ikävakioitu sairastavuusindeksi (indeksiluku)
15 %

Tavoite
2021

Ei Kehitystä

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

Hyvinvointi -teeman viidestä mittarista ei yhden (20.) kohdalla ole tapahtunut mitään edistystä, kun vuoden 2020 lopun tilannetta verrataan mittarin lähtötasoon. Sen sijaan kahden muun mittarin (18. ja 19.)
kohdalla on tapahtunut hienoista laskua asetettuun lähtötasoon verrattuna. *) Mittareiden 16. ja 17. muutosta ei voida arvioida, koska asukastutkimusta ei tehty koronatilanteen vuoksi.

Tähtiluokituksessa ei ole tapahtunut muutosta arviovuoden 2020 aikana.
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TAVOITE: Tuemme kaikkien kuntalaisten hyvinvointia

Toimenpide

Vastaava
tulosalue

Keino

Toteuma 31.12.2020 / KH:n arvio
Yhteinen kehittämisaamupäivä helmikuussa 2020,
jossa suunniteltiin Viiden tähden vihjeiden käyttämistä Huomaa hyvä -viikolla tunne- ja vuorovaikutuskasvatuksen teemalla. Huomaa hyvä -viikko toteutettiin kaikissa yksiköissä 23.-27.3.2020. Koronatilanne hankaloitti yhteisiä toimintoja. Valtuustoaloite kiusaamisen tunnistamisesta on käsitelty yhteistyössä.
Kartoitettiin seudullisia kulttuurihyvinvoinnin toteuttamismalleja ja tutustuttiin Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimenpiteisiin. Aloitettiin Pirkkalan oman suunnitelman valmistelu. Suunniteltiin julkisen taiteen hankkeita osana
kunnan uusia kiinteistöhankkeita.
Avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa on tarjottu
yhteistyössä kotipalvelun perhetyön kanssa parkkitoimintaa kotihoidossa oleville lapsille. Nepsy piste
perheille (neuropsykiatrinen neuvonta ja välinelainaamo) avattiin tammikuussa. Varhaiskasvatuksen
perheohjaaja aloitti työnsä 1.9.2020. Matalankynnyksen palvelua perheille.
Toteutui alkuvuodesta, mutta maaliskuussa koronapandemia keskeytti ryhmätoiminnat toistaiseksi.

14) Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Varhaiskasvatus, lasten
ja nuorten
koulutus

Syrjäytymisen ehkäisy

15) Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvointia
edistävät
palvelut

Mielekäs
arki

16) Vanhemmuuden vahvistaminen
matalankynnyksen palveluilla

Lasten ja
nuorten tukipalvelut,
varhaiskasvatus

Mielekäs
arki

17) Arkeen Voimaa - toimintamallin
käyttöönotto

Terveyspalvelut

Syrjäytymisen ehkäisy

Valtuusto oli asettanut HYVINVOINTI teemalle 4 toimenpidettä, jolla asetettua strategian keinoa toimenpide ensisijaisesti toteuttaa.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA
JA VAIKUTTAVUUDESTA

14) Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen – toimenpide
toteutui.

15) Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen – toimenpide toteutui.

16) Vanhemmuuden vahvistaminen matalankynnyksen palveluilla
– toimenpide toteutui.

17) Arkeen Voimaa - toimintamallin käyttöönotto – toimenpide toteutui osittain.
Arkeen Voimaa -toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on elämässään haasteita, mitkä vaikuttavat heidän arkipärjäämiseensä. Näitä syitä voivat olla uupumus, yksinäisyys, työttömyys, mielialan lasku tai oma tai omaisen pitkäaikaissairaus. Arkeen Voimaa -itsehoidon ryhmätoiminta auttaa osallistujia etsimään ratkaisuja arjen haasteisiin. Pirkkalassa ja Vesilahdella ryhmät (12-16 hlöä) ehtivät
alkuvuonna kokoontua muutaman kerran.
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Tarklan
arvio

7.6. Asenne: Tarjoamme ensiluokkaisen palvelukokemuksen
ASENNE

tähtiluokitus TP 2020: 3,8 > TP 2019: 4,0
Tilanne
31.12.2019

Tilanne
31.12.2020

Tavoite
2021

3,8

3,8

3,8

4,0

Tilanne
31.12.2020
lähtötasoon
verrattuna?
Ei kehitystä

3,2

3,2

3,3

3,5

Parantunut

4,1
4,2

4,0
4,0

1,8
4,0

4,2
4,3

*) Laskenut
Laskenut

4,1

4,9

4,9

4,2

Parantunut

2,9

2,9

3,8

3,2

Parantunut

Lähtötilanne
strategiakauden alussa

Strategian mittari ja painoarvo
21. Asukastutkimus - Tyytyväisyys kunnan
palveluihin (asteikko 0-5) 20 %
22. Toimielintyön itsearvioinnin tulos
(asteikko 0-5) 10 %
23. Työhyvinvointi-indeksi (asteikko 0-5) 20 %
24. Asukastutkimus - Kunta on palvelumyönteinen (asteikko 0-5) 20 %
25. Äänestysaktiivisuus (Kaksi viimeisintä vaalia,
asteikko 0-5) 15 % *
26. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman
indeksiluku (asteikko 0-5) 15 %

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

Asenne -teeman kuudesta mittarista ei yhden (21.) kohdalla ole tapahtunut mitään edistystä, kun vuoden
2019 lopun tilannetta verrataan mittarin lähtötasoon. Yhden mittarin (24.) kohdalla on tapahtunut hienoista laskua asetettuun lähtötasoon verrattuna ja mittari 23. on laskenut merkittävästi arviovuoden aikana. Sen sijaan kolme mittaria (22., 25 ja 26.) ovat jo saavuttaneet vuodelle 2021 asetetun tavoitteen.
*) Työhyvinvointi-indeksin lasku selittyy kunnan poissaoloprosentilla, koska Pirkkalassa oli seudun korkein
prosentti. Mittaustapa mittarissa on sellainen, ettei tule yhtään pisteitä, jos ollaan viimeisenä.
Tähtiluokitus on huonontunut arviointivuoden 2020 aikana.
TAVOITE: Tarjoamme ensiluokkaisen palvelukokemuksen
Toimenpide

Vastaava
tulosalue

Keino

Toteuma 31.12.2020 / KH:n arvio

Strategia ja
kehittäminen
Varhaiskasvatus, lasten
ja nuorten
koulutus

Rohkea kehitysote

Suunnitelmaa toteutettu.

Rohkea kehitysote

20) Vahvistetaan henkilöstön asiakaspalveluosaamista

Henkilöstö

Nopea
reagointi

21) Asiakaspalvelurobotiikan hankkiminen asiointipisteeseen

Hallinto ja
viestintä

Nopea
reagointi

Säännölliset varhaiskasvatuksen ja opetuksen hallinnon yhteistyöpalaverit kuukausittain. Yhteisen palveluohjauksen kartoittaminen ja kehittäminen mm. palvelusihteerien töitä tarkastelemalla. Yhteistä tiedottamista ja viestintää tehty mm. Soljan lastentalon asioissa.
Henkilöstöä osallistunut palveluosaajapassi
-koulutukseen sekä uhkatilanteissa toimimista käsittelevään koulutukseen.
Chatbot-asiakaspalvelujärjestelmä otettiin
käyttöön osana uusia internetsivuja syyskuussa.

18) Digisuunnitelman toimeenpano

19) Yhteisen palveluohjauksen kehittäminen varhaiskasvatuksessa sekä
lasten ja nuorten koulutuksessa

Tarklan
arvio

Valtuusto oli asettanut ASENNE teemalle 4 toimenpidettä, jolla asetettua strategian keinoa toimenpide
ensisijaisesti toteuttaa.
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA
JA VAIKUTTAVUUDESTA

18) Digisuunnitelman toimeenpano – toimenpide toteutui.
Vuoden 202o aikana esimerkiksi digisuunnitelman yksi tavoite ”Uuden kuntalaisen sovelluksen käyttöönotto” toteutui. Haloo Pirkkala mobiilisovellus otettiin
käyttöön syksyllä 2020 ja latauksia on nyt huhtikuun 2021 mennessä reilut 1 300
kappaletta.
19) Yhteisen palveluohjauksen kehittäminen varhaiskasvatuksessa sekä lasten ja
nuorten koulutuksessa – toimenpide toteutui.

20) Vahvistetaan henkilöstön asiakaspalveluosaamista – toimenpide toteutui.
Vuodelle 2020 asetettiin sekä strateginen tavoite että henkilöstöpoliittisia painopisteitä. Strategisena tavoitteena oli syventää henkilöstön asiakaspalveluosaamista vahvistamalla erityisesti lähiesimiestyön roolia. Asiaa vietiin eteenpäin
henkilöstöpoliittisten painopisteiden kautta, joita olivat esimiestyön tukeminen
arkijohtamisessa, esimiehen roolin selkeyttäminen, itsensä johtaminen ja elämänhallinta, asiakaslähtöisyys ja työn laatu, osaamistarpeiden muutoksiin varautuminen sekä työturvallisuus johtamisen tukeminen ja vahvistaminen.
21) Asiakaspalvelurobotiikan hankkiminen asiointipisteeseen – toimenpide toteutui.
Chatbot-asiakaspalvelujärjestelmä sai nimekseen Valtemaatti.
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8. Arvio konserniyhtiöiden sitovien tavoitteiden toteutumisesta
8.1. Omistajaohjaus
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohje on kuntien omistajaohjauksen keskeinen väline ja sitä sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä.
Pirkkalan kunnan konserniohje on tullut voimaan 1.2.2018.
Pirkkalan konsernijohtoon kuuluvat hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, pormestari ja kansliapäällikkö.

Pirkkalan kunnan konsernirakenne
Pirkkalan kunnan konserniin kuuluvat kunnan lisäksi kuntayhtymät ja kolme tytäryhteisöä: Pirkkalan
Jäähalli Oy (100 %), Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %) ja Niemenmaan Lämpö Oy (70,00 %).

8.2. Konsernin talous
Konsernin tuloslaskelma
Konsernin toimintatuotot laskivat 2,53 milj. euroa ja toimintakulut kasvoivat 8,26 milj. euroa, jolloin
toimintakate parantui noin 6,77 milj. euroa. Poistojen ja arvonalennusten jälkeen tilikauden tulokseksi
jäi 2,886 milj. euroa. Edellisenä vuonna tilikauden tulos oli -1,496 milj. euroa. Konsernin vuoden 2020
ylijäämä oli 2,726 milj. euroa.

Konsernin rahoituslaskelma
Rahavarojen muutos vuoden 2020 aikana on ollut 3,219 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta viimeisen 5 vuoden aikana -tunnusluku oli -23,334 milj. euroon. Investointien tulorahoitusprosentti
nousi 39,4 prosentista 82,3 prosenttiin. Konsernin lainan hoitokate 2 on tyydyttävä. Maksuvalmius kasvoi kahdeksalla päivällä.
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut 2019
Rahavarojen muutos
+3,219 M€
(TP19: 1,015 M€)

Toiminnan ja investointien rahavirta viimeisen 5 vuoden aikana -23,334 M€

Investointien
tulorahoitus 82,3 %
(TP19: 39,4 %)

Lainan hoitokate 2
(TP19: 1)

Maksuvalmius
20 pv
(TP19: 12 pv)

(TP19: -20,221 M€)

Konsernitase
Tase kertoo omaisuudesta, vieraasta ja omasta pääomasta. Konsernin taseen loppusumma on kasvanut 175,01 milj. eurosta 186,078 milj. euroon. Samanaikaisesti vieraspääoma on kasvanut 86,384 milj.
eurosta 94,659 milj. euroon, jolloin suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut ja omavaraisuusaste,
jolla kuvataan konsernin vakavaraisuutta, eli kykyä selviytyä pitkällä aikavälillä velvoitteista, laskenut
48,6 prosenttiin. Konsernilainat/asukas olivat 3 313 euroa, mikä on kuntien keskimääräiseen konsernilainakantaan verrattuna vielä matala. Asukaskohtainen konsernilainojen määrä on tosin kasvanut arviointivuoden aikana 208 eurolla per asukas. Konsernin lainanhoitokate 2 on tyydyttävä.
Taseessa on kertynyttä edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää 55,317 milj. euroa. Konsernin vuoden
2020 tilikausi oli 2,726 milj. euroa ylijäämäinen.
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Konsernitase 2020 / 186,078 M€
Omavaraisuusaste
48,6 %

Lainat ja vuokravastuut
77,674 M€

Tilikauden yli-/alijäämä
TP20: 2,726 M€

Lainasaamiset 31.12.
13,0 M€

(TP19: 50,0 %)

(TP19: 73,740 M€)

(TP19: -1,477 M€)

(TP19: 17,0 M€)

Suhteellinen
velkaantuneisuus, 56,0 %

Edellisten tilikausien
ylijäämä TP20:
55,317 M€

Lainat €/asukas
3 313 €

Lainakanta
65,583 M€

(TP19: 3 105 €)

(TP19: 60,930 M€)

(TP19: 55,1 %)

(TP19: 52,592 M€)

8.3. Konsernin tavoitteet
Konsernijohtaminen kattaa peruskunnan lisäksi kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt, joissa kunnalla on
määräysvalta. Talousarviossa valtuusto asettaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita näille yhtiöille.
Vuoden 2020 talousarviossa konserniyhtiöiden valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen
on esitetty alla.
Asetettu tulostavoite ja toteutuminen
tilinpäätöksen mukaan
Pirkkalan Jäähalli Oy
1. Hallitekniikan nykyaikaistamisen loppuunsaattaminen

Tarkastuslautakunnan arvio tulostavoitteen toteutumisesta
Tulostavoite toteutui.
Hallitekniikan nykyaikaistaminen saatettiin loppuun.

2. Seudullisesti kohtuuhintaiset jäävuorot

Tulostavoite toteutui
Jäävuorojen hinnat on pidetty seudullisesti kohtuuhintaisina.

Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus
3. Turvalliset ja nykyaikaiset tilat kohtuuhintaisesti

Tulostavoite toteutui
Toteutettu kirjaston ja hallintohenkilöstön toimitilat turvallisesti, nykyaikaisesti ja kohtuuhintaisesti.

Niemenmaan Lämpö Oy
4. Tavoitteena on, että kunta luopuu yhtiön
omistuksesta, ja että yhtiön kulurakenne selvitetään sekä laaditaan toimintasuunnitelma
muuttuneessa asiakkuustilanteessa.

Tulostavoite ei toteutunut.
Yhtiön omistuksesta luopumisesta neuvoteltiin, mutta tavoite siirtyi vuodelle 2021.

Tarkastuslautakunta toteaa, että konserniyhtiöille asetetuista neljästä tavoitteesta 3 toteutui ja 1 jäi
toteutumatta.

Kuva 3. Pirkkalan jäähalli
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9. Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 työohjelmaan perustuvat kunnan toimintaa koskevat arvioinnit
9.1. Konsernihallinto
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mikko Kuopalle kuuluu konsernihallinnon vastuualueen tarkastaminen. Vuoden 2020 työsuunnitelmassa oli erityisinä arviointikohteina valtuustokauden kokonaisarviointi, Pirkkalan yhteistyö yritys- ja työllisyyspalveluissa ja henkilöstön työhyvinvointi.

Pirkkalan elinkeinorakenne
Pirkkalassa oli 8.3.2021 yhteensä 1 580 rekisteröityä yritystä. Vuoden 2020 aikana perustettiin 103 uutta
yritystä, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 144. Toimialajakauma on seuraava: palvelut noin 71 %, jalostus noin 28 % ja alkutuotanto 0,5 %.
Pirkkalan kunnan työpaikkaomavaraisuus noin 80 prosenttia. Työpaikkoja on noin 6 500 ja Pirkkalan
suurimmat työnantajat olivat vuoden 2020 lopussa ja niiden palveluksessa oli henkilöstöä (yht. 2 899)
seuraavasti:
-

Pirkkalan kunta
Vesivek Oy
Lennosto
Posti Logistics Oy
Rotator
BHK Group Oy
JIS Automation Oy

1430 hlöä
470
450
200
158
96
95.

Pirkkalan yrittäjien saamat koronatuet
Business Finland myönsi Tampereen kaupunkiseudun yrityksille 85 milj. euroa koronatukirahoitusta
vuonna 2020. Tukea sai 1 485 yritystä. Koko Pirkanmaalla summa on 101 milj. euroa ja tukea saaneita
yrityksiä on 1 763. Pirkkalassa koronatukirahoitusta sai 87 yritystä ja keskimääräinen tuki yritystä kohden oli 3 111 euroa.

Business Finlandin tuki
Yritysten lukumäärä
Keskimääräinen tuki € / yritys
Rahoitettujen yritysten %-osuus /
kunnan yrityskanta

Kangasala

Lempäälä

Nokia

Orivesi

3 440 020 €
82
1 147 €

4 700 880 €
90
2 060 €

3 076 337 €
59
1 174 €

1 573 057 €
27
1 477 €

2,70 %

3,90 %

2,30 %

2,50 %

Pirkkala

Tampere

5 633 816 € 60 843 568 €
87
1 040
3 111 €
2 416 €
4,80 %

4,10 %

Vesilahti

Ylöjärvi

Yhteensä

218 680 € 5 442 825 € 84 929 183 €
5
95
1485
400 €
1 660 €
2 135 €
0,90 %

2,90 %

Taulukko 5. Business Finlandin vuonna 2020 myöntämät koronatuet Tampereen kaupunkiseudun yrityksille

Kunta jakoi yksinyrittäjien koronatukea 155 yrittäjälle vuonna 2020. Tuen suuruus oli 2 000 euroa eli
yksinyrittäjien koronatukea myönnettiin yhteensä 310 000 euroa.
Avustuksen myöntämisen ehtona oli yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen
tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki oli harkinnanvarainen.
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3,70 %

Maanhankinta ja luovutus
Taulukossa 6 on kuvattu Pirkkalan kunnan maankäytön tunnuslukuja vuosilta 2014–2020. Vuonna 2020
raakamaata hankittiin 32,5 hehtaaria ja yleisiä alueita noin 9,0 hehtaaria. Yritystontteja ei myyty, mutta
omakotitontteja luovutettiin 15 kappaletta Kurikasta Linnakiventieltä ja yksi rivitalotontti myös Kurikasta.
Vuonna 2020 Pirkkalan kunnan strateginen yleiskaava valmistui ja se hyväksyttiin valtuustossa 8.6.2020.

Taulukko 6. Pirkkalan kunnan maankäytön tunnuslukuja vuosilta 2014–2020

Pirkkalan keskustan kehittäminen jatkui ja keskustakorttelin rakentaminen alkoi hiljalleen. Lujatalo rakentaa keskustakorttelin, jonne nousee asuintaloja ja liiketilaa. Pirkkalan keskustassa on noin vuoden ajan ollut nettikamera, joka kuvaa keskustakorttelin muutosta. Kamera ottaa kuvan korttelista 15 minuutin välein.
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Kuva 4. Keskustakorttelin rakentamistilanne 30.4.2021

Yritystonttien luovutukset
Pirkkalan kunta on luovuttanut yritystontteja vuosittain 2011-2019 keskimäärin noin 8,6 hehtaaria ja
noin 3 miljoonalla eurolla vuodessa. Vuonna 2020 Pirkkalassa ei myyty yhtään yritystonttia, mutta niitä
vuokrattiin 9,8 hehtaaria. Vuokratulojen suuruus on jatkossa 202 000 euroa vuodessa. Alla olevaan taulukkoon 7 on koottu kunnan luovuttamien yritys- ja teollisuustonttien määrät ja kunnan niistä saamat
maanmyyntitulot 2011–2020 välisenä aikana.
Vuosi

M€

Hehtaaria

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Yhteensä
keskiarvo

0,66
0,95
1,43
3,11
3,19
7,90
3,66
3,30
2,59
0
26,79
2,98

3,60
5,50
6,20
10,86
12,00
18,6
7,40
6,53
6,96
0
77,65
8,63

Taulukko 7. Pirkkalan kunnan luovuttamat yritys- ja teollisuustontit vuosina 2011–2020
HAVAINTO:
Yrittäjät ovat kiinnostuneita tulemaan Pirkkalaan, mutta kunnassa ei ole tarjolla yritystontteja.

SUOSITUS:
Yritystontteja tulisi kaavoittaa lisää.
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Kunnan henkilöstö vuonna 2020
Korona pandemian vaikutus näkyi monella eri tavalla kunnan henkilöstöön. Sairauspoissaolot kasvoivat
edellisen vuoden 4,8 prosentista 5,9 prosenttiin. Pandemian johdosta vertailu ei anna oikeata kuvaa
tilanteesta, ja sairauspoissaolojen kehitystä on seurattava useammalta vuodelta. Kunnassa on edelleen
tehtävä toimenpiteitä sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.
Henkilöstölle oli tarjolla 50 euron liikuntaetu, jota pystyi hyödyntämään myös monenlaisiin verkossa
tapahtuviin valmennuksiin. Kunta lomautti noin 100 työntekijää ja etätyösuositus jatkui syksystä alkaen. Strategisena tavoitteena oli syventää henkilöstön asiakaspalveluosaamista.
Kunnan henkilöstöstä asui Pirkkalassa 41 %, Tampereella 31 %, Nokialla 8 % ja Lempäälässä 5 %. Pirkkala on myös ulkokuntalaisten työssäkäyntialuetta.
Henkilöstötyövuodet vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1 %. Vuonna 2020 henkilöstötyövuosien
kokonaismäärä oli 1271,3, kun se vuonna 2019 oli 1283,7. Vuonna 2020 alkoi 130 uutta palvelusuhdetta
(2019: 119) ja päättyi 101 palvelusuhdetta (2019: 78). Henkilöstön vaihtuvuus on lisääntynyt joidenkin
ammattiryhmien kohdalla.
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9.2. Hyvinvointitoimiala / Perusturva
Tarkastuslautakunnan jäsenille Matti Pirhoselle ja Tapio Matsolalle kuuluu hyvinvointitoimialan perusturvan vastuualueiden tarkastaminen. Vuoden 2020 työsuunnitelmassa olivat arvioinnin erityisinä arviointikohteina lastensuojelu, koronan vaikutus kunnan sote-palveluihin ja hoitojonoihin, ikääntyneiden
palvelut (kotihoito) sekä lasten- ja nuorten hyvinvoinnin koordinoiminen.

Lastensuojelu
Alla olevassa taulukossa 8 on Tampereen kaupunkiseudun kuntia koskevat lastensuojelua koskevat
vuoden 2020 ennakkotiedot, jotka on poimittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastosta 16.3.2021
”Ennakkotieto: Lastensuojelu 2020”. Lopullinen aineisto julkaistaan myöhemmin keväällä 2021. Ennakkotietoja tulisi käyttää ainoastaan kuntakohtaisiin arviointeihin, ei koko maata koskevaan vertailuun.
Kunnan sosiaalipalveluista saadun tiedon mukaan Pirkkala oli vielä vuosina 2016-2017 Pirkanmaalla se
kunta, jossa oli vähiten kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia suhteessa alaikäiseen väestöön. Nyt
olemme siirtyneet Pirkanmaan keskikastiin ja olemme samalla tasolla esimeriksi Ylöjärven kanssa. Pirkkalassa on kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17-vuotiaiden lasten määrä kasvanut vuoden aikana 11 lapsella.
Syyt huostaanottojen määrän kasvuun ovat moninaisia. Perheillä on saattanut ollut monenlaisia ongelmia, joiden johdosta lapsen kehitys on vakavasti vaarantunut. Aina monipuolisetkaan avohuollon palvelut eivät riitä turvaamaan lapsen tilannetta. Perheiden tilanteet ovat aiempaa monimutkaisempia ja
usein tapauksiin liittyy vanhempien ja/tai lapsen vakava mielenterveysongelma ja/tai päihdeongelma.
Joitakin 14-17-vuotiaita nuoria on ajautunut päihde- ja rikoskierteeseen, eivätkä vanhemmat enää pärjää teini-ikäisen lapsensa kanssa. Korona saattoi myös toimia viime vuonna yhtenä laukaisevana tekijänä joidenkin perheiden ongelmien kärjistymisessä. Tästä ei kuitenkaan voida suoraan vetää johtopäätöstä koronan vaikutuksista huostanottoihin.
Mihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdytty? Pirkkalan yhteistoiminta-alueella sosiaalipalveluissa on vahvasti tuettu perheitä avohuollon tukitoimilla sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa (ennaltaehkäisevissä
palveluissa) että lastensuojelun avohuollon puolella. Perheille on esimerkiksi ostettu kotiin vietävää
perhekuntoutusta ja tehostettua perhetyötä. Lisäksi lapsille ja nuorille on hankittu ammatillisen tukihenkilön palveluja ja ryhmätoimintapalveluja. Syksystä 2020 alkaen perheiden kanssa on otettu käyttöön systeemisen työskentelyn malli, jossa työskentelyn lähtökohtana on perheen oma näkemys tilanteestaan, ja työtä tehdään asiakkaan koko verkosto huomioiden.
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat lapset

Kotikunta

Yht. 2019

Kangasala
Lempäälä
Nokia
Pirkkala
Tampere
Vesilahti
Ylöjärvi

84
60
71
33
745
18
83

% vastaavasta
ikäryhmästä
1,1
0,9
0,9
0,7
2
1,6
1

Lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleet 0-20-vuotiaat
lapset ja nuoret

Yht. 2020
82
50
56
45
694
21
72

% vastaavasta
ikäryhmästä
1,1
0,8
0,7
0,9
1,8
2
0,9

Yht. 2019
233
240
191
155
1 940
56
244

% vastaavasta
ikäryhmästä
2,8
3,4
2,2
2,9
4,1
4,6
2,6

Yht. 2020
259
155
194
135
2 010
59
274

% vastaavasta
ikäryhmästä
3,1
2,2
2,2
2,5
4,2
4,9
2,9

Taulukko 8. Tampereen kaupunkiseudun kuntia koskevat lastensuojelua koskevat vuoden 2020 ennakkotiedot

Koronan vaikutus kunnan sote-palveluihin
Koronan vaikutus hoitotakuuaikoihin
Hoitoon on päässyt terveyskeskuksessa aiempaa nopeammin. Syksyllä 2020 ensimmäinen vapaa aika
lääkärille oli keskimäärin 9 päivän päästä yhteydenotosta, kun vastaava aika on viime vuosina ollut keskimäärin yli 20 pvää. Tämä johtuu siitä, että puhelinvastaanottoja on lisätty ja moni asia on hoitunut jo
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puhelimessa ja vieläpä nopeammin, kuin jos vastaanotto olisi tapahtunut tavallisella vastaanotolla. Vastaanottoaikoja on ollut paremmin saatavilla osittain myös siksi, että ihmiset eivät ole koronaepidemian
vuoksi hakeutuneet hoitoon entiseen tapaan.
Koronaepidemian vuoksi esimerkiksi päivystys eriytettiin kahtia: epidemiapäivystys hoitaa hengitystieoireisia ja ns. puhdas päivystys kaikkia muita potilaita. Kiireetöntä vastaanottotoimintaa jouduttiin keväällä 2020 supistamaan tai keskeyttämään, mutta kevään jälkeen kiireetön vastaanottotoiminta on
jatkunut varsin normaalina.
Kunnan koronanäytteenotto toteutettiin omana toiminta keväästä alkusyksyyn, josta lähtien näytteet
on otettu Pirkkahallissa Tampereella Fimlabin toimesta.

Kuva 5. Koronatestin näytteenotto

Koronan vaikutus henkilökunnan riittävyyteen
Henkilökuntaa on ollut pääosin riittävästi. Keväällä 2020, kun valmiuslaki oli voimassa, niin kiireetöntä
hoitoa supistettiin, ja tästä vapautunut henkilöstö ohjattiin koronaan liittyvään työhön. Esimerkiksi
hammaslääkärivastaanottoja vähennettiin ja hammaslääkärit huolehtivat koronanäytteenotoista.
Vuoden 2020 lopussa henkilöstöresurssissa (etenkin hoitajapuolella) oli ajoittain vajetta, kun henkilöstö
joutui olemaan työstä pois sairauden lisäksi myös karanteenin tai koronatestituloksen odottamisen
vuoksi.
Koronan vaikutus muuhun toimintaan
Kehyskuntien yhteisen pandemiavuodeosaston suunnittelu ja perustaminen Pirkkalan terveyskeskuksen vuodeosastolle keväällä oli merkittävä ponnistus. Suojavarusteiden saatavuuden kanssa oli vielä
kesällä ongelmia, mutta sen jälkeen saatavuusongelmaa ei ole ollut. Puhelintyötä varten perustettiin
nk. call-center, jossa useampi hoitaja (3-5) vastaa asiakkaiden soittoihin ja lisäksi konsultaatiolääkärinä
vuorossa oleva lääkäri toimii konsulttina hoidon tarpeen arviossa.
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Kotihoito
Pirkkalan kotihoidossa oli vuoden 2020 aikana 459 eri asiakasta (sisältäen tilapäiset-, säännölliset- ja
tehostetun kotihoidon asiakkaat) ja 83 494 hoitajien kotikäyntiä. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli
301.
Vuonna 2020 Pirkkalassa tehtiin 83 494 (2019: 80 384) kotihoidon käyntiä ja niihin käytettiin aikaa
26 562 tuntia (2019: 25 799). Käynnin keskimääräinen pituus oli 0,318 h/asiakas/käynti (2019: 0,320
h/asiakas/käynti). Välitöntä työaikaa eli paljonko työntekijä käyttää työajastaan välittömään asiakastyöhön, ei voida näistä luvuista päätellä. Välitön asiakastyöaika, joka ilmoitetaan % -lukuna, saadaan
toiminnanohjausjärjestelmästä. Tavoiteltava välittömän asiakastyöajan prosenttiluku on noin 60 %
käytettävissä olevasta.
Vesilahdella asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet laskussa. Vuoden 2020 aikana oli 118 eri kotihoidon
asiakasta (vuonna 2019: 123) ja 21 488 kotikäyntiä (vuonna 2019: 22 181). Aikaa näihin käynteihin käytettiin 7 281 tuntia (vuonna 2019: 7686h).
Vuonna 2020 toteutettiin kotiin vietävien aterioiden kilpailutus, jossa kotiateriapalvelun palveluntuottajiksi Pirkkalan osalta valittiin Compass Group FS Finland Oy:n ja Vesilahden osalta Vanajan Juhlapalvelut Oy.
HAVAINTO:
Kilpailutuksen tuloksena asiakkaat ovat voineet valita kotiin vietävistä aterioista useammasta
vaihtoehdosta.

SUOSITUS:
Ulkoistettaessa palveluita tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että laadun valvonta on tehokasta
ja mittaa palveluketjun kokonaisuutta.

Lasten ja nuorten tukipalvelut -tulosalueen uudelleenjärjestely
Lasten ja nuorten tukipalvelujen tulosalueen toiminnot on sulautettu vuoden 2020 aikana muille tulosalueille ja tulosalueen toiminta on päättynyt kesken toimintavuoden. Palveluja on annettu normaalisti
osana vastaanottaneiden tulosalueiden toimintaa.
Osa palveluista (perheneuvola ja lapsiperheiden kotipalvelu) siirtyi sosiaalipalvelujen tulosalueelle. Terveydenhuollon lainsäädännön mukaiset palvelut (esimerkiksi terapiapalvelut ja psykologipalvelut) siirtyivät terveyspalvelujen tulosalueelle. Koulukuraattorit, -psykologit ja koulujen psykiatriset sairaanhoitajat siirtyivät lasten ja nuorten koulutuksen tulosalueelle.
Uudelleenjärjestelyillä pyrittiin vahvistamaan perustoimintojen järjestämistä, parantamaan edellytyksiä lähiesimiestyölle sekä varmistamaan palvelujen sujuvuus ja laatu nykyisessä tilanteessa. Perusperiaatteina ovat edelleen matalan kynnyksen palvelut, ennaltaehkäisevät toimintamallit, moniammatilliset tiimit sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa esitettävät toimenpiteet. Pitkällä tähtäimellä palvelujärjestelmän uudistamisen tavoitteena on koota toiminnot perhekeskusmallin mukaiseksi osana hyvinvointikorttelin hankesuunnittelua.
HAVAINTO:
Lasten ja nuorten tukipalvelut on hajautettu eri tulosalueille. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että uusilla tulosalueilla asetetaan mitattavia tavoitteita lasten ja nuorten tukemiseksi.
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9.3. Hyvinvointitoimiala / Sivistys
Tarkastuslautakunnan jäsenille Liisa Siltaselle ja Marjo Vuorenmaalle kuuluu hyvinvointitoimialan sivistyksen vastuualueiden tarkastaminen. Vuoden 2020 työsuunnitelmassa erityisinä arviointikohteina olivat koronan vaikutukset, strategian toimenpiteet sekä toimintaympäristöt ja kehittämistoimenpiteet.

Koronan vaikutuksista sivistystoimintaan
Korona pandemia vaikutti laajasti kunnan sivistystoimintaa. Koulut siirtyivät etäopetukseen keväällä 2020 ja varhaiskasvatuksen lapsimäärät putosivat reippaasti alle puoleen. Pirkan opiston toiminnot jouduttiin laittamaan tauolle. Kulttuuritapahtumat jouduttiin perumaan ja nuorisotiloja sekä kirjastot laittamaan kiinni. Tämä aiheutti sen, että oli pakko keksiä uudenlaisia tapoja saavuttaa kuntalaisia
ja tarjota heille uudenlaisia palveluja. Opiskelu hoidettiin etäyhteyksin, varhaiskasvatuksessa järjestettiin erilaisia etäleikkituokioita ja liikuntapalveluissa jumppatuokiot videoitiin ja lähetettiin etänä. Korona aiheutti monenlaisia muutoksia ja suurin osa muutoksista näkyy myös suoraan taloudessa toimintakustannusten säästöinä ja toisaalta asiakasmaksujen laskuna, varsinkin varhaiskasvatuksessa. Syksyn
myötä tilanne parani, mutta etäyhteyksiä ja ajoittaisia sulkuja oli edelleen.

Kulttuuripalvelut
Kulttuuripalvelut koordinoi ja järjestää kulttuuri ja vapaa-ajan tapahtumia, vastaa museo- ja taidenäyttelytoiminnasta sekä tukee yhteisöjen ja yksittäisten harrastajien kulttuuritoimintaa. Kunnasta löytyy
veistospuisto, Reipin museo ja Allan Salon taidekokoelma. Kunta osallistuu kulttuurikasvatukseen varhaiskasvatusikäisille ja koululaisille. Kulttuurihyvinvoinnin tukemista tehdään erityisesti yhteistyössä
ikääntyneiden palveluiden kanssa. Kulttuurihyvinvoinnin edistämistyöhön tuli huhtikuun 2020 alusta
uusi henkilöresurssi. Syksyllä 2020 kartoitettiin kulttuurihyvinvoinnin palveluiden tilanne ja poikkihallinnollisen ohjausryhmän perustamiseen liittyvät tehtävät. Yhteistyö kunnan osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattorin kanssa oli tiivistä ja yhteisenä tavoitteena on saada kulttuuri vielä vahvemmin osaksi
kunnan hyvinvointisuunnitelmaa.
Kunta järjestää seuraavanlaisia kulttuuritapahtumia: Lasten Pirkkaset – Lastenkulttuurikuukausi, Kansallisen veteraanipäivän juhla, Summer Boom, Pirkkalan Muinaismarkkinat -tapahtumakokonaisuus,
Pirkkalan Vanhat talot ja pihat, Meidän Pirkkala, Ransu Karvakuonon syystreffit, KultTour - Nuorten
kulttuuriviikot, Pirkkalan Joulunavaus -tapahtumakokonaisuus, Itsenäisyyspäivän juhla, Toritapahtumat ja toiminta Akvaariossa ja Galleria 2:n tapahtumatoiminta. Näistä tapahtumista jouduttiin lähes
kaikki perumaan vuonna 2020. Edellä mainittujen tapahtumien lisäksi tehdään paljon yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia ovat muun
muassa Kevätrieha, Romanien kansallispäivän tapahtuma, Tampere Guitar Festival, Asunnottomien yö,
Vanhusten viikko ja Kekrijuhla.
HAVAINTO:
Kulttuuripalvelut järjestävät tai ovat mukana lukuisten tapahtumien järjestämisessä. Tapahtumatoiminta oli haavoittuvaista vuonna 2020 vallinneessa pandemiatilanteessa.

Liikkuva nuorisotila Siili
Pirkkalan nuorisopalvelut sai käyttöönsä kesällä 2020 liikkuvana nuorisotilana toimivan matkailuauton.
Auton sittemmin nimetty Siiliksi. Siili liikkuu Pirkkalassa viikolla ja viikonloppuisin iltaisin ympäri Pirkka
laa. Siilin voi halutessaan pyytää tiettyyn paikkaan. Siili on saanut toiminnastaan valtavasti positiivista
palautetta niin nuorilta kuin vanhemmiltakin. Tulevaisuudessa Siiliä on tarkoitus hyödyntää laajemmin
kunnan eri toiminnoissa, mutta toiminnan koronarajoitukset ovat jarruttaneet toiminnan kehittämistä.
Suunnitelmissa on hyödyntää autoa jatkossa myös liikunta-, kulttuuri- ja kirjastopalveluissa.
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Kuva 6. Liikkuvassa nuorisotyössä työvälineenä toimii Siili-matkailuauto

Perheohjaaja apuna arjessa
Varhaiskasvatuksen perheohjaus on uusi, vapaaehtoinen, luottamuksellinen ja maksuton palvelu. Perheohjaaja aloitti työskentelynsä syksyllä 2020. Perheohjaus on suunnattu Pirkkalan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaina oleville perheille matalankynnyksen toimintana. Varhaiskasvatuksen perheohjaajan kanssa voi jutella sekä pienemmistä mieltä askarruttavista asioista, että suuremmista perhettä
kohdanneista haasteista. Perheohjauksella autetaan vanhempia löytämään omia voimavaroja ja tarjotaan perheille tukea vanhemmuuteen, kasvatukseen, vuorovaikutukseen sekä arjen eri tilanteisiin, kun
perheen omat keinot eivät tunnu riittävän. Perheohjaajaan voi ottaa yhteyttä lapsen huoltaja itse tai
huoltajan luvalla lapsen varhaiskasvatusryhmä/yksikkö tai muu perheen kanssa työskentelevä taho.
SUOSITUS:
Perheohjaajan palvelun tarvetta ja hyötyjä tulee seurata ja arvioida. Vastaavanlaista matalankynnyksen ennaltaehkäisevää palvelua voisi laajentaa myös kouluikäisten perheille.

Varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukiopetuksen erilaiset suunnitelmat toiminnan lähtökohtina
Kunnallista hyvinvointisuunnitelmaa täydentävä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma valmistui
vuonna 2020. Suunnitelma on laadittu vuosille 2020-2024. Suunnitelma ohjaa kunnan toimijoita kehittämään hyvinvointia edistävää toimintaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Toiminnassa painotetaan
monialaista yhteistyötä ja lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin monipuolista tukemista. Varhaiskasvatus, lasten ja nuorten koulutus sekä hyvinvointia edistävät palvelut ovat osaltaan toteuttamassa suunnitelmaa.
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Kuva 7. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on liite laajaan hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelmaan

Varhaiskasvatuksen sekä lasten ja nuorten opetuksen tulosalueen toimijoita koskee hyvinvointisuunnitelman lisäksi suuri määrä erilaisia suunnitelmia, listattu alla. Osa suunnitelmista on koko kunnan toimintaa koskevia, osa koulu- tai päiväkotikohtaisia.
Varhaiskasvatuksen suunnitelmat:
-

Yksiköiden toimintasuunnitelmat ja -kertomukset sekä tiimien ryhmävarhaiskasvatussuunnitelmat
Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma
Seutukunnallinen varhaiskasvatuksen tiekartta
Turvallisuussuunnitelma
Lääkehoitosuunnitelma
Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn suunnitelma
Kulttuurikasvatussuunnitelma
TVT-käsikirja
Suomi toisena äidinkielenä käsikirja.

Perusopetuksen ja lukionkoulutuksen suunnitelmat:
-

Esiopetuksen opetussuunnitelma
Perusopetuksen opetussuunnitelma
Lukion opetussuunnitelma
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
Oppilashuollon suunnitelma.

Perusopetuksen opetussuunnitelmaan sisältyvät suunnitelmat, joista osa koskettaa myös esiopetusta
ja lukiokoulutusta:
-

Kulttuurikasvatussuunnitelma (KULTSU)
Kansainvälisyys- ja globaalikasvatussuunnitelma (GLOPS)
Ohjaussuunnitelma (oppilaanohjauksen eli OPO-suunnitelma)
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
TVT-suunnitelma (tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma, pohjautuu Tampereen
kaupunkiseudun yhteiseen suunnitelmaan),
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-

Koulujen toimintasuunnitelmat (laaditaan vuosittain, perustuu asetukseen, toimintasuunnitelmat
sisältävät mm. turvallisuussuunnitelmat, poissaolojen ja kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmat).

HAVAINTO:
Suunnitelmia on todella paljon.

SUOSITUS:
Toivottavasti suunnitelmat on saatu laadittua sellaiseen muotoon, että ne ovat käytännön työkaluja. Parhaimmillaan suunnitelmat selkeyttävät ja ohjaavat, eivätkä vie liikaa aikaa lasten ja nuorten kanssa tehtävältä perustyöltä. Suunnitelmien jalkauttamiseksi niitä koskeville toimijoille tulee
olla riittävästi resursseja. Myös suunnitelmien kehittämisessä ja seurannassa tulee kuunnella toteuttajia.
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9.4. Yhdyskuntatoimiala
Tarkastuslautakunnan jäsenille Ahto Aunelalle ja Pirjo Kivelälle kuuluu yhdyskuntatoimialan vastuualueiden tarkastaminen. Vuoden 2020 työsuunnitelmassa arvioinnin erityisinä arviointikohteina olivat MALsopimuksen seuranta (mm. asuntotuotanto), rakennusvalvonta, maankäytön tehokkuus, infran kustannukset, tonttitarjonnan riittävyys, virkistysalueiden reitit, pysäköinti, ympäristönsuojelu sekä jätevedenpuhdistamo.

Asuntotuotanto Pirkkalassa MAL -sopimuksen mukaan
Koko valtuustokauden asuntotuotanto on jäänyt selvästi jälkeen MAL -sopimuksen mukaisesta tuotantotavoitteesta niin tavallisten asuntojen kuin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osalta (ks. taulukko 9). Uuden sopimuskauden lukumääräisiä tavoitteita ei ole ainakaan vielä sovittu, vain kohtuuhintaisten osuus
asuntotuotannosta. Uusi tavoite kohtuuhintaisista asunnoista alkaa ainakin paremmin kuin edellinen kausi.
Kun väestönkasvun tavoitteena on realistisesti arvioiden 200-300 uutta asukasta vuodessa, niin se merkitsee käytännössä noin 100-150 uuden asunnon tarvetta, joista MAL -sopimuksen mukaan kohtuuhintaisia
pitäisi olla 40-60. Tämä tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa.
MAL -sopimuksen mukaisia infra-avustuksia ei saatu vuonna 2020 valtiolta.

2016
Uudet asunnot
TOTEUTUNEET kpl
joista kohtuuhintaisia kpl
toteuma %
TAVOITE MAL sopimuksen mukaan
joista kohtuuhintaisia
tavoiteosuus

131
0

2017

2018

180
63

182
0

2019

163
0

320
320
320
320
54
54
54
54
17,0 % 17,0 % 17,0 % 17,0 %

Edellinen
Uusi MAL MAL sopimus
sopimus
2020-2023
2016-2019
656
63
9,6 %
1280
218
17,0 %

2020

2030
mennessä

244
36
17,0 %

17,0 %

20,0 %

Taulukko 9. Asuntotuotanto Pirkkalassa MAL -sopimuksen 2016-2019 mukaan

SUOSITUS:
Tulevissa strategiatavoitteissa tulisi asuntotuotannon määrä määritellä nykyistä selkeämmin.
Kohtuuhintaisen asuntotuotannon tavoitteissa on tärkeätä huomioida poistuvan asuntokannan
vaikutus. Tavoitteenasettelussa on syytä huomioida asuntotuotannon suhdannevaihtelut, tarkastelujaksona yksi vuosi on aivan liian lyhyt.

Rakennusvalvonta
Kunnan strategiassa ei ole montakaan tavoitetta tai toimenpidettä, jotka välittömästi koskisivat rakennusvalvontaa. Strategian mittareista konkreettisimmat rakennusvalvonnan kannalta ovat ”tyytyväisyys kunnan palveluihin” ja ”kunta on palvelumyönteinen”, mutta nekin vain osana kunnan palveluita.
Rakennusvalvonnan tehokkuudella on oma elinkeinopoliittinen merkityksensä rakennushankkeiden saamisessa kuntaan. Tärkeitä tekijöitä ovat olleet tonttien sijainti hyvien liikenneyhteyksien, sopivien kumppanien läheisyyden lisäksi lupaprosessien sujuvuus. Rakennuslupien hinnoittelulla ei ole ollut juurikaan merkitystä. Taulukossa 10 on esitetty rakennusvalvonnan toiminnasta tehokkuuden ja tuottavuuden erilaisia
mittareita koko valtuustokaudelta 2017-2020.
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Rakennusvalvonta
Asukasluku 31.12.
Resurssit
henkilöstö, kpl
tulot *
menot
netto +/Tuotokset / suoritteet
Lupapäätökset yhteensä, kpl
Tehokkuus
2
kem uutta kerrosalaa
rakennusluvat, kpl
toimenpideluvat, kpl
purkamisluvat, kpl
Tuottavuus
lupahakemusten
mediaani vrk
Kustannustehokkuus
2
nettomenot / kem
nettotulot tai -menot / asukas
Laatu
oikaisuvaatimukset
valitukset

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TP 2020

19 237

19 368

19 618

19 794

3
409 532
273 321
136 211

3
609 731
278 816
330 915

4
496 245
363 910
132 335

4
466 726
339 747
126 979

146

180

154

185

61 906
89
52
5

68 222
114
56
10

54 367
98
44
12

52 844
115
63
7

38

56

72

77

4,42
7,08

4,09
17,09

6,69
6,75

6,43
6,41

2
1

1

Tulot. Lupamaksu koostuu yleensä perusmaksusta, neliöpohjaisesta maksusta, mahdollisista vähäisistä poikkeamisista, mahdollisista
naapurikuulemisista sekä rakennuksen sijainnin merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksesta. Sijainnin merkitsemisen ja sijaintikatselmuksen
maksut eivät tuloudu rakennusvalvonnalle vaan maankäyttöosastolle, vaikka nuo laskutetaankin rakennuslupamaksun yhteydessä.
Toimenpidelupa maksaa 250 €/kpl, purkulupa 300 €/kpl ja rakennuslupa 8,49 €/kem2 keskimäärin. (Rakennusluvan keskimääräinen kem2 hinta on laskettu siten, että rakennusvalvonnan bruttotuloista on vähennetty toimenpide- ja purkulupien tulot ja sen jälkeen jaettu uuden
kerrosalan määrällä.)

Taulukko 10. Taulukossa on esitetty rakennusvalvonnan toiminnasta tehokkuuden ja tuottavuuden erilaisia
mittareita koko valtuustokaudelta 2017-2020

Kehittäminen
Vuoden talousarviossa 2020 rakennusvalvonnan kehittämistoimiksi mainittiin lupakäsittelyprosessien tehostaminen ja valvontatehtävien tarkoituksenmukainen kohdentaminen.
Sähköinen Lupapiste.fi -asiointipalvelu on helpottanut ja systematisoinut rakennusvalvonnan työtä, mutta
on vielä vaikea ei-ammattimaisille rakennuttajille. Sähköinen palvelu on nopeuttanut tietojen välitystä ja
suunnitelmien esittelyä ja samalla vähentänyt asiakaskäyntien tarvetta. Lupapiste-palvelun kautta voi hakea lupia jo yli 60 %:ssa Suomen kunnista.
Koronaviruksen aiheuttama etätyö on sujunut organisaation kannalta hyvin ja osoittautunut tehokkaaksi
työmuodoksi myös asiakkaille Lupapiste.fi:n ja Teams-yhteyksien ansiosta. Teams-yhteyksien avulla on
voitu mm. esitellä suunnitelmia ilman fyysistä käyntiä.
Seutuyhteistyö
Rakennusvalvonta on tehnyt yhteistyötä kaupunkiseudun muiden kuntien kanssa rakennusvalvonnan menettelyjen ja valvontakäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Näin pystytään helpottamaan rakentajien mahdollisuuksia toimia yhdenmukaisesti kaikissa seudun kunnissa.
Seutukuntien RANE- energiatehokkuusneuvonta
Rakennusvalvonnasta saadun tiedon mukaan Pirkkalan lisäksi useat Tampereen ympäristökunnat ovat jättäytyneet pois seudullisen RANE-energianeuvontapalvelun rahoittamisesta. Maksuton ja puolueeton
RANE-energianeuvontapalvelu on kuitenkin kaikkien Pirkanmaalaisten käytettävissä. Kunnan ympäristön45

suojeluosasto on järjestänyt ja kustantanut erillismaksuna RANE:n kanssa yksittäisiä energianeuvontatilaisuuksia kuntalaisille. Ympäristönsuojelusta saadun tiedon mukaan seudullisen energianeuvonnan järjestämistä on suunniteltu seudullisessa ympäristötyöryhmässä. Kunnan HINKU-tiekartan mukaan energianeuvonta on tarkoitus tulevaisuudessa järjestää seudullisesti.
Tulevat haasteet
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tuleva kokonaisuudistus tulee teettämään lisää töitä rakennusvalvonnassa ja muuttamaan toimintatapoja. Tärkeimmät muutokset tulevat koskemaan lupajärjestelmää ja kuntien rakennusvalvontojen luokittelua. Lupajärjestelmä muuttuu kaksivaiheiseksi ja rakennusvalvonnat tullaan luokittelemaan resurssiensa mukaisesti kahteen eri luokkaan (tavanomainen / vaativa).

HAVAINTO:
1. Resurssi- ja tuottavuusvertailut seutukuntien kanssa olisivat hyödyllisiä oman toiminnan arvioinnissa.
2. Asiakasneuvonta on tärkeä tukitoimi, jolla voidaan parantaa asiakaspalvelua, rakennussuunnitelmien laatua ja vähentää oikaisuvaatimuksia ja valituksia. Neuvonnan tarve on kuitenkin rajaton, joten sen määrä on rajattava tietoisella päätöksellä tehtävien priorisoinnista.
3. Otsikointi. Rakennusvalvonta pitäisi tuoda paremmin esille otsikkotasolla kunnan strategiassa
ja talousarviossa. Rakennusvalvonta on oma selkeä kokonaisuutensa kunnan tehtäväkentässä ja
sillä on merkitystä yksittäisille kuntalaisille heidän rakennushankkeissaan.
4. Rakennusvalvonta voisi ottaa suuremman roolin HINKU-tavoitteiden valmistelemisessa vain,
jos sillä olisi paremmat resurssit. Tiukempien HINKU -tavoitteiden asettaminen rakennuttajille voi
tapahtua tontinluovutuksen yhteydessä.
5. Taksojen korotukseen ei ilmennyt tarvetta. Nykyinen taksataso kattaa rakennusvalvonnan kustannukset ja on linjassa seudun muiden kuntien kanssa. Tarkistettu viimeksi 6.4.2016
Nykyisessä rakentamistilanteessa rakennuslupien hinnat eivät ole mielekäs kilpailukeino.
6. Lupahakemusten keskimääräisen vireilläoloajan mittaamisessa voisi nykyisen laskentatavan
rinnalle ottaa vireille tuloajaksi se hetki, jolloin hakemus on käsittelyvalmis. Tämä tapa voisi nykyistä paremmin kuvata organisaation tehokkuutta.
7. Nykyisessä vireilläoloajan laskentatavassa aritmeettisen keskiarvon rinnalla voisi harkita mediaanikeskiarvon käyttöä, jolloin yksittäiset poikkeuksellisen pitkät eivätkä poikkeuksellisen lyhyet
vireilläoloajat vääristäisi tulosta.

SUOSITUS:
Kaikkien kuntien tai vähintään Tampereen seutukuntien pitäisi yhteisesti määritellä lupahakemusten vireilletulon kriteerit, jotta käsittelyaikoja voitaisiin mitata ja vertailla mielekkäästi.

Yhdyskuntarakenteen tehokkuuden vaikutus infrastruktuurin kustannuksiin asukasta
kohden
Maankäytön tehokkuudella voidaan vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen sekä sen rakentamiseen ja
ylläpitämiseen tarvittavan infrastruktuurin kustannuksiin. Tehokkaalla maankäytöllä voidaan hillitä
uuden infran rakentamistarvetta ja kustannusten nousua asukasta kohti. Seuraavalla sivulla olevassa
taulukossa 11 on esitetty infrastruktuurin kustannusten muutokset asukasta kohden ja osuus
verotuloista vuosina 2019-2020.
Yhdyskuntatekniikan kustannukset ovat pysyneet kahtena viime vuotena hyvin tasaisina, joskin kaksi
vuotta vertailuajankohtana on lyhyin mahdollinen. Olennainen tieto tulee esille vasta pidemmällä
ajanjaksolla. Toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin mahdollistamiseksi
seurantaa olisi hyvä jatkaa ja hankkia vertailutietoa muista kunnista.
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Asukaskohtainen kustannus voi vuosittain vaihdella silloin kun rakennetaan nopeasti uusi teollisuusalue
joka ei vaikuta suoraan asukaslukuun. Myös yksittäiset suuret uusinta-asfaltoinnit voivat vaikuttaa
nopeasti, koska sellaiset työt ovat vuosikuluja eikä aktivoida taseeseen poistettaviksi useamman
vuoden aikana. Myös hyvin poikkeukselliset tapahtumat voivat vaukuttaa joihinkin kustannuksiin,
kuten vuonna 202o tapahtunut joukkoliikenteen matkojen romahdus koronaepidemian takia.
Yhdyskuntatekniikan palvelujen tuotteistaminen on edennyt suunnitellusti ja sen ansiosta
seurantaluvut ovat tarkentuneet ja kustannustietoisuus parantunut.
5)

Mittayksikköä
Vuosi
1)
Kadut ja
kevyenliikenteen väylät
2)
Rakennetut puistot ja
viheralueet
3)
Ulkoliikuntapaikat
Ulkoilureitit ja ladut
4)

Joukkoliikenne

Mittayksikköä

5)

Kustannukset
€/v/asukas
(19620 as)

Kustannukset
€/v/asukas
(19794 as)

2019

2020

Osuus asukaskohtaisesta
verotulosta
(4600€) %
2019

229,24

233,80

5,00

4,80

2019
2020
2
2
753 000 m 753 000 m
164 km
166 km

Osuus asukaskohtaisesta
verotulosta
(4865 €) %
2020

41 ha

41 ha

22,20

25,30

0,50

0,50

19 kpl
30 km
1 280 006
matkaa

19 kpl
30 km
554 232
matkaa

19,68
4,61

18,70
4,58

0,40
o,1

0,40
0,10

36,14

49,75

0,80

1,00

311,88

332,13

6,80

6,80

Yhteensä

1. Sisältää kesä- ja talvihoidon, päällystykset, hulevedet, valaistuksen ja yksityistiet
2. Sisältää leikkipaikat
3. Sisältää palloilukenttien kesä- ja jääkiekkokaukaloiden ja jääkenttien talvihoidon. Luvut eivät sisällä uimarantoja, joita oli viisi ja
joiden ylläpitokustannukset olivat noin 40 000 euroa.
4. Kunnan maksuosuus Tampereen joukkoliikenteelle.
5. Verotulo koostuu kuntaverosta, kiinteistöverosta ja yhteisöveron kuntaosuudesta. Se ei sisällä valtionosuuksia.

Taulukko 11. Infrastruktuurin kustannusten muutokset asukasta kohden ja osuus verotuloista vuosina
2019-2020

SUOSITUS:
Palvelujen tuotteistamista kannattaa jatkaa ja pyrkiä yhteistyöhän muiden kuntien kanssa yhtenäisten mittaustapojen määrittelemiseksi ja vertailujen mahdollistamiseksi.

Koulutilojen kustannusten vertailu
Liitteessä 2 (ks. sivu 57) on esitetty opetustoimen rakennusten kustannusten kehittymisestä. Siitä
voidaan nähdä, että tilikausilla 2017-2020 kokonaiskustannusten kehitys on ollut varsin maltillista eli
noin 24 prosenttia. Uudet tilat ovat kalliimpia kuin vanhat, joka näkyy neliöhinnan nousuna.
Vuonna 2021 konaistustannukset yli kaksinkertaistuvat eli 5,1 miljoonasta eurosta 11,1 miljoonaan
euroon. Nousua on siis 5,9 miljoonaa euroa vuodesta 2020. Nousu johtuu lähinnä kolmesta syystä eli
-

kasvaneista poistoista (poistojen lisäys vuoden 2021 talousarviossa on peräti 4,9 miljoonaa euroa,
joista noin 3,9 miljoonaa euroa on kertapoistoja)
uusista tiloista (kuten Soljan lastentalo) ja
kalliista väistötiloista, jotka ovat vuokratiloja.

Kustannukset tullevat alenemaan vuonna 2024, kun osasta väistötiloja voidaan luopua uuden Pirkkalakampuksen valmistuttua.
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Kuva 8. Kirkonkylän koululle rakennetaan uutta koulurakennusta, johon on tulossa tilat noin 350 oppilaalle
vuosiluokille 0-6 kaksisarjaisena. Perusopetuksen lisäksi koulun tiloissa toimii myös esiopetuksen aamu- ja
iltapäivätoimintaa. Rakennusurakan pitäisi valmistua syksyllä 2022. Kuvassa on Kirkonkylän koulun
rakennusaikaisia väistötiloja.

SUOSITUS:
Väistötilojen käyttöä pyrittävä vähentämään riittävän ennakoivalla koulurakennusten uudistuotannolla ja peruskorjauksilla.

Vesihuoltolaitos
Tampereen Vesi -liikelaitos huolehtii
sopimuksella Pirkkalan vedenjakelusta
ja jätevesien puhdistamisesta sekä verkoston ylläpidosta ja asiakaspalvelusta.
Pirkkala vastaa verkoston rakentamisesta ja saneerauksesta.
Vesihuoltolaitos tuotti vuonna 2020 ylijäämää kunnalle 266 800 euroa. Poistot
olivat 728 135 euroa.

Kuva 9. Kuvassa kunnallistekniikan rakentamista
vesihuoltotyömaalla
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9.5. Ympäristöterveys
Ympäristöterveys Pirteva tuottaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon lakisääteiset palvelut
Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnille sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungeille. Pirkkalan kunta toimii isäntäkuntana. Lakisääteisenä viranomaisena toimii Pirkkalan kunnan ympäristöterveyslautakunta, jonka puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat Pirkkalan kuntaa. Kaikista muista jäsenkunnista on lautakunnassa yksi edustaja.
Ympäristöterveys Pirtevan valvontaan kuuluvat: asumisterveys ja sisäilma, elintarvikevalvonta, talousveden valvonta, terveydensuojelu, tupakkalain valvonta ja nikotiinivalmisteet sekä uimavesien valvonta.

Kuva 10. Pirtevan toimitila sijaitsee os. Jasperintie 305 A

Pirtevan kustannusten jako kuntien kesken
Maksutuotot kattavat noin 20,3 % menoista. Kuntien maksuosuudet määräytyvät ympäristöterveysvalvonnassa asukasluvun mukaan ja eläinlääkinnässä tehtyjen toimenpiteiden mukaan seuraavasti:
Ympäristöterveysvalvonta
Kunta
Hämeenkyrö
Lempäälä
Nokia
Pirkkala
Vesilahti
Ylöjärvi
Yhteensä

Maksuosuus %
8
19
27
16
3
27
100
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Eläinlääkintä
Kunta
Hämeenkyrö
Lempäälä
Nokia
Pirkkala
Vesilahti
Ylöjärvi
Yhteensä

Maksuosuus %
34
19
6
7
14
19
100

Kunnissa, joissa on yksityisiä eläinlääkintäpalveluja, kunnan osuus eläinlääkinnässä on asukaslukuun suhteutettuna pienempi.

Koronan vaikutuksista
Keväällä 2020 vähennettiin valvontatarkastusten suorittamista noin kuukauden ajaksi. Etätarkastusten
määrää lisättiin mahdollisuuksien mukaan, mutta suurimmaksi osaksi tarkastukset on kuitenkin edelleen suoritettu paikan päällä valvontakohteessa. Tarkastuksista on nyt pääsääntöisesti ilmoitettu elintarvikevalvonnassa etukäteen, jotta henkilökunnan ja valvontakohteen työntekijöiden turvallisuudesta
on pystytty paremmin huolehtimaan.
Toimijat ovat tarvinneet aiempaa enemmän neuvontaa. Erityisesti ravintola-alalla toimintaa on monessa kohteessa muutettu siten, että elintarviketurvallisuuteen ja epidemiatilanteen rajoituksiin liittyvää neuvontaa on pyydetty ja muutoinkin pyritty antamaan tarpeen mukaan. Myös valvonnassa on ollut tarvetta huomioida erityisesti uusien toimintatapojen elintarviketurvallisuuden valvontaa (noutoruoka, kuljetukset yms.). Elintarvikealalla pienimuotoinen yritystoiminta on jonkun verran lisääntynyt ja
monimuotoistunut pandemiatilanteen (esimerkiksi ravintola-alan lomautusten yms.) seurauksena,
mikä osaltaan on myös lisännyt neuvonnan tarvetta.

Kuva 11. Ympäristöterveys Pirtevan terveystarkastaja mittaa elintarvikkeiden säilytyslämpötilaa
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10. Katsaus tilikausiin 2017-2020
Pirkkalan väkiluku jatkoi maltillista kasvua, joka mahdollisti laadukkaiden palvelujen tarjoamisen kuntalaisille. Verotulojen kasvu vaihteli yleisten suhdanteiden mukaan ja trendinä oli kasvava verotulojen
kehitys. Pirkkala ei ole ”yhden piipun varassa” oleva kunta ja se luo osaltaan vakautta kuntatalouteen ja
mahdollistaa suunnitelmallisen toiminnan. Taulukossa 12 on esitetty Pirkkalan verotulot ja valtionosuudet vuosien 2017-2020 aikana.
TP 2017
Verotulot yht.
Kunnan tulovero
Kiinteistövero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Valtionosuudet yht.

TP 2018

TP 2019

TP 2020

85 447 821 86 066 380 90 250 728 96 295 282
76 540 905

76 868 673

80 906 886

86 589 692

5 163 997

5 383 816

5 319 350

5 213 422

3 742 919

3 813 891

4 024 493

4 492 167

11 272 018

11 374 804

12 551 072

21 282 077

Taulukko 12. Pirkkalan verotulot ja valtionosuudet vuosien 2017-2020 aikana
Suurten kouluinvestointien rahoitus nosti kunnan velkamäärää, mutta vastaavasti taas säästetään väistötilojen vuokrissa. Nuolialan koulu oli suurin (14,57 milj. euroa) ja Soljan lastentalo (8,97 milj. euroa)
toiseksi suurin investointi kuluneella valtuustokaudella. Pirkkalan uusi lukio Silmu valmistui kesällä
vuonna 2017.
Pirkkalan terveyskeskuksen tilamuutoksista valmistui vuoden 2020 aikana päivystyksen, hammashuollon, hallinnon ja uuden apuvälineen lainaamon remontit. Loput suunnitellut tilan muutokset siirrettiin
toteutettavaksi vuodelle 2021.
Vapaa-ajan harrastusten puolella toteutettiin mm. Kurikan kuntoportaan ja Kurikanmäen kuntoilupiste
kallion päälle. Keskuskenttä sai uuden tekonurmen, joka on koululaisten ja jalkapalloilijoiden vilkkaassa
käytössä. Kuntoreitille valmistui uusi ylikulkusilta Jasperintien yli. Silta palvelee kesä- ja talviliikuntaa.

Kuva 12. Kurikanmäen kuntoilupiste sijaitsee Pirkkalan kuntoportaiden yläpäässä. Se rakennettiin vuonna
2020.
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Jasperintie valmistui ja mahdollistaa uusien teollisuustonttien kaavoituksen. Soljan uusi asuntoalue rakentuu kovalla vauhdilla. Pirkkalan keskustan muutos alkoi mittavalla purkutyönä, joka lähivuosina
muuttaa Pirkkalan keskustan kasvot kokonaan uusiksi. Kunnalle tulee myös uusia toimitiloja ”Laamanniin”, jonka kunta omistaa.

Kuva 13. Vähä-Vaittin ja Linnakallion teollisuusalueet yhdistävä Jasperintie avautui 18.6.2020 liikenteelle.
Noin 3,5 km mittaisen tien rakentaminen alkoi 10 vuotta sitten ja valmista tuli osuus kerrallaan.
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11. Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle
Tilintarkastuskertomuksen mukaan kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajien esitykseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Kuva 14. Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunta 1.6.2019–31.5.2021: Kuvassa edessä vasemmalta, vpj.
Pirjo Kivelä ja pj. Mikko Kuoppa. 1. porrastasanteella vasemmalta, Marjo Vuorenmaa ja siht. Johanna Järvensivu. 2. porrastasanteella Liisa Siltanen. Takarivissä vasemmalta, Tapio Matsola, Ahto Aunela ja Matti
Pirhonen.
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LIITE 1
Taulukossa on esitetty kunnanhallituksen ja lautakuntien (hyvinvointilautakunta, yhdyskuntalautakunta ja ympäristöterveyslautakunta) vuosittaiset toimintamenot vuosilta 2017-2020. Käyttötalouden menoissa ovat mukana
sisäiset ja ulkoiset toimintamenot. Menot yhteensä € / vuosi -sarakkeessa ovat mukana käyttömenot (sis. + ulk.) ja
poistot.
Tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan osuuksia ei ole laskettu, koska niiden osuus koko kunnan käyttötalouden kokonaismenoisista ovat niin pienet. Poistoja ei ko. lautakunnilla ole lainkaan. Esimerkiksi vuonna
202o tarkastuslautakunnan toimintamenot olivat 49 366 euroa ja keskusvaalilautakunnan 4 590 euroa, kun vertailutaulukossa lautakunnista pienimmät käyttötalouden menot olivat vuonna 2020 ympäristöterveyslautakunnalla
noin 1,7 miljoonaa euroa.
*)
2017
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Ympäristöterveyslautakunta
Yhteensä

2018
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Ympäristöterveyslautakunta
Yhteensä

2019

Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Ympäristöterveyslautakunta
Yhteensä

2020

Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Ympäristöterveyslautakunta
Yhteensä

Lautakuntien
Käyttömenot
osuus kunnan Poistot € / vuosi
€/vuosi
käyttömenoista %
8 108 213
104 539 132
19 793 630
1 758 992
134 199 967

Käyttömenot
€/vuosi
8 876 041
110 688 967
20 377 824
1 651 123
141 593 955

Käyttömenot
€/vuosi
8 032 618
117 713 370
22 349 596
1 771 251
149 866 835

Käyttömenot
€/vuosi
8 544 767
121 795 636
22 243 714
1 727 433
154 311 550

6,00 %
77,90 %
14,70 %
1,30 %
100 %

18 784
320 236
7 575 386
29 130
7 943 536

Lautakuntien
osuus kunnan Poistot € / vuosi
käyttömenoista %
6,30 %
78,20 %
14,40 %
1,20 %
100 %

36 150
304 186
7 794 915
28 921
8 164 172

Lautakuntien
osuus kunnan Poistot € / vuosi
käyttömenoista %
5,40 %
78,50 %
14,90 %
1,20 %
100 %

36 150
364 926
7 535 759
3 880
7 940 715

Lautakunnan
osuus kunnan Poistot € / vuosi
käyttömenoista %
5,50 %
78,90 %
14,40 %
1,10 %
100 %

24 095
768 114
10 183 695
0
10 975 904

Menot yhteensä € /
vuosi
8 126 997
104 859 368
27 369 016
1 788 122
142 143 503

Menot yhteensä € /
vuosi
8 912 191
110 993 153
28 172 739
1 680 044
149 758 127

Menot yhteensä € /
vuosi
8 068 768
118 078 296
29 885 355
1 775 131
157 807 550

Menot yhteesä € /
vuosi
8 568 862
122 563 750
32 427 409
1 727 433
165 287 454

Kustannukset € /
asukas
(19 237)
422,47
5 450,92
1 422,73
92,95
7 389,07
Kustannukset € /
asukas
(19 368)
460,15
5 730,75
1 454,60
86,74
7 732,24

Kustannukset € /
asukas
(19 623)
411,19
6 017,34
1 522,98
90,46
8 041,97

Kustannukset € /
asukas
(19 803)
432,71
6 189,15
1 637,50
87,23
8 346,59

Osuus
asukaskohtaisesta
verotulosta % (4 096 €)
6,00 %
77,90 %
14,70 %
1,30 %
100 %
Osuus
asukaskohtaisesta
verotulosta % (4 445 €)
6,30 %
78,20 %
14,40 %
1,20 %
100 %

Osuus
asukaskohtaisesta
verotulosta % (4 600 €)
5,40 %
78,50 %
14,90 %
1,20 %
100 %

Osuus
asukaskohtaisesta
verotulosta % (4 865 €)
5,50 %
78,90 %
14,40 %
1,10 %
100 %

*) Toimielinten osuus verotuloista on sama kuin toimielinten osuudet toimintamenoista, koska kyseinen prosentti kertoo toimielimen osuuden kunnan menoista ja yhteisistä tuloista.

56

LIITE 2

TP 2017

Yhteensä
€/vuosi

TP 2018

53 036
161 073
577 965
15 194
480 498
202 684
611 746
641 383
332 266

Yhteensä
€/vuosi

2 963 1
Suutarinkuja
411 368 40 135
Sorkkalantie
97153 149
2 238
Anian Rantatie
501 581
7
5 477
Urheilutie
55 464
5
579
Jaakontie
476 880
13
3 748
Korpitie
1 711 2B182 270
Aittokorventie
3-5 500 334
5 000
Urheilutie
5551 230
8 249
Kouluportinkuja
318 766
11
2 361
Urheilutie

HuoneisOsoite
toala

Koulujen ja väistötilojen kustannusvertailua

Rakennuksen nimi
Soljan lastentalo
Hyrsingin koulu
Kirkonkylän Koulu
Naistenmatkan koulu
Nuolialan puukoulut *)
Toivion koulu
Kurikankulman koulu-päiväkoti
Suupanniityn koulu
Nuoliala-keskus
Yhteislukio Silmu

TP 2019

TP 2020

251 224

TP 2020

35 013
148 826
193 778
32 118
130 082
139 053
257 473
301 356
85 343

Vuokrat ja ToimintaYhteensä
kulut
vastikkeet
€/vuosi
€/vuosi
€/vuosi
42 430
169 498
586 355
24 689
470 220
248 989
642 942
1 173 298
302 041

TP 2020

TP 2020

€/hsto2
m /kk

TP 2020

9,63
6,97
8,12
6,83
10,54
11,60
10,54
7,91
11,94

Yhteensä
€/vuosi
0
47 471
187 079
533 389
47 483
474 181
238 149
632 201
783 432
338 281

Poistot
€/vuosi

12 458
38 253
339 611
15 365
344 099
99 096
374 728
482 076
1 714

TP 2020

TA 2021

306 067

TA 2021

155 900
40 800
73 292
236 310
23 175
139 684
126 756
243 765
306 479
93 206

Vuokrat ja ToimintaVerrattuna
kulut
vastikkeet
ka.
€/vuosi
€/vuosi
4,79
7,45
6,30
7,59
3,88
2,82
3,88
6,51
2,48

37 857
516 000
-17,06
31,48
392 821
274 910
117 911
97
1 040
Kirkonkylän koulun väistötilat Anian Rantatie
232 952
297 009
1 597 10 290 679
Nuolialan kivikoulun väistötilat Eskonpolku
272 226
325 968
61
3 033
*)
Naistenmatkan koulun väistötilatLentoasemantie
23 368
284 064
-11,97
26,39
291 358
7 294
284 064
187 094
3
920
Ollikantie
Pajaparkin väistötilat
Yläasteen väistötilat
57 426
1 040 715
-12,14
26,56
1 071 047
53 325
1 017 722
975 963 1 000 574 1 040 883
5a
3 361
Urheilutie
Parmaco (Rak1 ja Rak2)
66 175
103 253
-4,54
18,96
105 114
12 150
92 964
102 500
98 512
95 212
5c
462
Urheilutie
Teknisen työn väistötila
2 576 067 1 896 419
14,42
43 150 4 141 663 4 471 940 5 223 891 1 763 885 1 670 721 1 707 400 5 142 006
Yhteensä
keskiarvo
*) Nuolialan 2-kerroksinen puukoulu siirrettiin kohteeseen Nuolialan puukoulut vuonna 2018
*) Naistenmatkan koulun väistötiloissa on mukana teknisen työn lisätilat (Urheilutie 5d). Vuokra-aika alkaa 1.8.2021.
Lisätilojen toimintakulut on varattu kohteelle Teknisen työn väistötilat TA 2021:ssa.
Sarakkeessa "Vuokrat ja vastikkeet" on huomioitu ulosmaksetut vuokrat ja vastikkeet.
Sarakkeessa "Toimintakulut" on huomioitu tilapalvelun toimintakulut (ei ole huomioitu sisäisiä ja ulkoisia vuokratuloja eikä toimintatuottoja).
Toimintakuluissa ei ole mukana siivous- ja ruokapalvelukustannuksia.
Sarakkeessa "Poistot" on huomioitu tilit 7130 Poistot rakennuksista, 7140 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista, 7150 Poistot koneista ja kalusteista ja 8550 Poistoeron vähennys.

Poistot
€/vuosi

TA 2021

Yhteensä
€/vuosi

TA 2021

€/hsto2
m /kk

TA 2021

44,38

15,21
10,66
5,20
36,15
5,96
10,78
10,98
34,11
20,57
14,30

553 857

16,44
27,85

540 900
52 577
139 541
2 376 193
41 427
484 729
225 393
2 046 539
2 035 865
405 201

598 194
307 432

27,23
30,56
20,69
keskiarvo

385 000
11 777
66 249
2 139 883
18 252
345 045
98 637
1 802 774
1 729 386
5 928

1 098 141
169 428
6 602 931 11 075 417
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