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Pormestarin katsaus

Pirkkala viettää 100-vuotisjuhlavuotta ja valmistautuu historialliseen muutokseen

Vuosi 2022 on monin tavoin merkittävä Pirkkalan kunnan historiassa. Kunta täyttää 100 vuotta, ja juhlahumua

riittää koko vuodeksi. Juhlan keskellä valmistaudumme historiallisen suureen muutokseen. Pirkanmaan hyvin-

vointialue alkaa huolehtia pirkkalalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista 1.1.2023 alkaen. Samalla Pirk-

kalan kunnan sote-henkilöstö ja osa tukihenkilöstöstä siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen.

Jotta sote-uudistus saadaan toteutettua, jatkamme ensi vuonna sote-palvelujen uudistamista, sisällöllistä ke-

hittämistä sekä alueellista yhteistyötä. Yhteistyövelvoite hyvinvointialueen kanssa edellyttää tavoitteiden, yh-

teistyömuotojen ja työnjaon selkiyttämistä. Työtä on paljon.

Sote-uudistus vaikuttaa monin tavoin kunnan toimintaan ja tuo omat haasteensa myös taloudelle. Sen myötä kunnalta siirtyy pois

sote-palvelujen ja -työntekijöiden lisäksi karkeasti ottaen noin puolet kunnan tuloista ja menoista, mutta isojen investointien ja poisto-

jen taloudelle tuoma kuorma jää. Vuoden 2022 talousarvio on viimeinen nykymuotoinen talousarviomme ja sillä on merkittävä rooli

tulevaisuuden kuntamme rahoituksen pohjan muodostumiselle. Nykyinen kustannustaso vaikuttaa suoraan muun muassa verotulojen

ja valtionosuuksien suuruuteen.

Koronapandemia vaikuttaa edelleen kunnan toimintaan ja nostaa kustannuksia. Valtio on kuitenkin luvannut korvata kunnille koronasta

aiheutuneita kustannuksia. Vuosille 2021–2023 laaditun talousohjelman tärkeys korostuu entisestään, koska koronan tuomat suorat

kustannukset ja sen seurannaisvaikutukset värittävät kuntamme taloutta vielä pitkään. Sen vuoksi onkin tärkeää pitää kuntamme vi-

reänä investointien ja toiminnan kehittämisen avulla.

Kunnan keskustan muodonmuutos Suupalla jatkuu. Kunnan uudet toimitilat valmistuvat loppukesän aikana keskustakortteliin. Pirk-

kala-kampuksen rakentaminen etenee ja sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2024. Nykyisen vapaa-aikakeskuksen laajennushankkeen

valmistelu jatkuu. Tavoitteena on valita hankkeen toteuttajakumppani ja käynnistää projektin tarkempi rakennussuunnittelu ja toteu-

tuksen valmistelu vuoden 2022 aikana. Tavoitteenamme on myös käynnistää torikorttelin kehittäminen asemakaavamuutoksen val-

mistelulla.

Investoinnit jatkuvat mittavina. Ensi vuoden investoinneista suurin on Kirkonkylän koulun laajennus ja sen suojellun osan peruskorjaus,

jotka valmistuvat vuonna 2023. Uuden Soukonlahden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu. Suuret investoinnin näkyvät

myös käyttötaloudessa suurena poistojen määränä.

Maanmyyntitulojen ennakoidaan toteutuvan ensi vuonna tätä vuotta suurempina. Elinkeinotonttien kysyntä on suurta, mutta koska

luovutuskelpoisia tontteja ei juuri ole, saamamme kertaluonteiset tulot pienenevät taloussuunnitelmakaudella. Uutta myytävää

saamme toteutettua vasta kun kehätien eteläpuolinen osayleiskaava valmistuu.

Edessä on siis monin tavoin haastava vuosi, mutta uskoa tulevaan luo se, että kunta on selvinnyt vaikeista ajoista tähänkin asti. Sadan

vuoden ikä on hieno merkkipaalu, jota juhlimme vuoden aikana mitä moninaisimmin tavoin. Yhteinen Pirkkalamme -juhlavuoden run-

sas ja riemukas ohjelma toteutetaan yhdessä Pirkkalassa toimivien yhdistysten, järjestöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa.

Marko Jarva

pormestari
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Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset
lähtökohdat

Taloussuunnittelun säännökset kuntalaissa

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun

mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenteri-

vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin

talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymi-

sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous-

suunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnit-

telukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en-

simmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne

toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtä-

vien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitel-

massa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan

ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava ta-

sapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt

alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti-

linpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lu-

kien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksi-

löidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajan-

jaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoittei-

den edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoi-

tetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloar-

vio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousar-

viossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous-, tuloslas-

kelma-, investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatet-

tava talousarviota.

Yleinen taloudellinen tilanne

Talouden suhdannenäkymät vuosina 2021–2023 ovat va-

rovaisen toiveikkaat. Bruttokansantuotteen arvioidaan

kasvavan valtionvarainministeriön syyskuun ennusteen

mukaan 3,3 % vuonna 2021. Talouden toipuminen covid-

19-pandemiasta on ollut nopeaa vuoden 2021 keväästä

alkaen. Varsinkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Ta-

louden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toi-

mialoilla, joita rajoitukset ovat voimakkaimmin koskeneet.

Talouskasvu pysyy vahvana loppuvuonna 2021 ja jatkuu

vuonna 2022.

BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % vuonna 2022, mutta

kasvun ennakoidaan taittuvan 1,4 %:iin vuonna 2023. Val-

tionvarainministeriön ennusteessa tautitilanteen heiken-

tymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka

yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin

aiemmin on oletettu. Taudinkehitykseen, virusmuunnok-

siin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää

epävarmuutta taloussuunnitelmakaudella.

Suomessa BKT:n kasvu jatkuu viennin tukemana, sillä en-

nen kaikkea euroalueen toipuminen jatkuu edelleen voi-

makkaana vuonna 2022. Kriisissä voimakkaasti kärsineillä

aloilla kuten matkailussa toipuminen on viivästynyt co-

vid-19-pandemian hillitessä ihmisten liikkuvuutta.

Vuonna 2022 palveluiden ulkomaankauppaan on odotet-

tavissa nopeaa kasvua, kun kriisialojen kasvu kiihtyy rajoi-

tusten ja epävarmuuden vähetessä. Vienti saavuttaa krii-

siä edeltävän tason alkuvuonna 2022. Tavaroiden vienti

elpyy palveluita nopeammin ja saavuttaa kriisiä edeltävän

tason jo vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2023 BKT:n kasvu hidastuu 1,4 prosenttiin, mikä

on edelleen keskipitkän aikavälin kasvua nopeampaa.

Globaaliin elvytykseen sekä koronapandemiasta toipumi-

seen liittyvä merkittävä kasvupyrähdys jää taakse ja ta-

lous kohtaa ennen kriisiä havaitut kasvun rajoitteet.

Julkisen talouden alijäämä pienenee vuosina 2021–2022

voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työlli-
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syyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyys-

menoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön

ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta.

Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista ra-

kenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Maailmantalous on elpynyt koronaviruspandemian var-

jossa nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, patoutuneen

kulutuskysynnän purkautumisen sekä rokotusten etene-

misen ansiosta. Talousnäkymiä ennakoivat indikaattorit

ovat hieman laskeneet, mutta ovat edelleen korkealla ke-

hittyneissä maissa. Maailmantalouden arvioidaan kasva-

van 6,1 % vuonna 2021 ja 4,7 % vuonna 2022.
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Kuntien toimintaympäristö ja kuntatalouden näkymät

Kansantalouden tilinpidon mukaan kuntien / paikallishal-

linnon rahoitusasema oli v. 2020 tasapainossa ja koheni

ennätykselliset 3 mrd. euroa edeltäneestä vuodesta. Ko-

hentumista selittävät covid-19-epidemian vuoksi kunta-

talouteen kohdennetut mittavat tukitoimet. Vuonna 2021

paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee n. miljardi eu-

roa alijäämäiseksi talouden elpymisestä ja valtion tukitoi-

mista huolimatta. Tähän vaikuttaa kulutusmenojen kas-

vun kiihtyminen, mikä aiheutuu mm. suojavarusteisiin ja

covid-19-viruksen testaukseen käytettävien menojen kas-

vusta, hallitusohjelman tehtävämuutoksista ja kunta-alan

palkankorotuksista.

Lisäksi kunnille on kertynyt koronasta johtuen mm. pal-

velu- ja hoitovelkaa, joiden purkaminen aiheuttaa ylimää-

räisiä menopaineita. Syntyneen hoito- ja palveluvelan

suuruutta ei pystytä vielä täysin arvioimaan. Valtionva-

rainministeriön kehitysarvioon on sisällytetty EU:n elpy-

mis- ja palautumisvälineestä kohdennettu rahoitus hoito-

, kuntoutus- ja palveluvelan purkamiseksi sekä vastaa-

vansuuruiset kustannukset vuosille 2021–2022. Hallitus

on sitoutunut rahoittamaan kuntien uudet ja laajenevat

tehtävät täysimääräisesti sekä kompensoimaan ko-

ronavirukseen välittömästi liittyvät kustannukset kunnille.

Vaikka paikallishallinnon menojen kasvu hidastuu v. 2022

covid-19-kriisin helpottaessa, heikkenee paikallishallinnon

rahoitusasema voimakkaasti, kun määräaikaisten tukitoi-

mien vaikutus pienenee tai päättyy. Kertaluonteiset co-

vid-19-kriisistä johtuvat tuet eivät ratkaise kuntatalouden

rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa, joka on

seurausta väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali-

ja terveydenhuoltomenojen kasvupaineesta ja työikäisten

määrän vähenemisestä.

Kulutusmenojen kasvua ylläpitävät myös hallituksen

päättämät tehtävien laajennukset, hoito- ja palveluvelan

purku sekä hintojen nousu. Toisaalta sote-uudistus saat-

taa kannustaa kuntia hillitsemään sote-menojen kasvua.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla hel-

mikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat pai-

kallishallinnon suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan

palkkaratkaisuilla on suuri merkitys sen kustannuskehi-

tykselle. Painelaskelmassa paikallishallinnon ansiokehi-

tyksen on oletettu mukailevan koko kansantalouden en-

nustettua ansiokehitystä vuosina 2022–2025. Työmark-

kinoiden kireys näkyy jo kunta-alalla, sillä TEM:in ammat-

tibarometrin mukaan työnantajilla on pulaa etenkin ter-

veydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisista, mutta

myös varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinneissa on

ollut haasteita.

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastus-

toimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vas-

taava rahoitus valtiolle. Sekä paikallishallinnon tulot että

menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Pai-

kallishallinnon menojen kasvupaine, joka on ollut seu-

rausta vanhenevan väestön kasvavasta hoito- ja hoiva-

palvelujen tarpeesta, helpottuu sote-uudistuksen myötä.

Paikallishallintoon luettavat tehtävät painottuvat uudis-

tuksen jälkeen entistä vahvemmin nuorien ikäluokkien

palveluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen,

joiden palveluntarve laskee 2010-luvun syntyvyyden las-

kun vuoksi. Palvelutarpeen laskun vaikutusta on hieman

pehmennetty kehitysarviossa, sillä valmiudet että mah-

dollisuudet sopeuttaa palvelutuotantoa nopeasti vaihte-

levat eri kunnissa.

Paikallishallinnon investoinnit ovat kasvaneet viimeiset 15

vuotta ja kasvu on ollut hyvin ripeää muutaman viime

vuoden aikana. Paikallishallinnosta siirtyy hyvinvointialu-

eiden mukana pois investointeja 1,2 mrd. euron edestä.

Vaikka investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioi-

daan olevan jo takanapäin, oletetaan investointien pysy-

vän korkealla tasolla koko tarkastelujakson ajan.

Investointipaineet pysyvät mittavina muun muassa ra-

kennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi. Pai-

kallishallinnon menojen ja tulojen rakenteellinen epätasa-

paino kasvattaa paikallishallinnon velkaantumista vuo-

teen 2023 saakka. Sote-uudistuksen seurauksena paikal-

lishallinnolta siirtyy n. 4,6 mrd. euroa velkaa hyvinvointi-

alueille vuonna 2023. Paikallishallinto jää painelaskel-

massa alijäämäiseksi myös sote-uudistuksen jälkeen,

mutta alijäämä tasaantuu 0,6 prosenttiin suhteessa
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BKT:hen vuosina 2024–2025. Tämä näkyy myös paikal-

lishallinnon velkasuhteen kasvun hidastumisena

Pirkkalan kunnan talouden lähtökohdat ja toimintaympäristö
Yleisesti kuntataloudessa taloutta voidaan pitää tasapai-

noisena, kun vuosikate kattaa pysyvien vastaavien pois-

tot. Vuosikatteen tulee pääsääntöisesti kattaa myös in-

vestoinnit, jotta kuntatalous olisi kokonaisuudessaan ta-

sapainossa. Talouden analysointi on haasteellista, koska

keskeiset laskelmat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma,

saattavat antaa erilaisen signaalin tilanteesta. Erityisesti

kasvukunnissa tilanne on tämän suuntainen. Tuloslas-

kelma on tasapainossa (ylijäämäinen), mutta rahoituslas-

kelma osoittaa ns. alijäämä, koska mittaviin investointei-

hin joudutaan ottamaan uutta lainaa.

Minimitavoite kuntien taloudenhoidossa on positiivinen

vuosikate. Jos vuosikate on negatiivinen, joudutaan käyt-

tömenoihin, kuten palkkoihin, käyttämään lainaa. Jossain

määrin kasvun rahoittaminen velkarahalla on hyväksyttä-

vää, mutta suhde muuhun rahoitukseen on oltava talou-

dellisesti kestävällä pohjalla.

Käyttötalousmenojen maltillinen kasvu on tärkeää sekä

tuloslaskelman pitämiseksi tasapainossa, että investoin-

tien rahoittamiseksi. Lainakannan kasvua voidaan hillitä,

jos vuosikate saadaan pidettyä korkeana. Riittävä vuosi-

kate parantaa merkittävästi lainojen takaisinmaksukykyä

ja vähentää uuden lainan tarvetta. Viime vuosien mittavat

investoinnit ja poistoaikojen lyhentyminen vaikuttavat

poistojen kasvun kautta myös tuloslaskelman tilikauden

tulokseen.

Pirkkalassa tasapainoinen talous edellyttää käyttötalous-

menojen maltillista kasvua, verotulojen suotuisaa kehi-

tystä ja investointien tarkkaa suunnittelua. Kuntatalouden

haasteet, Koronapandemian aiheuttamat epävarmuuste-

kijät, väestön ikääntyminen sekä merkittävät investointi-

paineet koskettavat myös Pirkkalan kuntaa monien kas-

vukuntien tapaan.

Talousarviovuodesta 2022 muodostuu tuloksellisesti ali-

jäämäinen tilikausi. Suunnitelmavuodesta 2023 saattaa

muodostua valtion hyvinvointialueuudistuksen rahoituk-

seen liittyvien kuntien talouskompensaatioiden johdosta

ylijäämäinen. Mikäli suunnitelmavuodet toteutuvat osit-

tain alijäämäisinä, seuraavien kolmen vuoden aikana kun-

nan taseeseen kertynyt ylijäämäpuskuri tulee vähene-

mään maltillisesti. Pirkkalan kunnan tase on kuitenkin

vahva aiempien ylijäämäisten tilikausien johdosta. Talou-

den hallinnan haasteena tuleekin olemaan lähivuosina

saada tilikauden tulos muodostumaan maltillisesti ylijää-

mäiseksi, joka vähentäisi vieraan pääoman tarvetta inves-

tointien rahoituksessa.

Suurin toimintaympäristön muutos tulee olemaan vuo-

den 2023 alusta toteutuva hyvinvointialueuudistus.  Kun-

nilta siirtyy hyvinvointialueille lakisääteisten sosiaali- ja

terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun lisäksi

myös laskennallinen osuus verorahoituksesta. Siirtyvän

rahoituksen ja leikattavan veroprosentin määrä tarkentuu

vuoden 2022 aikana. Hyvinvointialueuudistuksen joh-

dosta taloudellisten ja toiminnallisten muutosten hallinta

tulee olemaan toiminnan keskiössä taloussuunnitelma-

vuosina 2022–2024.

Pirkkalan kunnan talouden tunnusluvut ovat heikentyneet

ja edelleen heikentymässä lähivuosina tulojen vähentymi-

sen ja voimakkaiden investointien johdosta. Talousarvio-

vuonna 2022 kunnan lainakanta kasvaa mutta vastaa-

vasti verotulojen kehitys on palaamassa kohtuulliselle

kasvu-uralle yleisten talousnäkymien kehittymisen joh-

dosta. Verotulot ovat kertyneet arvioitua heikompina

viime vuosina mutta vuonna 2021 on tapahtunut verotili-

tyksissä positiivinen muutos yleisen suhdannetilanteen

myönteisen kehityksen sekä valtion yhteisöverotulokom-

pensaation johdosta. Vuonna 2022 kuntien ylimääräinen

yhteisöverotulokompensaatio poistuu verotulopohjasta.

Kunnan tulot ovat nojanneet vahvasti maanmyyntituloi-

hin. Maanmyyntituloilla on rahoitettu investointeja sekä

käyttötalouden kasvupaineita. Maanmyyntitulot tulevat

vähenemään merkittävästi yritystonttien osalta vuoden
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2022 jälkeen ainakin muutamaksi vuodeksi. Kunnan asu-

kaskohtainen lainamäärä tulee kasvamaan koko talous-

suunnitelmakauden. Vuonna 2020 aloitetun talousohjel-

matyön tulee edelleen jatkua suunnitelmavuosina. Käyt-

tötalouden menokasvun hillintä ja maltillinen toiminta-

katteen kasvu on talousohjelmatyön keskeinen tavoite.

Talousohjelmaa tehdään pitkäjänteisesti ja suunnitelmal-

lisesti luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisenä

työnä.

Vaikka Pirkkalan kunta velkaantuukin lähivuosina kunnan

suhteellinen asema kuntakentässä ja tulevaisuuden näky-

mät ovat vahvat. Pirkkalan kunta on vetovoimainen, elin-

voimainen, kasvava ja aktiivinen kunta osana voimak-

kaasti kehittyvää Tampereen kaupunkiseutua. Kunnan

mittavilla investoinneilla toteutetaan ja luodaan kasvun

edellytyksiä. Kunnan hallittu ja oikein mitoitettu kasvu ta-

kaa elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa.
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Talouden tunnuslukuja 1000 € TP 2017 TP2018 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022

Asukasluku 31.12. 19 237 19 368 19 623 19 803 20 368 20 536

Kasvu % 0,4 0,7 1,3 0,9 2,9 0,8

Kasvu asukasta 74 131 255 180 565 168

Tuloveroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,50 20,50 20,50

Kiinteistöveroprosentti

yleinen kiinteistövero 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

vakituinen asuinrakennus 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

muut asuinrakennukset 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Verotulot 85 448 86 066 90 251 96 295 99 369 103 302

Valtionosuudet 11 272 11 375 12 551 21 282 16 800 19 400

Verorahoitus yhteensä 96 720 97 441 102 802 117 577 116 169 122 702

Muutos % 0,2 0,7 5,5 14,4 -1,2 5,6

Toimintamenot

ulkoiset -119 285 -125 951 -133 522 -136 980 -147 467 -149 976

ulkoiset ja sisäiset -134 323 -141 718 -150 045 -154 366 -167 703 -170 275

Muutos % (ulkoiset ja sisäiset) 1,7 5,5 5,9 2,9 8,6 1,5

Muutos % (ulkoiset) 1,6 5,6 6,0 2,6 7,7 1,7

Toimintakate -86 296 -90 742 -96 177 -103 006 -112 466 -113 671

Muutos % 7,8 5,2 6,0 7,1 16,9 1,1

€/asukas -4 486 -4 685 -4 901 -5 202 -5,5 -5,5

Vuosikate 10 461 6 750 6 773 14 367 3 160 8 249

€/asukas 544 349 345 725 155 402

Vuosikate/poistot % 131,7 82,7 85,3 130,9 20,9 80,9

Suunnitelmanmukaiset poistot -7 944 -8 164 -7 941 -10 976 -15 150 -10 201

Tilikauden tulos 2 517 -1 414 -1 168 3 392 -11 989 -1 953

Investoinnit netto -12 089 -14 767 -16 509 -16 868 -20 357 -20 668

€/asukas -628 -762 -841 -852 -999 -1 006

Investointien tulorahoitus % 81,1 45,0 42,1 42,1 15,4 39,8

Kumulatiivinen ylijäämä 45 693 44 280 43 372 47 384 36 024 34 702

Lainat (lainakanta 31.12.) 39 000 44 250 54 775 63 125 72 825 84 775

€/asukas 2 027 2 285 2 791 3 188 3 575 4 128
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Väestö

Pirkkalan asukasluku on viimeisen kymmenen vuoden ai-

kana kasvanut yli 3.000 asukkaalla. Viimeisen kolmen vuo-

den aikana (2018-2020) asukaslisäys on ollut 566 henkilöä

(noin 3 %). Vuonna 2021 asukasluvun kasvuksi arvioidaan

290 asukasta, jolloin asukasmäärä olisi vuoden lopussa ta-

lousarviosta 2021 poiketen noin 20 090.  Taloussuunnitel-

makauden väestöennuste perustuu tietojohtamisen arvioi-

hin vuosittaisesta väestönkasvusta. Perustana on luovutet-

taviin tontteihin pohjautuva arvio väestön lisäyksestä. Ta-

lousarviovuoden 2022 kasvuennuste on 168 asukasta (0,8

%). Vuodelle 2023 ja 2024 ennakoidaan 450 asukkaan li-

säystä.

Väestö TP2018 TP2019 TP 2020 TA2021 TA 2022 TS2023 TS2024

Asukasluku 31.12. 19 368 19 623 19 803 20 368 20 536 20 986 21 436

Kasvu henkilöä 131 255 180 565 168 450 450

Kasvu % 0,7 1,3 0,9 2,9 0,8 2,2 2,1

Työllisyys

Syyskuun 2021 työllisyyskatsauksen mukaan Pirkanmaan

työttömyysasteen alenema oli vuositasolla voimakkainta

koko maassa. Pirkanmaan työttömyysaste oli 9,3 %, kun

koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 10,1 %. Ko-

ronapandemian osoitettua laantumisen merkkejä on työlli-

syys lähtenyt nousuun Pirkanmaalla ja myös Pirkkalassa.

Merkittävä osa koronan takia lomautetuksi tullutta työvoi-

maa on Pirkkalassa löytänyt omin avuin työttömyydestä

takaisin entiseen työhönsä tai muuhun työhön.

Pirkkalan työttömyysaste oli 2021 syyskuun lopussa 6,4 %

(syyskuu 2020: 9,5 %). Työttömiä työnhakijoita Pirkkalassa

oli syyskuun lopussa 627 hlöä (syyskuu 2020: 907 hlöä).

Vaikka kokonaistyöttömyys aleni, rakennetyöttömyys ja

pitkäaikaistyöttömyys kasvoi. Alle 30-vuotiaiden työttö-

mien nuorten määrä laski. Avoimien julkisessa välityksessä

olevien työpaikkojen määrä kasvoi Pirkkalassa merkittä-

västi vuoden takaiseen verrattuna. Pirkkalassa avoimien

julkisten työpaikkojen laatu/sisältö ei kohtaa työttömien

työnhakijoiden osaamisen/toiveiden kanssa. Ilmiö on

sama muualla maakunnassa.

Elinkeinotonttien kysynnän arvioidaan jatkuvan vahvana

taloussuunnitelmakaudella. Työpaikkojen määrä kasvaa

edelleen tasaisesti uusien yritysten ja vanhojen laajennus-

investointien myötä tulevina vuosina. Kunnan tarjoamien

luovutuskelpoisten elinkeinotonttien vähyydestä johtuen

kunnan saamat kertaluonteiset tulot tulevat pienenemään

taloussuunnitelmakaudella. Elinkeinoelämän tontinluovu-

tuksen osalta haasteellisimmat vuodet on arvioitu osuvan

vuosille 2023–2025. Elinkeinoelämän kertaluontoisiin tuloi-

hin vaikuttaa myös elinkeinotonttien vuokrausasteen ylei-

nen nousu. Tällä hetkellä elinkeinotonteista lähes puolet

vuokrataan ja siten pysyvien vuokratulojen määrä arvioi-

daan tulevaisuudessa kasvavan tasaisesti.

Työttömyysasteen kehitys Pirkkalassa vuosilta 2019–2021.

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
2019 6,2 6 6 5,5 5,6 6,7 7,1 5,5 5,5 5,5 5,7 6,5
2020 6,4 6,4 8 13,1 13,8 13,4 12,3 9,8 9,5 9,3 9,2 10,3
2021 8,9 8,6 8,4 7,8 7,5 8,2 8,0 6,8 6,4
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Organisaatio

Pirkkalan kunnassa on valtuuston, kunnanhallituksen ja la-

kisääteisten keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakun-

nan lisäksi kolme lautakuntaa: hyvinvointilautakunta, yh-

dyskuntalautakunta ja ympäristöterveyslautakunta.

Lisäksi kunnanhallitus voi nimetä sisäistä työskentelyä var-

ten valiokuntia, joiden rooli valmistelussa on ohjata ja seu-

rata kuntayhteisön voimavarojen hyödyntämistä kunnan

kokonaiskehittämisessä. Kuntalain velvoittamat vaikutta-

mistoimielimet eli nuorten neuvosto, vammais- ja vanhus-

neuvosto sekä asiakasfoorumit muodostavat oman vaikut-

tamiskanavan.

Pirkkala toimii vastuukuntana sekä Pirkkalan ja Vesilahden

sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueessa että

ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueessa. Pirk-

kala on mukana kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-

alueessa, jossa vastuukuntana on Nokian kaupunki sekä

Tampereen kaupungin vastaamissa ammatillisen koulutuk-

sen, joukkoliikenteen, jätehuollon ja Pirkanmaan pelastus-

toimen yhteistoiminta-alueissa. Lisäksi Pirkkala on mukana

maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueessa, jonka vastuu-

kuntana on Lempäälän kunta sekä Kuntien hankintapalve-

lut KUHA Oy:n hallinnoimassa hankintayhteistyössä.
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Henkilöstö

Pirkkalan kunnan toimintaperiaatteen mukaisesti asiat ha-

lutaan tehdä hyvin. Siksi Pirkkalassa tähdätään korkeaan

laatuun. Pirkkalassa ollaan myös uteliaita kokemaan uusia

ideoita ja kehitämme rohkeasti toimintatapoja, jotta kunta

voi vastata asiakkaiden tarpeisiin huomenna paremmin

kuin tänään. Toimintaperiaatteen mukaisen toiminnan

kantavana voimana on hyvinvoiva henkilöstö.

Pirkkalan kunnan palveluksessa oli 30.9.2021 yhteensä 1

453 henkilöä. Heistä vakituisia oli n. 75,8 %. Tuotamme so-

siaali- ja terveydenhuollon palvelut myös Vesilahden kun-

nalle. Kasvukuntana tavoitteenamme on maltillinen henki-

löstömäärän kehitys. Henkilöstömäärän kehitystä seura-

taan henkilötyövuosina. Vuonna 2020 henkilötyövuosia oli

1 362,1. Ennuste vuoden 2021 toteumasta on 1 379 henkilö-

työvuotta ja talousarvioon 2022 henkilötyövuosia on mää-

riteltynä 1 333. Henkilötyövuosien määrä toimielimittäin ja

tulosalueittain vuosina 2021 ja 2022 ilmenee käyttötalous-

osasta.

Eläköitymisennusteen mukaan Pirkkalan kunnan henkilös-

töstä siirtyy vanhuuseläkkeelle vuoden 2022 aikana yh-

teensä 27 henkilöä. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan

eläkepoistuman tuomat mahdollisuudet mm. hallinnollis-

ten tehtävien uudelleenjärjestelyyn. Valtaosa tehtävistä on

kuitenkin peruspalvelutehtäviä, joissa palvelutarve edellyt-

tää henkilöstöresurssien säilyttämistä. Henkilöstöstrategi-

sesti huomioimme tulevaisuuden suunnittelussa uuden

teknologian hyödyntämisen osana palvelutuotantoa tuke-

massa henkilöstön työskentelyä tehtävissään.

Vuoden 2022 aikana Pirkkalan kunta valmistelee osaltaan

sote-henkilöstön sekä sote-palveluihin linkittyvän tukipal-

velun henkilöstön siirtoa hyvinvointialueelle. Siirron koh-

teena oleva henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 al-

kaen.

Henkilöstön hyvinvoinnin mittarina toimii työhyvinvointi-

indeksi, joka sisältää vuosittain toistettavia kyselymittareita

sekä sairauspoissaolomittarin. Tavoitteena on, että työhy-

vinvointi-indeksin lukuarvo paranee vuosi vuodelta toteu-

tettujen työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden myötä.

Ennakoimattomat tilanteet, kuten koronaepidemia, vaikut-

tavat kuitenkin kokonaistilanteeseen ja se heijastuu myös

työhyvinvointi-indeksiin.

Vuonna 2022 erityisinä painopisteinä ovat:

• muutosjohtaminen

• esimiesten tukeminen työn murroksessa / tule-

vaisuuden johtaminen

• sote-ratkaisun liittyvät valmistelut henkilöstön

siirron osalta

• tiedolla johtaminen ja osaamisen johtamisen ke-

hittäminen

• työhyvinvointi- ja työturvallisuusosaamisen vah-

vistamisen jatkaminen

• ympäristöystävälliseen ja hiilineutraaliin työmat-

kaliikkumiseen liittyvien ratkaisujen valmistelu

Vuonna 2022 yhtenä strategiaa toteuttavana toimenpi-

teenämme on henkilöstön asiakaspalveluosaamisen vah-

vistaminen. Vuonna 2022 keskitytään erityisesti asiakas-

palvelu- ja asiakasneuvontaprosessien tavoitteiden määrit-

tämiseen ja käyttöönottoon.

Henkilöstömenot ovat vuoden 2022 talousarviossa 66,5

milj. euroa, josta palkkojen osuus on 53,4 milj. euroa ja hen-

kilösivukulujen 13,1 milj. euroa.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa

28.2.2022 saakka.

Henkilötyövuodet Henkilöstömenot

1332,6    66,5 milj. €
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Kuntastrategia

Valtuusto hyväksyi 14.5.2018 kuntastrategian vuosille 2018–

2022. Kuntastrategiassa on viisi teemaa: työ, talous, ympä-

ristö, hyvinvointi ja asenne. Tavoitteille on määritelty keinot,

joiden avulla tavoitteet saavutetaan. Kuntastrategian viisi ta-

voitetta ohjaavat kohti visiota: viiden tähden kuntaa.

Mittarit ja toimenpiteet

Strategiaa toteuttavat toimenpiteet ja valtuustokauden mit-

tarit esitetään talousarvioissa ja niiden seuranta tehdään ti-

linpäätöksien yhteydessä. Strategian toteutumista arvioi-

daan Viiden tähden kunta -teeman mukaisesti siten, että

tähtiluokitus syntyy strategian mittareiden pistekeskiarvojen

perusteella.

Strategian toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan mittareiden

tuloksiin ja edelleen tähtiluokituksen muodostumiseen stra-

tegiakauden aikana. Toimenpiteet on kytketty strategian ta-

voitteisiin ja keinoihin.

Strategian mittarit

Strategian toteutumista seurataan mittaristolla, joka on laa-

dittu Pirkkalan kuntastrategian seurantaa varten. Mittaristo

on jaoteltu strategian tavoitteiden mukaisesti viiteen luok-

kaan ja kussakin luokassa on 5–6 mittaria.

Mittarit on pisteytetty asteikolla 0–5. Pisteytyksen taustalla

on mittarikohtainen laskukaava, jossa on käytetty vertailu-

kohtina muita kuntia tai hyödynnetty suoraan asukastutki-

muksen tai muun vastavankaltaisen tutkimuksen tai indek-

siluvun tuloksia. Kun kyse on vertailevasta mittarista, mää-
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räytyy Pirkkalan pisteluku sen perusteella, miten kunta sijoit-

tuu muiden kuntien vaihteluvälin tulokset huomioiden. Jos

mittarin tausta-aineistossa on ollut asukastutkimukseen ta-

paan käytössä jo valmiiksi pistearvosanat, on pisteasteikko

mukautettu vastaamaan mittareiden asteikkoa 0–5.

Kunkin tavoitteen yhtenä mittarina toimii hyvinvointi- ja tur-

vallisuussuunnitelman indeksiluku, joka määräytyy suunni-

telman mittareiden tulosten perusteella. Näissä mittareissa

on käytössä strategian mittareita vastaavat laskentaperus-

teet.

Mittareilla on omat painoarvonsa ja niistä lasketaan tavoite-

kohtaiselle mittaristolle oma tähtiluokitus sekä koko strate-

gian toteutumista kuvaavaa Viiden tähden kunta -tähtiluo-

kitus. Tähtiluokituksen kehitystä seurataan tilikauden ja val-

tuustokauden tasolla.

Tähtiluokitus

Talousarvion valmisteluhetkellä Viiden tähden kunta -tähtiluokitus on arvioitu seuraavaksi: 3,6/5 tähteä.

Työ

Strategian mittari ja painoarvo Lähtötilanne TP 2020 Tavoite

2022

Työlliset työvoimasta 25 % 75,4 % 79,3 % 77,5 %

Nuorisotyöllisyys 30 % 80,9 % 92,0 % 85 %

Työpaikkaomavaraisuus 10 % 77,2 % 84 % 80 %

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

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku (asteikko 0-5) 20 % 3,9 3,9 4
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* 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 tähtiluokituk-

seen

Talous

Strategian mittari ja painoarvo Lähtötilanne TP 2020 Tavoite

2022

Verotulot € / asukas 20 % 4 442 4 599 4 550

Lainakanta € / asukas 25 % 2 196 3 105 4 000

Toiminnan ja investointien rahavirta (5v kertymä / asukas) 30 % - 23 -757 -1 750

Kunnallisveroprosentti 15 % 20 % 20 % *

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku (asteikko 0-5) 10 % 4,0 3,9 4,25

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

Ympäristö

Strategian mittari ja painoarvo Lähtötilanne TP 2020 Tavoite

2022

Joukkoliikennematkojen määrä / asukas 20 % 66 28 78

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen osuus (MAL-sopimuksen toteuma-aste) 20 % * 29 % 29 % 40 %

Asukastutkimus - Kunta on viihtyisä paikka asua (asteikko 0-5) 25 % 4,5 4,4 4,5

Väestönkasvu 10 % 0,39 % 0,87 % 1,5 %

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku (asteikko 0-5) 25 % 4,4 4,5 4,5

CO2-päästöt asukasta kohden ** 2,94 t 2,91 t
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Hyvinvointi

Strategian mittari ja painoarvo Lähtötilanne TP 2020 Tavoite

2022

Asukastutkimus - Elämänlaatuni on hyvä asuessani Pirkkalassa (asteikko 0-5) 25 % 4,4 4,3 4,5

Asukastutkimus - Olen tyytyväinen tämänhetkiseen terveyteeni (asteikko 0-5) 15 % 4,2 3,8 4,3

Lasten ja nuorten oppiminen ja liikkuminen -indeksi perusopetuksessa (asteikko 0-5) 25 % 2,9 2,8 3,5

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku (asteikko 0-5) 20 % 3,7 3,6 3,8

Ikävakioitu sairastavuusindeksi (indeksiluku) 15 % 85,8 85,8 *

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

Asenne

Strategian mittari ja painoarvo Lähtötilanne TP 2020 Tavoite

2022

Asukastutkimus - Tyytyväisyys kunnan palveluihin (asteikko 0–5) 20 % 3,8 3,8 4,0

Toimielintyön itsearvioinnin tulos (asteikko 0–5) 10 % 3,2 3,3 3,5

Työhyvinvointi-indeksi (asteikko 0–5) 20 % 4,1 1,8 4,2

Asukastutkimus - Kunta on palvelumyönteinen (asteikko 0–5) 20 % 4,2 4,0 4,3

Äänestysaktiivisuus (Kaksi viimeisintä vaalia, asteikko 0–5) 15 % * 4,1 4,9 4,2

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku (asteikko 0–5) 15 % 2,9 3,8 3,2

*Tavoitteena on, että äänestysaktiivisuus nousee suhteessa muihin kuntiin. Kahden viimeisimmän vaalin äänestysaktiivi-

suusprosentit olivat 78,3 % (eduskuntavaali 2019) ja 46,3 % (Europarlamenttivaalit 2019).
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Strategiaa toteuttavat toimenpiteet

Toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta mitataan

strategian yleisillä mittareilla. Toimenpiteet on luokiteltu

strategian tavoitteiden mukaisesti ryhmiin ja niille on mää-

ritelty ensisijainen vastuutaho ja mitä strategian keinoa toi-

menpide ensisijaisesti toteuttaa.

Työ
Tavoite Kehitämme houkuttelevimman työpaikka-alueen

Toimenpide Vastaava tulosalue Keino Suunnitellut toteutettavat asiat

ja aikataulu

Maakunnallisen työllisyyskokeilun käytännön

toteuttaminen Pirkkalassa

Yritys- ja työllisyyspal-

velut

Yhden luukun peri-

aate

Alkaneen työllisyyskokeilun jatka-

minen ja uuden pohjoismaisen

työvoimapalvelumallin käyttöön-

otto 5/2022.

Työn tai koulutuksen ulkopuolelle ajautunei-

den nuorten tavoittaminen

Yritys- ja työllisyyspal-

velut

Nopea reagointi

Syrjäytymisen eh-

käisy

Kohderyhmän nuorten tavoittami-

nen monikanavaisesti ja heidän

ohjaaminen jatkopalveluihin.

Yritystonttivarannon lisääminen Yhdyskuntasuunnittelu

ja valvonta

Uusien yritystontti-

alueiden yleiskaavoi-

tus.

Kehätien eteläpuolen yleiskaavan-

luonnoksen valmistelu. Luonnos

toimielinkäsittelyssä loppuvuonna

2022
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Talous
Tavoite Mahdollistamme tasapainoisen kehityksen

Toimenpide Vastaava tulosalue Keino Suunnitellut toteutettavat asiat

ja aikataulu

Kunnan tietojohtamisjärjestelmän kehittämi-

nen

Strategia ja kehittämi-

nen

Tietojohtaminen Paikkatietoon perustuvan väestö-

ennusteen ja palvelutarvemallin

kehittäminen. Tavoite tukee pal-

veluverkkoselvityksen laadintaa.

Johdon työpöydän käytön laajen-

taminen ja kunnan tietovarasto-

ratkaisun kehittäminen.

Digisuunnitelman päivittäminen ja toimeen-

pano

Strategia ja kehittämi-

nen

Rohkea kehitysote Jatketaan Digisuunnitelman to-

teuttamista ja päivitetään suunni-

telma

Kunnan ostolaskudatan avaaminen Talous Rohkea kehitysote Ostolaskudatan avaaminen kun-

nan internet-sivuille

Digitalisaation tuomien mahdollisuuksien

hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa ja ope-

tuksessa.

varhaiskasvatus, Las-

ten ja nuorten koulu-

tus

Rohkea kehitysote Digitutor toiminta, ohjelmistoro-

botisaation hyödyntäminen, laite-

kannan kustannustehokas uusi-

minen ja sähköiset oppimateriaalit

Omatoimikirjastot Hyvinvointia edistävät

palvelut

Rohkea kehitysote Omatoimikirjastotoiminnan laa-

jennus ja kehitystyö
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Ympäristö
Tavoite Luomme monimuotoisen elinympäristön

Toimenpide Vastaava tulosalue Keino Suunnitellut toteutettavat asiat

ja aikataulu

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen Yhdyskuntasuunnittelu

ja valvonta

Ekologisuus Vuoden 2022 aikana kehitetään

kunnallista ekosysteemitilinpitoa

metsä- ja puistoalueiden laa-

dun sekä ekologisten yhteyksien

toimivuuksien arviointia ja seuran-

taa varten.

Energiansäästötoimenpiteet Yhdyskuntatekniikka ja

aluepalvelut / Tilapal-

velu

Ekologisuus Energiansäästötoimenpiteet ylei-

sillä alueilla ja kunnan omistamilla

kiinteistöillä

Monimuotoisen asuminen ja liikuntapaikkojen

lisääminen

Yhdyskuntasuunnittelu

ja valvonta

Toimiva yhdyskunta-

rakenne

Loukonlahden asemakaavan hy-

väksyminen

Keskustan kehittäminen Yhdyskuntasuunnittelu

ja valvonta

Toimiva yhdyskunta-

rakenne

Torikorttelin asemakaava muutok-

sen käynnistäminen

Liikunta- ja liikkumispaikkaselvitys ja -suositus Hyvinvointia edistävät

palvelut

Toimiva yhdyskunta-

rakenne

Rohkea kehitysote

Liikuntapaikkarakentamisen pit-

kän aikavälin suunnitelma
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Hyvinvointi
Tavoite Tuemme kaikkien kuntalaisten hyvinvointia

Toimenpide Vastaava tulosalue Keino Suunnitellut toteutettavat asiat

ja aikataulu

Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustai-

tojen kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja

opetuksessa

Varhaiskasvatus, Las-

ten ja nuorten koulutus

Syrjäytymisen eh-

käisy

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen

yksiköissä jatketaan toimintamal-

lien ja -tapojen kehittämis- ja si-

touttamistyötä.

Kulttuurihyvinvoinnin tukeminen Hyvinvointia edistävät

palvelut

Syrjäytymisen eh-

käisy

Rohkea kehitysote

Liikkuvan nuorisotilan hyödyntä-

minen hyvinvointia edistävissä

palveluissa ja tapahtumissa.

Asukkaiden ja yhteisöjen yhteis-

muodot kulttuurihyvinvoinnin

edistämiseksi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen

sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti

Sosiaalipalvelut, ikään-

tyneiden palvelut, ter-

veyspalvelut

Rohkea kehitysote

Vaihtoehtoiset toi-

mintamallit

PirSOTE-hankkeen toteuttaminen

(perhekeskus, monialaisuus, hoito-

polut, digitalisaatio)

Hyvinvointikorttelin toimintamallin ja tilojen

suunnittelu

Sosiaalipalvelut, ter-

veyspalvelut

Rohkea kehitysote

Syrjäytymisen eh-

käisy

Yhden luukun peri-

aate

Hyvinvointikorttelin toimintamallin

ja tilojen suunnittelu

Terveyspalveluiden avosairaanhoidon tiimi-

mallin käyttöönotto

Terveyspalvelut Vaihtoehtoiset

toimintamallit

Pitkäaikaissairaiden hoidon jatku-

vuuden ja laadun parantaminen

moniammatillisen tiimin avulla.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman koko-

naisvaltainen päivittäminen

Hallinto- ja viestintä Rohkea kehitysote Ilmiölähtöisyyden hyödyntäminen

suunnittelussa. Hyvinvointi-ja tur-

vallisuussuunnitelman hyväksymi-

nen valtuustossa

Liikuntaneuvonnan lisääminen ja kehittäminen

monimuotoisemmaksi

Hyvinvointia edistävät

palvelut, liikuntapalve-

lut

Vaihtoehtoiset

toimintamallit ver-

kostoituminen Roh-

kea kehitysote

Yhteistyöohjaus/-neuvonta, digi-

/etäneuvonta, KuntoKatsastus -

malli Liikkuvan nuorisotila Siilin

hyödyntäminen
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Asenne
Tavoite Tarjoamme ensiluokkaisen palvelukokemuksen

Toimenpide Vastaava tulosalue Keino Suunnitellut toteutettavat asiat

ja aikataulu

Yhteisen palveluohjauksen kehittäminen sekä

yhtenäisen kasvun ja opin polun toteuttami-

nen

Varhaiskasvatus, Las-

ten ja nuorten koulutus

Rohkea kehitysote  Palveluohjauksen ja tiedonsiirron

prosessien päivittäminen asia-

kasnäkökulma huomioiden.

Vahvistetaan henkilöstön asiakaspalveluosaa-

mista

Henkilöstö Nopea reagointi Asiakaspalvelu- ja asiakasneuvon-

taprosessien tavoitteiden määrit-

täminen ja käyttöönotto

Osallistava budjetointi osana juhlavuoden to-

teutusta

Hallinto- ja viestintä Rohkea kehitysote Vaihtoehtotarkastelut määräraho-

jen kohdentamisessa mm. ympä-

ristön viihtyisyyden paranta-

miseksi
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Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien lakisää-

teinen tehtävä, joka perustuu kunta- ja terveydenhuoltola-

kiin. Valtuusto on hyväksynyt 10.9.2018 laajan hyvinvointi-

ja turvallisuussuunnitelman vuosille 2018–2022.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma on kytketty Pirkka-

lassa osaksi kuntastrategian toimeenpanoa ja mittaamista.

Suunnitelman rakenne noudattaa kuntastrategian raken-

netta. Kaikille strategian tavoitteille (työ, talous, ympäristö,

hyvinvointi ja asenne) on asetettu suunnitelmakaudelle

painopisteet hyvinvointi- ja turvallisuustyön näkökul-

masta. Vuoden 2022 talousarviossa esitettävät strategiaa

toteuttavat toimenpiteet toteuttavat myös hyvinvointi- ja

turvallisuussuunnitelman painopisteitä.

Työ -tavoitteen painopisteet hyvinvointi- ja turvallisuus-

suunnitelmassa ovat nuorten ja pitkäaikaistyöttömien

työllistymisedellytykset, nuorten kesätyömahdollisuudet ja

toimivat liikenneyhteydet työpaikka-alueille. Talous -ta-

voitteen painopisteet ovat talouden tasapainoinen kehitys,

hyvinvointi- ja turvallisuusinvestoinnit ja hyvinvointityötä

tukeva tietojohtaminen. Ympäristö -tavoitteen toteutuk-

sessa painopisteet ovat esteettömyys kaavoituksessa ja

rakentamisessa, lähiluonnon saavutettavuus sekä kestä-

vän kehityksen periaatteet. Hyvinvointi -tavoitteen paino-

pisteet ovat syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisy ja var-

hainen tuki, liikkumisen ja terveellisten elintapojen edistä-

minen sekä kulttuurihyvinvointi ja mahdollisuus itsensä

toteuttamiseen. Asenne -tavoitteen painopisteet ovat

osallistumisen mahdollisuudet, yhteisöllisyys sekä vastuu

omasta ja lähiympäristön hyvinvoinnista ja turvallisuu-

desta.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman painopisteiden

toteutumista seurataan tavoitekohtaisilla hyvinvoinnin

mittareilla. Mittareiden tietolähteinä on käytetty valtakun-

nallisia tilastotietokantoja kuten sotkanetiä, Liiteriä ja Kou-

luterveyskyselyä. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman

mittareissa käytetään samoja laskentaperusteita kuin stra-

tegian mittareissa. Mittarit muodostavat tavoitekohtaisen

indeksiluvun, joka on yksi strategian tavoitekohtaisista

mittareista. Näin hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman

toteutuminen on kytketty tiiviiksi osaksi strategian toteu-

tumisen mittaamista. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden to-

teutumista seurataan myös laajemmalla mittaristolla, joka

sisältää aikaisemman valtuustokauden ja Pirkanmaan alu-

eellisen hyvinvointikertomuksen indikaattoreita. Mittaris-

toon sisältyy myös kuntien tulevan hyte-kertoimen poh-

jana olevat indikaattorit.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toteutuminen ra-

portoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä hyvinvoin-

tikertomuksen muodossa.
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Konsernin tavoitteet

Pirkkalan kunnan konserniin kuuluvat kunnan lisäksi kolme

kuntayhtymää ja neljä tytäryhteisöä: Pirkkalan Jäähalli Oy

(100 %), Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %), Niemen-

maan Lämpö Oy (70 %) ja Kiinteistö Oy Pirkkalan Lauta-

mies (100 %).

Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan tytär-

yhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin

kokonaisetu. Pirkkalan kunnan päivitetty konserniohje hy-

väksyttiin valtuustossa tammikuussa 2018.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa huomioi-

daan yhteisön toiminnan edellyttämä asiantuntemus. Ty-

täryhteisön hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon

järjestämisestä. Tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa

kuntaan tiedot tytäryhteisöjen investointisuunnitelmista

sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä

ja epävarmuustekijöistä.

Pirkkalan Jäähalli Oy luo edellytykset jääurheilun harrasta-

miselle Pirkkalassa. Yhtiö tuottaa palveluita urheiluseu-

roille, koululaisille ja muille käyttäjille edullisesti ja energia-

tehokkaasti sekä varmistaa uusien investointien myötä

toiminnan taloudellisen tehokkuuden.

Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus tarjoaa kirjaston toimitilat sekä

toimisto- ja muita toimitiloja. Kiinteistö Oy Pirkkalakeskuk-

sen tavoite vuodelle 2022: tuottaa turvalliset ja nykyaikai-

set tilat kohtuuhintaisesti sekä toimia aktiivisena toimi-

jana erilaisissa kumppanuushankkeissa.

Niemenmaan Lämpö Oy toimii yhden rivitaloyhtiön lämpö-

keskuksena. Yhtiön omistuksesta luovutaan osakekaupalla

alkuvuodesta 2022 kun päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Kiinteistö Oy Pirkkalan Lautamiehen tavoitteena on huo-

lehtia rakentamishankkeen loppuun saattamisesta sekä

yhtiön hallinnon järjestämisestä.
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Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–
2024

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Talousarvio ja -suunnitelma on kunnan toiminnan ja talou-

den ohjausväline. Toiminnan ohjaus tapahtuu toimielimille

osoitettujen resurssien kautta käyttötalousosassa ja inves-

tointiosassa. Talouden ohjaus puolestaan toteutuu tarkas-

telemalla tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, jotka ko-

koavat kaikki resurssitarpeet ja niistä voidaan päätellä kun-

nan tulojen riittävyys koko toiminnan ylläpitämiseksi.

Sitovuus

Käyttötalous

Talousarvion käyttötalousosassa sitovia eriä ovat toimieli-

men toimintatulot ja toimintamenot, jotka käsittävät sekä

sisäiset että ulkoiset erät. Tulosalueiden välillä tehtävistä

muutoksista päättää asianomainen toimielin, kun muutok-

silla ei ole talousarvion kokonaismenoja lisäävää vaiku-

tusta. Toimielinten välisistä määrärahasiirroista päättää

kunnanhallitus, kun muutoksilla ei ole talousarvion koko-

naismenoja lisäävää vaikutusta. Määrärahalisäyksistä päät-

tää aina valtuusto.

Investoinnit

Talousarvion investointiosassa sitovat erät ovat seuraavat:

1. Maa-alueet ja arvopaperit

 Kunnanhallitus

2. Irtain omaisuus

 Kunnanhallitus

 Hyvinvointilautakunta

 Yhdyskuntalautakunta

 Ympäristöterveyslautakunta

3. Talonrakennuksen ja yhdyskuntatekniikan investoinnit

 Yhdyskuntalautakunta

Toimielimen sisällä tehtävistä määrärahasiirroista

päättää asianomainen toimielin, kun muutoksilla

ei ole talousarvion kokonaismenoja lisäävää vai-

kutusta. Toimielinten välisistä määrärahasiirroista

päättää kunnanhallitus, kun muutoksilla ei ole ta-

lousarvion kokonaismenoja lisäävää vaikutusta.

Määrärahalisäyksistä päättää aina valtuusto. Val-

tuuston talousarviokirjassa päättämät investoin-

tihankkeet ovat sitovia.

Käyttösuunnitelma

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talous-

arvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toi-

mielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksy-

mistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhalti-

jalle.

Seuranta ja muutokset

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kun-

nanhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain ja

valtuustolle puolivuosittain. Raportoinnissa an-

netaan selvitys merkittävistä poikkeamista tulo-

arvioiden toteutumisessa ja määrärahojen käy-

tössä. Puolivuotisraportti sisältää tarkemman sel-

vityksen talousarvion toiminnallisten tavoitteiden

toteutumisesta.

Muutostarpeista tulee tehdä ilmoitus kunnanhal-

litukselle välittömästi, kun on arvioitavissa, että

kustannukset kohoavat yli varatun määrärahan

tai havaitaan poikkeama hyväksytyistä tavoit-

teista. Talousarviomuutokset kootaan valtuuston

käsiteltäväksi pääsääntöisesti muutostalousar-

vion yhteydessä. Toimialojen tulee toimia siten,

että poikkeamiin toiminnan tavoitteissa tai mää-

rärahojen käytössä tartutaan välittömästi, kun sii-

hen aihetta ilmenee.

Kunnanhallitus voi talousarvion perusteella hy-

väksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-oh-

jeet.
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Tilivelvollisuus

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jä-

senet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat

viranhaltijat. Hallituksen esityksessä kuntalaiksi on todettu,

että asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavia vi-

ranhaltijoita ovat toimielimen esittelijät ja itsenäisestä teh-

täväkokonaisuudesta vastaavat viranhaltijat ainakin silloin,

kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Sinänsä tilivelvol-

liseksi määrittely ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vas-

tuuta, joka ei hänelle kuulu jo asemansa perusteella esimie-

henä, laskujen hyväksyjänä tai määrärahojen käytöstä

päättävänä viranhaltijana.

Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että toiminta tulee valtuus-

ton arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa muistu-

tus tilintarkastajan antamassa tilintarkastuskertomuksessa

ja viranhaltijalle voidaan myöntää tai olla myöntämättä

vastuuvapaus. Tilivelvollinen vastaa toiminnan ja talouden

osalta sekä omasta että alaistensa tekemisestä ja siitä, mitä

jää hoitamatta.

Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvon-

nan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpi-

dosta johtamansa toiminnan osalta. Kuntalain 125 §:n mu-

kaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa esitet-

tävä, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. Ti-

lintarkastuskertomuksessa on tehtävä tilivelvolliseen koh-

distuva muistutus, mikäli tilintarkastaja havaitsee, että kun-

nan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai val-

tuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vä-

häinen.

Luettelo tilivelvollisista on tämän talousarvion liitteenä.

Tätä määritelmää sovelletaan ottaen huomioon, että viime

kädessä kunnan vastuunalainen JHT-tilintarkastaja määrit-

telee tilivelvollisen ja hän voi tilintarkastuskertomuksessaan

kohdistaa muistutuksen muullekin kuin edellä olevan mää-

ritelmän piiriin kuuluvalle viranhaltijalle ja esittää vastuuva-

pauden epäämistä. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei va-

pauta esimiestä valvontavastuusta.
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Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen

Kunnan käyttötalous muodostuu toimintatuloista ja toi-

mintamenoista. Talousarviossa niihin sisältyy sekä ulkoisia

että sisäisiä eriä. Ulkoisilla menoilla tarkoitetaan eriä, joita

kunta saa kunnan ulkopuolisilta tahoilta tai maksaa kunnan

ulkopuolisille tahoille. Sisäiset erät ovat kunnan eri yksiköi-

den välisiä tuloja ja menoja. Talousarviossa budjetoidaan

sisäisinä erinä rakennusten ja huoneistojen vuokrat sekä

ruoka- ja puhtauspalvelut.

Toimintatulot ja -menot

Toimintatulot muodostuvat myyntituloista, maksutuloista,

tuista ja avustuksista ja muista toimintatuloista.

Myyntituloja ovat tulot tavaroiden ja palvelujen myynnistä,

jotka on tarkoitettu myytäväksi tuotantokustannukset kat-

tavaan hintaan sekä liiketoiminnan suoritteista perittävät

korvaukset. Maksutulot ovat asiakasmaksuja sekä maksuja

tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoitus ei ole

kattaa kokonaan tuotantokustannuksia tai joiden hinnat

määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksujen pe-

rusteet määritellään usein laissa tai asetuksessa. Tuet ja

avustukset ovat tulonsiirtoja, jotka eivät ole korvausta suo-

ritteen myynnistä. Muita toimintatuloja ovat muun muassa

vuokratulot ja olennaiset pysyvien vastaavien myyntivoitot.

Toimintamenot jakautuvat henkilöstömenoihin, palvelujen

ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, avustuksiin ja

muihin toimintamenoihin. Henkilöstömenoja ovat palkat ja

palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostot ovat joko kunnan

muilta palveluntuottajilta kuntalaisille ostamia lopputuote-

palveluja tai palveluja, joita kunta käyttää osana omaa tuo-

tantoaan. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat tilikauden aikai-

sia, tuotantoa ja palvelua varten ostettuja hyödykkeitä.

Avustuksiin sisältyvät kotitalouksille ja yhteisöille maksetut

tuet ja avustukset. Muita toimintamenoja ovat esimerkiksi

vuokramenot.

Toimintatulot ja -menot muodostavat toimintakatteen,

joka kertoo, paljonko toiminnasta jää katettavaksi verotu-

loilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla.

Pirkkalan kunnan toimintatulot (ulkoiset ja sisäiset) ovat

56,6 milj. euroa ja ne ovat 2,5 % suuremmat kuin muute-

tussa talousarviossa 2021. Toimintatuloihin sisältyy 5,4 milj.

euroa kertaluonteisia maanmyyntivoittoja (pysyvien vas-

taavien myyntivoitot). Ulkoiset toimintatulot ovat 36,3 milj.

euroa ja ne kasvavat 3,7 %. Ulkoiset ja sisäiset toimintame-

not ovat 170,3 milj. euroa ja ne kasvavat 1,5 % vuodesta

2021. Ulkoiset toimintamenot ovat 150,0 milj. euroa. Niiden

kasvu vuoteen 2021 on 1,7 %.

Verotulot

Kunnilla on verotusoikeus ja verotulot ovat kuntien tulora-

hoituksen keskeinen lähde. Verotulot muodostuvat kunnal-

lisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kuntalain

mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosen-

tista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe-

rusteista. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajat on mää-

ritelty kiinteistöverolaissa. Yhteisöverotuksessa ei vahvis-

teta kuntakohtaisesti kunnallisverotuksessa verotettavaa

tuloa, vaan yhteisöjen suorittamasta verosta erotetaan ve-

rontilityslaissa säädetty prosenttiosuus kuntien ja seura-

kuntien yhteisövero-osuudeksi.

Vuonna 2022 Pirkkalan kunnan veroprosentti on 20,50 %.

Arvioitu kunnallisveron tuotto on 93,0 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveroprosentit ilmenevät seuraavalla sivulla ole-

vasta taulukosta. Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 5,7

miljoonaa euroa ja yhteisöveron tuotoksi 4,6 miljoonaa eu-

roa.

        Verorahoitus              Toimintamenot       Vuosikate             Tilikauden alijäämä

             +5,6 %         +1,5 %                 8,2 milj. €              -1 322 517 €
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Veroprosentit TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022

Tuloveroprosentti 20,00 20,00 20,00 20,50 20,50 20,50

Kiinteistöveroprosentti

Yleinen 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Vakituiset asuinrakennukset 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Yhteenveto verotuloista 1 000 € TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Verolaji

Kunnallisvero 76 541 76 869 80 907 86 590 87 476 92 994 46 960 43 948

Muutos % -1,5 0,4 5,3 7,0 1,0 6,3 -49,5 -6,4

Kiinteistövero 5 164 5 384 5 319 5 213 5 765 5 747 5 822 6 102

Muutos % 25,2 4,3 -1,2 -2,0 10,6 -0,3 1,3 4,8

Yhteisöveron tuotto 3 743 3 814 4 025 4 492 6 128 4 561 3 357 3 311

Muutos % 25,2 1,9 5,5 11,6 36,4 -25,6 -26,4 -1,4

VEROTULOT 85 448 86 066 90 251 96 295 99 369 103 302 56 139 53 361

Muutos % 0,8 0,7 4,9 6,7 3,2 4,0 -45,7 -4,9

Kiinteistöveroprosentit 2022 KiinteistöveroL Pirkkala

Yleinen 0,93-2,00 1,05

Vakituiset asuinrakennukset 0,41-1,00 0,55

Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 0,93-2,00 1,05

Yleishyödylliset yhteisöt 0,00-2,00 0,00

Voimalaitokset 0,93-3,10 ei määrätty

Rakentamaton rakennuspaikka 2,00-6,00 3,00
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Valtionosuudet

Valtio osallistuu kunnallisten palvelujen rahoitukseen val-

tionosuusjärjestelmän kautta. Sen tavoitteena on kuntien

vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmis-

taminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasit-

teella. Valtionosuudet ovat laskennallisia. Laskentaperus-

teena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset

olosuhdetekijät. Kuntien tulopohjaa tasataan myös vero-

tulojen perusteella.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti

kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta

kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja

kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta

valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kult-

tuuriministeriö. Valtionosuusjärjestelmässä on myös eri-

telty veromenetysten kompensaatiot.

Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laskelmien mukai-

sina. Pirkkalan kunnan valtionosuusarvio vuonna 2022 on

19,4 miljoonaa euroa.

Yhteenveto valtionosuuksista

1 000 €

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Valtionosuuslaji

Kunnan peruspalv. valtionos. 13 380 13 582 13 870 17 447 13 500 15 000 10 600 10 600

Muutos % -7,5 1,5 2,1 25,8 -22,6 11,1 -29,3 0,0

Opet.-ja kultt. muut valt.os. -2 108 -2 207 -2 150 -2 183 -2 300 -2 200 -2 200 -2 200

Muutos % -22,6 4,7 -2,6 1,5 5,4 -4,3 0,0 0,0

Verotulomenet. korvaus ja lykkäys-

kompens. 830 6 018 5 600 6 600 2 800 2 800

Muutos % *** 625,1 -6,9 17,9 -57,6 0,0

VALTIONOSUUDET 11 272 11 375 12 550 21 282 16 800 19 400 11 200 11 200

Muutos % -3,9 0,9 10,3 69,6 -21,1 15,5 -42,3 0,0
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Rahoitustulot ja -menot

Korot 1 000 € TP 2017 TP 2018 TA2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS2023 TS2024

Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0

Menot -447 -351 -300 -658 -850 -1 020 -1 020 -1 020

Nettomenot -447 -351 -299 -658 -850 -1 020 -1 020 -1 020

Muu rahoitus 1 000 € TP 2017 TP 2018 TA2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS2023 TS2024

Tulot 671 601 547 530 457 345 285 285

Menot -187 -199 -100 -73 -150 -107 -107 -107

Nettotulot 484 402 447 457 307 238 178 178

Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja

rahoituksen rahavirta. Siinä osoitetaan vähennyslaskukaa-

van muodossa, miten menot rahoitetaan eli mikä on toi-

minnan ja investointien rahavirta sekä rahoituksen raha-

virta. Näiden tuloksena saadaan vaikutus kunnan maksu-

valmiuteen. Rahoituslaskelmassa osoitetaan lainakannan

muutokset. Pirkkalan kunnan lainojen kehitys on esitetty

alla.

Lainat 1 000 € TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Lainojen lisäys 3 000 12 600 18 125 17 150 19 000 23 000 18 000 15 000

Lainojen vähennys 8 100 7 350 7 600 8 800 9 300 11 050 13 050 14 050

Nettolainanotto -5 100 5 250 10 525 8 350 9 700 11 950 4 950 950

Lainakanta 31.12. 39 000 44 250 54 775 63 125 72 825 84 775 89 725 90 675

Lainat EUR/asukas 2 027 2 285 2 791 3 188 3 575 4 128 4 275 4 230

Asukasluku 19 237 19 368 19 623 19 803 20 368 20 536 20 986 21 436
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Talous toimielimittäin ja tulosalueittain

Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö erityisasiantuntija Johanna Järvensivu

Tehtävä

Kunnan keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämi-

sestä kunnassa. Sen päätehtävänä on valtiollisissa vaa-

leissa suorittaa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset valmis-

telutoimenpiteet, järjestää ennakkoäänestys ja siihen tar-

vittava henkilökunta, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat,

suorittaa vaalilautakuntien ja vaalitoimitsijoiden koulutus

ja järjestää alustavan äänten laskennan tiedottaminen.

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on

edellä mainittujen lisäksi ehdokashakemusten käsittely,

ehdokaslistojen yhdistelmän laadinta, vaalien tuloslasken-

nan suorittaminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen.

Aluevaalit toimitetaan kunnissa pääpiirteissään samalla

tavalla kuin kuntavaalit, kuitenkin siten, että ehdokasaset-

teluun liittyvistä tehtävistä ja vaalien tuloksen vahvistami-

sesta huolehtii kunnan keskusvaalilautakunnan sijasta uusi

viranomainen, aluevaalilautakunta. Aluevaalilautakunnan

asettaa jatkossa aluevaltuusto, mutta nyt ensimmäisissä

aluevaaleissa kuitenkin aluehallintovirasto.

Keskusvaalilautakunta määrää valtuuston varavaltuutetut

niiden lukumäärän mahdollisesti jäädessä vajaaksi.

Talousarviovuonna 2022 järjestetään ensimmäiset alue-

vaalit. Taloussuunnitelmavuosista vuonna 2023 toimite-

taan eduskuntavaalit sekä vuonna 2024 presidentin-

vaali ja europarlamenttivaalit.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

               
 

Toimintatulot  21 21 182  21 185  33 500  100 500

  Ulkoiset 21 182  21 185  33 500  100 500

  Sisäiset  21  
Toimintamenot -4 611 -103 705 -86 347 -84 532 -245 729

  Ulkoiset -3 439 -102 690 -84 383 -82 568 -243 765

  Sisäiset -1 172 -1 015 -1 964 -1 964 -1 964

Toimintakate -4 590 -82 523 -65 162 -51 032 -145 229

 
Poistot ja arvonalentumiset  
Tilikauden tulos -4 590 -82 523 -65 162 -51 032 -145 229
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Tarkastuslautakunta

Vastuuhenkilö erityisasiantuntija Johanna Järvensivu

Tehtävä

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta ja sen tehtävät on määritelty kuntalain 121 §:ssä ja Pirkkalan kunnan hallin-

tosäännössä. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on

 valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat

 arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa

toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla

 arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman

riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää

 huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittamisesta

 valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituk-

set valtuustolle tiedoksi

 valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin

ja tarkastuksen talousarvioksi.

Lautakunta valvoo myös lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista. Tilintarkastajan tehtävistä on

säädetty kuntalain 123 §:ssä.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

               
 

Toimintatulot  
 Ulkoiset  

Toimintamenot -49 366 -66 478 -64 370 -65 370 -65 370

  Ulkoiset -49 366 -66 478 -64 370 -65 370 -65 370

Toimintakate -49 366 -66 478 -64 370 -65 370 -65 370

 
Poistot ja arvonalentumiset  
Tilikauden tulos -49 366 -66 478 -64 370 -65 370 -65 370
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Kunnanhallitus

Vastuuhenkilö pormestari Marko Jarva

Tehtävä

Kunnanhallitus vastaa muun muassa strategisesta suun-

nittelusta, kuntaympäristön kehittämisen ohjaamisesta,

kunnan taloudesta, henkilöstöpolitiikan johtamisesta, hal-

linnon, organisaation ja johtamisen kehittämisestä, edun-

valvonnasta, sidosryhmistä, tiedottamisesta, seudullisesta

yhteistyöstä ja kansainvälistymisestä, asunto-, elinkeino- ja

maankäyttöpolitiikasta ja sen ohjaamisesta, kaavoituk-

sesta, palvelutoimintojen kehittämisestä ja yhteensovitta-

misesta, riskienhallinnasta, sisäisestä valvonnasta, maa-

seutuasioista sekä työllisyyden hoidosta.

Kunnanhallituksen alainen konsernihallinto sisältää muun

muassa valtuuston, kunnanhallituksen, pormestarin, kans-

liapäällikön, yhteisöjäsenyydet, suhdetoiminnan, avusta-

misen, ystävyyskuntatoiminnan, toimikuntien, maaseutu-

asioiden sekä elinkeinojen kehittämisrahan kustannukset.

Toimielimeen sisältyvät myös hallinnon ja viestinnän, ta-

louden, strategian ja kehittämisen, henkilöstön ja yritys- ja

työllisyyspalveluiden tulosalueet, jotka kunnanhallituksen

ja pormestarin apuna tukevat ja luovat edellytyksiä kunnan

muiden tulosalueiden tulokselliselle toiminnalle.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Määrärahat mahdollistavat noin 10 valtuuston ja 30 kun-

nanhallituksen kokousta. Kunnanhallituksen tulosalueesta

maksetaan jäsenmaksut, joista pääosan muodostavat Pir-

kanmaan liitto, Suomen kuntaliitto, Kunnallinen työmarkki-

nalaitos ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä.

Pirkkalan kunta täyttää 100 vuotta vuonna 2022. Juhla-

vuoden ohjelmassa tuodaan esiin Pirkkalan historiaa, osaa-

mista ja saavutuksia sekä iloitaan kauniista kotikunnasta ja

luodaan uutta. Juhlavuoden teema on Yhteinen Pirkka-

lamme. Juhlavuoden teemaan liittyen osallisuutta vahvis-

tetaan juhlavuoden toteutuksessa muun muassa elinym-

päristön viihtyvyyteen vaikuttavien valintojen osalta. Juhla-

vuotta toteutetaan yhdessä kuntalaisten kanssa ja tavoite

on luoda pysyviä aktiivisia toimintatapoja, jotka lisäävät yh-

teisöllistä toimintaa kunnassa. Pirkkalan kunta järjestää li-

säksi vuorollaan ystävyyskuntakokouksen, joka kytketään

osaksi juhlavuoden ohjelmaa.

Keskustakortteliin valmistuu kiinteistöosakeyhtiö Lauta-

mies. Talousarviossa on varauduttu tilojen kalustamiseen ja

toiminnan käynnistämiseen. Osana toiminnan käynnistä-

mistä tehdään koko kuntaa kattava asiakasneuvontapro-

sessin kehittäminen/uudistaminen. Aikaisemmin laadittu

digisuunnitelma päivitetään.

Hyvinvointitoimialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. So-

siaali- ja terveydenhuollon uudistamista, sisällöllistä kehit-

tämistä sekä alueellista yhteistyötä uudistuksen toteutta-

miseksi jatketaan. Yhteistyövelvoite hyvinvointialu-

een kanssa edellyttää tavoitteiden, yhteistyömuotojen ja

työnjaon selkiyttämistä.  Palveluverkkoselvitys päivitetään

vastaamaan kunnan muuttuneita ja tulevia tarpeita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta sekä osa tuki-

palveluiden henkilökunnasta siirtyvät vuoden 2023

alusta alkaen hyvinvointialueen tai toisen työnantajan pal-

velukseen. Muutos vaatii valmistelutyötä koko kuntaor-

ganisaation näkökulmasta, yhteistoimintaneuvottelujen

käymistä sekä henkilökunnan ajantasaista tiedotta-

mista. Esimiesten osaamista muutosjohtamisen näkökul-

masta vahvistetaan ja esimiehiä tuetaan muutostilan-

teessa.

Esimiesten itsensä johtamisen tukeminen ja työhyvinvointi

ovat painopistealueina vuoden 2022 osalta. Pitkittynyt Ko-

rona-tilanne ja muutoksen johtaminen vaativat huomion

kiinnittämistä myös esimiesten työhyvinvointiin.

 Aiempien vuosien tavoitteista tiedolla johtamista ja osaa-

misen johtamista kehitetään edelleen tulevana vuotena.

Esimiesten työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen

vahvistaminen on edelleen vuoden tavoitteena.
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Työnantaja lähtee valmistelemaan henkilökunnan työmat-

kaliikkumisen tukemista kestävän kehityksen tavoitteet

huomioiden.

Taloushallinnon ohjelmistot pidetään ajan tasalla ja vaati-

musten mukaisina yhteistyössä Ylöjärven ja Nokian kau-

punkien kanssa.  Vuoden 2022 aikana valmistaudutaan kil-

pailuttamaan taloushallinnon ohjelmistot huomioi-

den vuoden 2023 alusta toteutuva hyvinvointialueuudis-

tus.

Selvitetään elinkeinopalveluiden ja kunnan liiketoiminnal-

listen palveluiden (esim. jäähalli, kahvilatoiminta ja vapaa-

aikakeskus) järjestämisvaihtoehtoja ja eri vaihtoehtoihin liit-

tyviä juridisia, verotuksellisia ja toiminnallisia reunaehtoja.

Lentokentän alueen kehittämistä jatketaan yhdessä alueen

toimijoiden kanssa. Yritystonttien riittävyyttä turvataan ke-

hätien eteläpuolisten elinkeinoalueiden osayleiskaavan laa-

timisella sekä pyritään hankkimaan kunnan omistukseen

yksityisten omistamia rakentamattomia tontteja. Varmis-

tetaan sähköisen liikenteen edellytykset kunnan alueella.

Kunta on aktiivisesti mukana vuoden 2021 alussa alka-

neessa laajassa maakunnallisessa työllisyyskokeilussa yh-

dessä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Kokeilun aikana

kaikki muut työttömät työnhakijat paitsi 30 vuotta täyttä-

neet ansiopäivärahaa saavat, siirtyvät TE-toimistosta kun-

nan palveluiden piiriin. Tällä eduskunnan hyväksymällä ko-

keilulakiin perustuvalla palveluvastuun muutokselle valti-

olta kunnille halutaan tehostaa palvelua kokeilun kohderyh-

mään kuuluien työttömien työnhakijoiden ja alueen työn-

antajien osalta. Kokeilun avulla pyritään osaltaan helpotta-

maan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa turvaamalla

osaavan työvoiman saatavuutta kunnan ja alueen yrityk-

sissä. Toukokuussa 2022 voimaanastuva uusi pohjoismai-

nen työvoimapalvelumalli (=Poma) velvoittaa kuntia muun

muassa edelleen tiivistämään työttömälle tarjottavaa pal-

velua heti työttömyyden alkaessa.

Talousarvio on valmisteltu talousohjelmaa noudat-

taen. Hyvinvointialueiden käynnistymisen jälkeisten suun-

nitelmavuosien 2023–2024 kokonaislaskelmat on laa-

dittu viimeisimmän käytettävissä olevan tiedon mukai-

sesti.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

               

 
Toimintatulot  7 071 704  6 734 214  7 571 872  3 945 788  5 544 807

  Ulkoiset  7 039 976  6 734 214  7 571 872  3 945 788  5 544 807

  Sisäiset  31 728  
Toimintamenot -8 544 767 -9 424 112 -9 699 381 -5 480 783 -5 604 294

  Ulkoiset -8 158 250 -9 098 770 -9 364 611 -5 146 013 -5 269 524

  Sisäiset -386 517 -325 342 -334 770 -334 770 -334 770

Toimintakate -1 473 063 -2 689 898 -2 102 509 -1 534 995 -59 487

 
Poistot ja arvonalentumiset -24 095 -6 700 -6 700

Tilikauden tulos -1 497 157 -2 696 598 -2 134 209 -1 534 995 -59 487
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Investoinnit TP 2020 TA 2021   TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tulot 37 620 100 000 50 000 50 000 50 000

Menot -3 253 200 -5 755 000 -3 579 000 -1 050 000 -1 050 000

Henkilöstö       TP 2020 TA2021 TA 2022

Henkilötyövuodet 75,6 85,2 92,0

Informatiiviset tunnusluvut       TP 2020 TA2021 TA 2022

Taloudellisuus  
Maanhankintamenot, € 1 569 482 2 500 000 2 000 000

Maanmyyntitulot, € 4 755 863 4 800 000 5 450 000

Maanvuokraustulot, € 1 209 637 1 150 000 1 263 000
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Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö hyvinvointijohtaja Harri Rönnholm

Tehtävä

Hyvinvointilautakunta vastaa varhaiskasvatus-, esi- ja pe-

rusopetus-, lukiokoulutus- ja vapaa-ajan palveluiden sekä

Pirkkalan yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palveluiden järjestämisestä. Sen toiminta-alueelle kuu-

luvat muut toisen asteen koulutuksen palvelut. Hyvinvoin-

tilautakunta vastaa lisäksi vapaan sivistystyön ja taiteen

perusopetuksen palveluiden hankinnasta Pirkan opistolta ja

muilta toimijoilta.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Hyvinvointitoimialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. So-

siaali- ja terveydenhuollon uudistamista, sisällöllistä kehit-

tämistä sekä alueellista yhteistyötä uudistuksen toteutta-

miseksi jatketaan. Yhteistyövelvoite hyvinvointialueen

kanssa edellyttää tavoitteiden, yhteistyömuotojen ja työn-

jaon selkiyttämistä.

Toimintaa ohjaavat kuntastrategian mukaiset hyvinvoinnin

painopisteet; elinikäinen oppiminen, mielekäs arki ja syrjäy-

tymisen ehkäisy. Keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä varmistaa pal-

velujen jatkuvuus ja laatu hyvinvointialueen toiminnan

käynnistyessä.

Kehittämisen painopisteinä ovat ennaltaehkäisevät toimin-

tamallit, kunnan kasvuun ja kasvavaan palvelutarpeeseen

vastaaminen sekä digitaalisuutta ja teknologiaa hyödyntä-

vät toimintatavat. Tavoitteiden toteutumista edistetään

kehittämishankkeiden kautta.

Palveluverkkoselvitys päivitetään vastaamaan kunnan

muuttuneita ja tulevia tarpeita. Palvelutarpeen ennakoin-

nissa ja hankesuunnittelussa hyödynnetään tietojohtamis-

mallia. Sivistyspalveluiden vuoteen 2025 ulottuvan palve-

luverkkoselvityksen mukaisista kohteista etenevät Kirkon-

kylän koulun ja Pirkkala-kampuksen hankkeet. Vapaa-aika-

keskuksen ja Hyvinvointikorttelin hankesuunnittelua ja to-

teutusta jatketaan.

Talousarviossa on pyritty hallitsemaan kustannusten kas-

vua ottaen huomioon kunnan talousohjelma 2021–2024

sekä sote-uudistuksen vaikutukset kunnan valtionosuu-

teen. Valtion kohdistamat lisävelvoitteet (muun muassa

henkilöstömitoitukset, oppivelvollisuuden laajentaminen)

ja muut muutokset kasvattavat toimialan toimintamenoja

ja heikentävät toimintakatetta. Mahdollisia korona-avus-

tuksia ja erityisavustuksia haetaan hakukriteerien täytty-

essä.
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Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  22 969 216  24 276 429  24 974 823  3 217 414  3 275 924

 Ulkoiset  22 890 256  24 256 429  24 939 823  3 217 414  3 275 924

 Sisäiset  78 959  20 000 35 000

Toimintamenot -121 795 636 -131 855 361 -132 511 274 -52 979 945 -54 157 297

 Ulkoiset -105 899 873 -113 128 900 -113 850 184 -38 327 518 -39 504 870

 Sisäiset -15 895 764 -18 726 461 -18 661 090 -14 652 427 -14 652 427

Toimintakate -98 826 420 -107 578 932 -107 536 451 -49 762 531 -50 881 373

Poistot ja arvonalentumiset -768 114 -587 500 -570 800 -534 129 -540 386

Tilikauden tulos -99 594 534 -108 166 432 -108 107 251 -50 296 660 -51 421 759

Investoinnit TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -377 287 -497 000 -144 000 -850 000 -30 000

Henkilöstö TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet

Uudet vakanssit

996,7 1 040,0

1

1037,0

24
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Hyvinvointilautakunnan johto

Vastuuhenkilö hyvinvointijohtaja Harri Rönnholm

Tehtävä

Tulosalue käsittää hyvinvointilautakunnan toiminnan ja

johtamisen. Hyvinvointilautakunnan johdon tehtävänä on

ohjata päätösasioiden valmistelua ja koordinoida sekä tu-

kea hyvinvointitoimialan tulosalueiden toimintaa.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Hyvinvointilautakunnan johdon tulosalue tuottaa keskitet-

tyjä toimistotukipalveluja sekä hallinnoi yhteisiä suunnitte-

lun, kehittämisen ja avustusten määrärahojen käyttöä. Ke-

hittämisessä painottuvat hyvinvointialueen toimintaan val-

mistautuminen, Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus –

hankkeen (PirSote) toimeenpano, tietojohtamismallin ke-

hittäminen, kustannuskehityksen ennakointi ja hallintakei-

not sekä toimintaprosessien ja toimialan tietojärjestelmien

kehittäminen kunnan yhteisten linjausten mukaisesti.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  52 496  435 422  28 661

 Ulkoiset  52 496  435 422  28 661

 Sisäiset

Toimintamenot -774 651 -1 301 223 -794 909 -373 008 -381 961

 Ulkoiset -763 827 -1 285 091 -782 917 -373 008 -381 961

 Sisäiset -10 823 -16 132 -11 992

Toimintakate -722 154 -865 801 -766 248 -373 008 -381 961

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tulos -722 154 -865 801 -766 248 -373 008 -381 961
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Henkilöstö TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet 10,6 13,3* 11,4

*sis 2,5htv Tulevaisuuden sote-keskus hankeosuus
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Sosiaalipalvelut

Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Virpi Kokko

Tehtävä

Sosiaalipalvelujen tulosalue vastaa lapsiperheiden, aikuis-

ten, vammaisten ja maahanmuuttajien sosiaalipalveluista

Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Keskeisimmät toimintaa

ohjaavat lait ovat sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki, toi-

meentulotukilaki, vammaispalvelulaki ja kehitysvamma-

huoltolaki.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Sosiaalipalvelujen tarpeet ovat moninaisia, ja palveluja rää-

tälöidään moniammatillisessa yhteistyössä muun muassa

terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen

sekä työllisyys- ja vapaa-aikatoimen kanssa.

Lapsiperheiden palveluissa varaudutaan siihen, että halli-

tusohjelman mukainen, lastensuojelun sosiaalityöntekijöi-

den henkilöstömitoitusta koskeva lakimuutos (max. 35

asiakasta työntekijää kohden v. 2022–2023), tulee voimaan

1.1.2022.  Lasten ja perheiden palveluissa painotetaan edel-

leen systeemistä työskentelyä sekä lastensuojelun- että so-

siaalihuoltolain mukaisten asiakkaiden kanssa. Systeemistä

ajattelua ja työskentelymenetelmiä käytetään laajasti asia-

kastyössä myös niiden asiakkaiden kohdalla, jotka eivät va-

likoidu varsinaiseen tiimityöskentelyyn. Systeemisiä perhe-

keskeisiä tiimitapaamisia pyritään lisäämään vuodelle 2022

niin, että tapaamiset toteutuisivat säännönmukaisesti kah-

tena aamupäivänä viikosta.

Lapsiperheiden palveluissa palvelutarpeen arvioimista ke-

hitetään jatkossa yhteistyössä sosiaalipalveluiden nykyisen

palvelutarpeen arvioimisesta vastaavan työparin ja perhe-

neuvolan henkilöstön kanssa. Vuodelle 2022 luodaan tiimi,

joka vastaa sosiaalipalveluissa palvelutarpeen arvioimi-

sesta. Näin toimimalla asiakkaat saavat tarvittavan mo-

niammatillisen viranomaisyhteistyön sekä tarvittavat pal-

velut heti asiakkuuden alkuvaiheessa.

Työikäisten palveluissa vuoden 2022 aikana kehitetään so-

siaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintaa omana toimintana.

Tavoitteena on vahvistaa henkilöiden sosiaalista toiminta-

kykyä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää osallisuutta.

Omalla toiminnalla saadaan kustannus- ja laatuvertailua

suhteessa ostopalvelutuottajiin. Jalkautuvaa sosiaalityötä

lisätään koko työikäisten palveluiden tiimissä, mukaan lu-

kien kotouttamisaikaiset maahanmuuttaja-asiakkaat. Jal-

kautumisella tarjotaan kuntalaisille sosiaalityön ja palve-

luohjauksen riittävän varhainen ja matalan kynnyksen saa-

vutettavuus, sekä lisätään kotouttamisaikaisten asiakkai-

den digitaalisten palvelujen käytön osaamista. Palvelupol-

kujen sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi kehitetään yh-

teisvastaanottotoimintaa työikäisten palvelujen sosiaali-

työntekijöiden, terveyskeskuslääkärien ja psykiatristen sai-

raanhoitajien kanssa. Systeemisen aikuissosiaalityön mallia

kehitetään myös aikuisten sosiaalityössä.

Pirkkalan kunta on tehnyt Ely-keskuksen kanssa sopimuk-

sen vuosille 2015–2025 vastaanottaa kiintiöpakolaisia kaik-

kiaan 150 henkilöä, vuodessa noin 15 henkilöä. Pirkkalalla on

viime vuosina ollut suuria vaikeuksia löytää sopivia asuntoja

kiintiöpakolaisten asuttamiseen. Vuokrattavien perheasun-

tojen vaikean saatavuuden johdosta Ely-keskuksen kanssa

tehdyn sopimuksen mukaisen noin 15 pakolaisen vastaan-

ottaminen vuonna 2022 on suuri haaste.

Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikkö aloittaa 1.1.2022 toi-

mintansa osana Pirkanmaan omais- ja perhehoidon sekä

henkilökohtaisen avun keskusta. Omaishoidon tuen kritee-

rien ja palkkioiden yhtenäistämisen valmistelua jatketaan

hyvinvointialuetta koskien. Vammaispalvelun apuvälinei-

den ja asunnon muutostöiden käytännön toteutus siirtyy

1.1.2022 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskuk-

seen. Vammaispalveluihin esitetty kokoaikainen sosiaali-

työntekijä mahdollistaa Vesilahden palvelujen tasavertai-

sen ja pitkäjänteisen asiakaspalvelun sekä lyhentää palve-

lujen odotusaikoja Pirkkalassa.

Sosiaalipalvelut osallistuvat tulevan hyvinvointialueen toi-

minnan valmisteluun sitä tukevien PirSote –hankkeiden

kautta. Keskeisiä teemoja hanketyössä ovat monialaisen

yhteistyön lisääminen ja perhekeskustoimintamallin kehit-

täminen osaksi sote-keskuspalveluja.
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Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  3 362 098  3 632 944  3 903 039

 Ulkoiset  3 362 098  3 632 944  3 903 039

 Sisäiset

Toimintamenot -14 135 152 -15 246 016 -15 471 008

 Ulkoiset -13 712 460 -14 806 146 -15 002 632

 Sisäiset -422 692 -439 870 -468 376

Toimintakate -10 773 054 -11 613 072 -11 567 969

Poistot ja arvonalentumiset -14 967 -12 300 -900

Tilikauden tulos -10 788 021 -11 625 372 -11 568 869

Investoinnit TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -1 372
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Henkilöstö TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet

Uudet vakanssit

   Sosiaalityöntekijä

48,5 57,2 59,6

4

4

Informatiiviset tunnusluvut, Pirkkala TP 2020 TA 2021 TA 2022

Taloudellisuus

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien menot,

€/asukas 69 73 84

Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoitusten menot,

€/alle 18-vuotiaat 689 710 698

Toiminnalliset tunnusluvut

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12. 122 144 163

Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. 109 120 135

Lapsia sosiaalihuollon asiakkaina 31.12. 87 100 100

 Pisin jonotusaika perheneuvolaan, kk (ei kiireelliset asiat) 3 3

 Perhetyötä ja kotipalvelua saaneiden perheiden lukumäärä 160 160

Informatiiviset tunnusluvut, Vesilahti TP 2020 TA 2021 TA 2022

Taloudellisuus

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien

menot, €/asukas 64 85 78

Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoitusten

menot, €/alle 18 vuotiaat 984 986 1112

Toiminnalliset tunnusluvut

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12. 38 42 54

Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. 44 55 55

Lapsia sosiaalihuollon asiakkaina 31.12. 55 50 45

 Pisin jonotusaika perheneuvolaan, kk (ei kiireelliset asiat) 3 3

Perhetyötä ja kotipalvelua saaneiden perhei-

den lukumäärä 20 20

Asukastutkimuksen tavoitetaso TP 2020 TOT 2021 TA 2022

Muut sosiaalipalvelut 7,8 8,0

Asukastutkimusta ei toteutettu vuonna 2020 koronapandemian takia.
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Ikääntyneiden palvelut

Vastuuhenkilö vanhustyön johtaja Tuula Jutila

Tehtävä

Ikääntyneiden palvelujen tulosalue vastaa ikääntyneille

tarkoitetuista varhaisista palveluista, kotihoidosta, sen tu-

kipalveluista sekä asumis- ja hoivapalveluista Pirkkalan

yhteistoiminta-alueella. Tavoitteena on edistää ikäänty-

neiden hyvinvointia, toimintakykyä, turvallisuutta sekä pa-

rantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Keskeisimmät

toimintaa ohjaavat lait ovat vanhuspalvelulaki, sosiaali-

huoltolaki, omaishoitolaki ja perhehoitolaki.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

75 vuotta täyttäneiden määrän kasvu lisää ikääntyneiden

palvelutarpeita yhteistoiminta-alueella. Ennusteiden mu-

kaan yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa Pirkkalassa 63 % vuo-

teen 2025 mennessä. Vesilahdessa vastaava kasvu on 26

%. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt

voi elää itsenäisesti ja turvallisesti omassa kodissaan.

Ikääntyneiden palveluiden avulla tuetaan itsenäistä selviy-

tymistä ensisijaisesti ennakoivilla ja varhaisilla palveluilla.

Iäkkäiden henkilöiden palveluja uudistetaan hallituksen

linjauksen mukaisesti kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vai-

heessa valmisteltiin ympärivuorokautisen hoidon henkilös-

tömitoitusta koskevat säädösmuutokset. Henkilöstömitoi-

tus on 1.1.2022 alkaen 0,6 ja siirtymäajan jälkeen vähintään

0,7 työntekijää asiakasta kohti. Siirtymäaika on 1.4.2023

saakka. Vanhuspalvelulakiin lisättiin myös säännös palve-

lutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä

kansallisesti yhtenäisestä seuranta- ja arviointijärjestel-

mästä (RAI).  Kunnan on käytettävä RAI-arviointivälineis-

töä iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa, jos iäkäs

henkilö tarvitsee säännöllisesti annettavia sosiaalipalveluja.

Lakimuutoksilla on vaikutusta yhteistoiminta-alueelle

henkilöstömitoituksen nostamisella kaikissa ympärivuoro-

kautisen hoidon yksiköissä lain mukaiselle tasolle 1.1.2022.

Haasteena lain vaatimukselle mitoituksesta on alueellinen

voimakkaasti heikentynyt osaavan työvoiman saatavuus.

Säädösmuutokset vaikuttavat myös tehostetun palvelu-

asumisen ostopalvelujen kustannuksiin.

Lakiuudistuksen toisessa vaiheessa hallituksen esityksessä

vanhuspalvelu- ja sosiaalihuoltolakien säännösten yhteen-

sovittamisessa ehdotetaan lisättäväksi molempiin lakeihin

säännökset, joilla parannetaan kotiin annettavien palvelu-

jen saatavuutta ja laatua sekä edistetään kotihoidon hen-

kilöstön riittävyyttä. Lisäksi lakiluonnoksessa esitetään,

että kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen vä-

lillä on saatavilla monimuotoisia, joustavia, yhteisöllisiä ja

toimintakyvyn säilymistä tukevia asumis- ja palvelukoko-

naisuuksia.  Ikääntyneiden palvelut tekevät tiivistä yhteis-

työtä muiden toimijoiden kanssa, jotta asumisen ja

elinympäristöjen ratkaisuissa huomioidaan myös asuk-

kaat, joilla on liikuntakyvyn tai muistin rajoituksia. Asumis-

palvelupaikkojen tarpeet huomioidaan yhteistyössä kaa-

voituksen kanssa ja ikääntyneiden asumiseen liittyvien

mallien suunnittelussa hyödynnetään tietojohtamista.

Asumismuotojen monipuolistaminen on kirjattu myös

Pirkkalan kunnan suunnitelmaan ikääntyneen väestön hy-

vinvoinnin tukemiseksi 2021–2025 (Ikäohjelma). Ikäänty-

neiden kuntalaisten toiveita ja tarpeita koskeva kysely to-

teutettiin syksyllä 2021. Tuloksia hyödynnetään, kun edis-

tetään ja ennakoidaan ikääntyneille sopivien asumisratkai-

sujen toteuttamista.

Ikääntyneiden palvelut osallistuvat tulevan hyvinvointialu-

een toiminnan valmisteluun sitä tukevien PirSote –hank-

keiden kautta. Keskeistä toiminnan sisällön kehittämisessä

ovat moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin proses-

sin vakiinnuttaminen, kotiin vietävien digitaalisten palve-

luiden käyttöönotto (mm. kuvapuhelinpalvelut, lääketur-

vallisuutta edistävä teknologia) ja valmistautuminen ym-

pärivuorokautisten kotiin vietävien palveluiden käyttöön-

ottoon.  Lisäksi ikääntyneiden palvelut osallistuu maakun-

nalliseen kulttuurihyvinvoinnin palveluohjausta edistävään

hankkeeseen.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan muun muassa terveys-

tarkastuksilla, kuntoneuvonnalla ja vertaistuella. Omais-

hoidon tuen siirtymistä perhe- ja henkilökohtaisen avun

keskukseen on valmisteltu hoitoisuusluokkien ja tuen

myöntämisperusteiden yhdenmukaistamisella.
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Asumis- ja hoivapalveluiden laatua valvotaan suunnitel-

mallisesti.  Hyvinvointia tukeva neuvonta ja ohjaus 75-

vuotiaille järjestetään yhteistilaisuutena tai kotikäynteinä.

Talousarviovuonna käynnistyy vanhustyönkeskus Pirkan-

koivun peruskorjaus. Suunnittelua tehdään yhteistyössä ti-

lapalvelun kanssa. Mikäli peruskorjaus käynnistyy keväällä

2022, tästä aiheutuu yhden hoivayksikön asiakkaiden (15)

osalta väistötilan tarve. Asteittain voimaan tulleet asiakas-

maksulain muutokset vaikuttavat asiakasmaksutuottoa

pienentävästi. Ikääntyneiden palveluiden asiakastiedot

siirtyvät sosiaalihuollon kansalliseen arkistoon vuoden

2022 alusta lähtien.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  7 101 882  7 184 086  7 279 607

 Ulkoiset  7 101 882  7 007 486  7 279 607

 Sisäiset

Toimintamenot -17 151 753 -18 175 970 -18 771 185

 Ulkoiset -14 920 287 -15 884 739 -16 649 897

 Sisäiset -2 231 467 -2 291 231 -2 121 288

Toimintakate -10 049 872 -10 991 884 -11 491 578

Poistot ja arvonalentumiset -22 106 -21 000

Tilikauden tulos -10 071 977 -11 012 884 -11 491 578

Investoinnit TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -30 322
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Henkilöstö TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet

Uudet vakanssit

   Asiakasohjaaja

   Hoiva-avustaja

187,7 200,2 199,2

5

2

3

Informatiiviset tunnusluvut, Pirkkala TP 2020 TA2021 TA 2022

Taloudellisuus

Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut), €/as 138 123 138

Ikäihmisten omaishoidon nettomenot €/asukas 21 23 22

Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas 76 70 72

Lyhytaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas 29 34 30

Tehostetun palveluasumisen nettomenot €/asukas 205 222 245

Toiminnalliset tunnusluvut

Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelut ja kotisairaanhoito) 83 494 81 000 81 000

välitön asiakastyöaika/h 26 562 26 400 26 800

Tukipalveluasiakkaat 373 380 390

Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat 82 84 84

Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät 10 765 10 200 10 700

Lyhytaikaishoitopäivät 3 989 5 400 4 400

Tehostetun palveluasumisen (sis.ostopalvelun) asumisvuoro-

kaudet 41 548 42 300 44 800

Informatiiviset tunnusluvut, Vesilahti TP 2020 TA2021 TA 2022

Taloudellisuus

Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut), €/as 215 216 225

Ikäihmisten omaishoidon nettomenot €/asukas 22 27 22

Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas 152 155 146

Tehostetun palveluasumisen nettomenot €/asukas 227 220 251

Toiminnalliset tunnusluvut

Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelut ja kotisairaanhoito) 21 488 23 000 23 000

välitön asiakastyöaika/h 7 289 8 000 8100

Tukipalveluasiakkaat 139 140

Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat 15 22 20

Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät 5 867 5 810 5 800

Tehostetun palveluasumisen (sis.ostopalvelun) asumisvuorokau-

det 7 879 8 000 9 000

 joista lyhytaikaishoitopäivät 394 365 365

Asukastutkimuksen tavoitetaso TP 2020 TOT 2021 TA 2022

Vanhusten kotihoito 8,0 8,3

Vanhusten palveluasuminen 7,3 7,5

Asukastutkimusta ei toteutettu vuonna 2020 koronapandemian takia.
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Terveyspalvelut

Vastuuhenkilö ylilääkäri Tuomas Jukkola

Tehtävä

Terveyspalveluiden tulosalue vastaa perusterveydenhuol-

lon ja erikoissairaanhoidon palveluista Pirkkalan yhteistoi-

minta-alueella. Perusterveydenhuollon palvelut sisältävät

avosairaanhoidon, päivystyksen, suun terveydenhuollon,

terveyskeskussairaalan, kuntoutuspalvelut, terapiapalvelut,

neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, mielenter-

veys- ja päihdetyön sekä näihin liittyvät tukipalvelut. Kes-

keisimmät toimintaa ohjaavat säädökset ovat terveyden-

huoltolaki, neuvola-asetus ja erikoissairaanhoitolaki.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Terveyspalvelujen toiminnan lähtökohtina ovat hyvinvoin-

nin ja terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja

hoito sekä toimintakyvyn ylläpito. Kuntalaisia kannustetaan

vastuunottoon omasta terveydestään.

Vuonna 2022 valmistaudutaan tulevaan hyvinvointialuee-

seen. PirSote-hankkeen myötä Pirkanmaan tulevaisuuden

sote-keskusten toiminnan kehittämisen yhteisiä keskeisiä

painopisteitä ovat terveyskeskuksen sujuvat ja oikea-aikai-

set vastaanottopalvelut, lasten, nuorten ja perheiden koko-

naisvaltaiset ja asiakaslähtöiset palvelut, hyvinvoinnin ja

terveyden edistäminen moniammatillisella elintapaohjauk-

sella ja ehkäisevällä päihdetyöllä, sosiaali- ja terveyspalve-

lujen yhteistyön vankistaminen, sekä digitaalisen palvelu-

valikoiman monipuolistaminen.

Avosairaanhoidon vastaanottotyössä siirrytään hoidon jat-

kuvuuden parantamiseksi tiimimalliin. Moniammatillisissa

tiimeissä työskentelee 3-5 sairaanhoitajaa, 3-5 lääkäriä ja

tarvittaessa psykiatrinen sairaanhoitaja ja fysioterapeutti.

Tiimien tehtävänä on koordinoida ja huolehtia pitkäaikais-

sairaiden hoidosta. Lisäksi tiimit hoitavat yhdessä satun-

naiskävijät. Hoidon laadun ja suunnitelmallisuuden paran-

tamiseksi lisätään vastaanottojen valmistelua ja terveys- ja

hoitosuunnitelmien laatimista. Tavoitteena on luoda hoito-

polut erilaisille asiakkaille perustuen sekä hoidon tarpeen

kestoon että asiakkaan voimavaroihin ja sairauksien vai-

keusasteeseen.

Päihde- ja mielenterveyspalveluita vahvistetaan luomalla

ehkäisevän ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päih-

detyön verkosto, jonka tavoitteina on hoitopolkujen raken-

taminen ja palvelutarjottimen laaja käyttöönotto ja osaami-

sen lisääminen.

Uuden perhekeskus-toimintamallin suunnittelu jatkuu.

Perhekeskusmallilla tarkoitetaan lasten ja perheiden mata-

lan kynnyksen lähipalveluiden verkostoa, jossa lapsiperheet

saavat kokonaisvaltaista apua oikeaan aikaan. Tarvittava

apu ja tuki tuodaan perheen arkiympäristöön ja pyritään

välttämään asiakkaan ohjaamista palvelusta toiseen. Per-

hekeskus-toimintamallin suunnittelun rinnalla kulkee säh-

köisen perhekeskuksen valmistelu.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä oppilashuollon

henkilöstöä koulutetaan IPC-menetelmän käyttöön. IPC-

menetelmä on kuuden tapaamiskerran lyhytinterventio

nuorten lieviin mielialaongelmiin. Lisäksi terveydenhoitajille

järjestetään mielenterveyden ensiapukursseja. Nuorisopsy-

kiatrian työryhmän, kouluterveydenhuollon, sosiaalipalve-

luiden ja sivistyspalvelujen kanssa tiivistetään yhteistyötä

hoitopolkujen ja yhteisten käytänteiden juurruttamiseksi.

Suun terveydenhuollossa lisätään alueellista yhteistyötä ja

luodaan hoitopolkuja erityisesti ikääntyville, esimerkiksi ko-

tihoidon asiakkaille. Toimintaa organisoidaan PirSoten mal-

lin mukaan niin, että tiettyjä tehtäviä siirretään hammaslää-

käreiltä suuhygienisteille ja heidän tehtäviään edelleen

hammashoitajille. Näin hammaslääkäreiden työaikaa va-

pautuu oman erikoisosaamisensa hyödyntämiseen.

Digitaalisten palveluiden tarjontaa laajennetaan. Eri sai-

rausryhmien OmaOlo-oirearvioita otetaan vähitellen käyt-

töön. Teknisten sovellusten hankkimisen myötä sähköinen

ajanvaraus suoraan potilastietojärjestelmään onnistuu. Vi-

deovisitin käyttöönotto tuo etävastaanotot ja ammattilais-

ten väliset videokonsultaatiot mahdollisiksi. Uusi puhelin-

operaattori Telia mahdollistaa terveyspalveluiden oman ja
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tietoturvallisen chat-palvelun. Terveyspalveluihin on han-

kittu HOItuki, joka on selainpohjainen ohjekirjasto, joka

mahdollistaa nopean tiedonhaun terveydenhuollon am-

mattilaisille.

Asiakasmaksulain muutos aiheuttaa avosairaanhoidossa

hoitajan käyntimaksun poistumisen myötä tuloihin vähen-

nystä.  Asiakasmaksulain muutos vaikuttaa myös suun ter-

veydenhuollon tuloihin.

Lakimuutoksen myötä syöpäseulonnat laajenevat vuonna

2022. Suolistosyöpää aletaan seulomaan uutena syöpänä

ja kohdunkaulansyövän seulonta ulotetaan myös vanhem-

piin ikäryhmiin.

Erikoissairaanhoidon menojen kasvu on arvioitu huomioi-

den Pirkanmaan sairaanhoitopiirin antamat ennakkotiedot

ja vuoden 2021 toteuma.

Tulosalueelle esitetään kahta uutta vakanssia Pirkkalan vä-

estönkasvun ja täten lisääntyvän asiakasmäärän vuoksi:

Erikoistuvan lääkärin vakanssi avosairaanhoitoon ja ham-

mashoitajan vakanssi suun terveydenhuoltoon.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  9 531 207  9 860 957  10 470 916

 Ulkoiset  9 474 458  9 860 957  10 470 916

 Sisäiset  56 749

Toimintamenot -43 704 428 -45 597 678 -45 350 555

 Ulkoiset -42 344 887 -44 269 648 -43 943 548

 Sisäiset -1 359 541 -1 328 030 -1 407 007

Toimintakate -34 173 220 -35 736 721 -34 879 639

Poistot ja arvonalentumiset -28 464 -20 400 -49 000

Tilikauden tulos -34 201 684 -35 757 121 -34 928 639
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Investoinnit TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -140 831

Henkilöstö TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet

Uudet vakanssit

   Hammashoitaja

   Erikoistuva lääkäri

170,9 177,4 181,8

2

1

1
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Informatiiviset tunnusluvut, Pirkkala TP 2020 TA 2021 TA 2022

Taloudellisuus

Perusterveydenhuollon nettomenot, €/asukas 580 576 599

Terveyskeskussairaalan nettomenot, €/asukas 97 106 101

Erikoissairaanhoidon nettomenot, €/asukas 1 074 1 082 1 098

Toiminnalliset tunnusluvut

Vastaanottokäynnit

Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä 16 091 24 500 24 000

Sairaanhoitajan vastaanotolla 11 769 17 500 17 500

Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) 11 870 13 000 13 600

Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) 8 591 10 000 9 300

Mielenterveyskäynnit 5 236* 4 800 3 200

Suun terveydenhuollon käynnit 28 512 26 500 23 000

Terveyskeskussairaala

Hoitopäivät 8 432 9 625 9125

Hoitojaksot 767 1 050 1140

 * omana palveluna 2 558, ostopalveluna Tampereelta 2 678

Informatiiviset tunnusluvut, Vesilahti TP 2020 TA2021 TA 2022

Taloudellisuus

Perusterveydenhuollon nettomenot, €/asukas 658 673 677

Terveyskeskussairaalan nettomenot, €/asukas 81 93 101

Erikoissairaanhoidon nettomenot, €/asukas 1 100 1 201 1 204

Toiminnalliset tunnusluvut

Vastaanottokäynnit

Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä 4 090** 4 400 4 400

Sairaanhoitajan vastaanotolla 3 144 4 600 4 200

Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) 2 519 2 300 2 700

Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) 1 215 1 800 1 400

Mielenterveyskäynnit 1 175*** 1 000 1 000

Suun terveydenhuollon käynnit 3 182 5 200 5 200

Terveyskeskussairaala

Hoitopäivät 1 436 1 825 1 825

Hoitojaksot 138 160 225

** omana palveluna 3 645, päivystyskäynnit Lempäälän tk:ssa 445

***omana palveluna 820, ostopalveluna Tampereelta 355

Asukastutkimuksen tavoitetaso TP 2020 TOT 2021 TA 2022

Äitiys- ja lastenneuvola 8,7 8,9

Terveyskeskuspalvelut 8,6 8,8

Hammaslääkäripalvelut 8,5 8,8

Asukastutkimusta ei toteutettu vuonna 2020 koronapandemian takia.
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Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä

Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat kunnallinen

päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasva-

tus sekä tulosidonnainen palveluseteli päiväkotitoimintaan

ja kerhotoiminnan palveluseteli. Keskeisin toimintoja sääte-

levä laki on varhaiskasvatuslaki. Kunta maksaa lakisääteistä

kotihoidon tukea sekä yksityisen hoidon tukea ja siihen

kuntalisää. Toimintaa säätelee laki lasten kotihoidon ja yk-

sityisen hoidon tuesta.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Kunnassa toimii 11 kunnallista päiväkotia, avoimen varhais-

kasvatuksen toimipiste sekä 11 kunnallista perhepäivähoita-

jaa. Kunnan alueella toimii kaksi palvelusetelipäiväkotia,

yksi palvelusetelikerho sekä keskimäärin kuusi yksityistä

perhepäivähoitajaa. Yksityisen hoidon tuella perheisiin pal-

kataan vuosittain keskimäärin kymmenen työsuhteista hoi-

tajaa.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on voimassa

seutusopimus palveluiden ostosta ja myynnistä. Seudulla

tehdään yhteistyötä varhaiskasvatussuunnitelmien ja laa-

dun arvioinnissa, yliopistoyhteistyöhankkeessa sekä osaa-

misen kehittämisessä. Seutuyhteistyötä tehdään myös yk-

sityisen varhaiskasvatuksen ohjauksessa ja valvonnassa

sekä digitaalisten asiakastietojärjestelmien kehittämisessä.

Varhaiskasvatuksen seudullisen tiekartan avainalueita ovat

lasten ja perheiden tuki, palveluiden saavutettavuus ja seu-

dulliset käytännöt, veto- ja pitovoimainen varhaiskasvatus

sekä osaamisen kehittäminen.

Toiminta- ja oppimisympäristön kehittämisessä huomioi-

daan varhaiskasvatuslain painottamat lasten ja huoltajien

osallisuus, lapsen edun ensisijaisuus sekä moniammatilli-

nen yhteistyö. Korona-ajan jälkeinen toiminta vaatii yhteis-

työn ja yhteisöllisyyden uudelleen rakentamista niin lasten,

huoltajien kuin henkilöstönkin parissa. Varhaiskasvatuksen

teemana on positiivinen pedagogiikka. Siihen sisältyy edel-

leen tunne ja vuorovaikutuskasvatus viiden tähden vihjei-

neen sekä Huomaa hyvä -ajattelun mukainen toiminta.

Varhaiskasvatuksessa yhtenä strategiaa toteuttavana pai-

nopistealueena on digitalisaatio.

“Digi tutuksi” –hankeen avulla varhaiskasvatukseen on

saatu digitutor kehittämään ja ohjaamaan digiasioita- ja

menetelmiä lasten kanssa työskentelyyn. Hankkeen myötä

Pirkkalan varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintätekniikan

kehittämissuunnitelma päivitetään ja sitä hyödynnetään

pedagogisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja digi-

talisoimiseen.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteinen arki- ja luon-

toliikunnanhanke “Pienten askelten polut” jatkuu. Lukuilo -

hanke yhdessä varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuk-

sen kanssa jatkuu kevään 2022. Hankkeen tavoitteena on

vahvistaa lasten kielenoppimisen ja lukutaidon osa-alueita.

Kaupunkiseudun yhteinen OKM:n rahoittama Varhaiskas-

vatuksen inkluusiohanke toteutetaan ajalla 1.8.2021-

31.12.2022. Pirkkala toimii Tampereen ohella hankkeen toi-

sena isäntäkuntana.

Varhaiskasvatuksella ja lasten ja nuorten koulutuksella on

yhteisenä strategisena painopisteenä palveluohjauksen ke-

hittäminen. Palveluohjauksen ja tiedonsiirron prosesseja

päivitetään asiakasnäkökulma huomioiden. Palveluohjauk-

sen kehittämisellä pyritään systemaattisesti ohjaamaan

perheitä alueittain lähipalveluihin, jotta yhtenäinen opin ja

kasvun polku toteutuisi mahdollisimman hyvin. Kasvun ja

opin polku -mallia kehitetään edelleen Soljan lastentalon

toiminnasta saatujen kokemusten myötä. Pirkkala-kam-

puksen suunnittelu ja toteutus etenee. Varhaiskasvatuksen

paikkatarpeen kehitystä, hankkeiden ajoitusta ja mitoitusta

arvioidaan osana palveluverkkoselvitystä tietojohtamis-

mallia hyödyntäen.

Varhaiskasvatuksen perheohjauksella autetaan vanhempia

löytämään omia voimavaroja ja tarjotaan perheille tukea

vanhemmuuteen, kasvatukseen, vuorovaikutukseen ja ar-
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jen eri tilanteisiin, kun perheen omat keinot eivät tunnu riit-

tävän. Perheryhmätoimintaa aloitellaan perheohjauksen

puitteissa ja sitä muokataan asiakkaitten tarpeitten mu-

kaan. Nepsy (neuropsykiatrinen kuntoutus) toimintaa jatke-

taan ja kehitetään monialaisten toimijoiden kanssa. Neuro-

psykiatristen valmentajien määrää on lisätty kouluttautu-

misella. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoisuutta ja me-

netelmäosaamista Nepsy-asioissa kehitetään. Nepsy-info-

pisteen toimintaa on laajennettu varhaiskasvatusikäisten ja

alakoululaisten lisäksi koskemaan myös isompia koululai-

sia.

Käyttötaloudessa huomioidaan asiakasmaksujen alenemi-

nen ja palvelusetelikulujen nousu, kun asiakkaiden omavas-

tuuosuus pienenee asiakasmaksulain muutosten seurauk-

sena. Varhaisen tuen kriteereitä arvioidaan ja tarkistetaan

lapsen tilanne ja tuen tarpeet huomioon ottaen. Palveluoh-

jauksella tiivistetään varhaiskasvatuspaikkojen käyttöä.

Henkilöstösuunnittelulla varaudutaan henkilöstörakenteen

muutokseen sekä koulutetun henkilöstön saatavuuteen

siirtymäajan puitteissa (2030) muun muassa vakanssi-

muutoksilla ja luomalla varhaiskasvatuksen sosionomin

tehtävänkuva. Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään

vuoden 2022 aikana. Varhaiskasvatuksen laatu- ja arvioin-

tityötä jatketaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuk-

sen (Karvi) ohjeistuksen mukaisesti kehittämällä omaa toi-

mivaa mallia. Varaudutaan 1.8.2022 voimaan tulevan var-

haiskasvatuslain muutoksiin lasten oppimisen ja kehityksen

tuen osalta.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  1 265 628  1 307 020  1 394 500  1 428 920  1 527 518

 Ulkoiset  1 265 628  1 307 020  1 394 500  1 428 920  1 527 518

 Sisäiset

Toimintamenot -14 145 949 -15 873 397 -16 041 679 -16 278 864 -17 163 075

 Ulkoiset -10 944 477 -12 271 742 -12 577 883 -12 815 068 -13 699 279

 Sisäiset -3 201 472 -3 601 655 -3 463 796 -3 463 796 -3 463 796

Toimintakate -12 880 321 -14 566 377 -14 647 179 -14 849 944 -15 635 557

Poistot ja arvonalentumiset -3 786 -3 800 -10 500 -10 794 -11 539

Tilikauden tulos -12 884 107 -14 570 177 -14 657 679 -14 860 738 -15 647 096
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Investoinnit TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -20 280 -100 000

Henkilöstö TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet 197 201,7 206,0

Informatiiviset tunnusluvut TP 2020 TA 2021 TA 2022

Taloudellisuus

Isojen päiväkotien käyttö %

väh. 3 osastoa, ei tilarajoitteita) 72,1 88 88

Toiminnalliset tunnusluvut

0-5 vuotiaat lapset 31.12. 1 362 1 288 1268

Käytössä olevat paikat 31.12. (laskennallinen kapasiteetti)

Päiväkodit 945 973 973

Perhepäivähoito 48 44 32

Ostopalvelut (seutusopimus ja muut) 10 10 10

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk 28 30 20

Palveluseteli, kokoaikainen varhaiskasvatus 213 210 210

Kotihoidon tuki, lapsia keskimäärin/kk 238 250 205

Asukastutkimuksen tavoitetaso TP 2020 TOT 2021 TA 2022

Varhaiskasvatus 8,7 9,0

Avoin varhaiskasvatus 8,8 9,0

Asukastutkimusta ei toteutettu vuonna 2020 koronapandemian takia.
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Lasten ja nuorten koulutus

Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Mika Luukkanen

Tehtävä

Tulosalue vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäi-

vätoiminnan, lukiokoulutuksen sekä opiskeluhuollon psy-

kososiaalisten tukipalvelujen järjestämisestä. Keskeisim-

mät toimintoja säätelevät lait ovat oppivelvollisuuslaki, pe-

rusopetuslaki, lukiolaki ja oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Esi- ja perusopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa jär-

jestetään seitsemässä oppilaitoksessa; viidessä alakou-

lussa, yhdessä yhtenäiskoulussa ja yhdessä yläkoulussa.

Lukiokoulutusta annetaan Pirkkalan yhteislukiossa. Opiske-

luhuollon psykososiaaliset palvelut, eli koulukuraattori-,

koulupsykologi- ja koulujen psykiatrisen sairaanhoitajan

palvelut toimivat tiimirakenteella osana tulosalueen toi-

mintaa.

Kouluissa ja opiskeluhuollossa jatketaan vuonna 2022 toi-

minnallista teemaa “Yhdessä - vuorovaikutus ja hyvin-

vointi”. Keskiössä on yhteisöllisyyden uudelleen rakentami-

nen koronapandemian jäljiltä. Koronan vaikutusten tasaa-

miseksi saatua valtionavustusta käytetään monipuolisesti

eri tuen muotoihin kevään aikana. Opiskeluhuollon koulu-

kuraattori- ja koulupsykologipalvelujen henkilöstömitoi-

tusta parannetaan valtionavustuksen avulla.

Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia edistetään moni-

puolisesti sekä yhteisöllisen että yksilöllisen opiskeluhuol-

totyön kautta. Lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyviä

teemoja käsitellään oppilaiden ikä- ja kehitystaso huomioi-

den. Nepsy-oireisten lasten ja nuorten tukemiseen, nepsy-

valmennukseen ja henkilöstön nepsy-osaamiseen panos-

tetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Tunne- ja

vuorovaikutustaitojen kehittämistä jatketaan koulukohtai-

sen toimenpideohjelman avulla. Kaikissa kouluissa on käy-

tössä hyvinvoinnin toimintamalli, kiusaamisen ennaltaeh-

käisyyn ja puuttumiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön

ohjauksella päivitetään kuntakohtainen toimenpideoh-

jelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi.

Tulosalueella tehdään seudullista yhteistyötä. Oppilaiden

joustavaa hakeutumista Tampereen kaupunkiseudun kou-

luihin toteutetaan seutusopimuksen avulla. Opetuspalve-

luiden seudullista kehittämistä ohjaa yhdessä valmisteltu

tiekartta. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja yhteisiä

hankkeita koordinoiva seudullinen Osake-toimintamalli

tarjoaa laadukasta täydennyskoulutusta ja tukea kuntien

kehittämistyöhön. Kasvatus- ja opetustoiminnan laatua ar-

vioidaan seudullisesti laaditun arviointisuunnitelman

avulla.

Valtakunnallisen perusopetuksen oppimisen arvioinnin uu-

distustyöllä pyritään parantamaan arvioinnin tasalaatui-

suutta ja arviointitapojen monipuolisuutta. Pirkkalassa pa-

nostetaan arviointiuudistuksessa henkilöstön osaamisen

kehittämiseen sekä oppilaiden ja huoltajien tietoisuuden li-

säämiseen arviointiin vaikuttavista tekijöistä. Joustavaa

esi- ja alkuopetuksen toimintaa käynnistetään kaikissa kou-

luissa.

Lasten ja nuorten koulutuksessa toteutetaan useita valta-

kunnallisia kehittämishankkeita; Uudet lukutaidot, Lukui-

loa, Pienten askelten polut, Inkluusio ja Sitouttava kouluyh-

teisötyö (SKY). SKY-hankkeen avulla palkataan koulunuori-

sotyöntekijät sekä Nuolialan että Suupanniityn kouluihin.

Tieto- ja viestintätekniikan oppilaskäyttöä (tvt) ja tukea ke-

hitetään sekä kiinnitetään erityistä huomiota tvt-opetus-

käytön suunnitelman toimeenpanoon. Aivot - yhdessä

käyttöön on ympäristöopin opetukseen seudullisesti laa-

dittu innovatiivinen sähköinen oppimateriaali, joka otetaan

laajamittaisesti käyttöön. Harrastava Pirkkala –hankkeen

myötä tarjotaan laadukasta, maksutonta ja monipuolista

harrastustoimintaa perusopetuksen oppilaille koulupäivän

yhteyteen kaikilla kouluilla Harrastamisen Suomen mallin

mukaisesti.

Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin polut ja palveluverkko

uudistuvat. Kirkonkylän koulun perusparannus- ja laajen-

nushankkeen rakennustyöt jatkuvat. Pirkkala-kampuksen

rakennustyöt jatkuvat, joten väistötiloja tarvitaan vielä vuo-

sina 2023-2024. Pirkkala-kampuksen toimintamallia ja –
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kulttuuria rakennetaan kaikkien kampuksessa toimivien ta-

hojen kanssa. Palveluohjauksen kehittämisellä yhdessä

varhaiskasvatuksen kanssa pyritään systemaattisesti oh-

jaamaan perheitä alueittain lähipalveluihin, jotta yhtenäi-

nen opin ja kasvun polku toteutuisi mahdollisimman hyvin.

Palveluverkkoselvitystyö käynnistetään.

Lukiokoulutuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyt-

töön vaiheittain. Uuteen oppivelvollisuuslakiin sisältyvä toi-

sen asteen maksuttomuus laajenee lukio-opiskelussa ikä-

luokka kerrallaan. Kaksoistutkinto-opiskelijoiden lukioyh-

teistyötä jatketaan Tredun ilmailualan koulutuksen kanssa.

Oppivelvollisuuden laajentamisen kokonaisuuteen liitty-

vään tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen

(TUVA) järjestämiseen on haettu järjestämislupaa Opetus-

ja kulttuuriministeriöstä. TUVA-koulutuksen järjestämiseksi

valmistellaan seudullisesta mallia.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  1 356 411  1 723 000  1 667 000  1 545 608  1 495 804

 Ulkoiset  1 336 053  1 703 000  1 632 000  1 545 608  1 495 804

 Sisäiset  20 358  20 000 35 000

Toimintamenot -28 072 747 -32 358 287 -32 764 806 -32 884 916 -33 065 248

 Ulkoiset -20 257 253 -22 148 795 -22 422 532 -22 542 642 -22 722 974

 Sisäiset -7 815 494 -10 209 492 -10 342 274 -10 342 274 -10 342 274

Toimintakate -26 716 336 -30 635 287 -31 097 806 -31 339 308 -31 569 444

Poistot ja arvonalentumiset -635 240 -475 000 -471 000 -481 925 -485 781

Tilikauden tulos -27 351 575 -31 110 287 -31 568 806 -31 821 233 -32 055 225

Investoinnit TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -119 187 -397 000 -126 000 -700 000
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Henkilöstö TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet

Uudet vakanssit

   Tuntiopettaja

   Perusopetuksen lehtori

   Oppilaanohjauksen lehtori

   Erityisopettaja

   Koulunkäynninohjaaja

330,9 353,0 343,0

13

2

4

1

1

5

Informatiiviset tunnusluvut TP 2020 TA 2021 TA 2022

Taloudellisuus

Esi- ja perusopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

nettomenot, €/oppilas 8 068 8 729 9 660

Lukion nettomenot, €/oppilas 5 501 6 405 7 090

Toiminnalliset tunnusluvut

Oppilasmäärä

Esiopetus 302 270 280

Perusopetus 2 487 2 534 2560

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 450 440 445

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito 264 224 250

Lukio 279 270 280

Perusopetuksen jälkeen jatkokoulutuspaikan saaneet,

määrä % 100 100 100

Asukastutkimuksen tavoitetaso TP 2020 TOT 2021 TA 2022

Esiopetus 9,3 9,3

Perusopetus, 1-6 luokat 8,9 8,9

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 8,8 8,9

Perusopetus, 7-9 luokat 8,7 8,8

Lukio 8,9 9,0

Asukastutkimusta ei toteutettu vuonna 2020 koronapandemian takia.
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Hyvinvointia edistävät palvelut

Vastuuhenkilö vs. vapaa-aikapäällikkö Kati Hämäläinen-Myllymäki

Tehtävä

Hyvinvointia edistävät palvelut muodostuvat liikunta-,

nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuripalveluista sekä vapaasta si-

vistystyöstä ja taiteen perusopetuksesta.

Liikuntapalvelut vastaa liikuntapaikkojen käytöstä ja vuo-

roista sekä järjestää ohjaus- ja koulutustoimintaa, antaa lii-

kuntaneuvontaa, suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtu-

mia sekä tukee urheilu- ja liikuntaseurojen toimintaa. Toi-

mintaa ohjaa liikuntalaki.

Nuorisopalvelut luo edellytyksiä ohjatulle ja valvotulle nuo-

risotoiminnalle, tukee syrjäytymisen ehkäisyä ja nuorten

kasvua sekä järjestää leiri- ja ryhmätoimintaa. Osa nuoriso-

palveluja on nuorten osallisuutta edistävä toiminta. Toi-

mintaa ohjaa nuorisolaki.

Kirjasto järjestää kuntalaisten tieto- ja kirjastopalvelut

osana koko Pirkanmaan kattavaa yhteistyöjärjestelmää.

Kirjastotoimintaa ohjaa laki yleisistä kirjastoista.

Kulttuuripalvelut koordinoi ja järjestää kulttuuri- ja vapaa-

ajan tapahtumia, vastaa museo- ja taidenäyttelytoimin-

nasta sekä tukee yhteisöjen ja yksittäisten harrastajien kult-

tuuritoimintaa. Kulttuuripalvelut koordinoi kunnan julkista

taidehankintaa  sekä vastaa kunnan taidekokoelmista. Toi-

mintaa ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta.

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen

oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä,

tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle ete-

nevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri tai-

teenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuk-

sia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan

ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Digitaalisia nuorisopalveluita kehitetään ja ne vakiinnute-

taan osaksi muuta toimintaa. Digitaalisia nuorisopalveluita

ovat muun muassa verkossa toimiva nuorisotila chat-pal-

veluineen ja sosiaalisen median erilaiset palvelut. Koulu-

nuorisotyötä tehdään yhdessä koulujen kanssa ja toiminta-

malleja kehitetään osana koulujen päivittäisiä toimintoja.

Nuorten harrastustoiminnan ja etsivän harrastustoiminnan

kehittäminen painottuu niihin nuoriin, jotka eivät ole löytä-

neet mieluisaa tekemistä vapaa-ajallaan. Edellä mainitut

toimintamuodot ovat osa kunnan yhteistä nuorten ennal-

taehkäisevää mielenterveystyötä.

Liikkuvaa nuorisotyötä toteutetaan yhtenä nuorisopalvelui-

den työmuotona kattaen myös kunnan reuna-alueet. Liik-

kuvaa nuorisotilaa hyödynnetään laajemmin myös muun

muassa koulujen välituntitoiminnassa, lasten ja nuorten lii-

kunnassa ja muussa yhteistyössä. Vanhemmuutta tuetaan

esimerkiksi vertaistukiryhmässä murrosikäisten nuorten

vanhemmille. Liikkuvaa nuorisotilaa hyödynnetään laajem-

min myös muissa hyvinvointia edistävissä palveluissa ja ta-

pahtumissa esimerkiksi pop up -kirjastona.

Nuoliala –keskusta kehitetään edelleen. Nuorisopalveluiden

ja kirjaston yhteistyötä kehitetään mm. järjestämällä peli-

iltoja, elokuvia, lasten- ja nuorten konsertteja, kirjastoseik-

kailuja ja niin edelleen. Kannustetaan ja osallistetaan nuoria

myös oman taiteen esittämiseen esimerkiksi Open Mic

(lava on vapaa) -tapahtumilla.

Kirjastopalveluissa kehitetään Nuolialan kirjaston omatoi-

mipalveluita. Kirkonkylän kirjaston uusien tilojen rakentu-

essa erilaisten toimintojen ja käytäntöjen suunnittelu on

vuoden tärkeimpiä hankkeita. Lukutaidon edistämistä pe-

rusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten ja

nuorten koulutuksen kanssa tehdyn yhteistyösuunnitelman

mukaisesti tarjoten sisältöjen avaamista ja opastusta jokai-

selle luokka-asteelle. Käyttöön otetaan yhdessä varhais-

kasvatuksen kanssa tehty yhteistyösuunnitelma.
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Liikuntapalveluissa vahvistetaan yhteistyötä eri sidosryh-

mien kanssa. Liikuntapalveluissa jatketaan soveltavan lii-

kunnan kehityskumppanuushanketta, jonka tarkoituksena

on tukea ja kehittää soveltavan liikunnan palveluita, jotta se

vastaa paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Erityisliikun-

nanohjaaja tukee myös paikallisia yhdistyksiä, seuroja ja jär-

jestöjä kaikille avoimen liikunnan järjestämisessä. Varhais-

kasvatuksen kanssa tehtävää lasten liikunnallisen elämän-

tavan edistämistä jatketaan ja pyritään tarjoamaan erilaisia

liikuntamahdollisuuksia lapsille ja nuorille.

Liikuntaneuvontaa tehostetaan kaiken ikäisille. Liikunta-

neuvonnassa pyritään laatimaan muun muassa liikunnal-

lista elämäntapaa tukevia ja aktivoivia liikuntaohjelmia asi-

akkaan omasta lähtökohdasta. Vapaa-aikakeskuksen asia-

kaspalvelussa, mukaan lukien kunnan tilavaraukset, kehite-

tään sähköistä asiointia. Tilojen käyttö- ja maksuperusteita

tarkistetaan aikuisten toiminnan osalta.

Kulttuuripalveluissa toteutetaan suunnitelmallista kulttuu-

rihyvinvoinnin kokonaisuutta yhdessä kunnan muiden pal-

veluiden ja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Kulttuuripalvelut koordinoi kokonaisuutta ja työn pohjana

toimii vuonna Pirkkalan kulttuurihyvinvointisuunnitelma.

Kulttuuripalvelut on mukana Pirkkala 100 -juhlavuoden

suunnittelussa ja valmistelevissa toimenpiteissä sekä to-

teutuksessa. Muinaismarkkinat on tapahtumana vakiinnut-

tanut paikkansa kulttuuri- ja matkailutapahtumana. Tapah-

tumaa ja sen näkyvyyttä laajennetaan ja muinaisaika näkyy

teemana myös muussa toiminnassa. Museokeskus Vaprii-

kin Birckala 1017-näyttelyn pohjalta laaditaan Pirkkalaan

soveltuva näyttelysuunnitelma, jossa keskeistä on näytte-

lylle soveltuvien tilojen löytäminen, näyttelyn käsikirjoitus,

sekä aineiston saatavuus verkossa. Prosenttiperiaatetta py-

ritään toteuttamaan julkisissa taidehankinnoissa. Kulttuuri-

palvelut koordinoi taidetta kunnan rakennushankkeissa.

Museon ja taiteen kokoelmatyön kehittäminen jatkuu ko-

koelmapoliittisen ohjelman valmistelulla. Seutuyhteistyötä

jatketaan edelleen seutumuseoyhteistyömallia kehittä-

mällä ja toteuttamalla. Pirkkala on yhteistyökuntana mu-

kana Tampereen ja Pirkanmaan 2026-kulttuuripääkau-

punki -hankkeen kolmivuotisessa jatkohankkeessa.

Pirkan opisto järjestää Pirkkalassa taiteen perusopetusta ja

vapaata sivistystyötä. Koulutuksen osaamisperusteisuutta

parannetaan ja tuotannossa tehdään entistä enemmän

seudullista yhteistyötä kehittämisraporteissa esitettyjen

linjausten mukaisesti. Opiston viestintää kehitetään entistä

saavutettavammaksi ja asiakaspalautetta kerätään entistä

tarkemmin eri asiakasryhmiltä.

Tampereen kaupunkiseudun kanssa tehtävää yhteistyötä

jatketaan muun muassa vapaa-aikapalveluiden seudullisen

tiekartan tavoitteita ja toimenpiteitä tukemalla. Tiekartta si-

sältää jo käynnissä olevia toimenpiteitä ja erilaisia hank-

keita.



58

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  131 325  133 000  231 100  242 886  252 602

 Ulkoiset  129 473  133 000  231 100  242 886  252 602

 Sisäiset  1 852

Toimintamenot -2 867 883 -3 302 790 -3 317 132 -3 443 157 -3 547 013

 Ulkoiset -2 054 746 -2 462 739 -2 470 775 -2 596 800 -2 700 656

 Sisäiset -813 137 -840 051 -846 357 -846 357 -846 357

Toimintakate -2 736 559 -3 169 790 -3 086 032 -3 200 271 -3 294 411

Poistot ja arvonalentumiset -62 060 -55 000 -39 400 -41 410 -43 066

Tilikauden tulos -2 798 619 -3 224 790 -3 125 432 -3 241 681 -3 337 477

Investoinnit TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -64 642 -18 000 -150 000 -30 000

Henkilöstö TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet 36,1 37,2 36,0
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Informatiiviset tunnusluvut TP 2020 TA 2021 TA 2022

Taloudellisuus

Kunnan rahoitusosuus Pirkan opistosta, €/opetustunti* 11 14 14

Nuorisopalveluiden nettomenot, €/asukas 23 27 27

Nuorisopalveluiden nettomenot, €/alle 29-vuotias

Kulttuuripalveluiden nettomenot, €/asukas 13 15 17

Liikuntapalveluiden nettomenot, €/asukas 41 39 38

Kirjastopalveluiden nettomenot, €/asukas 54 55 56

Toiminnalliset tunnusluvut

Opiskelijamäärä Pirkkalassa 3 179 3 600 3 300

Opetustunnit/vuosi Pirkkalassa 12 544 13 800 14 260

Kirjaston lainat kpl/vuosi 353 857 372 000 372 000

Kirjaston aineiston hankinta kpl/vuosi 8 456 7 500 7 500

Asukastutkimuksen tavoitetaso TP 2020 TOT 2021 TA 2022

Kirjastopalvelut 9,0 9,2

Liikuntapalvelut 8,6 8,8

Nuorisopalvelut 8,5 8,7

Kulttuuripalvelut 8,1 8,1

Vapaa-aikakeskus 8,5 8,5

Asukastutkimusta ei toteutettu vuonna 2020 koronapandemian takia.
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Yhdyskuntalautakunta

Vastuuhenkilö yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen

Tehtävä

Yhdyskuntalautakunnan alaista toimintaa on yhdyskunta-

lautakunnan johto, ruoka- ja puhtauspalvelu, tilapalvelu,

yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut, pelastustoimi, vesi-

huoltolaitos ja yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta.

Yhdyskuntatoimiala huolehtii rakennetulle ja muulle ympä-

ristölle asetettujen tavoitteiden kehittämisestä ja valvon-

nasta. Toimialalla tuotetaan lisäksi kunnalliseen rakentami-

seen ja tekniseen huoltoon liittyvien toimintojen suunnitte-

lua, toteuttamista ja ylläpitoa. Ruokapalvelut tuottavat pal-

veluja hyvinvointitoimialalle sekä järjestävät kunnan käy-

tössä olevien rakennusten puhtaanapitopalveluja. Toi-

mialan palveluja, tuotteita ja tehokkaampia toteuttamista-

poja pyritään kehittämään ja tehostamaan jatkuvasti. Pirk-

kala luo kasvavana kuntana edellytykset sekä mahdollisuu-

det innovatiiviseen toimintaan. Palveluiden kehittämisessä

valmiudet uudistuviin ratkaisuihin ovat keskeisiä pyrittä-

essä toiminnan tehostamiseen ja uudistamiseen.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Vuoden 2022 keskeisenä teemana on toimiva ja viihtyisä

yhdyskuntarakenne. Valmistelussa on kaksi merkittävää

osayleiskaavaa. Kehätien eteläpuolisten elinkeinoalueiden

osayleiskaava, jolla pyritään luomaan mahdollisuudet tule-

valle elinkeinoelämän asemakaavoitukselle ja tonttiluovu-

tukselle. Toinen merkittävä yleiskaavatyö on Partolan

osayleiskaavan muutos, jolla vastataan alueen tulevaan ra-

kenteelliseen muutokseen Pirkanmaan maakuntakaavan

2040 mukaisesti. Asemakaavoituksessa pyritään moni-

puoliseen kaavatuotantoon asumisen, elinkeinoelämän- ja

palvelutuotannon sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden tar-

peiden mukaisesti. Merkittävä asemakaavoituskohde on

Loukonlahden asemakaavan muutos, jolla vastataan moni-

puolisen asuntotuotannon tavoitteisiin tiivistyvällä joukko-

liikennevyöhykkeellä sekä luodaan mahdollisuudet toteut-

taa urheilu- ja virkistyspalveluita yhdyskuntarakenteellisesti

keskeiselle sijainnille. Lisäksi tavoitteena on käynnistää Kal-

liomäen asemakaavoitus, jolla vastataan palveluverkon tu-

levaisuuden tarpeisiin.

Keskustan kehittämisen osalta konkreettisena toimenpi-

teenä on tavoite käynnistää torikorttelin kehittäminen ase-

makaavamuutoksen valmistelun osalta. Keskusta-alueen

laajentumista edistetään kunnan maapoliittisten linjausten

mukaisesti.

Sivistyspalvelujen palveluverkkoselvityksen mukaisten in-

vestointihankkeiden toteutusta jatketaan. Kirkonkylän kou-

lun rakennustyöt jatkuvat ja kohteen arvioidaan valmistu-

van tammikuussa 2023.

Pirkkala-kampushankkeen osalta toteutusvaihe on käyn-

nistynyt ja palvelurakennuksen arvioidaan valmistuvan ke-

väällä 2024. Samalle kampusalueelle valmistellaan nykyi-

sen vapaa-aikakeskuksen laajennushanketta.  Tavoitteena

on valita vuoden 2022 aikana toteuttajakumppani ja käyn-

nistää projektin tarkempi rakennussuunnittelu sekä toteu-

tuksen valmistelu.

Infrarakentamisen osalta jatketaan Turrin kaava-alueen nro

241 kunnallistekniikan rakentamista. Katujen ja vesihuollon

saneerauksen osalta toteutetaan erikseen hyväksytyn sa-

neerausohjelman mukaisia kohteita. Pääpaino saneerauk-

sissa on Haikan kaduilla.

Toimiala osallistuu Pirkkalan Hinku-tavoitteiden (hiilineut-

raali kunta) ja Tampereen seudun ilmasto- ja energiatavoit-

teiden toteuttamiseen liittyvään työhön. Pirkkalan hiili-

neutraaliustavoitteita ja luonnon monimuotoisuuden edis-

tämistoimia tehdään Hinku-tiekartan, viisaan liikkumisen

suunnitelman ja luonnon monimuotoisuusohjelman mu-

kaisesti osin seutuyhteistyönä. Vuoden 2022 aikana kehi-

tetään kunnallista ekosysteemitilinpitoa metsä- ja puisto-

alueiden laadun sekä ekologisten yhteyksien toimivuuksien

arviointia ja seurantaa varten.

Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin kehityshankkei-

siin ja muuhun seudulliseen yhteistyöhön. Vuoden 2022 ai-

kana valmistellaan yhdessä Tampereen kaupungin kanssa

raitotien hankesuunnitelmaa välille Pirkkala (Suuppa) -
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Tampere (Koilliskeskus). Hankesuunnittelussa arvioidaan

mahdollisen raitiotien laajentumisen vaikutuksia, vaiheis-

tuksia sekä tarkennetaan suunnittelua seuraavan vaiheen

päätöksenteon tueksi. Seudullisesti suurimpana hankkeena

on rakenteilla uusi Tampereen seudun keskuspuhdistamo.

Kunta osallistuu Keskuspuhdistamo Oy:n osakkaana hank-

keen edistämiseen. Muita seudullisesti merkittäviä, MAL4-

sopimuksessa linjattuja yhteistyöhankkeita edistetään so-

pimuksen mukaisesti.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  19 755 327  22 644 480  22 393 093  20 695 923  20 555 585

 Ulkoiset  2 489 324  2 428 835  2 128 671  4 405 164  4 264 826

 Sisäiset  17 266 003  20 215 645  20 264 422  16 290 759  16 290 759

Toimintamenot -22 243 714 -24 501 752 -26 104 581 -23 150 941 -25 665 450

 Ulkoiset -21 304 318 -23 488 626 -24 975 348 -22 021 708 -24 536 217

 Sisäiset -939 396 -1 013 126 -1 129 233 -1 129 233 -1 129 233

Toimintakate -2 488 387 -1 857 272 -3 711 488 -2 455 018 -5 109 865

Poistot ja arvonalentumiset -10 183 695 -14 551 418 -9 623 914 -9 469 071 -9 645 882

Tilikauden tulos -12 672 082 -16 408 690 -13 335 402 -11 924 089 -14 755 747

Investoinnit TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Tulot 20 000

Menot -13 287 982 -14 205 000 -16 995 000 -14 910 000 -7 060 000

Henkilöstö TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet 176,2 184,0 180,1
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Yhdyskuntalautakunnan johto

Vastuuhenkilö yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen

Tehtävä

Yhdyskuntalautakunnan johtoon kuuluu operatiivisen toi-

minnan johtaminen sekä yhdyskuntatoimialan keskitetyt

toimistopalvelut. Tehtävänä on huolehtia lautakuntaval-

mistelusta sekä toiminnan kehittämisestä.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Tulosalueen keskeisimpinä tehtävinä on johtaa, koordi-

noida ja tukea toimialan tulosalueiden toimintaa, tuottaa

keskitettyjä asiantuntijapalveluja sekä koordinoida toi-

mialan yhteistä kehittämissuunnittelua, jonka tavoitteena

on varmistaa prosessien yhteensovittaminen sekä niiden

toimivuuden, taloudellisuuden ja laadun varmistaminen.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  16 583

 Ulkoiset  16 583

 Sisäiset

Toimintamenot -508 423 -495 126 -934 291 -785 472 -803 862

 Ulkoiset -490 061 -477 335 -917 014 -768 195 -786 585

 Sisäiset -18 362 -17 791 -17 277 -17 277 -17 277

Toimintakate -491 840 -495 126 -934 291 -785 472 -803 862

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tulos -491 840 -495 126 -934 291 -785 472 -803 862
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Henkilöstö TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet 4,0 4,0 4,0
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Ruoka- ja puhtauspalvelu

Vastuuhenkilö ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Anu Mäenpää

Tehtävä

Ruoka- ja puhtauspalvelun tulosalue tuottaa ja järjestää

koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen ja vanhainkoti -

palvelukeskuksen, senioritalon sekä eri toimipisteiden tar-

vitsemat ruoka- ja puhtauspalvelut.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Toiminnan tarkoituksena on tuottaa tarkoituksenmukaista

ja laadukasta palvelua. Palveluja tuotetaan kuntatyönä sekä

puhtauspalveluja osittain myös ostopalveluna. Ruokapal-

veluiden tuotekehitystä tehdään tiiviisti yhdessä ympäris-

tökuntien kanssa.

Talousarviovuoden aikana puhtauspalveluissa siivotta-

vuusoppaan käytännön opastusta jatketaan sidosryhmille

ja omaan toimintaan vuoden 2022 aikana. Ylijäämäruoan

jakelua Ruokakomero-toimintana jatketaan yhdessä työlli-

syyspalveluiden sekä nuorisotyön kanssa. Lisäksi koulura-

vintoloissa jatketaan biovaaka-hankkeen kehittämistä.

Ruoka- että puhtauspalveluissa seurataan puhtauden laa-

dun toteutumista pintapuhtausnäytteitä ottamalla.

Talousarviovuoden aikana tullaan kiinnittämään erityistä

huomiota ruokailutapahtuman kehittämiseen. Yhdessä

koulun kanssa pyritään saamaan ruokailuympäristöstä en-

tistä viihtyisämpi sekä kouluruokasuosituksissa mainittuun

ruokailuaikaan kiinnitettäisiin enemmän huomiota koulujen

työjärjestystä laadittaessa. Ruoan esille laittoon, ruokailuti-

lan viihtyvyyteen ja ruoan tarjoamistapaan mietitään erilai-

sia vaihtoehtoja.

Koulukeskuksen kehittämishanke on merkittävä toimin-

taympäristön muutos ruoka- ja puhtauspalveluissa. Vuo-

den 2022 aikana suunnitellaan koulukeskuksen ruoka- ja

puhtauspalveluita.

Toimintaympäristön muuttuessa merkittävänä suunnitte-

lutyönä jatketaan tulevaisuuden toimintatapojen suunnit-

telua tehokkaan ja tuottavan toiminnan varmistamiseksi.

Ensimmäinen oppisopimuskoulutusryhmä monipalvelu-

työntekijän tutkinnosta alkoi syksyllä 2021 ja jatkuen syk-

syyn 2022, jonka jälkeen aloittaa toinen vastaava ryhmä.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  6 113 615  6 615 676  6 588 928  4 803 165  4 805 754

 Ulkoiset  88 817  77 000  53 000  76 139  78 728

 Sisäiset  6 024 797  6 538 676  6 535 928  4 727 026  4 727 026

Toimintamenot -5 959 453 -6 608 012 -6 600 139 -4 936 732 -5 249 720

 Ulkoiset -5 432 196 -6 010 325 -6 028 138 -4 364 731 -4 677 719

 Sisäiset -527 257 -597 687 -572 001 -572 001 -572 001

Toimintakate  154 162  7 664  -11 211 -133 567 -443 966

Poistot ja arvonalentumiset -7 394 -4 500 -4 500

Tilikauden tulos  146 768  3 164  -15 711 -133 567 -443 966
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 Investoinnit TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

 Menot -50 000 -50 000

 Henkilöstö TP 2020 TA 2021 TA 2022

 Henkilötyövuodet 99,6 110,5 105,0

 Informatiiviset tunnusluvut TP 2020 TA 2021 TA 2022

 Taloudellisuus

 Siivouksen keskihinta € / h 26,67 23,31 23,42

 Aterian keskiarvohinta 4,41 3,77 3,76

 Toiminnalliset tunnusluvut

 Aterioiden määrä, kpl 897 913 1 145 225 1 124 519

 Siivous omana työnä, m² 45 780 50 512 48 898

 Siivous ostopalveluna, m² 15 736 17 744 18 318
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Tilapalvelu

Vastuuhenkilö tilapalvelupäällikkö Timo Orjala

Tehtävä

Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen ra-

kennuttamisesta, kunnossapidosta ja ylläpidosta. Tilapal-

velu huolehtii lisäksi kunnalle hankituista osake- ja vuokra-

huoneistoista. Vastuuyksikköjä ovat kunnossapito, kiinteis-

tönhoito ja rakennuttaminen.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Kunnan toimitiloja koskevan, valtuuston vuonna 2020 hy-

väksymän toimitilastrategian mukaisia toimenpiteitä vie-

dään eteenpäin. Toimenpiteinä ovat muun muassa kiin-

teistöjen kehittäminen, myyminen, vuokrasopimusten jat-

kaminen ja päättäminen sekä purkaminen. Toimitilastrate-

gialla tarkoitetaan suunnitelmaa ja linjauksia siitä, miten

kunnan toimintojen vaatimat tilat ovat taloudellisinta ja tar-

koituksenmukaisinta järjestää.

Kirkonkylän koulun rakennustyöt jatkuvat. Kohteessa teh-

dään vanhan kivikoulun kouluosan peruskorjaus ja uudisra-

kentamista. Kohteeseen toteutetaan koulun, kirjaston ja lii-

kunnan tilat oheistiloineen. Koulun pihapiirissä olevat

vanha hirsikoulu ja nykyinen kirjastorakennus säilyvät en-

nallaan.

Pirkkala-kampus-hankkeen urakoitsija valittiin vuoden

2021 aikana. Kohteen suunnittelu jatkuu, Naistenmatkan

koulu on purettu ja rakennustyöt on aloitettu. Kampus si-

joittuu koulukeskuksen alueelle korvaten Naistenmatkan

koulun ja Suupanniityn koulun. Koulukeskukseen suunni-

tellaan muun muassa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen,

alakoulun ja yläkoulun tiloja sekä auditorio ja monitoimiti-

loja. Naistenmatkan alakoulua varten hankkeen toteutuk-

sen ajaksi on pystytetty väistötilat koulukeskuksen lähei-

syyteen.

Pirkkala-kampusalueelle valmistellaan myös nykyisen va-

paa-aikakeskuksen laajennushanketta.  Tavoitteena on va-

lita vuoden 2022 aikana toteuttajakumppani ja käynnistää

projektin tarkempi rakennussuunnittelu sekä toteutuksen

valmistelu.

Kunnan toimistotilat keskitetään Suupalle, kun keskusta-

kortteliin valmistuu Kiinteistö Oy Lautamies. Asiointipiste,

kokoustilat ja toimistotilat sijaitseva muuton jälkeen Lauta-

miehessä ja Kiinteistö Oy Pirkkalakeskuksessa.

Kunta on allekirjoittanut energiatehokkuussopimuksen ja

osallistuu vuosina 2017–2025 valtakunnalliseen energiate-

hokkuusohjelmaan. Tavoitteena on saavuttaa sopimuskau-

della yhteensä 7,5 % säästö. Lisäksi osallistutaan Hinku-ke-

hittämiseen.

Rakennusten tarkastusten ja korjausten kiinteistökohtaista

seurantaa jatketaan Haahtela -toiminnanohjausjärjestel-

mässä sekä peruskorjauksen pitkän tähtäimen suunnittelua

kehitetään.

Turvallisuuden osalta jatketaan rakennusten ja yleisten alu-

eiden kameravalvontajärjestelmän päivitystä ja uusimista.
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Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  11 568 812  13 935 370  13 938 382  13 772 734  13 850 593

 Ulkoiset  393 215  326 835  275 671  2 274 784  2 352 643

 Sisäiset  11 175 597  13 608 535  13 662 711  11 497 950  11 497 950

Toimintamenot -8 083 077 -9 623 486 -10 487 559 -10 655 764 -12 636 711

 Ulkoiset -7 983 940 -9 572 874 -10 281 247 -10 449 452 -12 430 399

 Sisäiset -99 137 -50 612 -206 312 -206 312 -206 312

Toimintakate  3 485 735  4 311 884  3 450 823  3 116 970  1 213 882

Poistot ja arvonalentumiset -5 673 516 -10 141 918 -5 266 914 -4 943 357 -4 992 791

Tilikauden tulos -2 187 782 -5 830 034 -1 816 091  -1 826 387  -3 778 909

Investoinnit TP 2020 TA 2021   TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -8 270 103 -8 580 000 -10 390 000 -8 640 000 -1 730 000

Henkilöstö       TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet 23,6 23,0 24,0
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Informatiiviset tunnusluvut       TP 2020 TA 2021 TA 2022

Taloudellisuus  
  Kiinteistöjen ylläpito yhteensä €/hsto-m2/kk 5,58 6,15 5,79

  Hallinto 0,27 0,30 0,37

  Hoito ja huolto 0,75 0,72 0,96

  Energia ja vesi 2,21 2,40 2,49

  Kunnossapito 2,00 2,21 1,65

  Muut ylläpitokustannukset 0,35 0,52 0,31

Toiminnalliset tunnusluvut

  Kunnossapidettävät rakennukset 1.1. omat 63 62 59

  Kunnossapidettävät osakkeet ja vuokratilat 23 24 25

  Huoneistoala m2 63 512 67 121 65 990

  Tilavuus m3 317 960 335 605 329 950
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Yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut

Vastuuhenkilö yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Reinikka

Tehtävä

Yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut vastaa yleisten aluei-

den suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja hallin-

noinnista. Yleisiä alueita ovat mm. kadut, viheralueet, leik-

kipuistot, uimarannat ja liikuntapaikat. Tulosalue vastaa ve-

sihuollosta kokonaisuutena. Tampereen vesi hoitaa sopi-

muspohjaisesti asiakaspalveluun, laskutukseen ja liittymis-

sopimuksiin liittyvät tehtävät. Tulosalue toteuttaa vesi-

huollon suunnitteluun, saneeraukseen ja rakentamiseen liit-

tyvät tehtävät. Tulosalueen tehtäviin kuuluvat myös mm.

joukkoliikenne ja talousmetsät.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Pyhäjärven rantareitin rakentamista jatketaan hyväksytty-

jen suunnitelmien mukaisesti.

Virkaniemen ja Naistenmatkanlahden alueiden kehittämi-

nen aloitetaan.

Investointien osalta suurimpina hankkeina ovat Turrin uu-

den kaava-alueen rakentamisen jatkaminen. Lepomoision

kaava-alueen viimeistelytöitä jatketaan. Katusaneeraustyöt

jatkuvat Haikan kaduilla, töiden painopisteen siirtyessä

Vanhatien saneeraukseen. Pereensaaren puistosuunnitel-

man toteuttamista jatketaan.

Energiansäästötoimenpiteenä edistetään yleisten alueiden

valaistuksen uudistamista nykyistä energiatehokkaam-

maksi valaisinvaihtoja toteuttamalla ja valaistuksen raken-

teita saneeraamalla.

Yhdyskuntatekniikan rakentamisessa edistetään kiertota-

lousasioita selvittämällä uusien uusiomateriaalien käyt-

töönottoa rakentamisessa ja ylläpidossa. Vesihuollon sa-

neerauksen osalta pyritään monipuolistamaan rakentamis-

menetelmiä.

Kestävien kulkutapojen käyttöä edistävää Viisaan liikkumi-

sen suunnitelmaa toteutetaan talousarviovuoden 2022 ai-

kana. Pääasiassa toimenpiteet kohdistuvat joukkoliiken-

teen pysäkki-infran parantamiseen.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  279 006  413 434  410 783  425 618  437 852

 Ulkoiset  248 290  345 000  345 000  359 835  372 069

 Sisäiset  30 717  68 434  65 783  65 783  65 783

Toimintamenot -4 537 206 -4 588 232 -4 837 972 -5 010 093 -5 171 736

 Ulkoiset -4 324 925 -4 319 708 -4 581 929 -4 754 050 -4 915 693

 Sisäiset -212 281 -268 524 -256 043 -256 043 -256 043

Toimintakate -4 258 199 -4 174 798 -4 427 189 -4 584 475 -4 733 884

Poistot ja arvonalentumiset -3 769 936 -3 700 300 -3 592 000 -3 746 457 -3 873 834

Tilikauden tulos -8 028 135 -7 875 098 -8 019 189 -8 330 932 -8 607 718
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Investoinnit TP 2020 TA 2021   TA 2022 TS 2023 TS 2024

Menot -4 906 642 -5 490 000 -6 405 000 -6 140 000 -5 330 000

Henkilöstö       TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet 31,3 28,6 29,2

Informatiiviset tunnusluvut       TP 2020 TA 2021 TA 2022

Taloudellisuus  
  Joukkoliikenne €/asukas 49,75 46,10 57,75

  Katujen talvihoito, €/m2 0,25 0,42 0,39

  Katujen talvihoito, €/talvi (kevättalvi+alkutalvi) 186 165 315 000 340 000

  Uimarantojen ylläpito, €/kpl 7 867 5 500 5500

  Kenttien talvi- ja kesähoito, €/kpl 15 199 15 250 16727

  Hiihtolatujen ja ulkoilureittien ylläpito, €/km 2 104 3 363 3400

Toiminnalliset tunnusluvut

  Kunnan ylläpidossa olevat kadut ja kevytväylät, m2   753 000 753 000 853 000

  Kunnan ylläpidossa olevat kadut ja kevytväylät, km 166 167 174

  Rakennetut viheralueet, ha 41 41 48

  Kunnan ylläpidossa olevat leikkipaikat, kpl 31 31 31

  Kunnan ylläpidossa olevat uimarannat, kpl 5 5 5

  Jääkiekkokaukalot ja jääkentät, kpl 19 19 19

  Kunnan ylläpidossa olevat palloilukentät, kpl 19 19 19

  Kunnan ylläpidossa olevat hiihtoladut ja ulkoilureitit, km 30 30 30
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Asukastutkimuksen tavoitetaso     TP 2020 TOT 2021 TA 2022

Ulkoilureitit 8,6 8,8

Ulkoliikuntapaikat 8,6 8,8

Puistot ja lähimetsät 8,6 8,7

Nurmi-/tekonurmikentät 8,5 8,8

Uimarannat 8,4 8,6

Leikkipuistot 8,4 8,7

Urheilukentät ja jääkentät 7,9 8,1

Asukastutkimusta ei toteutettu vuonna 2020 koronapandemian takia.
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Pelastustoimi

Vastuuhenkilö yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen

Tehtävä

Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimialueena on koko Pir-

kanmaa käsittäen sen kaikki 22 kuntaa. Pirkanmaan pelas-

tuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueella kuntien, kuntalais-

ten, yritysten ja laitosten turvallisuudesta käyttäen onnet-

tomuusriskien hallinnan keinoja. Näihin kuuluvat onnetto-

muuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautumi-

nen poikkeusoloihin. Aluepelastuslaitos huolehtii kaikesta

pelastustoiminnasta vastuualueellaan.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Pelastustoimen palvelut perustuvat Pirkanmaan pelastus-

laitoksen kanssa allekirjoitettuun sopimukseen. Pirkan-

maan pelastuslaitos toteuttaa kunnalle pelastuspalvelut.

Pelastuslaitos ohjaa lisäksi alueellista valmiussuunnittelua,

joka valmistellaan kuntakohtaisesti. Keskuspaloasema si-

jaitsee Tampereella. Pirkkalan aluepaloasema on Linnakal-

lion alueella. Sopimuspalokuntana toimii Pirkkalan VPK

kuntakeskuksessa.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintamenot -1 459 531 -1 499 151 -1 561 130

 Ulkoiset -1 459 531 -1 499 151 -1 561 130

Toimintakate -1 459 531 -1 499 151 -1 561 130

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tulos -1 459 531 -1 499 151 -1 561 130

Informatiiviset tunnusluvut       TP 2020 TA 2021 TA 2022

Taloudellisuus  
  Pelastustoimen menot, €/asukas 73,74 73,41 76,02
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Yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta

Vastuuhenkilö kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen

Tehtävä

Yhdyskuntasuunnittelun ja valvonnan tulosalue sisäl-

tää maankäytön, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuoje-

lun tulosyksiköt. Tulosalue huolehtii lainsäädännössä ra-

kennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten hy-

vän kuntakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoi-

tuksenmukaisuuden vaatimusten huomioimisesta. Tähän

kuuluvat maapolitiikan toteuttaminen, kaavoituksen, mit-

tauksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun edistä-

minen, kehittäminen ja valvonta sekä monimuotoisen ja

ekologisesti kestävän luonnonympäristön säilyttäminen. 

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Kuntastrategian mukaista keskustan kehittämistä jatketaan

suunnitellusti torikorttelin asemakaavamuutoksen käynnis-

tämisellä. Maankäytön painopisteet ovat keskustan kehit-

tämisen edellytysten sekä sen laajenemisen mahdollista-

vien toimenpiteiden valmistelussa, sekä yleiskaavoituk-

sessa erityisesti elinkeinoelämän yleiskaavavarannon mah-

dollistamisessa. Keskustan kehittymisen ja laajentamisen

edellytyksiä toteutetaan alueen kiinteistökauppojen sekä

raakamaan hankintaneuvottelujen toteuttamisella kunnan

maapoliittisen linjausten mukaisesti.

Keskeinen yleiskaavatyö on kehätien eteläpuolisten elinkei-

noalueiden osayleiskaava, jolla pyritään luomaan mahdolli-

suudet tulevalle elinkeinoelämän asemakaavoitukselle ja

tonttiluovutukselle. Toinen merkittävä yleiskaavatyö on

Partolan osayleiskaavan muutos, jolla vastataan alueen tu-

levaan rakenteelliseen muutokseen Pirkanmaan maakun-

takaavan 2040 mukaisesti.

Asemakaavoituksessa pyritään monipuoliseen kaavatuo-

tantoon asumisen, elinkeinoelämän- ja palvelutuotannon

sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden tarpeiden mukaisesti.

Merkittävä asemakaavoituskohde on Loukonlahden ase-

makaavanmuutos (nro 260), jolla vastataan monipuolisen

asuntotuotannon tavoitteisiin tiivistyvällä joukkoliikenne-

vyöhykkeellä sekä luodaan mahdollisuudet toteuttaa ur-

heilu- ja virkistyspalveluita yhdyskuntarakenteellisesti kes-

keiselle sijainnille.

Raakamaan hankinnassa painopisteet ovat keskustan ke-

hittämisen ja laajentumisen mahdollistavien alueiden li-

säksi erityisesti tulevaisuudessa elinkeinoelämän tarpeisiin

hankittavien alueiden sekä palveluverkon toteuttamista

palvelevissa alueissa. Kunta- ja seutuyhteistyöhön osallis-

tutaan kunnan hyväksymän MAL-sopimuksen mukaisesti.

Rakennusvalvonnan keskeisinä kehittämistoimenpiteinä

ovat lupakäsittelyprosessin tehostaminen ja valvontateh-

tävien tarkoituksenmukainen kohdentaminen rakennusval-

vonnan resurssit huomioiden. Rakennusvalvonta osallistuu

Tampereen kaupunkiseudun kuntien rakennusvalvontayh-

teistyöhön, jonka tavoitteena on muun muassa luoda yhte-

näistä rakennusvalvontakäytäntöjä kaupunkiseudun kun-

tiin.

Ympäristönsuojelun osalta valvontaa tehdään valvonta-

suunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.  Valvontaa kohdis-

tetaan muun muassa teollisuuden ja vesihuollon valvon-

taan. Pirkkalan hiilineutraaliustavoitteita ja luonnon moni-

muotoisuuden edistämistoimia tehdään Hinku-tiekartan,

viisaan liikkumisen suunnitelman ja luonnon monimuotoi-

suusohjelman mukaisesti osin seutuyhteistyönä.

Vuoden 2022 aikana kehitetään kunnallista ekosysteemiti-

linpitoa metsä- ja puistoalueiden laadun sekä ekologisten

yhteyksien toimivuuksien arviointia ja seurantaa varten. Il-

mastovaikutusten arviointityökalu otetaan käyttöön maan-

käytön suunnittelun tueksi.
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Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  651 897  600 000  415 000  439 520  449 896

 Ulkoiset  617 005  600 000  415 000  439 520  449 896

 Sisäiset  34 892

Toimintamenot -1 598 922 -1 587 745 -1 583 490 -1658 580 -1 695 565

 Ulkoiset -1 516 562 -1 509 233 -1 505 890 -1 580 980 -1 617 965

 Sisäiset -82 360 -78 512 -77 600 -77 600 -77 600

Toimintakate -947 025 -987 745 -1 168 490 -1 219 060 -1 245 669

Poistot ja arvonalentumiset -4 714

Tilikauden tulos -951 738 -987 745 -1 168 490 -1 219 060 -1 245 669

Henkilöstö       TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet 17,7  17,9 17,9
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Informatiiviset tunnusluvut       TP 2020 TA 2021 TA 2022

Taloudellisuus  
  Maanhankinta, ha 32,5 15 15

Toiminnalliset tunnusluvut

  Kaavoitettu kerrosala m2 (asuminen) 4 800 40 000 40 000

  Kaavoitettu kerrosala m2 (yleiset alueet, liike- ja teollisuust.) 29 600 10 000 40 000

  Myönnetyt rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat 185 170 180

  Rakennuslupien mukainen krs-m2 52 844 50 000 50 000

  Ympäristönsuojelun antamat kirjalliset lausunnot 15 25 25

  Ympäristönsuojelun tarkastukset (tarkastuspöytäkirja) 21 25 25
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Ympäristöterveyslautakunta

Vastuuhenkilö ympäristöterveyspäällikkö, valvontaeläinlääkäri Maria Wahlfors

Tehtävä

Ympäristöterveyden valvontayksikkö Pirteva tuottaa ym-

päristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon lakisäätei-

set palvelut Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesi-

lahden kunnille sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungeille. Pirk-

kalan kunta toimii isäntäkuntana.

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten terveys-

riskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemiseen täh-

täävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää peruster-

veydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen valvotaan

kuntalaisten terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Ympä-

ristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelun, elin-

tarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten terveyden ja hyvin-

voinnin valvonta sekä eläinlääkäripalvelut.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Vuoden 2022 aikana ei ole odotettavissa suuria muutoksia

toimintaympäristössä. Parlamentaarisessa selvitys-

työssä on esitetty ympäristöterveyden siirtämistä maakun-

nallisille hyvinvointialueille vuonna 2026.

Elintarvikelain uudistuksen myötä vuonna 2022 tulee käyt-

töön lakisääteinen valvonnan perusmaksu, joka peri-

tään vuosittain suurimmalta osalta elintarvikealan valvon-

takohteista. Vuosimaksun lisäksi toimijoilta peritään edel-

leen taksan mukaiset tarkastus- ynnä muut. maksut. Mak-

sutuotoilla on tähän asti katettu vain pieni osa toiminnan

kustannuksista, muutoksen tarkoitus on kohentaa nii-

den kustannusvastaavuutta. Muutoksen täsmällistä vaiku-

tusta ympäristöterveyden tulokertymään on vielä haasteel-

lista arvioida. Tulevaisuudessa toimialan muun lainsäädän-

nön uudistamisen yhteydessä on suunniteltu vastaavaa

vuosimaksua myös useille muille ympäristöterveyden val-

vontakohteille.

Yksikössä pyritään huolehtimaan valvonnan laadun jatku-

vasta kehittämisestä osallistumalla laatujärjestelmän puit-

teissa järjestettäviin, valtakunnallisiin harjoituksiin ja to-

teuttamalla edelleen toiminnan sisäisiä auditointeja. Vuo-

delle 2022 on suunniteltu tilattavan myös toiminnan ulkoi-

nen auditointi. Valtakunnallinen valvontaohjelma toiminta-

vuosille 2020–2024 painottaa yhdenmukaista valvontaa ja

yhteistyötä koko maassa. Valvonnan yhdenmukaisuuden ja

yhteistyön kehittäminen on jatkuvaa, ja sitä tehdään yksi-

kön sisäisesti, valtakunnallisesti, alueellisesti ja lähimpien

valvontayksiköiden sekä muiden viranomaistahojen kanssa

erilaisin tavoin.

Kunnan velvoitteiden mukaisten eläinlääkäripalvelui-

den saatavuudesta huolehtiminen sekä päiväaikaan, että

erityisesti päivystysaikana edellyttää riittävien resurssien

turvaamista. Eläinlääkärisijaisten saatavuustilanteessa on

ollut valtakunnallisesti havaittavissa heikentymistä. Sijais-

ten saamisesta lomakausille ja akuuteissa tilanteissa pyri-

tään huolehtimaan yksikössä erilaisin toimenpitein ja va-

raamalla tähän myös riittävät taloudelliset resurssit.
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Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

               
 

Toimintatulot  1 563 236  1 561 000  1 643 000  1 713 649  1 771 912

  Ulkoiset  1 554 031  1 561 000  1 643 000  1 713 649  1 771 912

  Sisäiset  9 205  
Toimintamenot -1 727 433 -1 751 701 -1 809 123 -1 879 506 -1 937 553

  Ulkoiset -1 564 366 -1 582 000 -1 636 758 -1 707 141 -1 765 188

  Sisäiset -163 067 -169 701 -172 365 -172 365 -172 365

Toimintakate -164 197 -190 701 -166 123 -165 857 -165 641

 
Poistot ja arvonalentumiset -3 900  
Tilikauden tulos -164 197 -194 601 -166 123 -165 857 -165 641

Henkilöstö       TP 2020 TA 2021 TA 2022

Henkilötyövuodet 22,8 23,0 23,8
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Informatiiviset tunnusluvut TP 2020 TA 2021 TA 2022

Taloudellisuus  
Maksutuotot, € 350 419  311 100  372 000 
 Valvontasuunnitelman toteutumisaste, % 63  85  85 

Toiminnalliset tunnusluvut  
Tavoitetaso käsittelyaikojen ylityksille %  
 Hakemusten käsittelyaika 60 vrk 15,7  0  0 
 Asunnontarkastus/muu toimenpide 14 vrk 0  0  -

 Tarkastuspöytäkirja asiakkaalle 14 vrk 6,4  0  -

 Eläinsuojelutarkastus/muu toimenpide 7 vrk 0  0   
Epäkohtailmoitukseen reagoiminen 7vrk (ruokamyrkytys, muu

elintarvikevalitus, terveyshaitta, eläinsuojelu) 0

 Oiva-tarkastuspöytäkirja asiakkaalle 8 arkipäivää   0

 Muu tarkastuspöytäkirja asiakkaalle 14 vrk   0

 Ilmoitusten käsittely 14 vrk (toiminnan aloitus, muuttaminen, lopetus) 0

Tavoitetaso tavoitteiden toteumalle  
 Tarkastusten lkm/vuosi/hlö ryhmäkohtainen ka 100 kpl, % 75  115   
 Asiakastyytyväisyys keskiarvo (1-5) 4,8  4,6  4,7

Tarkastusten lkm/vuosi/hlö ryhmäkohtainen ka.  (elintarvike- ja

eläinsuojelu) 100 kpl, %  100

Tarkastusten ja näytteenoton lkm/vuosi/hlö ryhmäkohtainen ka 
(terveydensuojelu) 100 kpl, % 100
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Tuloslaskelma

Ulkoiset ja sisäiset erät TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot 51 359 504 55 237 305 56 603 973 29 606 274 31 248 728

Myyntitulot 22 819 564 23 724 757 24 680 223 9 502 979 9 399 192

Maksutulot 7 810 786 8 301 380 8 291 300 2 958 920 3 015 309

     Tuet ja avustukset 1 282 620 1 801 264 1 409 285 1 061 393 1 153 755

Muut toimintatulot 19 446 534 21 409 904 22 223 165 16 082 982 17 680 472

Toimintamenot -154 365 526 -167 703 109 -170 275 076 -83 641 077 -87 675 693

     Henkilöstömenot -60 386 255 -65 582 908 -66 538 843 -40 367 793 -42 131 727

Palvelujen ostot -64 465 484 -71 182 185 -72 110 382 -18 877 801 -19 327 004

Aineet, tarv. ja tavarat -6 891 772 -7 202 937 -7 068 654 -4 750 345 -5 191 760

     Avustukset -6 291 772 -4 010 897 -3 771 700 -2 009 732 -2 111 655

Muut toimintamenot -16 330 243 -19 724 182 -20 785 497 -17 635 406 -18 913 547

Toimintakate -103 006 023 -112 465 804 -113 671 103 -54 034 803 -56 426 965

Verotulot 96 295 282 99 369 000 103 302 000 56 139 200 53 361 000

Valtionosuudet 21 282 077 16 800 000 19 400 000 11 200 000 11 200 000

Rahoitustulot ja -menot -203 883 -543 000 -782 000 -842 000 -842 000

     Korkotulot 1

Muut rahoitustulot 529 544 457 000 345 000 285 000 285 000

Korkomenot -658 432 -850 000 -1 020 000 -1 020 000 -1 020 000

     Muut rahoitusmenot -72 995 -150 000 -107 000 -107 000 -107 000

Vuosikate 14 367 453 3 160 196 8 248 897 12 462 397 7 292 035

Poistot ja arvonalentumiset -10 975 904 -15 149 518 -10 201 414 -10 003 200 -10 186 268

Suun. muk. poistot -10 975 904 -15 149 518 -10 201 414 -10 003 200 -10 186 268

Tilikauden tulos 3 391 549 -11 989 322 -1 952 517 2 459 197 -2 894 233

Poistoeron muutos 620 000 630 000 630 000 630 000 630 000

Tilikauden yli-/alijäämä 4 011 549 -11 359 322 -1 322 517 3 089 197 -2 264 233

Toimintatulot/toimintamenot % 33,3 32,9 33,2 35,4 35,6

Vuosikate/poistot % 131 21 81 125 72

Vuosikate €/asukas 726 155 402 594 340

Kertynyt ylijäämä € 47 383 766 36 024 444 34 701 927 37 791 124 35 526 891

Asukasmäärä 31.12. 19 803 20 368 20 536 20 986 21 436

Asukaslisäys 180 565 168 450 450

Asukaslisäys-% 0,9 2,9 0,8 2,2 2,1
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Investoinnit

INVESTOINNIT Toteutus-

vuodet

Kokonais-

kustannus-

arvio

TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 Valmistuneen hankkeen

käyttökustannukset

vuosittain

Valmistuneen

hankkeen

poistot/vuosi

Kunnanhallitus

1001 Maa-alueet tulot (sitova) 37 620 100 000 50 000 50 000 50 000

Maa-alueiden myynnit kh:n päätösten mukaisesti.

1001 Maa-alueet menot (sitova) -1 576 806 -2 500 000 -2 000 000 -1 000 000 -1 000 000

Maa-alueiden ostot kh:n päätösten mukaisesti.

1007 Arvopaperit (sitova) -1 683 718 -3 255 000 -1 279 000 -50 000 -50 000

Sijoitukset Lautamiehelle. -948 000

Suomirata-hanke.

Arvopaperivaraus

-281 000

-50 000

1005 Irtain omaisuus (sitova)

Lautamiehen kalustaminen. -300 000

Hyvinvointilautakunta

1015 Hyvinvointi/perusturva (sitova) -173 179 0 0 0 0

1030 Irtain omaisuus (sitova) -204 109 -497 000 -144 000 -850 000 -30 000

Varhaiskasvatus -20 280 -100 000

Soljan lastentalon kalustohankinnat.

Lasten ja nuorten koulutus -119 187 -397 000 -126 000 -700 000

2022 Oppimisympäristöjen kehittäminen; Kurikankulman koulu/pk, Soljan lastentalo, Naistenmatkan koulu.

2023 Kirkonkylän koulun kalustohankinnat. Sisältää taidehankinnan.



81

INVESTOINNIT Toteutus-

vuodet

Kokonais-
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Hyvinvointia edistävät palvelut -64 642 -18 000 -150 000 -30 000

2022 Pirkkala-kampuksen taidehankinta.

2023 Pirkkala-kampuksen taidehankinta 30 000 €, Kirkonkylän koulun kirjaston kalustehankinnat 120 000 €.

2024 Pirkkala-kampuksen taidehankinta.

Yhdyskuntalautakunta

1101 Irtain omaisuus (sitova) -138 088 -135 000 -200 000 -130 000 0

Ruoka- ja puhtauspalvelu -50 000 -50 000

2021 Soljan lastentalon ensikalustaminen, 2022 Kirkonkylän koulun ensikalustaminen.

Tilapalvelu -26 852

Yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut -111 236 -85 000 -150 000 -130 000

Kentät: Wille, kärrykatsomot Killon kenttä, avolava-auto.

Talonrakennus kulut (sitova) -8 243 251 -8 580 000 -10 390 000 -8 640 000 -1 730 000

Uusinvestoinnit

4658 Soljan lastentalo 2018–2021 -12 385 000 -6 780 676 -1 200 000 -40 000 190 000 619 250

 Urakoiden viimeiset maksuerät, Tapre-todentamismittaukset, käyttäjän toivoma muutostyö (kaiteiden lasitus).

4655 Kurikanhelmen päiväkoti -600 000 -50 000 Ei kustannusvaikutusta 0

2022 Leasing-päiväkodin itselle lunastus ja rakennusautomaation saneeraus. 2023 Pihan perusparannus.

4620 Suupan huoltorakennus -50 000

Liikuntapalveluiden huoltorakennusjärjestelyt, vuonna 2023 suunnittelu.

4659 Kalliomäen lastentalo -600 000

4681 Itäinen piha-alue -30 000

Esiintymislava torille.
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Laajennusinvestoinnit

4772 Kirkonkylän koulu 2019–2023 -13 400 000 -583 750 -6 200 000 -5 900 000 -1 300 000 -20 000 726 000

Laajennuksen rakentaminen ja suojellun rakennusosan peruskorjaus. Kustannusarvio n. 13 M€. Töiden aloitus 1/2021,

vastaanotto 1/2023.

4715 Vapaa-aikakeskus 2022–2024 -7 600 000 -204 350 -1 200 000 -5 400 000 -1 000 000 60 000

Laajennus; KVR-urakka, suunnittelu sisältyy urakoitsijalle. Urakan vastaanotto kevät 2024.

Korvausinvestoinnit

4780 Kurikankulman koulu-päiväkoti 2021–2022 -23 550 -220 000 -60 000 5 000 21 200

Koulun eteistilojen laajennus; Vanhan rakennusosan eteistilan muutokset, urakan vaatimat pihatyöt ja toiminnon vaatimat hankinnat.

4810 Pirkkalakeskus 2022 -250 000

Tilamuutokset, lattiapinnoitteet, iv-koneet.

4812 Työpajakeskus -40 000 -40 000 Ei kustannusvaikutusta

Pihan perusparannus.

4821 Terveyskeskus -261 687 -300 000 -60 000 -60 000 -60 000 Ei kustannusvaikutusta -3 000

Tilamuutokset jatkuvat; vuonna 2022 ent. apuvälinelainaamon muutostyöt.

4823 Pirkankoivu -32 487 -150 000 -1 600 000 -1 200 000 Ei kustannusvaikutusta 80 000

Kanervakodin peruskorjaus 780 brm2. Keittiön pakastimen kylmiöiden (3kpl) koneikoiden ja ovien uusiminen.

4840 Pereen päiväkoti -40 000 Ei kustannusvaikutusta

2023 pihan laitteiden uusiminen.

4841 Killon päiväkoti -30 000 Ei kustannusvaikutusta

Piharinteen pinnoitus.

4846 Puuhkalakin päiväkoti -30 002 -50 000 -40 000 2 000

Peruskorjausta vuosittain; 2022 Lehdinkäiset.



83

INVESTOINNIT Toteutus-

vuodet

Kokonais-

kustannus-

arvio

TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024 Valmistuneen hankkeen

käyttökustannukset

vuodessa

Valmistuneen

hankkeen

poistot/vuosi

4847 Pakkalanlyhdyn päiväkoti -14 989

4848 Kurikanpirtin päiväkoti -42 833 -20 000 Ei kustannusvaikutusta

Pihan perusparannus 2/2.

4856 Toivion päiväkoti -20 000 -20 000 Ei kustannusvaikutusta 1 000

Pihan perusparannusta (pinnoittamista).

4870 Kirkonkylän koulun Hyrsingin koulutalo -110 000

Peruskorjausta; henkilöstön keittiö, oppilaiden wc-tilat. Lämmitystapamuutos öljystä maalämpöön.

4872 Kirkonkylän koulu -33 511 -50 000 -270 000 2 500

Puukoulun toiminnan muuttaminen mm. näyttelytiloiksi 70 000 €, kirjaston yläpohjan peruskorjaus 50 000 € ja kentän perusparannus ja lähilii-

kuntapaikan rakentaminen 150 000 €. Suunnittelu v. 2022.

4876 Nuolialan koulu -70 000

2006 valmistuneen osan lattiarakenteen peruskorjaus.

4877 Nuolialan puukoulut -121 972 -50 000 Ei kustannusvaikutusta

Wivintalon vesikaton peruskorjaus.

4880 Kurikankulman koulu-päiväkoti -23 760 0

4887 Lukio 0

4900 Pääkirjasto -19 777 -20 000 1 000

Asiakaspalvelupisteen uusiminen.

4890 Anian koulu -60 000

Lämmitystapamuutos.

4915 Vapaa-aikakeskus -50 000 -40 000 -120 000 -50 000 Ei kustannusvaikutusta

2022 kuntoarvion mukaisia korjauksia. 2023 rakennusautomaation saneeraus ja integrointi, kulunvalvonta ja lukitusmuutokset laajennusrakenta-

misen yhteydessä. 2024 vanhan osan tilamuutostyöt 50 000 €.

4924 Museorakennukset -30 000

Peruskorjausta: Reipin museo Maakuntamuseon kuntokartoitusraporttiin (22.4.2021) perustuen, alueella sijaitsevat aitat kulttuuripalvelujen kor-

jaustarpeet 2022 raporttiin perustuen.
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4935 Työ- ja varastokeskus -20 000 -50 000 Ei kustannusvaikutusta 0

Nosto-ovien uusinta.

4939 Talonrakennus nimeämättömät kohteet -150 000 -150 000 -150 000

4967 Rantaniitty -69 907 0

4980 Ent. lentokentän paloasema -50 000

Nosto-ovien uusinta.

Yhdyskuntatekniikka tulot (sitova) 20 000

Yhdyskuntatekniikka menot (sitova) -4 906 642 -5 490 000 -6 405 000 -6 340 000 -5 330 000

Alueellinen yhdyskuntatekniikka

5201 Turri, kaava 241 (Soukonlahden asuinalue) -3 750 000 -1 300 000 -2 250 000 -500 000 -125 000

Kunnallistekniikan toteuttaminen Soukonlahden asuinalueelle optiourakka 1,1 milj. Naistenmatkantien muutokset turrin kohdalla- Urakka 0,75 milj.

Tilaajakustannukset ja hankinnat (pumppaamo ja ruoppaus) 0,4 milj.

5202 Niemenmaa, kaava 207

(Soljan asuinalue)

2016–2025 -4 500 000 -157 590 -600 000 -400 000 -400 000 -400 000 Ei kustannusvaikutusta -300 000

2022 pintarakennetöiden jatkuminen alueella (Kauppiaankadun klv), pelikentän rakentaminen alueelle.

5203 Kyösti, kaava 191

(Väinönkujan asuinalue)

2016–2020 -400 000 -49 770 -110 000 -100 000

Kartanontie ja Kyöstintie. Jatkuu 2022–2023. HUOM kaava vaihtuu.

5204 Lepomoisio-Huovi, kaava 238

(Vasamatien asuinalue)

2020–2022 -1 330 000 -440 052 -500 000 -140 000 -190 000 21 000 -44 333

Katujen alemmat asfalttikerrokset. Kevyenliikenteenväylien pintaukset.

5205 Naistenmatka, kaava 240 (koulukeskusalue) -150 000 -600 000

2022–2024 Koulukeskuksen väli- ja parkkialueet. Suunnittelutyö vuonna 2022.
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5206 Naistenmatka, kaava 232

(keskustakorttelin alue)

2020–2025 -1 050 000 -406 165 -500 000 -450 000 Ei kustannusvaikutusta 0

2022 Suupantien pintarakenteet, Lujatalon maksuerät 211 000 €.

5207 Huovi ja Naistenmatka, kaava 226

(terveyskeskuksen asuinalue)

-272 994 Ei kustannusvaikutusta

Terveyskeskuksen kunnallistekniikka.

5208 Kurikka, kaava 194 (Linnakiven asuinalue) -900 000 -70 000 Ei kustannusvaikutusta -60 000

Linnakiven asuinalueen pintarakenteet. Puuttuvat asfaltoinnit ja suojatiejärjestelyt, multaukset ja sorastus. Puistoalueen viimeistely.

5209 Loukonlahti, kaava 242 (Läpikäytävänkujan

asuinalue)

-550 000 -30 000 Ei kustannusvaikutusta -36 667

2021 viimeinen asfalttipinta Läpikäytävänkujalle ja Jukanpolulle.

5224 Loukonlahti, kaava 250 (Loukon säppi) -200 000 -170 000 -200 000 -6 667

Vesihuoltolinjan siirtäminen.

5210 Pere, kaava 196 (Nuolialanlaakson

asuinalue)

2019–2020 -210 000 -73 996 Ei kustannusvaikutusta -14 000

Lautatarhantien alkuosan pintarakenteiden toteuttaminen vuonna 2020.

5211 Pere, kaava 230 (Pereensaarentien asuinalue) -300 000 -20 000

5212 Linnakallio, kaava 176 (Linnakallion itäinen teollisuusalue) -145 646 -50 000 2 000

Kevyenliikenteenyhteydet ja bussipysäkkien viimeistelyt.

5213 Linnakallio, kaava 231 (Jasperintie ja

Jasperinkujan teollisuusalue)

2019–2020 -2 450 000 -529 918 -150 000 -80 000 -40 000 19 000 -163 333

2023 Jasperinkuja ja Ruutanakorventien kevyenliikenteenväylien pintarakenteet ja alueen hulevesiratkaisut. 2024 toinen asfalttikerros Jasperin-

kuja ja Ruutanakorventie.

5214 Linnakorpi ja Partola, kaava 205 (Linnakalliontie) -85 000 -50 000 -5 667

Linnakalliontien klv välillä mustimäentien klv-kenkätie.
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5215 Partola, kaava 70 (Karhumäenpuisto) ei tiedossa -50 000 -100 000

Härmälänojan puistorakentaminen.

5216 Linnakorpi, kaava 237 (Muuraintien

teollisuusalue)

-20 000

5217 Vähä-Vaitti ja Linnakallio,

kaava 244 (Kurikkakalliontien

teollisuusalue)

2020–2024 -8 000 000 -80 000 -80 000 -1 500 000 -1 500 000 Ei kustannusvaikutusta -266 667

Hankkeen kokonaiskustannusarvio tässä vaiheessa 8 miljoonaa euroa. Toteuttamisen kesto 5 vuotta. TA 2021 suunnittelutyö.

5218 Killo, kaava 251 (Killonvainiontie) -1 500 000 -500 000 -500 000

Alustava kustannusarvio 1 500 000.

5219 Pere, kaava 248 (Pereensaari) ei tiedossa -200 000 -100 000 -100 000 -6 667

Nuotiopaikka + reitti, laiturirakenteet, pelikenttä.

5220 Koivisto, kaava 249 (Kuusiston teollisuusalue)

5221 Toivio, kaava 82 (puistoväylä) -80 000 -80 000

5222 Killo, kaava 203 (Killonvainion oleskelupuisto) -110 000 -14 172 Ei kustannusvaikutusta -7 333

Väylien viimeistely Killonvainion oleskelupuistoon.

5223 Kyösti, kaava 49 (Töyssälänkuja) 0

5225 Pere, kaava 262 (Korkokuja) -260 000

Vesihuollon ja katurakenteiden muutostyöt.

Yhdyskuntatekniikan saneeraushankkeet

5501 Katujen ja vesihuollon saneeraus -1 766 616 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 Ei kustannusvaikutusta -53 333

Erittely: Haikan katusaneeraus Mäkikatu viimeistely, Vanhatien saneeraus, Killontorintien saneeraus, Härmälänojan raittisilta pintarakenteet

5502 Viheralueiden, uimarantojen ja

leikkipaikkojen peruskorjaus

-84 893 -80 000 -100 000 -80 000 -80 000 -6 667

Kurikan toimintapuisto ja kuntoilupiste, Haikan leikkipuisto, Loukonlahden matonpesupaikka.
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5503 Valaistuksen saneeraus -87 285 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -6 667

Valaistuksen yleissuunnitelman laatiminen, Loukonlahdentie valaistus + klv-muutokset.

5504 Ulkoliikuntapaikkojen peruskorjaus -63 024 -210 000 -85 000 -90 000 -70 000 -5 667

Killon kentän aidat 2022, valaistus 2023.

Laajat yhdyskuntatekniikan investointihankkeet

5601 Ulkoliikuntapaikat -38 101 -20 000 -30 000 -30 000

Haikan kentän kasteluveden pumppaamo.

5602 Ulkoilureittien rakentaminen -85 687 -70 000 -70 000 -70 000 2 000 0

5603 Rantareitin rakentaminen tulot 20 000

5603 Rantareitin rakentaminen menot ei tiedossa -79 154 -100 000 -200 000 3 000

Naistenmatkan rantaraitti.

5604 Venerantojen ja ranta-alueiden kehittäminen -30 000 -40 000 -20 000 -20 000 -2 667

Pere.

5605 Liikenneturvallisuusjärjestelyt -103 220 -50 000 -50 000 -20 000 -20 000 Ei kustannusvaikutusta -3 333

Liikenneturvallisuusohjelman mukaiset hankkeet.

5606 Viisaan liikkumisen investoinnit -19 758 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 Ei kustannusvaikutusta -1 333

Viisaan liikkumisen suunnitelman toimenpiteet.

5607 Partolan liittymäalueiden parantaminen (mal-hanke) -143 453 Ei kustannusvaikutusta

Partolan liittymäalueiden parantaminen, optiourakka.

5608 Nikkilänniemen vesihuolto -345 148

5609 Kameravalvonta yleisille alueille

5610 Vähä-Vaitti - Keskisentie yhdysvesijohto -250 000 -50 000 -200 000

2021 suunnittelu ja lupa-asiat. 2022 toteutus.
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Nimeämättömät kohteet, yhdyskuntatekniikka

5700 Yhdyskuntatekniikka nimeämättömät kohteet -80 000 -80 000 -80 000 -80 000 -5 333

Kunta yhteensä

Tulot 57 620 100 000 50 000 50 000 50 000

Menot -16 925 794 -20 457 000 -20 718 000 -17 010 000 -8 140 000

Netto -16 868 174 -20 357 000 -20 668 000 -16 960 000 -8 090 000

Uusinvestointi: kokonaan uuden yksikön perustaminen

Laajennusinvestointi: olemassa olevan rakennuksen ja toiminnan laajentaminen

Korvausinvestointi: olemassa olevan rakennuksen peruskorjaus
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Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toiminnan rahavirta 9 642 126 -1 539 804 2 848 897 10 362 397 3 622 035

Vuosikate 14 367 453 3 160 196 8 248 897 12 462 397 7 292 035

Satunnaiset erät, netto

     Tulorahoituksen korjauserät -4 725 327 -4 700 000 -5 400 000 -2 100 000 -3 670 000

Investointien rahavirta -12 142 847 -15 657 000 -15 268 000 -14 895 000 -4 420 000

     Investointimenot -16 925 794 -20 457 000 -20 718 000 -17 010 000 -8 140 000

Rahoitusosuudet

     investointimenoihin 20 000

Pysyvien vastaavien

hyödykkeiden luovutustulot 4 762 947 4 800 000 5 450 000 2 115 000 3 720 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -2 500 721 -17 196 804 -12 419 103 -4 532 603 -797 965

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten

     lainojen lisäys 17 150 000 19 000 000 23 000 000 18 000 000 15 000 000

Pitkäaikaisten

lainojen vähennys -8 800 000 -9 300 000 -11 050 000 -13 050 000 -14 050 000

     Pitkäaikaisten

lainojen nettolisäys 8 350 000 9 700 000 11 950 000 4 950 000 950 000

     Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 000 000

Muut maksuvalmiuden

muutokset 3 398 774

Rahoituksen rahavirta 6 748 774 9 700 000 11 950 000 4 950 000 950 000

Vaikutus maksuvalmiuteen 4 248 053 -7 496 804 -469 103 417 397 152 035

Rahavarat 31.12. 8 344 937 848 133 379 030 796 427 948 462

Rahavarat 1.1. 4 096 884 8 344 937 848 133 379 030 796 427

Tunnusluvut

Investointien tulorahoitus% 85 15 40 73 90

Lainanhoitokate 1,6 0,3 0,7 1,0 0,5

Lainakanta 31.12. milj. € 63 125 72 825 84 775 89 725 90 675

Lainat €/asukas 3 188 3 575 4 128 4 275 4 230

Asukasluku 19 803 20 368 20 536 20 986 21 436

Asukasluvun kasvu hlöä 180 565 168 450 450

Asukasluvun kasvu % 0,9 2,9 0,8 2,2 2,1
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Yhteenveto sitovista eristä

Yhteenveto sitovista eristä

ulkoiset ja sisäiset erät 1 000 € Tuloarviot Määrärahat

KÄYTTÖTALOUSOSA

Keskusvaalilautakunta 21 -86

Tarkastuslautakunta -64

Kunnanhallitus 7 572 -9 699

Hyvinvointilautakunta 24 975 -132 511

Yhdyskuntalautakunta 22 393 -26 105

Ympäristöterveyslautakunta 1 643 -1 809

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot 103 302

Valtionosuudet 19 400

Korkotuotot

Muut rahoitustuotot 345

Korkokulut -1 020

Muut rahoituskulut -107

INVESTOINTIOSA

Maa-alueet 50 -2 000

Arvopaperit -1 279

Irtain omaisuus

Kunnanhallitus -300

Hyvinvointilautakunta -144

Yhdyskuntalautakunta -200

Talonrakennus -10 390

Yhdyskuntatekniikka -6 405

RAHOITUSOSA

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 23 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 050
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Vesihuoltolaitos

Tehtävä

Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitoksen tehtävänä on hoitaa

kunnan vesi- ja viemärilaitostoimintaa lakien ja viranomais-

määräysten mukaisesti.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Pirkkalan kunnalla ja Tampereen Vesi liikelaitoksella on

vuosiksi 2011–2041 yhteistyösopimus veden jakelusta ja

puhdistamisesta sekä verkoston ylläpidosta. Tampereen

Vesi vastaa asiakaspalvelusta, kuten vesihuollon liittymis-

sopimuksista, laskutuksesta, liitoslausunnoista ja karttapal-

velusta. Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitos vastaa olemassa

olevan vesihuoltoverkoston saneerauksesta ja uuden vesi-

huoltoverkoston rakentamisesta.

Pirkkalan kunta omistaa vesihuoltolaitoksen vesihuoltover-

kostoineen. Tampereen Vesi maksaa käyttöoikeusvuokraa

verkostoista ja niihin liittyvistä laitteistoista. Vuokran määrä

tarkastetaan vuosittain käyttöomaisuuden tasearvon muu-

tosten mukaisesti. Vesihuollon käyttömaksu on sidottu ker-

toimella 1,2 Tampereen Veden maksuihin. Pirkkalan kunta

määrittelee vesihuollon liittymismaksut ja saa niistä tulevat

tulot. Liittymismaksujen yksikköhinta ja tonttiliittymien ra-

kentamiskorvaukset on sidottu maarakennusindeksin ko-

konaisindeksiin edellisen vuoden syyskuun indeksin perus-

teella. Maksujen ja korvausten tarkastamisajankohta on

vuoden vaihde.

Tavoitteena on saneeraussuunnitelmassa vuodelle 2022

määriteltyjen hankkeiden toteuttaminen.

Talous TP 2020 TA2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot  1 125 415  1 080 000  1 040 000  1 254 886  1 011 490

 Ulkoiset  1 125 415  1 080 000  1 040 000  1 254 886  1 011 490

Toimintamenot -97 103 -100 000 -100 000 -104 300 -107 856

 Ulkoiset -97 103 -100 000 -100 000 -104 300 -107 856

Toimintakate  1 028 312  980 000  940 000  1 150 586  903 634

Poistot ja arvonalentumiset -728 135 -704 700 -760 500 -779 257 -779 257

Tilikauden tulos  300 177  275 300  179 500  371 329  124 377
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Informatiiviset tunnusluvut TP 2020 TA 2021 TA 2022

Taloudellisuus

Taksat (alv 0 %)

Puhdas vesi, €/m3 1,44 1,44 1,44

Jätevesi, €/m3 2,11 2,11 2,11

TULOSLASKELMA TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toimintatulot 1 125 415 1 080 000 1 040 000 1 254 886 1 011 490

Toimintamenot -97 103 -100 000 -100 000 -104 300 -107 856

Toimintakate 1 028 312 980 000 940 000 1 150 586 903 634

Rahoitustuotot ja kulut

Korkotulot

Muut rahoitustuotot 147

Korkokulut

Korvaus peruspääomasta -73 524 -74 000 -74 000 -74 000 -74 000

Muut rahoituskulut

Vuosikate 954 935 906 000 866 000 1 076 586 829 634

Poistot ja arvonalentumiset -728 135 -704 700 -760 500 -779 257 -779 257

Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos 226 800 201 300 105 500 297 329 50 377
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INVESTOINNIT TA 2022 TS 2023 TS 2024

Alueellinen yhdyskuntatekniikka

5201 Turri, kaava 241 (Soukonlahden asuinalue) 1 500 000 333 334

5203 Kyösti kaava 191 (Väinönk. asuinalue) 73 334 66 666

5217 Vähä-Vaitti ja Linnaka k 244 53 334 1 000 000 1 000 000

5224 Loukonlahti, kaava 250 200 000

5225 Pereen as.muutos 262 173 333

Yhdyskuntatekniikan saneeraushankkeet

5501 Katujen ja vesihuollon saneeraus 1 066 668 1 066 666 1 066 667

Laajat yhdyskuntatekniikan investointihankkeet

5610 Vähä-Vaitti-Keskisentie yhdysäylä 50 000 200 000

Yhteensä 3 043 335 2 673 334 2 133 333

RAHOITUSLASKELMA TP 2020 TA 2021 TA 2022 TS 2023 TS 2024

Toiminnan rahavirta 1 028 122 906 000 836 000 937 771 737 331

Vuosikate 1 028 122 906 000 836 000 937 771 737 331

Investointien rahavirta -2 141 927 -2 436 666 3 043 335 2 673 334 2 133 333

Pysyvien vastaavien investoinnit -2 141 927 -2 436 666 3 043 335 2 673 334 2 133 333

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 530 666 3 879 335 3 611 105 2 870 664

Muut maksuvalmiuden

muutokset 321 709 220 000 250 000 463 596 220 000

Rahoituksen rahavirta 321 709 220 000 250 000 463 596 220 000

Vaikutus maksuvalmiuteen 321 709 -1 310 666 4 129 335 4 074 701 3 090 664
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LISTA TILIVELVOLLISISTA

Luottamushenkilötoimielimet ja pormestari

Pormestari

Kunnanhallitus

Lautakunnat

Viranhaltijat

Konsernihallinto

kansliapäällikkö

kehittämisjohtaja

hallintojohtaja

talousjohtaja

henkilöstöjohtaja

elinkeino- ja hankejohtaja

työllisyyspalveluiden päällikkö

suunnittelupäällikkö

erityisasiantuntija

Hyvinvointi

hyvinvointijohtaja

sivistysjohtaja

varhaiskasvatuspäällikkö

opetuspäällikkö

vapaa-aikapäällikkö

perusturvajohtaja

sosiaalityön johtaja

vanhustyön johtaja

ylilääkäri

hoitotyön johtaja

Yhdyskunta

yhdyskuntajohtaja

tekninen johtaja

yhdyskuntatekniikan päällikkö

ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

tilapalvelupäällikkö

kaavoitusjohtaja

rakennustarkastaja

ympäristöpäällikkö

Ympäristöterveys

ympäristöterveyspäällikkö

Muut tilivelvolliset

Hallintosäännön I osan 3. luvun 1 §:n perusteella määrätyt

tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet ja heidän sijai-

sensa.


	Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat
	Taloussuunnittelun säännökset kuntalaissa
	Yleinen taloudellinen tilanne
	Kuntien toimintaympäristö ja kuntatalouden näkymät
	Pirkkalan kunnan talouden lähtökohdat ja toimintaympäristö
	Kuntastrategia
	Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma
	Konsernin tavoitteet

	Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024
	Talousarvion sitovuus ja seuranta
	Tilivelvollisuus
	Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen
	Talous toimielimittäin ja tulosalueittain
	Tuloslaskelma
	Investoinnit
	Rahoituslaskelma

	Vesihuoltolaitos
	Liitteet

