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1 Puheenjohtajan katsaus
Covid-19 virus ei ollut hetkellinen influenssa-aalto vaan olemme opetelleet tulemaan toimeen aina uusien virusmuunnosten kanssa. Korona jätti jälkensä koko vuoteen ja aiheutti taloudellisia menetyksiä
sekä lisäsi ihmisten henkistä kuormaa. Valtiontalouden elvytystoimet ja koronasta aiheutuvien menojen korvaukset ovat auttaneet kuntataloutta elpymään ja saaneet talouden uudelle kasvu-uralle.
Korona aiheutti myös suuria lomautuksia ja työpaikkojen menetyksiä erityisesti palvelualoille, mutta
nyt työllisyys on palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Työllisyyden yleisestä paranemisesta huolimatta pitkäaikaistyöttömyys on edelleen korkealla tasolla ja Pirkkalankin maksama kokonaan vastineeton työmarkkinatuen kuntaosuus on nousut 943 242 eurosta 1 100 000 euroon.
Pirkkalan kunnan talous on tulevasta hyvinvointialueuudistuksesta huolimatta pitkällä tähtäimellä terveellä pohjalla. Suomen Kuvalehdessä olleiden laskelmien mukaan Pirkkalalle jää uudistuksen jälkeen
toimintakatteesta 50 %, mikä on eniten Pirkanmaan kunnista. Nyt suuret investoinnit rasittavat kunnan
taloutta ja suuret kertapoistot aiheuttavat alijäämäisen tilinpäätöksen. Aikaisemmilta vuosilta on kertynyt laskennallista ylijäämää, joten voimme vuonna 2021 tehdä alijäämäisen tilin päätöksen. Tulevina
vuosina on kuitenkin pidettävä menot kurissa, ettei kunta ylivelkaannu.
Kouluinvestoinnit ovat investointeja tulevaisuuteen - ne pitää toteuttaa, jotta pääsemme eroon huomattavista väliaikaisten väistötilojen vuokrakustannuksista. Uusilla koulutiloilla luodaan lapsille ja nuorille hyvä ja terveellinen oppimisympäristö. Soljaan valmistui vuonna 2021 uusi lastentalo, jossa on päiväkoti ja kaksi alinta peruskoulun luokkaa. Koulukampuksen rakentaminen alkoi kuntakeskuksessa,
samoin kirkonkylän koulun peruskorjaus ja laajennus etenevät parhaillaan.
Pirkkalan kunta on haluttu asuinkunta. Siihen vaikuttaa kunnan sijainti ja hyvät liikenneyhteydet. On
myös tärkeää huomioida miten asukkaat kokevat kunnalta saamansa palvelut; ovatko ne laadukkaita ja
saadaanko ne ilman kohtuutonta odotusta? Ympäristöllä on myös merkitystä. Löytyykö puhdasta luontoa kävelymatkan päästä? Viihtyminen ja kotiutuminen Pirkkalaan syntyvät monista eri asioista.
Pirkkalan väkiluku ylitti selvästi 20 000 asukkaan rajan vuonna 2021 ja myös kunnan työpaikkaomavaraisuus on hyvällä tasolla. Kaavoitettuja asuntoalueita on kohtuullisesti, ja uusia asuntoja voidaan rakentaa väestön kasvutavoitteen mukaisesti. Yritys- ja liiketonteista on kuitenkin edelleen pulaa ja niiden lisäämiseen on kova tarve. Yritys- ja liiketonttien puute tulee jatkuessaan heikentämään Pirkkalan
työpaikkaomavaraisuutta, jonka hyvällä tasolla on myönteinen vaikutus myös työllisyyteen.
Covid-19 viruksesta huolimatta kunnan tulevaisuus näyttää hyvältä ja pystymme tarjoamaan kuntalaisille laadukkaita palveluja seudun keskimääräisellä veroasteella.

Mikko Kuoppa
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
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2 Tiivistelmä
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko Pirkkalan valtuuston
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu lakisääteiseen
valtuustokauden kattavaan arviointisuunnitelmaan ja vuosittain laadittavaan työohjelmaan. Arviointikertomus sisältää tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arvioinnin tulokset.
Valtuusto hyväksyi 14.5.2018 kuntastrategian vuosille 2018–2022. Kuntastrategiassa on viisi teemaa: työ, talous, ympäristö, hyvinvointi ja asenne.
Tavoitteille on määritelty keinot, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.
Kuntastrategian viisi tavoitetta ohjaavat kohti visiota: viiden tähden kuntaa. Strategian toteutumista seurataan mittaristolla, joka on laadittu Pirkkalan kuntastrategian seurantaa varten. Mittaristo on jaoteltu strategian
tavoitteiden mukaisesti viiteen luokkaan ja kussakin luokassa on 5–6 mittaria.
Valtuusto oli asettanut vuoden 2021 talousarviossa 19 strategiaa toteuttavaa toimenpidettä. Strategian toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan mittareiden tuloksiin ja edelleen tähtiluokituksen muodostumiseen strategiakauden aikana. Kunnanhallitus ei ole antanut tilinpäätöksessä omaa käsitystään strategiaa toteuttavien toimenpiteiden toteutumisesta millään asteikolla, joita tarkastuslautakunta voisi arvioida. Tämän vuoksi arviointikertomuksessa esitetty tarkastuslautakunnan näkemys on vain suuntaa
antava.
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan valtuuston asettamista strategiaa
toteuttavista toiminnallisista vuositavoitteista vuoden 2021 aikana toteutui 14 kpl, 4 kpl toteutui osittain ja 1 kpl ei toteutunut.
Koko strategian toteutumista kuvaavassa Viiden tähden kunta-tähtiluokituksessa ei tapahtunut arviointivuoden aikana muutosta eli se pysyi arviovuoden aikana 3,60 tähdessä. Tavoitekohtaisissa tähtiluokituksissa muutosta tapahtui neljässä; talous (3,4 tähteä), ympäristö (3,4 tähteä), hyvinvointi (4,0 tähteä) ja asenne (4,4 tähteä).
Tilikauden tulos oli -3 337 405,64 euroa. Tilikauden odotettua parempaan
tulokseen vaikuttivat osin koronakorvaukset, mutta myös ennakoitua paremmat verotulokertymät sekä säästyneet henkilöstökustannukset. Tilikauden tulokseen vaikuttavat myös positiivisesti maa-alueista saadut pysyvien vastaavien myyntivoitot, noin 4,6 miljoonaa euroa. Ilman näitä tilikauden tulos olisi noin 7,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toisaalta tilikauden tulosta heikentävät rakennuksista tehdyt kertapoistot, noin 5,6 miljoonaa euroa. Mittavat investoinnit kasvattivat kunnan lainakantaa.
Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut 18,4 htv ja määräaikaisen henkilöstön käyttö on kasvanut 8,6 htv. Arviointivuoden lopussa Pirkkalan
kunnan palveluksessa oli yhteensä 1475 henkilöä, 33 henkilöä enemmän
kuin edellisvuonna.
Kunnan taseessa on kertynyt ylijäämää 44,821 milj. euroa (edellisten
tilikausien ylijäämä (alijäämä)+ tilikauden ylijäämä (alijäämä).
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TARKASTUSLAUTAKUNTA OSANA KUNNAN OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ
Kuntastrategia
Valtuusto hyväksyy kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden pitkän
tähtäimen tavoitteet.
Talousarvio- ja suunnitelma: toteuttaa kuntastrategiaa
Valtuusto hyväksyy kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet talousarviovuodelle ja
suunnitelmakaudelle.
Tilinpäätös
Kunnanhallitus antaa toimintakertomuksessa selvityksen valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Tilintarkastuksen
jälkeen valtuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja
myöntää vastuuvapauden.
Arviointikertomus
Tarkastuslautakunnan arvio, ovatko valtuuston
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kunnanhallituksen
lausunto
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin se on
ryhtynyt arviointikertomuksen johdosta.

3 Tarkastuslautakunnan arviointi- ja tarkastustoiminta
3.1

Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (410/2015) mukaan valmistella hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat valtuuston päätettäväksi sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan
ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta huolehtii lisäksi kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Kuntalain lisäksi valtuuston hyväksymä Pirkkalan kunnan hallintosääntö sääntelee tarkastuslautakunnan toimintaa. Sen mukaan lautakunnan tehtävänä on
1.
2.
3.

seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
huolehtia, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä
tehdä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Nykyinen valtuustokausi alkoi 1.6.2021. Pirkkalan hallintosäännön mukaan tarkastuslautakunnassa on
seitsemän (7) jäsentä ja heistä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tarkastuslautakunnan toimikausi on kaksi vuotta.
Valtuusto valitsi 10.6.2019 (54 §) tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 taulukossa 1
mainitut seitsemän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Tämän jälkeen lautakunnan kokoonpanoon on tehty kaksi muutosta. Valtuusto valitsi 9.9.2019 (68 §) Jorma Turusen tilalle
varsinaiseksi jäseneksi Tapio Matsolan ja tämän varajäseneksi Vesa Heikintalon lautakunnan jäljellä
olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto valitsi 7.12.2020 (103 §) Helena Rautakorven tilalle uudeksi varajäseneksi Johanna Kycklingin lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Valtuusto valitsi 16.8.2021 (88 §) tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023 taulukossa 1
mainitut seitsemän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi arviointivuonna 2021 erityisasiantuntija Johanna Järvensivu ja
7.2.2022 alkaen erityisasiantuntija Emmi Koskimies.
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Lautakunta 1.6.2019-31.5.2021

Lautakunta 1.8.2021 lukien

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset
varajäsenet

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset
varajäsenet

Mikko Kuoppa
Pirjo Kivelä

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

Mikko Kuoppa
Riitta Kuismanen

Jouni Kallioluoma
Markus Katajisto

Ahto Aunela
Satu Mäkelä

Tapani Vainio
Leena Hulkkonen

Mira Vuolli
Olli-Pekka Nolvi
Susanna Soini

Matti Pirhonen
Pia Schildt
Joni Schultz

Helena Lindqvist
Pirjo Kivelä
Tapio Matsola

Ahto Aunela
Jorma Turunen
(9.9.2019 asti)
Tapio Matsola
(9.9.2019 alkaen)
Matti Pirhonen
Liisa Siltanen
Marjo Vuorenmaa

Taulukko 1. Tarkastuslautakuntien jäsenet arviointivuonna 2021

Ulkoinen tilintarkastus
Kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Niiden toiminta on
kunnan muusta organisaatiosta ja johdosta riippumatonta. Pirkkalan kunnan lakisääteisenä tilintarkastusyhteisönä toimi arviointivuonna KPMG Oy Ab:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Mari
Säynätjoki. Valtuusto valitsi 19.4.2021 (56 §) yrityksen Pirkkalan kunnan tilivuosien 2021–2022 tarkastusyhteisöksi sekä optiona tilikausille 2023–2024.

Sidonnaisuusilmoitusten valvonta
Kuntalain (410/2015) mukaan määrätyillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on 1.6.2017 alkaen ollut
velvollisuus ilmoittaa julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen koskee Pirkkalassa seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita: kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä, yhdyskuntalautakunnan jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia sekä varapuheenjohtajia, pormestaria, lautakuntien esittelijöitä ja kunnan johtoryhmän jäseniä.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta saattoi arviointivuotta koskevat ilmoitukset valtuuston tietoon 13.12.2021 (148 §).
Pirkkalan kunnan julkaistut sidonnaisuusilmoitukset ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakunta tarkastaa ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.

3.2

Arviointityön toteuttaminen
Tarkastuslautakunnan arviointityö on suunnitelmallista. Lautakunta laatii koko toimikautensa kattavan
arviointisuunnitelman ja sitä tarkentavan vuosittaisen työohjelman.
Arviointisuunnitelmassa nimetään asiat ja kohteet, joiden arviointiin lautakunta kunakin vuonna erityisesti keskittyy. Tavoitteena on, että valtuustokauden aikana 1.8.2021-31.5.2023 tehty arviointi kattaa
olennaisimman kuntakonsernin toiminnan. Lautakunta tarkistaa koko toimikaudelle laaditun arviointisuunnitelman vuosittain. Vuosittaisessa työohjelmassa tarkennetaan kunkin vuoden arviointia ja määritellään lautakunnan muu toiminta.

5

Lautakunta tekee arviointityötään sekä koko lautakuntana että tarkastuspareittain. Lautakunnan ja
tarkastusparien vastuualueet sekä kokoonpanot päätetään lautakunnan vuosittaisessa työohjelmassa.
Lautakunta johtaa arviointityötä ja päättää arviointikertomuksen sisällöstä ja kannanotoista. Tarkastusparien työ on valmistelevaa. Arviointityössä lautakuntaa avustaa lautakunnan sihteeri.
Valtuusto valitsi 16.8.2021 (54 §) uuden tarkastuslautakunnan toimikaudelle 2021–2023. Tarkastuslautakunta päätti 26.10.2021 (63 §) jakaa kunnan toimialajaon mukaiset tulosaluevastuut tarkastuslautakunnan jäsenille toimikaudeksi 2021–2023 ja jako on esitetty taulukossa 2.
Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti tarkastuspareina lautakuntien ja tulosalueiden hallintokuntien toimintaa. Tarkastusparien muistiot on käsitelty lautakunnassa.
Konsernihallinto

Hyvinvointilautakunta / Perusturva
Ympäristöterveysltk.

Hyvinvointilautakunta / Sivistys

Yhdyskuntalautakunta

Mikko Kuoppa

Satu Mäkelä
Matti Pirhonen
- sosiaalipalvelut
- lasten ja nuorten tukipalvelut
- ikääntyneiden palvelut
- terveyspalvelut

Riitta Kuismanen
Joni Schultz
- varhaiskasvatus
- lasten ja nuorten koulutus
- hyvinvointia edistävät
palvelut

Pia Schildt
Ahto Aunela
- ruoka- ja puhtauspalvelut
- tilapalvelu
- yhdyskuntatekniikka ja
aluepalvelut
- pelastustoimi
- vesihuoltolaitos
- yhdyskuntasuunnittelu
ja valvonta

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

- ympäristöterveys

Taulukko 2. Toimialajaon mukaiset tulosaluevastuut tarkastuslautakunnan jäsenille toimikaudeksi
2021–2023

Arvioinnin tietoperusta
Tarkastuslautakunta ja tarkastusparit perehtyvät tarkastusaiheisiin tekemällä käyntejä yksiköihin ja
tapaamalla viranhaltija- ja luottamushenkilöjohtoa, asiantuntijoita ja muita arviointikohteen vastuuhenkilöitä.
Vuoden 2021 toiminnan arviointiin liittyen tarkastuslautakunta on kuullut
seuraavia kunnan viranhaltijoita ja työntekijöitä
15.11.2021 / 8.12.2021 /
27.1.2022
15.11.2021 / 8.12.2021 /
27.1.2022
17.12.2021

Puhtauspalvelut, Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Anu Mäenpää
Ruokapalvelut, Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Anu Mäenpää
Vapaa-aika, Vapaa-aikapäällikkö Kati Hämäläinen-Myllymäki

21.12.2021

Terveyspalvelut, Ylilääkäri Tuomas Jukkola

22.12.2021
13.1.2022

Varhaiskasvatus, Varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä; Opetus, Opetuspäällikkö
Mika Luukkanen
Työllisyyspalvelut, Työllisyyspalveluiden päällikkö Kimmo Kivinen

18.1.2022

Konsernihallinto, Pormestari Marko Jarva ja Kansliapäällikkö Jaakko Joensuu

1.3.2022

Ikääntyneiden palvelut, Vanhustyön johtaja Tuula Jutila

28.3.2022

Henkilöstöpalvelut, Henkilöstöjohtaja Jenni Harjula

12.4.2022

Hallinto ja viestintä, Hallintojohtaja Olli Niemi

13.4.2022

Pirteva, Ympäristöterveyspäällikkö Maria Wahlfors

21.4.2022

Sosiaalipalvelut, Sosiaalityön johtaja Virpi Kokko

Taulukko 3. Tarkastuslautakunnan haastattelemat viranhaltijat ja työntekijät
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Arvioinnin tietoperustana ovat tarkastuslautakunnan ja tarkastusparien tarkastuskäynneillä ja tapaamisissa saadut tiedot ja tehdyt havainnot, selvitykset sekä toimintakertomustiedot, kunnan yksiköissä
laaditut raportit ja muu niiden asiakirja-aineisto. Lisäksi käytössä ovat tilintarkastajan raportit. Tietolähteinä käytetään myös asukas- ja asiakaskyselyjen tuloksia sekä valtakunnallisia selvityksiä ja vertailuja, erityisesti naapurikuntien vertailutietoja.
Vuoden 2021 toiminnan arviointiin liittyen tarkastuslautakunta on kuullut seuraavia
asiantuntijoita kokouksissaan. Lisäksi on kuultu useita muita kunnan työntekijöitä.
26.10.2021

Pormestari Marko Jarvan katsaus ajankohtaisiin asioihin

23.11.2021

Tutustuminen Soljan lastentaloon

14.12.2021

Talousjohtaja Petri Lätin ajankohtaiskatsaus: talousarvio 2022

20.1.2022

KPMG Oy Ab:n tilintarkastaja Mari Säynätjoki 2021 tilintarkastushavainnot

5.4.2022

Tilinpäätöksen 2021 esittely, talousjohtaja Tommi Ruokonen

Taulukko 4. Arviointivuoden aikana tarkastuslautakunnan kokouksissa
kuullut asiantuntijat

3.3 Arviointikertomusraportointi
Tarkastuslautakunta laatii vuosittain valtuustolle arviointivuoden havainnot ja suositukset sisältävän
arviointikertomuksen. Pirkkalan tarkastuslautakunnan tekemät arviointikertomukset vuosilta 2017 ja
2019 on palkittu Vuoden Arviointikertomus -kilpailussa sarjansa Kunnat alle 20 000 parhaimpina.

Vuoden 2021 arviointikertomus
Vuoden 2021 arviointikertomus on hyväksytty tarkastuslautakunnassa 10.5.2022.
Tarkastuslautakunta esittää valtuuston päätettäväksi, että kunnanhallitus ja lautakunnat ottaisivat
huomioon toiminnassaan arviointikertomuksessa esitetyt suositukset ja havainnot, ja esittäisivät lokakuun 2022 loppuun mennessä tarkastuslautakunnalle valmiilla raportointipohjalla, mihin toimenpiteisiin esitettyjen suositusten ja havaintojen johdosta on ryhdytty tai ryhdyttävä.
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4 Vuoden 2020 arviointikertomuksessa esitettyjen
suositusten jälkiseuranta
Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2020 arviointikertomuksessa havaintoja ja suosituksia, joihin kunnanhallitus antoi vastineensa lokakuussa 2021. Raportissa selvitettiin, miten tarkastuslautakunnan havaintoihin on reagoitu ja millaisiin toimenpiteisiin niiden perusteella on ryhdytty.
Alla on esitetty, mihin suositusten mukaisiin toimenpiteisiin toimialoilla on ryhdytty. Toimenpiteiden
seurantatietojen lähtökohtana on kunnanhallituksen valtuustolle antamat vastaukset ja kerätyt lisätiedot.
Taulukon liikennevalovärit:
vihreä
keltainen
punainen

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

TARKASTUSLAUTAKUNNAN SUOSITUKSET

TOIMENPITEITÄ

Kunnanhallitus & konsernihallinto
Strategiaa toteuttavat toimenpiteet tulee määritellä tarkemmin tavoitteiden, mittarien ja aikataulun osalta. Jotkut
toimenpiteistä voitaisiin vastuiden selventämiseksi organisoida projekteiksi tai kehitysohjelmiksi. Vastuualueille ja
lautakunnille tulee määritellä niiden tärkeimpien tehtävien
tavoitteet ja mittarit, joista ne olisivat vastuussa määrärahojensa ja muiden resurssien puitteissa. Strategisten mittareiden lähtötilanteen ajankohta olisi syytä aina mainita.
Yrittäjät ovat kiinnostuneita tulemaan Pirkkalaan, mutta
kunnassa ei ole tarjolla yritystontteja. Yritystontteja tulisi
kaavoittaa lisää.

Strategiaa päivitetään uuden valtuustokauden alusta.
Uudessa strategiassa voidaan huomioida lautakunnan
esiin nostamia suosituksia.

Yritystontteja voidaan tuottaa markkinoille ainoastaan
yleis- ja asemakaavoituksen kautta. Kunnassa on vireillä kehätien eteläpuolen yleiskaava, jolla luodaan
edellytykset yritystonttien asemakaavoitukselle ja sitä
kautta tulevaisuuden yritystonttien luovutukselle.

Hyvinvointitoimiala/perusturva
Kilpailutuksen tuloksena asiakkaat ovat voineet valita kotiin vietävistä aterioista useammasta vaihtoehdosta.

Kotiin vietävien aterioiden tuottaminen siirtyi kilpailutuksen jälkeen kunnalta yksityiselle palveluntuottajalle. Asiakkaat voivat tilauksen yhteydessä valita ateriavalikoimasta useasta eri vaihtoehdosta mieleisensä
ateriat. Aikaisemmin tätä mahdollisuutta ei ollut.

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

Kotiin vietävien aterioiden kilpailutuksessa laadun painoarvo oli 30 %. Aterioiden laadun arvioinnissa hyödynnettiin tilaajan testiryhmää, jossa oli mukana kotiin
vietävien aterioiden käyttäjiä. Sopimuksessa on määritelty tilaajan ja palvelutuottajan välisestä säännöllisestä yhteistyöstä myös laadun valvonnan osalta.
Lasten ja nuorten tukipalvelut on hajautettu eri tulosalueille. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että uusilla tulosalueilla asetetaan mitattavia tavoitteita lasten ja nuorten tukemiseksi.

Tavoitteet on sisällytetty Talousarvion 2021 sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen, sekä lasten ja nuorten
koulutuksen toimenpiteisiin ja seurattaviin tunnuslukuihin. Valtuusto on hyväksynyt lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2020–2024 ohjaamaan
ja kehittämään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävää toimintaa pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Suunnitelma on laaja-alainen koskien lasten ja
nuorten palveluita, kasvuoloja ja lasten, nuorten sekä
perheiden hyvinvoinnin edistämistä. Suunnitelmaan
valituilla mittareilla seurataan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilaa, hyvinvoinnin muutoksia,
kasvuympäristön tilannetta sekä palvelujärjestelmän
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Värikoodi

toimivuutta. Suunnitelman toteutumista raportoidaan
vähintään kerran neljässä vuodessa.

Hyvinvointitoimiala/sivistys
Perheohjaajan palvelun tarvetta ja hyötyjä tulee seurata ja
arvioida. Vastaavanlaista matalankynnyksen ennaltaehkäisevää palvelua voisi laajentaa myös kouluikäisten perheille.

Toivottavasti suunnitelmat on saatu laadittua sellaiseen
muotoon, että ne ovat käytännön työkaluja. Parhaimmillaan suunnitelmat selkeyttävät ja ohjaavat, eivätkä vie liikaa aikaa lasten ja nuorten kanssa tehtävältä perustyöltä.
Suunnitelmien jalkauttamiseksi niitä koskeville toimijoille
tulee olla riittävästi resursseja. Myös suunnitelmien kehittämisessä ja seurannassa tulee kuunnella toteuttajia.

Varhaiskasvatuksen perheohjaaja on raportoinut asiakasmääristä ja asiakkuuden teemoista ja syistä ensimmäisen kerran ajalta 1.9.-31.12.2020 ja keväältä raportti 1.1.-31.7.2021 ajalta. Asiakkuuksia ja määriä tarkastellaan säännöllisesti. Varhaiskasvatuksen hyötyä
perheille arvioidaan mm. tapaamiskertojen määrien,
jatkopalveluihin ohjaamisen kautta. Tarkastuslautakunnalle on annettu selvitystä perheohjauksesta. Kouluikäisten vastaava palvelukokonaisuus toteutetaan lakisääteisten opiskeluhuoltopalvelujen (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologipalvelut)
kautta. Opiskeluhuollossa tehdään tiivistä yhteistyötä
perheiden kanssa.
Opetustoimessa on paljon lakisääteisiä ja normitettuja
suunnitelmia, jotka useimmiten sisältyvät esiopetuksen, perusopetuksen tai lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaan täydentäen sitä. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon henkilöstön kesken ja oppilaiden sekä huoltajien osallisuus
huomioiden. Suunnitelmien jalkauttamista ja toteuttamista tulee tarkastella kokonaisuutena ja uusia suunnitelmia laadittaessa on kiinnitetty erityistä huomiota
käytännönläheisyyteen. Suunnitelmasta riippuen niiden kehittämistä ja seurantaa toteutetaan työryhmätyöskentelyn avulla, jolloin toteuttajat tulevat varmuudella kuulluksi.
Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee laatia ja hyväksyä valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman
perusteiden pohjalta paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on lain turvaama oikeus
saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta,
opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi laaditaan
jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle
lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. Kaikki muutkin
varhaiskasvatuksen suunnitelmat perustuvat varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin tai ovat lakisääteisiä. Ne ovat laadittu niin, että ne toimivat arjen työkaluina ja ovat käytännönläheisiä. Laadintatyötä tehdään työryhmissä, jolloin käytännön työntekijöiden
ääni tulee kuulluksi.

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

Kaikkien kuntien tai vähintään Tampereen seutukuntien pitäisi yhteisesti määritellä lupahakemusten vireille tulon kriteerit, jotta käsittelyaikoja voitaisiin mitata ja vertailla
mielekkäästi.
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Asuntotuotannon määrää voidaan tarkentaa tulevissa
strategisissa tavoitteissa. Tavoitteiden toteutuminen
on kuitenkin kiinni kunnan tontin luovutukseen lisäksi
myös kunnasta riippumattomista tekijöistä kuten yleisestä talous suhdanteesta, kolmannen sektorin toimijoista ja paikallisista markkinoista. Kohtuuhintaisen
asuntotuotannon tavoitteissa on pyritty huomioimaan
poistuvaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon pysyvyys voidaan varmistaa mm. kunnan omana tuotantona tai luovuttamalla
kohtuuhintaisia asuntotuotantotontteja valtakunnallisille yleishyödyllisille kohtuuhintaisen asuntotuotannon toimijoille. Seudullinen kuntaa sitova MAL-sopimus on tällä hetkellä 4 vuotinen, jossa kohtuuhintaista
asuntotuotantoa tarkastellaan seudullisella tasolla,
joka voisi olla hyvä tarkastelujakso jatkossa.
Virallisesti lupahakemus tulee vireille silloin, kun hakemus jätetään. Vireille tulon ajankohdassa ei siten ole
tulkinnan varaa. Otetaan asia puheeksi seuraavassa
seudullisessa rakennusvalvontatapaamisessa, seudullisesti yhtenäisen käsittelyaikamääritelmän aikaansaamiseksi. Seudun rakennusvalvonnan kokouksen jälkeen asia voitaneen viedä pohdittavaksi myös valtakunnalliselle tasolle.

Palvelujen tuotteistamista kannattaa jatkaa ja pyrkiä yhteistyöhän muiden kuntien kanssa yhtenäisten mittaustapojen määrittelemiseksi ja vertailujen mahdollistamiseksi.
Väistötilojen käyttöä pyrittävä vähentämään riittävän ennakoivalla koulurakennusten uudistuotannolla ja peruskorjauksilla

Tuotteistamista on tehty seudullisesti lähinnä yhdyskuntatekniikan palveluiden osalta. Tuotteistus mahdollistaa seudullisen vertailun ja lisää omaa kustannustietoutta sekä eri toimintatapojen vertailtavuutta.
Koulurakennusten uudistuotantoa ja peruskorjaamista
tehdään sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksen
2025 sekä toimitilastrategian ohjaamina. Väistötilojen
määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.

Johtopäätökset
Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa tehtyihin suosituksiin on enimmäkseen reagoitu ja niiden mukaisiin toimipiteisiin on lähes aina ryhdytty tai suosituksia on tarkoitus hyödyntää tulevaisuudessa.

SUOSITUS:
- Pirkkalan kunnan on varmistettava liike- ja yritystonttien riittävyys tulevaisuudessa ja
edelleenkin jatkettava työtä tonttien kaavoituksen lisäämiseksi
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5 Pirkkalan kunnan taloudellisten tavoitteiden
saavuttaminen
Vuoden 2021 tilinpäätöksessä toimintatuotot (= sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot) ovat yhteensä 56,31
miljoonaa euroa. Toimintakulut (= sisäiset ja ulkoiset toimintakulut) ovat yhteensä -162,78 miljoonaa
euroa. Toimintakate on -106,47 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen toteuma on 102 % ja toimintakulujen 97 %.
Alla olevassa kuviossa 1. on kunnanhallituksen ja lautakuntien toimintamenojen osuudet kaikista toimintamenoista vuosina 2018–2021. Luvuissa ovat mukana sisäiset ja ulkoiset toimintamenot sekä poistot. Tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan osuuksia ei ole laskettu kuvioon, koska niiden
osuudet koko kunnan toimintamenoista ovat niin pienet. Liitteessä 1 on esitetty euromääräiset vuosittaiset tiedot ko. toimintamenoista vuosilta 2017–2021.
Vuonna 2021, kuten edellisinä vuosinakin, oli hyvinvointilautakunnan osuus kaikista kunnan toimintamenoista (= käyttötalous + poistot) suurin (noin 78 %). Pirkkalassa hyvinvointilautakunnan alaisuuteen
kuuluvat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut että sivistystoimiala (varhaiskasvatus, opetus, liikunta- ja nuorisotyö sekä kulttuurin palvelut). Kunnanhallituksen ja ympäristöterveyslautakunnan toimintakulut
ovat pysyneet tasaisina ja yhdyskuntalautakunnan toimintakuluissa on hienoista nousua vuoteen 2020
verrattuna.

Lautakuntien toimintamenojen osuudet kaikista
toimintamenoista vuosina 2017-2021
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Kuvio 1. Kunnanhallituksen ja lautakuntien toimintamenojen (= käyttötalous + poistot) osuudet kaikista
toimintamenoista vuosina 2018–2021 ja TA 2022
Kuntien verorahoitus koostuu verotuloista ja valtionosuuksista. Verotulojen kertymä on 100,58 miljoonaa euroa ja valtionosuuksien 17,04 miljoonaa euroa. Verotulot toteutuivat 1,2 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 250 000 talousarvioon verrattuna parempina. Liite 2 erittelee Pirkkalan kunnan verotulot.
Kuviosta 2 voidaan nähdä, että Pirkkalassa valtionosuuksien asukaskohtainen euromäärä on lähikuntiin
verrattuna huomattavasti pienempi vuosien 2017–2019 aikana. Syynä tähän on verotuloihin perustuva
valtionosuuksien tasausjärjestelmä, jossa kuntien tulopohjassa olevia eroja tasataan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella. On syytä huomata, että vuoden 2020 osalta kuntien saamat koronakorvaukset nostavat poikkeuksellisesti kaikkien kuntien, myös Pirkkalan, saamaa valtionosuutta tilapäisesti, mutta korvaukset ovat laskeneet taas vuonna 2021.
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Valtiovarainministeriön ohjaamassa järjestelmässä vauraammilta kunnilta siirretään kunnallis- ja yhteisöveroja vähemmän vauraisiin kuntiin. Tarkoituksena on taata ympäri Suomen kansalaisille tasavertaiset peruspalvelut niin, ettei kunnan veroprosentti nouse kohtuuttomaksi. Vuonna 2021 verotuloihin
perustuva valtionosuuden tasaus perustuu vuoden 2019 verotietoihin.

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET €/ASUKAS
7000
6000
5000
1182

1211

1444 1180

1627 1386
961

4000

1539
1188 1143

1005

1099
1344

587

843

1677

640

1477

1268

1237

1647

1449

1238 1248

3000
2000

4865 4977
4574
4445 4600
4304 4504 4052
4289
4289 4238
4272 4391
4019 4278 4233
3962 4130
3958 4113
3888 4091
3801 3906

1000

Kangasala

Lempäälä

Nokia
Verot

Pirkkala

Tampere

2021

2020

2019

2018

2021

2020

2019

2018

2021

2020

2019

2018

2021

2020

2019

2018

2021

2020

2019

2018

2021

2020

2019

2018

0

Ylöjärvi

Valtionosuudet

Kuvio 2. Verotulot ja valtionosuudet euroa/asukas Pirkkalassa ja lähikunnissa vuosina 2018–2020
Pirkkalan kunnan vuosikate muodostuu verotulojen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen ja rahoituskulujen jälkeen 10,9 miljoonaa euroa positiiviseksi. Vuosikate on edelliseen vuoteen verrattuna noin
3,47 miljoonaa euroa pienempi.
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korvausinvestointitarvetta. Mikäli vuosikate kattaa ne, kunnan ei tarvitse velkaantua tai realisoida omaisuuttaan pitääkseen olemassa olevat palvelujen
tuotantovälineet toimintakunnossa.

Vuosikate % poistoista
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Kuvio 3. Vuosikatteen osuus poistoista 2013–2021
Talousarvion 2022 mukaan vuosikate on 8,24 miljoonaa euroa ja poistot 10,2 miljoonaa euroa, eli vuosikate on 80,9 % poistoista.
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Pirkkalan kunnan tilikauden tulos oli alijäämäinen 2,7 miljoonaa euroa varausten purun jälkeen. Muutetussa talousarviossa tilikauden alijäämäksi ennakoitiin vielä noin -11,4 miljoonaa euroa.
Pirkkalan kunnan toimintakate oli -106,47 miljoonaa euroa. Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Henkilöstökulut olivat yhteensä -63,33
miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 2,94 miljoonaa euroa.
Pirkkalan kunnallisveroprosentti oli 20,50 vuonna 2021. Pirkkalan ympäristökuntien (taulukon 5 kunnat
pois lukien Pirkkala) painottamaton keskiarvo vuonna 2021 oli 20,65. Alla on Pirkkalan ja muiden lähikuntien kunnallisveroprosentit vuonna 2021.
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Taulukko 5. Kunnallisveroprosentti 2021 Pirkkalassa ja lähikunnissa
Tilinpäätösajankohtana kunnan lainamäärä oli 67,8 miljoonaa euroa, josta kaikki olivat pitkäaikaista
lainaa. Kasvua lainamäärässä tilinpäätösvuonna 2o21 oli 9,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista velkaa
(kuntatodistuksia) ei ollut. Pitkäaikaisista lainoista kiinteäkorkoisia oli 44,54 prosenttia (30,2 miljoonaa
euroa) ja vaihtuvakorkoisia 55,46 % (37,6 miljoona euroa). Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko
oli vuoden 2021 lopussa 0,299 % (2020: 0,420 %). Näiden lainojen keskimääräinen jäljellä oleva lainaaika oli 7 vuotta.
Asukasta kohden laskettu kunnan lainakanta oli 3357 euroa, kun se 31.12.2020 oli 2955 euroa/asukas. Kuviosta 4 voidaan nähdä Pirkkalan lainamäärä per asukas menneen kymmenen vuoden ajalta.
Lainat €/asukas, 2010-2021
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Kuvio 4. Pirkkalan kunnan lainat euroa/asukas vuosina 2011–2021 Trendisuora
Pirkkalan kuntakonserniin kuuluu neljä tytäryhteisöä: Pirkkalan Jäähalli Oy (100 %), Niemenmaan Lämpö
Oy (70,00 %), Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %) ja Kiinteistö Oy Pirkkalan Lautamies (100 %). Lisäksi
kuntakonserniin kuuluu kolme kuntayhtymää, joissa kunta oli vuonna 2021 jäsenenä: Tampereen kaupunkiseudun Ky (4,48 %), Pirkanmaan liitto Ky (2,86 %) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Ky konserni (1,64 %).
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Kuvio 5. Pirkkalan kuntakonsernin lainojen kehitys vuosien 2011–2021 aikana
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Lähikuntien kuntakonsernien lainat per asukas vuonna 2021 on esitetty alla. Kuviosta 6 voidaan nähdä,
että Pirkkalassa on pieni asukaskohtainen lainamäärä, mutta siinä on tasaista kasvua.
Konsernilainat € /asukas
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Kuvio 6. Pirkkalan ja lähikuntien kuntakonsernin lainat euroa / asukas vuosina 2018–2021
Investointimäärärahoista käytettiin 84 prosenttia
Vuonna 2021 investointeihin oli käytettävissä yhteensä 20,46 miljoonaa euroa. Toteutuneet investointimenot olivat 17,1 miljoonaa euroa eli investointimäärärahoista käytettiin 83,8 prosenttia.
Maa-alueiden hankintaan käytettiin 2,5 miljoonaa euroa. Yhteensä maa-alueiden myyntitulot olivat
4,76 miljoonaa euroa, jakautuen investointituloksi (155 243 €) ja tuloslaskelman pysyvien vastaavien
myyntivoitoiksi (4,6 miljoonaa euroa). Osakkeisiin kohdentuneet menot olivat noin 3 miljoonaa euroa,
mikä sisältää sijoitukset Kiinteistö Oy Pirkkalan Lautamieheen ja Pirkkalan Jäähalliin. Irtaimistohankintoja oli yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Talonrakennusinvestoinnit olivat 7,3 miljoonaa euroa
(vuonna 2020: 8,2 miljoonaa euroa) ja yhdyskuntatekniikan investoinnit olivat 3,7 miljoonaa euroa
(vuonna 2020: 4,9 miljoonaa euroa).

Tarkastuslautakunnan arviointi kunnan taloudesta
Pirkkalan kunnan talous on edelleen terveellä pohjalla suurista investoinneista huolimatta.
Kouluinvestoinnit ovat investointeja tulevaisuuteen ja kunnan tuleekin turvata näillä investoinneilla kuntalaisten ja kunnan hyvä tulevaisuus, elinvoimaisuus sekä veto- ja pitovoima.
Investointeihin voidaan käyttää lainavaroja, sillä kaikkea ei voida kerralla kustantaa kuntalaisten verovaroilla. Investointien on kuitenkin pitkällä aikavälillä tuotettava kunnalle lisää tuloja
myös välillisesti.
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6

Viiden tähden kunta –strategia ja sen mittarit

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

Kuvio 7. Pirkkalan kuntastrategia Viiden tähden kunta vuosille 2018–2022

Tähtiluokitus
Talousarvion valmisteluhetkellä joulukuussa 202o Viiden tähden kunta-tähtiluokitus oli 3,60. Tilinpäätöksessä tähtiluokitus pysyi samana (3,60) ja se on kuvattu tilinpäätöksessä alla olevilla tähtisymboleilla.
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Mittarit ja toimenpiteet
Strategiaa toteuttavat toimenpiteet ja valtuustokauden mittarit esitetään talousarvioissa ja niiden seuranta tehdään tilinpäätöksien yhteydessä. Strategian toteutumista arvioidaan Viiden tähden kunta -teeman mukaisesti siten, että tähtiluokitus syntyy strategian mittareiden pistekeskiarvojen perusteella. Strategian toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan mittareiden tuloksiin ja edelleen tähtiluokituksen muodostumiseen strategiakauden aikana. Toimenpiteet on kytketty strategian tavoitteisiin ja keinoihin.

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

Strategian toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan mittareiden tuloksiin
Valtuusto oli asettanut vuoden 2021 talousarviossa 19 strategiaa toteuttavaa toimenpidettä. Strategian toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan mittareiden tuloksiin ja edelleen tähtiluokituksen muodostumiseen strategiakauden aikana.
Kunnanhallitus ei ole antanut tilinpäätöksessä omaa käsitystään strategiaa toteuttavien toimenpiteiden toteutumisesta millään asteikolla, joita tarkastuslautakunta voisi arvioida. Tämän vuoksi tässä esitetty tarkastuslautakunnan näkemys on vain suuntaa antava.
Lukujen 7.2.–7.6. taulukoissa esitetään tarkastuslautakunnan valtuuston asettamien strategiaa toteuttavien toimenpiteiden tavoitteiden toteutumisesta. Arvioinnissa käytetään seuraavia väriselitteitä ja
symboleja:
= Toteutunut vähintään 90 %
= Keskeneräinen / osittain toteutunut, vähintään 50 %
= Toteutunut alle 50 %, ei lainkaan, tai ei voida arvioida

HAVAINTO:
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan valtuuston asettamista strategiaa toteuttavista toiminnallisista vuositavoitteista vuoden 2021 aikana

-

14 kpl on toteutunut vähintään 90 %,
4 kpl on keskeneräinen / osittain toteutunut, vähintään 50 %.
1 kpl on toteutunut alle 50 %, ei lainkaan, tai ei voida arvioida
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Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko asetetut strategiaa toteuttavat toimenpiteet sellaisia, että ne vievät
kuntaa strategiassa asetettuun haluttuun tavoitetilaan.
TAVOITTEET: NÄMÄ ASIAT HALUAMME SAAVUTTAA

Viiden tähden kunta –strategian tähtiluokituksen kehittyminen
Tarkastuslautakunta arvioi, miten Viiden tähden kunta –strategian tähtiluokitus on kehittynyt.
Vuoden 2020 talousarvion valmisteluhetkellä joulukuussa 2020 Viiden tähden kunta-tähtiluokitus oli 3,60.
Tilinpäätöksessä 2021 tähtiluokitus oli myös 3,60 eikä siinä ole tapahtunut kehitystä arviointivuoden aikana.
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7.2 Työ: Kehitämme houkuttelevimman työpaikka-alueen
TYÖ-tähtiluokitus oli tilinpäätöksessä 2020 3,8 ja 2021 3,6 eli tähtiluokitus on huonontunut
vuoden 2021 aikana.
Lähtötilanne
strategiakauden alussa

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

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

Tilanne
31.12.2020

Tilanne
31.12.2021

Tavoite
2022

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

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

80,2 %
83,7 %
92,5 %
7, 64

77,5 %
85 %
80 %
8,25

3,9

3,9

4,0

4

Tilanne
31.12.2021
lähtötasoon
verrattuna?
Parantunut
Parantunut
Parantunut
Ei kehitystä
Parantunut

Työ -teeman viidestä mittarista yhden kohdalla ei ole tapahtunut edistystä, kun vuoden 2021 lopun tilannetta verrataan mittarin lähtötasoon. Sen sijaan vuoden 2022 tavoite on saavutettu jo tavoitteiden 1., 3., ja
5. kohdalla. Puolestaan tavoite 2. on parantunut strategiakauden alusta, mutta laskenut huomattavasti
vuodesta 2020.

TAVOITE: Kehitämme houkuttelevimman työpaikka-alueen
Toimenpide

Vastaava
tulosalue

Keino

Toteuma 31.12.2021 / KH:n arvio
Työllisyyskokeilu alkoi Pirkkalassa sen
mahdollistavan lain tultua voimaan
1.3.2021. TE-toimistoista peritty työttömien työnhakijoiden nk. suunnitelmavelka saatiin pääosin kurottua kiinni vuoden loppuun mennessä. Sen sijaan työttömien ohjaus työhön, koulutukseen tai
muihin aktiivipalveluihin onnistui vain
osittain kunnille siirtyneiden laajojen hallinnollisten töiden hoitamisen sekä pitkittyneen merkittävän henkilöstövajeen takia.
Etsivä nuorisotyö tavoitti koronastakin
huolimatta etätyön keinoin tavoitteiden
mukaisesti avun ja tuen tarpeessa olevia
nuoria.

1) Maakunnallisen työllisyyskokeilun
käytännön toteuttaminen

Yritys- ja
työllisyyspalvelut

Yhden luukun
periaate

2) Työn tai koulutuksen ulkopuolelle
ajautuneiden nuorten tavoittaminen

Yritys- ja
työllisyyspalvelut

Nopea reagointi
Syrjäytymisen ehkäisy

3) Yritystonttivarannon lisääminen

Yritys- ja
työllisyyspalvelut

Kukoistava
yritysekosysteemi
Nopea reagointi

Tarklan
arvio

Kehätien eteläpuolen osayleiskaava (nro
1005) jolla mahdollistetaan uusien yritystonttien asemakaavoitus tulevaisuudessa,
on edennyt. Yleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.6 2.7.2021.

Valtuusto oli asettanut TYÖ teemalle 3 toimenpidettä, jolla asetettua strategian keinoa toimenpide ensisijaisesti toteuttaa.
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA
JA VAIKUTTAVUUDESTA

1) Henkilöstövajaus Pirkkalan työvoimapalveluissa on aiheuttanut sen,
ettei tuloksia ole täysin saavutettu.
2) Tavoitteet on saavutettu ja toiminnassa onnistuttu.
3) Yritystonttien kaavoituksen lisääminen on edennyt, mutta pula yritystonteista on edelleen akuutti.
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7.3 Talous: Mahdollistamme tasapainoisen kehityksen
TALOUS-tähtiluokitus oli tilinpäätöksessä 2020 3,2 ja 2021 3,4 eli tähtiluokitus on parantunut
vuoden 2021 aikana.
Strategian mittari ja painoarvo

Lähtötilanne
strategiakauden alussa

Tilanne
31.12.2020

Tilanne
31.12.2021

Tavoite 2022

4 442
2 196
-23

4 599
3 105
-757

4863
3312
-788

4550
4000
-1750

Tilanne
31.12.2021
lähtötasoon
verrattuna?
Parantunut
Parantunut
Parantunut

20 %
4,0

20,50 %
4,0

20,50 %
3,9

*
4,25

Ei kehitystä
Laskenut

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

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

Talous –teeman viidestä mittarista kolme (6., 7. ja 8.) ovat kehittyneet vuoden 2021 aikana parempaan
suuntaan ja puolestaan yksi mittareista (10.) on laskenut.

TAVOITE: Mahdollistamme tasapainoisen kehityksen
Toimenpide

Vastaava
tulosalue

Keino

Toteuma 31.12.2021 / KH:n arvio

4) Tietojohtamismallin laajentaminen

Strategia ja
kehittäminen

Tietojohtaminen

Tietojohtamismallia on laajennettu kunnan osa-alueiseen väestötarkasteluun.

5) Digisuunnitelman toimeenpano

Strategia ja
kehittäminen

Rohkea kehitysote

6) Epäiltyjen väärinkäytösten asianmukainen käsittely

Hallinto ja
viestintä

Vaihtoehtoiset toimintamallit

Digisuunnitelman toimeenpano on edennyt laaditun seurannan perusteella valtaosin tavoitteiden mukaisesti.
Malli (eettinen ilmoituskanava) ja järjestelmä (Granite) otettu käyttöön.

Tarklan
arvio

Valtuusto oli asettanut TALOUS teemalle 3 toimenpidettä, jolla asetettua strategian keinoa toimenpide
ensisijaisesti toteuttaa.
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA
JA VAIKUTTAVUUDESTA

4) Toimenpiteet on toteutettu ja tavoite on toteutunut.
5) Toimia on tehty ja tavoite on toteutunut yli 50 %.
6) Eettinen ilmoituskanava otettiin käyttöön vuoden 2021 aikana suunnitelman mukaisesti.
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7.4 Ympäristö: Luomme monimuotoisen elinympäristön
YMPÄRISTÖ tähtiluokitus oli tilinpäätöksessä 2020: 3,2 ja 2021 3,4 eli tähtiluokitus on parantunut vuoden 2021 aikana.

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

Tilanne
31.12.2020
lähtötasoon
verrattuna?
*) Laskenut

Lähtötilanne
strategiakauden alussa

Tilanne
31.12.2020

Tilanne
31.12.2021

Tavoite 2022

66

28

27

78

29 %

29 %

45,4 %

40 %

4,5

4,4

4,5

4,5

Ei kehitystä

0,39 %
4,4

0,87 %
4,5

2,0 %
3,9

1,5 %
4,5

Parantunut
Laskenut

2,94 t

2,91 t

2,91 t

**) Parantunut

--

* Uusi MAL-sopimuskausi alkoi vuonna 2020 ja päättyy 2023. Tavoitteena on, että toteutumisaste kauden lopussa olisi
vähintään 40 %.
** Lähtötilanne on vuoden 2017 tieto. Mittari lisättiin talousarviovalmistelun 2020 yhteydessä, eikä se vaikuta tähtiluokitukseen.

Ympäristö -teeman viidestä mittarista kaksi (12. ja 14,) on parantunut verrattuna lähtötasoon ja lisäksi saavuttaneet vuoden 2022 tavoitteet. Yhden (13,) kohdalla ei ole tapahtunut mitään edistystä, kun vuoden
2021 lopun tilannetta verrataan mittarin lähtötasoon. Kaksi mittaria (11. ja 15.) ovat laskeneet.
*) Koronapandemian vaikutus joukkoliikenteen käyttöön on jatkunut vuoden 2021 aikana.
**) Uusi MAL-sopimuskausi on ajalle 2020–2023.
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TAVOITE: Luomme monimuotoisen elinympäristön
Toimenpide

Vastaava
tulosalue

Keino

Toteuma 31.12.2021 / KH:n arvio
Pienten askelten polut-kestävän liikkumisen hankkeen puitteissa on järjestetty
koulutusta, vanhempaintilaisuuksia, Arkiseikkailu ja Talviseikkailu viikot, retkiä
ja liikuntatapahtumia perheille ohjattuna
sekä omatoimisesti. Esiopetuksessa laadittu liikunnan vuosi kelloa. Järjestetty
toiminnallinen iltapäivä vanhemmille varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
Vuorenhaan alueen suojelua on valmisteltu (valtuuston päätös helmikuussa
2022).
Seudullista energianeuvontaa (SeutuRane) on kehitetty erillisenä hankkeena,
joka jatkuu vuoden 2022 loppuun.
Yleisten alueiden valaistusta uudistettu.
Hyrsingin koulun lämmitystapamuutos
toteutettiin, jossa luovuttiin öljylämmityksestä.
Pirkkalan Suupan alueen pysäköintisuunnitelma 2021–2040 valmistunut 12/2020.

7) Ympäristöarvojen ja lähiluonnon
hyödyntäminen lasten ja perheiden
arkiliikunnassa

Varhaiskasvatus, Lasten
ja nuorten
koulutus

Ekologisuus

8) Luonnonsuojelualueen/-alueiden
suojelun valmistelu

Yhdyskuntasuunnittelu ja
valvonta
Yhdyskuntasuunnittelu ja
valvonta
Yhdyskuntatekniikka ja
aluepalvelut /
Tilapalvelu
Yhdyskuntasuunnittelu ja
valvonta

Ekologisuus

9) Energianeuvonta, viisaan liikkumisen toimenpiteet
10) Energiansäästötoimenpiteet

11) Keskustan kehittäminen

Ekologisuus

Ekologisuus

Toimiva yhdyskuntarakenne

Tarklan
arvio

Valtuusto oli asettanut YMPÄRISTÖ teemalle 5 toimenpidettä, jolla asetettua strategian keinoa toimenpide ensisijaisesti toteuttaa.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA
JA VAIKUTTAVUUDESTA

7) Kunnassa on tehty monipuolisesti toimenpiteitä tukemaan lähiluonnon hyödyntämistä lasten ja perheiden arkiliikunnassa.
8) Tavoite saavutettiin.
9) Energianeuvonnan toimenpiteitä on toteutettu vuoden 2021 aikana.
Viisaan liikkumisen toimenpiteisiin ei ole tilinpäätöksessä otettu
kantaa, vaikka Rantareitin rakentamista on jatkettu ja valmiusaste
on 80 %.
10) Toimenpiteitä on toteutettu. Erityisesti nostamme esille Pirkkalan kunnan työn Hinku-kunnissa ja ilmastotiekartan 2030 luomisen vuonna
2021, joka siirtyi vuodelta 2020.
11) Keskustan kehittämissuunnitelma ei ole kokonaisvaltaisesti edistynyt
tai sitä ei ole tuotu esille kunnanhallituksen arviossa.
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7.5 Hyvinvointi: Tuemme kaikkien kuntalaisten hyvinvointia
HYVINVOINTI-tähtiluokitus oli tilinpäätöksessä 2020: 3,8 ja 2021 4,0 eli tähtiluokitus on parantunut
vuoden 2021 aikana.

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

4,4

4,3

4,3

4,5

Tilanne
31.12.2021
lähtötasoon
verrattuna?
Laskenut

4,2

3,8

3,9

4,3

Laskenut

2,9

2,8

2,8

3,5

Laskenut

3,7

3,6

3,9

3,8

Parantunut

85,8

85,8

85,8

*

Lähtötilanne
strategiakauden alussa

Tilanne
31.12.2020

Tilanne
31.12.2021

Tavoite
2022

-

*Tavoitteena on, että sairastavuusindeksi säilyy samalla tasolla suhteessa muihin kuntiin. Vertailutietoja ei ole käytettävissä.

Hyvinvointi -teeman viidestä mittarista yhden (19.) kohdalla on tapahtunut parannusta, kun vuoden 2021
lopun tilannetta verrataan mittarin lähtötasoon. Lisäksi mittari on saavuttanut vuoden 2021 aikana jo vuoden 2022 tavoitteen. Sen sijaan kolmen muun mittarin (16., 17. ja 18.) kohdalla on tapahtunut hienoista
laskua lähtötasoon verrattuna.
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TAVOITE: Tuemme kaikkien kuntalaisten hyvinvointia
Toimenpide

Vastaava
tulosalue

12) Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa

Keino

Toteuma 31.12.2021 / KH:n arvio

Varhaiskasvatus, lasten
ja nuorten
koulutus

Syrjäytymisen ehkäisy

13) Liikuntaneuvonnan lisääminen
ja kulttuurihyvinvoinnin tukeminen

Hyvinvointia
edistävät
palvelut

Syrjäytymisen ehkäisy
Rohkea kehitysote

14) Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti

Sosiaalipalvelut, ikääntyneiden
palvelut, terveyspalvelut

Rohkea kehitysote
Vaihtoehtoiset toimintamallit

15) Hyvinvointikorttelin toimintamallin ja tilojen suunnittelu

Sosiaalipalvelut, terveyspalvelut

Rohkea kehitysote
Syrjäytymisen ehkäisy
Yhden luukun periaate

Varhaiskasvatuksessa on häirinnän ja kiusaamisen
estämisen suunnitelmat ja kouluilla koulukohtaiset
toimenpideohjelmat. Yhteistyötä tehty strategiasta
johdettujen viiden tähden vihjeitten ja Huomaa hyvä
-toimintamallin parissa koronarajoitusten puitteissa.
Varhaiskasvatuksen perheohjauksessa pidetty perheryhmiä ja opetuksessa mm. 7.lk opiskelu ja arjen
taidot kurssi. Nepsy-pisteen toiminta lasten ja perheitten hyvinvoinnin tueksi.
Liikuntaneuvonta-asiakkaiden määrä lisääntyi ja yhteistyötä tehostettiin terveyspalveluiden voinnin tukeminen kanssa. Liikkuvaa nuorisotilaa Siiliä hyödynnettiin monipuolisesti. Kunnan ensimmäinen
Kulttuurihyvinvointisuunnitelma valmistui ja kulttuurihyvinvointityöryhmä aloitti toiminnan. Kunta
on mukana kulttuurihyvinvointipalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta edistävässä Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) hankkeessa vuosina 2021–2023. Liikkuvassa nuorisotyössä on ollut työparina mukana myös koulun oppilashuollon henkilökuntaa sekä seurakunnan nuorisotyöntekijöitä. Nuorisopalvelut tekivät ennaltaehkäisevää työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kirjapakettien toimittaminen koululuokille jatkui ja etävinkkaukset varmistivat omalta osaltaan lukemisen edistämisen tavoitteet, jotka ehkäisevät syrjäytymistä.
Ikääntyneiden palvelut: KOMAS - hankkeessa siirrytty asiakastiedon yhteensopivan sovelluksen käyttöön. PirSOTE hankkeessa rakennettu moniammatilliseen palvelutarpeen arvioinnin tiimi malli. PirKOTI - hankkeen tavoitteiden mukaisesti lisätty kotiin vietävää teknologiaa (etähoivakäynnit). Terveyspalvelut: Fysioterapian suora-vastaanottomallin
käyttöönotto alkuvuodesta 2021. Tiimimallin suunnittelu ja käyttöönotto 1/2022 avosairaanhoidossa.
Hoitoon pääsyn/ saatavuuden parantamiseksi aloitettu THL:n Hyvä Vastaanotto-valmennus. Terveyspalveluiden sähköinen ohjekirjasto Hoituki sekä etävastaan-ottojen mahdollistava VideoVisit-palvelu
otettiin käyttöön. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan
hoitopolun suunnittelu aloitettiin. Avosairaanhoidon
yhteistyötä suun terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kanssa vahvistettiin.
Hyvinvointi korttelin perhekeskuksen tilojen ja toiminnan suunnittelua jatkettiin. Pirkkalan verkkosivuille luotiin sähköinen perhekeskus -sivusto, josta
löytyy kaikki lapsille, nuorille ja perheille suunnatut
palvelut samasta paikasta.

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

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA
JA VAIKUTTAVUUDESTA

12) Toimenpiteitä on tehty monipuolisesti ja kehittämistyöhön ollaan
tyytyväisiä. Jatkossakin toimenpiteitä tulee tehdä tunnekasvatuksen avulla kiusaamisen ehkäisemiseksi kouluissa.
13) Liikuntaneuvonnan toimintaa on kehitetty vuonna 2021 ja kulttuurihyvinvoinnin tukemiseen panostettu. Tulevaisuudessa on varmistettava liikuntapalveluiden jatkuvuus, kehittäminen ja tiedonvaihto
uudessa muuttuvassa toimintaympäristössä.
14) Rohkeaa kehitysotetta on toteutettu ja vaihtoehtoisia malleja on
kehitetty sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti.
15) Hyvinvointikorttelin malli on luotu ja tilojen suunnittelu on edennyt tavoitteen mukaisesti. Sähköinen perhekeskus on toiminnassa.
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7.6 Asenne: Tarjoamme ensiluokkaisen palvelukokemuksen
ASENNE tähtiluokitus oli tilinpäätöksessä 2020: 3,8 ja 2021: 4,4 eli tähtiluokitus on parantunut vuoden 2021 aikana huomattavasti.
Tilanne
31.12.2020

Tilanne
31.12.2021

Tavoite
2022

3,8

3,8

3,9

4,0

Tilanne
31.12.2020
lähtötasoon
verrattuna?
Parantunut

3,2

3,3

3,3

3,5

Parantunut

4,1
4,2

1,8
4,0

4,7
3,9

4,2
4,3

Parantunut
Laskenut

4,1

4,9

4,4

4,2

Parantunut

2,9

3,8

3,6

3,2

Parantunut

Lähtötilanne
strategiakauden alussa

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

* Tavoitteena on, että äänestysaktiivisuus nousee suhteessa muihin kuntiin. Kahden viimeisimmän vaalin äänestysaktiivisuusprosentit olivat 78,3 (eduskuntavaalit 2019) ja 62,6 % (kuntavaalit 2021).

Asenne -teeman kuudesta mittarista viiden (21., 22., 23.,25. ja 26.) kohdalla on tapahtunut parannusta
vuoden 2021 aikana verrattuna lähtötasoon ja mittarit 23., 25. ja 26. ovat saavuttaneet jo vuoden 2022 tavoitteet. Puolestaan yhden mittarin (24.) kohdalla on tapahtunut hienoista laskua.
TAVOITE: Tarjoamme ensiluokkaisen palvelukokemuksen
Toimenpide

Vastaava
tulosalue

Keino

Toteuma 31.12.2021 / KH:n arvio

16) Palveluohjauksen kehittäminen
yhtenäisen kasvun ja opin polun toteuttamiseksi

Varhaiskasvatus, Lasten ja nuorten koulutus

Rohkea kehitysote

17) Vahvistetaan henkilöstön asiakaspalveluosaamista

Henkilöstö

Nopea reagointi

18) Kuntalaisten kytkeminen osaksi
hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelua
19) Sähköisen osallisuuden edistäminen

Hallinto ja
viestintä

Vahvat verkostot

Yhteinen ohjausryhmä kuukausittain. Palveluverkon uusiutuessa vähitellen ja yhteisen toimintakulttuurin kehittämisen myötä
perheitä ohjataan tiiviimmin yhtenäisen
kasvun ja opinpolun näkökulmasta. Keskitetyn kesätoiminnan yhteistyö heinäkuussa
toteutui kahden viikon ajan hyvällä menestyksellä, synergiaetu tukipalveluissa. Asiakasmaksuissa yhteistyö, samojen perheiden
tulotiedot toimitetaan vain kertaalleen varhaiskasvatuksen ja opetuksen yhteiseen
sähköpostiin. Neuropsykiatrista (Nepsy)
kuntoutustoimintaa kehitetty yhdessä.
Johto määritteli tarkemmin asiakaskokemuksen johtamisen suuntaviivoja ja tarkempia tavoitteita, jotka tarkentuvat kuntastrategian päivittämisen myötä.
Hyvinvointi- ja osallisuusfoorumin toiminta
käynnistyi syyskuussa.

Hallinto ja
viestintä

Rohkea kehitysote

Nuoria on pyritty aktivoimaan Nuoret ideoi
-kanavan avulla.
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Tarklan
arvio

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

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIO TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMISESTA
JA VAIKUTTAVUUDESTA

16) Toimintaa on kehitetty ja tavoitteita on saavutettu. Vaikuttavuutta
voidaan tunnistaa.
17) Suuntaviivoja ja tavoitteita on asetettu, mutta konkreettiset toimet asiakaspalveluosaamisen vahvistamiseksi jäävät epäselväksi.
18) Mahdollisuuksia osallistua on toteutettu tilaisuuksien ja kyselyjen
muodoissa.
19) Tilinpäätöksen mukaan toimet ovat kohdistuneet pääsääntöisesti
nuoriin, eikä muita toimia eritellä. Tämän vuoksi kokonaisuuden
arviointi on haastavaa.
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8 Arvio konserniyhtiöiden sitovien tavoitteiden toteutumisesta
8.1 Omistajaohjaus
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohje on kuntien omistajaohjauksen keskeinen väline ja sitä sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä.
Pirkkalan kunnan konserniohje on tullut voimaan 1.2.2018.
Pirkkalan konsernijohtoon kuuluvat hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, pormestari ja kansliapäällikkö.

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

8.2 Konsernin talous
Konsernin tuloslaskelma
Konsernin toimintatuotot nousivat 6,869 milj. euroa ja toimintakulut kasvoivat 9,331 milj. euroa, jolloin
toimintakate parantui noin 2,471 milj. euroa. Poistojen ja arvonalennusten jälkeen tilikauden tulokseksi
jäi -3,97 milj. euroa. Edellisenä vuonna tilikauden tulos oli 2,87 milj. euroa. Konsernin vuoden 2021 alijäämä oli -4,265 milj. euroa.

Konsernin rahoituslaskelma
Rahavarojen muutos vuoden 2021 aikana on ollut 4,163 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta viimeisen 5 vuoden aikana -tunnusluku oli -32 813 milj. euroa. Investointien tulorahoitusprosentti
laski 83,7 prosentista 71,3 prosenttiin. Konsernin lainan hoitokate 1 on tyydyttävä. Maksuvalmius kasvoi
seitsemällä päivällä.
Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut 2019
Rahavarojen muutos
4,163 M€
(TP2o: 4,234 M€)

Toiminnan ja investointien rahavirta
viimeisen 5 vuoden
aikana -32, 813 M€

Investointien
tulorahoitus 71,3 %

Lainan hoitokate
1

Maksuvalmius
27 pv

(TP20: 83,7 %)

(TP20: 2)

(TP20: 20 pv)

(TP20: -21,257 M€)

Taulukko 6. Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut

Konsernitase
Tase kertoo omaisuudesta, vieraasta ja omasta pääomasta. Konsernin taseen loppusumma on kasvanut 186,131 milj. eurosta 192,127 milj. euroon. Samanaikaisesti vieraspääoma on kasvanut 94, 727 milj.
eurosta 104,899 milj. euroon, jolloin suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut 59,7 prosenttiin, ja
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omavaraisuusaste, jolla kuvataan konsernin vakavaraisuutta, eli kykyä selviytyä pitkällä aikavälillä velvoitteista, laskenut 44,8 prosenttiin. Konsernilainat/asukas olivat 3 742 euroa, mikä on kuntien keskimääräiseen konsernilainakantaan verrattuna vielä matala (ks. kuvio 6). Asukaskohtainen konsernilainojen määrä on tosin kasvanut arviointivuoden aikana 430 eurolla per asukas.
Taseessa on edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää 53, 352 milj. euroa. Konsernin vuoden 2021 tilikausi
oli -4, 265 milj. euroa alijäämäinen.
Konsernitase 2021 / 192,127 M€
Omavaraisuusaste
44,8 %

Lainat ja vuokravastuut
95, 884 M€

(TP20: 48,5 %)

(TP20: 83, 274 M€)

Suhteellinen
velkaantuneisuus
59,6 %
(TP20: 56,1 %)

Edellisten tilikausien
ylijäämä TP21:
53, 352 M€

Tilikauden yli-/alijäämä
Tp21:
-4, 265 M€
(TP20: 2 710 M€)

Lainasaamiset 31.12.
11,0 M€
(TP20: 13,0 M€)

Lainat €/asukas
3 742 €

Lainakanta
75 619 M€

(TP20: 3 312 €)

(TP20: 65,585 M€)

(TP20: 57,617 M€)

Taulukko 7. Konsernitase

8.3 Konsernin tavoitteet
Konsernijohtaminen kattaa peruskunnan lisäksi kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt, joissa kunnalla on
määräysvalta. Talousarviossa valtuusto asettaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita näille yhtiöille.
Vuoden 2021 talousarviossa konserniyhtiöiden valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen
on esitetty alla.
Asetettu tulostavoite ja toteutuminen
tilinpäätöksen mukaan
Pirkkalan Jäähalli Oy
1. Vuoden aikana tehdään emolle suunnitelma pitkä aikavälin toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä.

Tarkastuslautakunnan arvio tulostavoitteen toteutumisesta
Tavoite toteutui
Toiminnalliset korjaukset on suoritettu ja investointisuunnitelma on toteutettu.

Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus
2. Tuottaa turvalliset ja nykyaikaiset tilat kohtuuhintaisesti sekä toimia aktiivisena toimijana erilaisissa kumppanuushankkeissa.

Tavoite toteutui

Niemenmaan Lämpö Oy
3. Tuottaa palvelut tappiotta ja laatia yhtiön
pitkän tähtäimen suunnitelman.

Tavoite ei toteutunut *)
*) Tavoitteena oli luopua Niemenmaan Lämpö Oy:n omistusosuudesta
vuoden 2021 aikana ja tätä valmisteltiin. Valtuusto päätti tammikuussa
2022 myydä Niemenmaan Lämpö Oy:n osakkeet

Kiinteistö Oy Pirkkalan Lautamies
4. Huolehtia rakentamishankkeen etenemisestä sekä yhtiön hallinnon järjestämisestä.

Tavoite toteutui
Lautamies valmistui pääosin vuoden 2021 aikana ja yhtiön hallinto on järjestetty.

Tarkastuslautakunta toteaa, että konserniyhtiöille asetetuista neljästä tavoitteesta kolme (3) toteutui ja
yksi (1) jäi toteutumatta, johtuen konserniyhtiön myynnin valmistelusta.
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9

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 työohjelmaan perustuvat
kunnan toimintaa koskevat arvioinnit

9.1 Konsernihallinto
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mikko Kuopalle kuuluu konsernihallinnon vastuualueen tarkastaminen. Vuoden 2021 työsuunnitelmassa oli erityisenä arviointikohteena Pirkkalan työllisyyskokeilu.
Henkilöstö vuonna 2021
Pirkkalan kunnan henkilöstön palkkamenot oli vuonna 2021 63,3 milj. euroa eli kasvua oli 4,9 %. Vuokratyövoiman kustannukset kasvoivat peräti 51,3 % ja olivat kokonaisuudessaan 1,6 milj. euroa.
Henkilöstön tulovaihtuvuus oli arviointivuonna 14,0 % ja lähtövaihtuvuus 7,7 %. Vaihtuvuusprosentti
esimerkiksi Nokian kaupungilla on 18,57 % (vaihtuvuusprosentti on laskettu suhteuttamalla vaihtuvuustapausten määrä vakituisten kokonaismäärään). Eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 59,1 vuotta ja kaikista eläkkeelle jääneistä 19 jäi vanhuuseläkkeelle.
Vakinaiset

Alkaneet palvelusuhteet
Päättyneet palvelusuhteet,
joista
eläkkeelle siirtyneet
muu syy

Lukumäärä
2021
155

Vaihtuvuus
% 2021

Vaihtuvuus
% 2020

14,0

Lukumäärä
2020
130

Vaihtuvuus
% 2019

12,1

Lukumäärä
2019
119

85

7,7

101

9,4

78

7,4
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2,6

56

5,0

11,3

Taulukko 8. Henkilöstön vaihtuvuus Pirkkalan kunnassa 2020–2021
Pirkkalan kunta koetaan vetovoimaiseksi työnantajaksi, mutta henkilöstön saatavuudessa on ollut ongelmia, ja rekrytointihaasteet ovat lisääntyneet erityisesti aloilla, joilla on valtakunnallisestikin haasteita saada uutta työvoimaa. Hakijoita oli keskimäärin 5,8 hakijaa työpaikkaa kohden.
Sairauspoissaolot ovat hieman laskeneet vuodesta 2020 ja työtapaturmien määrä tehdyistä työtunneista oli vain 0,1 %. Työterveydenhoidon kustannukset olivat 778 000 euroa.
Pirkkalan työllisyyskokeilu
Alkuvuodesta 2021 koronan takia normaalia korkeammalla ollut työttömyys lähti laskuun vuoden edetessä. Käytännössä Pirkkalassa on saavutettu työllisyydessä ennen koronapandemiaa ollut taso. Vaikka
kokonaistyöttömyys laski, pysyi rakenteellinen pitkäaikaistyöttömyys korkeana koko vuoden rasittaen
kunnan taloutta ennakoituakin enemmän valtiolle maksettavan työmarkkinatuen kuntaosuuden (nk.
kelasakko) muodossa, jonka määrä oli 2021 noin 1,1 miljoonaa euroa.
Arviointivuonna 2021 julkisen työllisyydenhoidon järjestämisessä tapahtui suuri muutos, kun päävastuu
työnhakija-asiakkaiden palveluiden järjestämisestä siirtyi kunnille työllistämisen kuntakokeilujen määräaikaisen erityislainsäädännön astuessa voimaan 1.3.2021. Kuntakokeilun lähtötilanteessa Pirkkalan
työllisyyspalveluissa oli 4,0 henkilötyövuotta (htv) kuntataustaista OMA-valmentajaa sekä lisäksi 3,5
htv TE-toimiston kunnan työnjohdon alle siirtämää asiantuntijaa/OMA-valmentajaa. Näin ollen OMAvalmentajien kokonaisvahvuus Pirkkalassa oli yhteensä 7,5 htv, joiden palveltavana oli tässä kokeilussa
650–700 työnhakijaa.
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Kunnalle siirtyi merkittävä suunnitelmavelka työttömien osalta, sillä ennen kokeilua TE-toimistojen
kyky toteuttaa lain edellyttämää työllistymissuunitelmaa oli heikko. Henkilöstön vaihtuvuus (ks. taulukko 8) ja saatavuus sekä hidas (mutta välttämätön) päätöksentekoprosessi työttömien eri palveluiden
käynnistämiseen liittyen on aiheuttanut haasteita palveluiden tarjoamisessa työttömille ja ruuhkauttanut palveluita.
OMA-valmentajan tehtävässä on tunnettava hyvin mm. julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki sekä sosiaalilainsäädäntöä, jotta hän voisi auttaa asiantuntevasti työnhakijaa ja toimia syvällisessä asiantuntijatehtävässä viranomaisvastuulla. Osaamisen kartuttaminen ja kouluttaminen kestää keskimäärin kolmesta kuuteen kuukautta. Kunnan työllisyydenhoidossa henkilöstön jatkuva vaihtuvuus ja vähyys on
vaikeuttanut palveluiden tarjoamista työttömille. Ammattitaitoisia työntekijöitä on ollut vaikea saada
pois lähteneiden tilalla. Eri työllistymistä edistävien aktiivipalveluiden, kuten lakisääteisen kuntouttavan työtoiminnan palvelun tarjoamista on vaikeuttanut OMA-valmentajaresurssin puute. Lisäksi maahanmuuttajien palvelemiseksi tarvitaan laajaa erityisosaamista ja eri palveluiden yhteensovittamista,
jotta asiakkaat voidaan ohjata oikeiden palvelujen piiriin. Pirkkalassa myös tunnistettiin, että loppuvuodesta mm. nuoret olivat ajoittain kokeilussa lähes ilman palvelua.
Kuntouttava työtoiminta siirtyy vuoden 2023 alusta uusien hyvinvointialueiden vastuulle.
Koronapandemian hallinta konsernihallinnossa
Jo 16.03.2020 Pirkkalan kunnassa on perustettu häiriötilanteiden johtoryhmä, joka on jatkanut toimintaansa vuonna 2021. Johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa ja päätöksiä vuonna 2021 tehtiin mm. etäopetukseen siirtymisestä, koronaviruksen leviämisen estämiseen tähtäävistä rajoitustoimista ja etätyöskentelystä. Epidemian torjuntaa voidaan kuvata onnistuneeksi Pirkkalan kunnassa, joka noudatti
valtakunnallista ohjeistusta. Ohjeistuksen sekavuus kuitenkin hankaloitti päätöksentekoa ajoittain.
Pirkkalalla oli myös oma edustajansa maakunnan koronanyrkissä, joka antoi tehokkaasti tietoa tehdyistä päätöksistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Keskiöön nousikin eri toimijoiden sujuva yhteistyö
epidemian torjunnassa.
Tiedottamisella oli myös keskeinen rooli arviointivuonna. Oikean tiedon saaminen oli äärimmäisen tärkeää myös väärän tiedon levittämisen estämiseksi. Pirkkalassa korona-aikana on käytetty normaaleja
tiedotuskanavia, ja tiedottaja on osallistunut häiriötilanteiden johtoryhmään. Haasteena on ollut välillä
aikatauluttaa tiedottaminen paikallismediaan.

HAVAINTO:

-

Työllisyyden hoidossa henkilöstöpulan vuoksi ei voitu saavuttaa asetettuja tavoitteita työllisyyden osalta

SUOSITUS:

-

Pirkkalan kunnan tulee tehostaa entisestään toimenpiteitä henkilöstön saatavuuden
parantamiseksi ja tunnistaa henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta parhaat käytännöt kunnan pitovoiman eli työssä viihtymisen ja työolosuhteiden kehittämiseksi
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9.2 Hyvinvointitoimiala / Perusturva
Tarkastuslautakunnan jäsenille Satu Mäkelälle ja Matti Pirhoselle kuuluu hyvinvointitoimialan perusturvan vastuualueiden tarkastaminen. Vuoden 2021 työsuunnitelmassa oli erityisen arviointikohteena ostopalvelusopimusten valvonta.
Terveyspalveluiden kehittäminen vuonna 2021
Vuoden 2021 aikana avosairaanhoidon vastaanottopalveluissa suunniteltiin tiimimallia hoidon jatkuvuuden parantamiseksi ja turvaamiseksi, hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi sekä henkilöstön oman työn
suunnittelun mahdollistamiseksi ja parantamiseksi. Tiimimalli otetaan vähitellen käyttöön kevään 2022
aikana. Avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa on käytössä puhelinpalvelu, jossa on takaisinsoittopalvelu. Tässä on tunnistettu ajoittain haasteita uuden järjestelmän takia ja koronapandemian
aiheuttaman henkilöstövajeen vuoksi.
Etävastaanottoa on kehitetty. OmaOlo-palvelu käytössä koronaoirearvion lisäksi myös muissa oirearvioissa ja Vihta-järjestelmä auttaa näytteenoton varaamisessa. Omaolopalvelusta on tullut positiivista
palautetta erityisesti sen suhteen, että koronatestiajan saa varattua suoraan. VideoVisit-etävastaanottojen pilotointi käynnistyi marraskuussa 2021, jolloin mukana ovat olleet neuvolan perheohjaaja, puheterapeutit ja psykiatriset sairaanhoitajat. Vuonna 2022 palvelua laajennetaan esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon ja Chat äitiysneuvolaan. Sähköinen perhekeskus julkaistiin joulukuussa 2021 kuntalaisille.
Sähköinen verkkoajanvaraus on laajasti käytössä terveyspalveluissa ja kehittyy edelleen. Toimintamalli
on koettu hyväksi.
Ensiapukäynnit
Pirkkalalaisten Acutan käyntejä vuonna 2021 oli 2681, mikä on 19 % enemmän edelliseen vuoteen 2020
nähden. Pirkkalan terveyskeskuksesta tehtiin vuonna 2021 724 lähetettä Acutaan. Tässä on 5,7 % kasvu
edelliseen vuoteen nähden. Ilman lähetettä Acutan käyntejä oli pirkkalalaisilla 1443 kpl, missä on nousua edelliseen vuoteen nähden 16,7 %.
Koronapandemian vaikutus terveyspalveluihin vuonna 2021
Vuosi 2021 oli terveyspalveluille poikkeuksellinen, kun hoidettavaksi tulivat niin rokotukset kuin covidnäytteenotot. Tästä huolimatta hoitotakuussa on pysytty. Lääkäreiden saatavuus on ollut hyvä, mutta
korona on kuormittanut erityisesti sairaanhoitajia. Koronapandemian aikana avosairaanhoidon aikojen
saatavuus on ollut vaihtelevaa henkilökunnan määrän ja tilanteen lyhytjänteisyyden vuoksi. Suun terveydenhuoltoon koronalla ei ole ollut suoranaisesti vaikutusta, välillisesti kyllä, sillä kuntalaiset ottavat
viiveellä yhteyttä suun terveydenhuoltoon, jolloin syntyy ns. hoitopatoutumaa. Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa pystytty antamaan asiakkaille aikoja lähes normaalissa ajassa. Mielenterveys- ja päihdetyössä koronatilanteella on ollut vaikutusta, koska asiakasmäärät ovat kasvaneet.
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Kuva 3. Koronarokotteiden antaminen työllisti terveyspalveluita
Nuorten mielenterveyspalvelut
Vuonna 2021 Pirkkalan nuorisopsykiatrialta tehtiin lähetteitä erikoissairaanhoitoon 15 kpl, mikä on yli
puolet vähemmän kuin vuonna 2020 (31 kpl). Tosin vuosi 2020 oli poikkeus; lähetteitä tehtiin vuonna
2018 15 kpl ja vuonna 2019 12 kpl.
Pirkkalan ja Vesilahden kouluterveydenhuollon henkilöstöresurssi on suositusten mukainen, joten
oppilaille ja opiskelijoille on voitu tarjota lain mukaiset kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Kouluterveydenhoitajat ovat olleet saavutettavissa koronatilanteesta huolimatta.
Henkilöstön osaamista mielenterveyden puheeksi ottamiseen ja tunnistamiseen vahvistettu
mielenterveyden ensiapu 2 koulutuksella. Pirkkalassa ja Vesilahdella yläkouluilla ja toisella asteella opiskelijoiden on mahdollista tavata opiskeluhuollon ammattilainen, joka toimii IPC-työntekijänä. IPC-ohjanta on puolistrukturoitu työmenetelmä, jossa keskitytään masennukseen liittyvien ihmissuhdeongelmien ja elämänmuutosten käsittelyyn.
Vesilahdessa on ollut käytettävissä nuorisopsykiatri yhtenä päivänä viikossa. Resurssi 2021 syksyn mittaan hieman helpotti suurinta painetta, mutta kysyntää silti riitti useiksi kuukausiksi.
Terveydenhuollon kustannukset
Pirkkalan yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon kustannuksia on eritelty taulukossa 9.
Erikoissairaanhoidon kustannukset Pirkkalan yhteistoiminta-alueella
Pirkkala
1 125 €/asukas
Vesilahti
1 116 €/asukas
Perusterveydenhuollon kustannukset / asukas Pirkkalan yhteistoiminta-alueella
Pirkkala
564 €/asukas
Vesilahti
670 €/asukas
Taulukko 9. Pirkkalan yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon kustannuksia €/asukas
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Ohessa tilasto vuoden 2020 tilinpäätöstietojen perusteella (2021 tilinpäätöstietoja ei ollut arviointikertomusta varten käytettävissä) kehyskuntien ja Tampereen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
menoista per asukas.
Kunta

Perusterveydenhuolto
yhteensä
€/asukas

Erikoissairaanhoito
yhteensä
€/asukas

Kustannukset
yhteensä
€/asukas

Manner-Suomi

672

1 334

2006

Kangasala

635

983

Lempäälä

587

1 108

Nokia

747

1 207

Pirkkala

672

1 102

Tampere

501

1 411

Vesilahti

656

1 164

Ylöjärvi

727

1 081

1618
1695
1954
1774
1912
1820
1808

Taulukko 10: Terveyspalveluiden nettokustannukset tehtävittäin 2020
Vuoden 2021 aikana noin 20 pirkkalaista terveyskeskussairaalapotilasta on ollut hoidossa muualla kuin
Pirkkalassa sijaitsevassa terveyskeskussairaalassa. Vastaavasti Pirkkalan terveyskeskussairaalassa on ollut muiden kuntien asukkaita hoidossa. Kotikuntakorvauksiin (ulkopaikkakuntalaisten hoitoon) oli budjetoitu 90 000 €, mutta 2021 toteuma oli 228 000 €, eli on hoidettu ulkopaikkakuntalaisia enemmän kuin
vuonna 2020.
On huomioitava, että koko Pirkanmaalla on käytössä ohjausjärjestelmä, jossa PSHP:stä ohjataan terveyskeskussairaalatasoista hoitoa saavat potilaat edelleen terveyskeskuksiin. Tärkeintä ohjauksessa on,
että potilas, joka ei enää tarvitse erikoissairaalatasoista hoitoa, siirtyy eteenpäin terveyskeskussairaalaan. Oikeantasoinen hoitopaikka on ohjauksessa tärkeämpi kriteeri kuin se, että hoitopaikka sijaitsee
omassa kotikunnassa.
Pirkkalan terveyskeskussairaalan näkemyksen mukaan potilaspaikat riittävät yleisesti ottaen hyvin.
HAVAINTO:

-

Koronapandemiasta huolimatta terveydenhuolto selviytyi palveluiden tarjoamisesta
asiakkaille
Aktiivista kehitystoimintaa eri terveydenhuollon palveluissa on jatkettu vuonna
2021

SUOSITUS:

-

Terveydenhuollon takaisinsoittopalvelun toiminnan nopeus ja luotettavuus tulee varmistaa

Ikääntyneiden palvelut
Kunnan velvollisuus on lain mukaan järjestää 3 kk:n aikana ympärivuorokautinen asumis- ja hoivapalvelupaikka, kun palveluntarve on todettu ja asiakkaan toimintakyky ja tilanne täyttää palvelun myöntämisperusteet.
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Pirkkalan kunnalla on paikkoja sekä omassa palvelutuotannossa että ns. ostopalvelupaikoilla (kilpailutetut palveluntuottajat). Kaikki hoivapaikat eivät siis sijaitse Pirkkalan kunnan alueella. Toive asumispalvelupaikan sijainnista selvitetään aina, kun palveluntarve täyttää myöntämisen perusteet. Aina ei
ole mahdollisuutta järjestää paikkaa Pirkkalan kunnan alueella sijaitsevasta yksiköstä.
Noin 30 pirkkalalaiselle asiakkaalle on tällä hetkellä järjestetty asumis- ja hoivapalvelupaikka oman kotikunnan ulkopuolelle (sijaintikuntia ovat Tampere, Nokia, Ylöjärvi ja Lempäälä).
Toimintatuotot ylittyivät noin 143 000 eurolla johtuen asumis- ja hoivapalveluiden arvioitua suuremmasta asiakasmaksutuotosta, valtion maksamista koronakorvauksista, ennakoitua suuremmista kotikuntakorvauksista ja yksityiseltä palveluntuottajalta sanktiomaksuna palautuneesta kertaluonteisesta
korvauksesta. Ulkoiset toimintamenot alittuivat noin 400 000 euroa johtuen vakituisen henkilöstön
kuukausipalkkojen ja niiden sivukulujen alittumisesta. Syynä tähän on sijaiskulujen painottuminen työvoiman vuokraukseen (palveluiden osto).
Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen
PirKATI -hankkeen tavoitteiden mukaisesti ja sähköisten palveluiden kehittämiseksi kotihoidossa otettiin käyttöön etähoivapalvelu (kuvapuhelupalvelu). Kuvapuhelinpalvelun avulla voidaan korvata kotihoitajan käynti asiakkaan luona. Kuvapuhelinten suosio oli suuri ikäihmisten keskuudessa ja lisälaitetilauksia tehtiin myös niin Pirkkalassa kuin Vesilahdella. Myös VideoVisit palvelu on käytössä asiakkaiden
omille laitteille.
Pirkkalassa panostettiin myös määräaikaisiin arviointeihin ja kuntoutusjaksoihin, joissa uuden asiakkaan toimintakykyä kartoitetaan ja tuetaan maksuttomalla, määräaikaisella arviointi- ja kuntoutusjaksolla. Jakson aikana asiakkaan kokonaistilannetta selvitetään moniammatillisesti ja tavoitteena on lisätä asiakkaan toimintakykyä ja edistää itsenäistä kotona pärjäämistä. Moniammatillisuutta tukemaan
perustettiin kerran viikossa kokoontuva ns. Tarmo – tiimi (= toteuta arvio moniammatillisesti). Tarmotiimi käsittelee uusien asiakkaiden lisäksi myös niiden asiakkaiden asiat, joilla on todettu toimintakyvyssä heikkenemistä (mm. omaishoidon, terveyskeskussairaalan, perhehoidon ja muistikuntoutuksen
asiakkaat).

Kuva 4. Kuntoutusasiakaan ohjaustilanne

37

Henkilöstömitoitus ja henkilöstön saatavuus ikääntyneiden palveluissa
Vuonna 2021 THL toteutti kaksi laajaa vanhuspalvelulain seurantakyselyä ja henkilöstömitoituksen alaraja (0,55 v. 2021) toteutui kaikissa yhteistoiminta-alueen asumis- ja hoivapalveluyksiköissä. Vanhuspalvelulain muutosten vaikutusten arviointia asumis- ja hoivapalveluiden osalta tehtiin erityisesti henkilöstömitoitukseen liittyen. Työvoiman saatavuus on heikentynyt vuoden 2021 aikana merkittävästi.
Ostopalvelusopimukset
Arviointivuoden aikana Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy kilpailutti asumispalvelut (tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen), turvapuhelinpalvelun ja hyvinvointialojen vuokratyövoimapalvelun. Uusissa kilpailutuksissa tavallisen palveluasumisen hinta nousi ja turvapuhelinpalveluiden
hinta laski.
Laatuvaatimukset ja palvelukuvaukset tulevat palveluiden asiantuntijoilta ja Pirkkalan kunta tekee
nämä yhdessä KuHa Oy:n kanssa.
Sopimusvalvonta on toteutettu mm. laskujen hyväksymisen yhteydessä sekä laatupoikkeamien reklamoinnin avulla. Pirkkalan kunta tekee tiivistä yhteistyötä KuHa Oy:n kanssa niiden sopimusten osalta,
jotka ovat KuHa Oy:n hallinnoimia. Osa sopimusten toteuttamisesta on mitattavissa määrällisesti,
mutta laadullinen valvonta esimerkiksi kohtaamisista on vaikeampaa arvioida. Kunnalla on omavalvontavastuu ja mahdollisuus ottaa yhteyttä AVI:in yhteisvalvonnan toteuttamiseksi. Myös työntekijä voi
tehdä epäkohtailmoituksen ja puolestaan asiakas kantelun. Muutamia ilmoituksia tehtiin arviointivuonna 2021, joista yksi johti sanktioihin palvelutuottajalle. Lisäksi valvontasuunnitelma ja valvontaraportti toimitetaan hyvinvointilautakunnalle.
HAVAINTO:

-

Ulkopaikkakunnille järjestettyjen asumis- ja hoivapalvelupaikkojen suuri määrä (30
asiakasta) osoittaa tarvetta paikkojen lisäämiseen Pirkkalassa
Ikääntyneiden kuntoutukseen panostamisella on tarpeellinen ennaltaehkäisevä vaikutus
Ikääntyneiden palveluita on kehitetty aktiivisesti vuoden 2021 aikana

SUOSITUS:

-

Ikääntyneiden ympärivuorokautisia asumis- ja hoivapalvelupaikkoja tulisi lisätä Pirkkalan kunnassa
Ulkoistettujen palveluiden laadun varmistamiseksi valvontaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja panostaa edelleen valvontamenetelmien kehittämiseen

Sosiaalipalvelut
Vuonna 2021 henkilöstöresurssien vajauksesta johtuen sosiaalipalveluissa ei saatu laajennettua systeemistä toimintamallia suunnitelmien mukaisesti koskemaan myös työikäisten palvelujen tiimiä. Toimintaa ei myöskään pystytty laajentamaan sosiaalisen kuntoutuksen järjestämisessä.
Kiintiöpakolaisten vastaanottoa on vaikeuttanut suuresti sopivien vuokra-asuntojen saatavuus. Pirkkala
ei ole kyennyt vastaanottamaan pakolaisia valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti vuosina 2020
ja 2021. Talouden osalta toiminta menot toteutuivat muutostalousarvion mukaisesti.
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Lastensuojelu
Uutena palveluna Pirkkalassa on kehitetty systeemistä lastensuojelua. Tämä on intensiivinen työskentelymuoto, jossa aina edustettuna sosiaalityö ja perheterapia, kootaan moniammatillinen tiimi ja tarvittaessa perheen läheiset perheen ympärille, joissa yhdessä perheen kanssa luodaan suunnitelma perheen tuen tarpeisiin. Malli kohdistuu Pirkkalassa jo lastensuojelussa asiakkaina oleviin sekä SHL-asiakkaisiin ehkäisemään lastensuojelun asiakkuuteen joutumista. Muutoin lastensuojelussa on käytössä
mm. intensiivinen perhetyö, tukihenkilötyö, tukiperheet ja perhekuntoutus. Psyykkinen pahoinvointi
on yleistä lastensuojelun asiakkailla, jonka vuoksi tiivis yhteistyö myös terveydenhuollon kanssa on
olennaista.
Sijaishuollon kustannukset ovat nousseet enemmän kuin asiakasmäärä Pirkkalassa. Perhehoito on
edullisempaa, mutta sijaishuollon 14–18-vuotiaat nuoret tarvitsevat erityishuoltoa eli raskaampia palveluita. Sijaishuollon kustannukset vaihtelevat suuresti; halvin hoito perheessä maksaa n. 5 500 €/kk,
kallein laitoshoito jopa n. 19 000 €/kk.
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat lapset
Yht.
2020
45

% vastaavasta ikäryhmästä
0,9

Yht.
2021
42

Lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleet 0–20-vuotiaat lapset ja nuoret
Yht.
% vastaaYht.
% vastaa2020
vasta ikä2021
vasta ikäryhmästä
ryhmästä
135
2,5
153
2,8

% vastaavasta ikäryhmästä
0,9

.
Taulukko 11. Lastensuojelun asiakkaiden määrä Pirkkalassa 2020–2021
Huostaanottojen yleisimmät syyt (tarkasteltu 2020–2021 tehtyjä huostaanottoja): lapsen psyykkinen
vointi, aggressiivisuus kohdistuen itseen ja perheenjäseniin, vanhemman pitkäaikainen psyyken sairaus
ja sen vaikutus vanhemman toimintakykyyn, kykenemättömyys vastata lapsen tarpeisiin, vanhemman
tai lapsen päihteiden runsas käyttö.
Kilpailutukset ja hankinnat
Vuonna 2021 kilpailutettiin kehitysvammaisten asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta, tilapäishoito,
omaishoidon vapaat, aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito. Lisäksi mielenterveyskuntoutujien
päivätoiminta kilpailutettiin.
Tuomi Logistiikkaa on käytetty kilpailutuksissa, koska kyseessä on ollut koko Pirkanmaata koskevia
kilpailutuksia (pl. Tampere). Mt-kuntoutujien päivätoiminta kilpailutettiin KuHa Oy:n kautta. Tarjouspyyntöjen sisällön on valmistellut seudun vammaispalvelupäälliköistä muodostettu työryhmä ja Tuomi
Logistiikan hankinta-asiantuntija. KuHa Oy:n osalta valmistelu tehtiin yhteistyössä kuntien asiantuntijoiden kanssa.
HAVAINTO:

Henkilöstön saatavuudessa on ongelmia sosiaalipalveluissa, mikä on haitannut suunnitelmallista asioiden hoitamista ja kehitystyötä
Systeemisen mallin hyödyntäminen sosiaalipalveluissa vaatii lisäresursseja, mikä
puolestaan voi mahdollistaa lastensuojelutapausten vähenemisen
Kiintiöpakolaisten vastaanottamisessa ei ole saavutettu tavoitteita asuntojen puutteen vuoksi

-

SUOSITUS:

-

Kunnassa on turvattava sosiaalipalveluiden resurssit, erityisesti lastensuojelussa,
jotta voidaan kehittää monitoimijaista palvelumallia, joka tukisi kokonaisvaltaisesti lasten ja perheiden tarpeiden tunnistamista ja varhaisen tuen palveluiden tarjoamista
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9.3 Hyvinvointitoimiala / Sivistys
Tarkastuslautakunnan jäsenille Riitta Kuismaselle ja Joni Schultzille kuuluu hyvinvointitoimialan sivistyksen vastuualueiden tarkastaminen. Vuoden 2021 työsuunnitelmassa erityisenä arviointikohteena oli
oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutukset.
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittäminen vuonna 2021
Arviointivuonna hyvinvointitoimialalla sivistyksen parissa toteutettiin useita hankkeita. Ympäristöarvoja ja lähiliikunnan hyödyntämistä lasten ja perheitten arkiliikunnassa tuki Perheet penkistä -hanke.
Hankkeella on saatu aktivoitua perheitä liikunnan pariin vapaaehtoisten vetämissä ryhmissä. Vanhempivetoiset ryhmät jatkavat hankkeen piirissä 31.3.2022 asti ja jatkohankkeelle on haettu rahoitusta.
Pienten askelten polut –hankkeessa on toteutettu alueellisia tapahtumia lähipaikoilla, esimerkiksi retkiä, rastireittejä yms. Rahoitusta on käytetty myös lainattavien varusteitten hankintaan/ylläpitoon,
esim. retkireppuja perhepäivähoitajille. Toiminta on ollut varhaiskasvatuspainotteista ja saavuttanut
hyvän suosion, vaikka koronatilanne on asettanut omia rajoituksiaan.
Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehityskeinoja edistettiin varhaiskasvatuksessa ja
opetuksessa mm. Vakapo-työryhmässä. Hankkeet on tuotu lasten päivittäiseen arkeen erilaisten teemojen (esim. Huomaa hyvä -viikko), toimintaohjeistusten (esim. Viiden tähden vihjeet) ja jo taaperoikäisten kanssa aloitettavan tunnetaitojen opettelun kautta. Koulumaailmassa asiaa lähestytään lisäksi ongelmatilanteitten ennaltaehkäisyn ja ratkaisun mallien, esim. erilaisten sovittelumenetelmien
ja varhaisen puuttumisen mallien kautta. Kiusaamista on saatu laskuun mm. jokaisella koululla implementoidun hyvinvoinnin toimintamallin avulla. Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheitten tarpeita
on huomioitu alueellisen VINK-hankkeen (jatkuu 2022 loppuun), Nepsy-pisteen ja perheohjauksen toiminnoissa.

Kuva 5. Nepsy-piste palvelee perheitä
Palveluohjausta kehitettiin yhtenäisen kasvun ja opin polun toteuttamiseksi. Koulupolku pyritään huomioimaan jo varhaiskasvatussijoituksessa ja infraa kehitettiin tukemaan yhtenäisen koulupolun ajattelua, hyvinä esimerkkeinä Solja ja keskustan kampus. Kesäaikaisessa toiminnassa saavutettiin synergiaetuja keskittämällä toiminta varhaiskasvatuksen yksiköille ja ottamalla eskarilaiset mukaan.
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Varhaiskasvatuksen ja koulun välillä nähtiin yhteistyön lisääntyneen merkittävästi ja ajatusmalli yhtenäisestä koulupolusta koettiin toimivaksi niin henkilökunnan kuin lastenkin näkökulmasta.
Koulukiusaamisen ehkäisyn toimia jatketaan Pirkkalassa. Kiusaamista käsitellään laajasti kouluterveyskyselyssä, joka tehdään kahden vuoden välein perusopetuksen vuosiluokille 4–5, 8–9 ja lukion 1–2 vuosikurssin opiskelijoille. Taulukosta 12 voidaan huomata, että kokemukset kiusaamisesta ovat vähentyneet vuodesta 2020 kaikissa ikäluokissa.
Luokka-aste

Koulukiusattuna vähintään
kerran viikossa % 2020
10,4
6,5
3,5

4. ja 5. luokka
8. ja 9. luokka
Lukio

Koulukiusattuna vähintään
kerran viikossa % 2021
9,7
5,9
1,4

Taulukko 12. Koulukiusaamisen kokemukset 2020 ja 2021
Oppivelvollisuusuudistus
Oppivelvollisuusuudistus velvoittaa järjestämään kaikille peruskoulun päättäneille jatko-opiskelupaikan
toisen asteen koulutuksessa. Pirkkalassa 100 % peruskoulun päättäneistä on saanut jatkopaikan, heistä
noin 60 % jatkoi lukioon ja 40 % ammattikouluun. Ammattikoululaisten keskuudessa tapahtuu jonkun
verran alanvaihtoa ja lukiolaisten keskuudessa koulunvaihtoa. Huomionarvoista on, että koulupudokkuutta Pirkkalassa ei ole.

Kuva 6. Pudokkaita Pirkkalassa ovat vain syksyn lehdet
Oppivelvollisuusuudistus lisää kustannuksia mm. ilmaisten oppimateriaalien ja lisääntyneen opinnonohjauksen tarpeen/velvoitteen muodossa. Oppivelvollisuusuudistus etenee vaiheittain ja vuonna 2021
uudistus koski vasta yhtä ikäluokkaa, vuonna 2005 syntyneitä. Kustannuksia kertyi lisätystä oppilaanohjauksen resurssista (1 htv), lukion 1. vuosikurssin opiskelijoille hankituista kannettavista tietokoneista
(leasing), sähköisistä oppimateriaaleista ja muista pienemmistä kustannuseristä esim. opintoretkiin ja
tarvikkeisiin liittyen. Lisätalousarvio (30 000–40 000 €) tehtiin pääosin lukion oppimateriaalien kattamiseksi. Rahoitusta oppivelvollisuusuudistuksen toteuttamiseksi ei ole ollut haettavissa etukäteen,
mutta valtio on sitoutunut korvaamaan valtionosuusjärjestelmän kautta ylimääräiset kulut täysimääräisinä.
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Vuonna 2021 oppivelvollisuusuudistukseen kohdennetut kulut olivat 72 000 euroa. Varsinaisessa talousarviossa jo tähän varauduttiin ja sitten muutostalousarviossa lisätyn 30 000 euron puitteissa tämä kokonaisuus pystyttiin huomioimaan eikä jouduttu tinkimään muista kustannuksista.
Oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteista ja niiden saavuttamiseksi tehdyt toimet on esitetty alla olevassa taulukossa.
Tavoiteet

Toimenpiteet

Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää
sen varmistamista, että kaikilla
perusopetuksen päättävillä on
toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.

•
•
•
•

Vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita

•
•

•

Uudistuksen vaikutuksia opettajien työhyvinvointiin ja työviihtyvyyteen sekä oppilasviihtyvyyteen

•
•
•

Perusopetuksessa on lisätty oppilaanohjausta ja tehty valtakunnallinen päättöarvioinnin uudistus.
Oppilaanohjaajat ja luokanvalvojat tekevät tiivistä yhteistyötä kaikkien oppilaiden kanssa ja erityisesti 9-luokkalaisten kanssa yhteishakuvaiheessa, jotta kaikille löytyisi oikea ja sopiva toisen asteen opiskelupaikka.
Opinto-ohjauksen lehtorin uusi virka täytettiin määräaikaisesti jo vuonna 2021.
Opinto-ohjaajia on tällä hetkellä perusopetuksessa 4,5 htv, jolloin oppilaita per
ohjaaja on alle 200 (7–9 lk.).
Pirkkalaan palkattiin nivelvaiheen opinto-ohjaaja 2021–2022 lukuvuodelle,
jonka tehtävänkuvaan sisältyy oppivelvollisuuden seuranta ja valtakunnallisen
Valpas-järjestelmän käyttö (opiskelupaikan vastaanottaminen, opinnot ym. seuranta).
Ks. ylempi
Oppilashuollon palveluita on vahvistettu Pirkkalassa valtionavustuksen turvin
(86 800,00 €). Tuki on käytetty 2022 alkaen koulukuraattorien ja koulupsykologien palkkaamiseen. Uusia virkoja ei ole perustettu opiskeluhuollon palveluihin,
koska ne ovat siirtymässä hyvinvointialueelle v. 2023 alusta lukien.
Kouluterveyskyselyn (oppilasnäkökulma) ja oman Aura-raportoinnin (työntekijöiden kirjausjärjestelmä, esim. käyntimäärät) pohjalta Pirkkalassa on hyvin saatavilla opiskeluhuollon palveluita ja pystytään toimimaan lainsäädännön määräajoissa.
Opettajien ja muidenkin työntekijöiden työhyvinvointia seurataan vuosittain
tehtävän kunnan työhyvinvointikyselyn avulla, kehityskeskusteluilla ja työyhteisön muilla sopimilla tavoilla.
Oppivelvollisuusuudistus ei ole toistaiseksi tuonut työhyvinvointiin vaikutuksia.
Yleisesti ottaen opetushenkilöstöä on kuormittanut koronapandemia ja ajoittain syksyllä myös laitehankinnat ja sähköiset oppimateriaalit.
Oppilasviihtyvyyttä mitataan myös kouluterveyskyselyn avulla, oppilaskuntatoiminnan kautta sekä oppilaiden/huoltajien/henkilöstön yhteisillä vuosittaisilla
keskusteluilla (arviointi- ja oppimiskeskustelut). Viihtyvyyteen ja tasapuolisuuteen on vaikuttanut laitehankinnat. Seuraava kouluterveyskysely toteutetaan
2023.

Taulukko 13. Oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteita ja toimia Pirkkalan kunnassa
Liikuntaneuvonnan lisääminen
Koronapandemian asettamat rajoitteet ovat vaikuttaneet toimintaan myös vuonna 2021, mm. vapaaaikakeskus ja kaikki ryhmäliikunnat olivat suljettuina koko kevään. Toimintaa on kuitenkin aktiivisesti
järjestetty muokattuja toimintamalleja hyödyntäen (esim. digitaaliset liikunnanohjausmuodot).
Yksi soveltavan liikunnan työntekijä on kohdistettu hoitamaan liikuntaneuvontaa tilanteestaan huolestuneille, liian vähän tai ei ollenkaan liikkuville. Palvelun piiriin voi hakeutua itse tai sinne voidaan ohjata
sote-ammattilaisen lähetteellä. Palveluun neuvotaan kohderyhmään kuuluvia myös työttömien tukipalveluiden kautta ja yhteistyössä puolustusvoimien kanssa kutsunnoista. Koronapandemia on laskenut alkuvuoden aikana lähetteiden määrää huomattavasti, mutta syksyllä 2021 kasvu on ollut voimakasta ja koko vuoden käyttäjämäärät päätynevät lähelle normaaleja lukemia.

42

Kuva 7. 2021 ryhmäliikuntaa pyrittiin korvaamaan erilaisilla digitaalisilla liikunnanohjausmuodoilla
Korvaavat liikuntapalvelut ovat saaneet käyttäjiltä runsaasti hyvää palautetta ja erityisesti jumppavideoiden katsojamäärät ovat olleet suuria (jopa 15000 näyttöä kunnan YouTube kanavalla). Ulkoliikuntapaikkojen käyttömääristä ei ole käyttäjälaskurien puutteessa saatavilla tietoa.
Kulttuurihyvinvoinnin tukeminen
Kulttuurilähtöiset palvelut kartoitettiin kunnan ensimmäisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen yhteydessä keväällä 2021. Kulttuurihyvinvointipalveluiden kehittämisen erityinen kohderyhmä
Pirkkalassa ovat ikääntyneet, jotka kulttuurin kuluttajaryhmänä ovat erityisesti kärsineet koronarajoitusten vaikutuksista. Kulttuuripalveluiden saatavuutta ikääntyneille on parannettu vuoden 2021 aikana
muun muassa kirjaston kotipalvelulla sekä vanhustenviikon tapahtumilla ja kampanjoilla. Osallistumismahdollisuuksia kulttuuripalveluihin on tarjottu myös nuorille ja lapsiperheille.
Pirkkalan kunta on mukana KUPPI-hankkeessa, jossa kehitetään kulttuurihyvinvoinnin palveluohjausta
yhdessä Pirkanmaan alueen muiden kulttuurihyvinvoinnin parissa toimivien kanssa.

Kuva 8. Galleria 2 – kuvataiteen näyttelytila
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Kulttuuri kunnan toiminnassa -tiedonkeruulla (TEAviisari) selvitetään kulttuurin, erityisesti hyvinvointia
ja terveyttä edistävän kulttuurin toimenpiteitä, resursseja ja toimintakäytäntöjä kunnissa. Pirkkalan
kunnan tulokset kestävät vertailun niin koko maan kuin Pirkanmaan kuntienkin kesken, huolimatta
siitä, että taloudellinen panostus palveluitten saavutettavuuteen asukaskohtaisesti jää jälkeen Pirkanmaan vertailuluvusta.
Muut hyvinvointia edistävät palvelut
Kirjastotoimen kulurakenne on vakaa ja ennustettava, käyttäjämäärät ovat pysyneet pandemian aiheuttamaa tilapäistä notkahdusta lukuun ottamatta vakiintuneella tasolla.
Vapaa-ajan nuorisopalvelut tarjoavat nuorisotilatoiminnan lisäksi palveluja kouluilla kahden koulunuorisotyöntekijän toimesta. Nuorisotilat Nasta ja Nulju ja liikkuva nuorisotila Siili palvelevat aukioloaikojensa puitteissa yhteensä yli sataa nuorta illassa, tarjoten vapaamuotoisen yhdessäolon lisäksi myös
mahdollisuuden keskusteluun huolenaiheista nuorisotyöntekijöitten kanssa turvallisessa ympäristössä.
Nuorisotilatoiminnan yhteydessä on kuitenkin esiintynyt satunnaisesti järjestyshäiriöitä.

HAVAINTO:

-

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen välinen yhteistyö on kehittynyt Pirkkalan kunnassa, ja toimijat ovat olleet yhteistyöhön yleisellä tasolla tyytyväisiä
Oppivelvollisuuden laajentaminen ei ole toistaiseksi tuonut negatiivisia vaikutuksia
opiskelijoille, henkilökunnalle tai kunnan taloudelle
Kulttuuri- ja liikuntapalveluita on kehitetty uudistushenkisesti

SUOSITUS:

-

Oppivelvollisuusuudistuksen vaikutuksien seurantaa opinpolun ja kustannuksien näkökulmasta tulee jatkaa ja edelleen kehittää. Seurannan perusteella tukitoimenpiteitä tulee kohdistaa tarpeiden mukaisesti.
Nuorisotilojen turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota järjestyshäiriöiden
välttämiseksi
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9.4 Yhdyskuntatoimiala
Tarkastuslautakunnan jäsenille Pia Schildtille ja Ahto Aunelalle kuuluu yhdyskuntatoimialan vastuualueiden tarkastaminen. Vuoden 2021 työsuunnitelmassa arvioinnin erityisinä arviointikohteina olivat tonttien
riittävyys sekä ruoka- ja puhtauspalvelut.

Maanhankinta ja luovutus, asuntotuotanto
Taulukossa 14 on kuvattu Pirkkalan kunnan maankäytön tunnuslukuja vuosilta 2014–2021. Vuonna 2021
raakamaata hankittiin 42,76 hehtaaria.
MAANHANKINTA ja LUOVUTUS

Maanhankinta ha kaikki
Maanhankintamenot €
Maanmyyntitulot €
Maanvuokraustulot €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

149,30

10,70

28,80

53,07

16,61

19,39

41,62

42,76

3 876 660

891 846

1 628 065

970 855

1 392 948

1 392 949

1 576 806

1 680 630

3 618 032

3 703 006

7 999 313

5 276 855

6 091 124

6 091 125

4 723 392

2 598 170

652 494

648 258

672 558

736 159

819 329

1 021 418

1 209 637

1 320 852

75 606 k-m²
1 800 as. / 4,5 v.
34 694 k-m²
826 as. / 2,1 v.
110 300 k-m²
2 626 as. / 6,6 v.

102 781 k-m²
2 447 as. / 6,1 v.
27 311 k-m²
650 as. / 1,6 v.
130 092 k-m²
3 097 as. / 7,7 v.

144 630 k-m²
3 444 as. / 8,6 v.
18 843 k-m²
449 as. / 1,1 v.
163 473 k-m²
3 892 as. / 9,7 v.

126 695 k-m²
3 017 as. / 7,5 v.
29 069 k-m²
692 as. / 1,7 v.
155 764 k-m²
3 709 as. / 9,3 v.

104 818 k-m²
2 496 as. / 6,2 v.
22 075 k-m²
526 as. / 1,3 v.
126 893 k-m²
3 021 as. / 7,6 v.

102 441 k-m²
2 439 as. / 6,1 v.
18 900 k-m²
450 as. / 1,1 v.
121 341 k-m²
2 889 as. / 7,2 v.

91 811 k-m²
2 186 as. / 5,5 v.
26 413 k-m²
629 as. / 1,6 v.
118 224 k-m²
2 815 as. / 7,0 v.

18

17

12

0

13

12

15

0

0

0

0

4

4

1

1

1

ASEMAKAAVAVARANNOT ASUMINEN
74 483 k-m²
1 773 as. / 4,4 v.
36 483 k-m²
Asemakaavavarannot asuminen A
(Yksityinen)
869 as. / 2,2 v.
110 966 k-m²
Kaikki asemakaavavarannot
asumiselle A (Yhteensä)
2 642 as. / 6,6 v.
Asemakaavavarannot asuminen A
(Kunta)

Luovutettuja ok-tontteja (Kunta)
Luovutettuja kerros- ja
rivitalotontteja (Kunta)

ASEMAKAAVAVARANNOT KAUPPA ja TEOLLISUUS
Asemakaavavarannot kauppa /
teollisuus (Kunta)
Asemakaavavarannot kauppa /
teollisuus (Yksityinen)
Kaikki asemakaavavarannot
kauppa ja teollisuus (Yhteensä)
Luovutettuja teollisuustontteja
(Kunta)

261 946
52,39 ha /
127 449
25,49 ha /
389 395
77,88 ha /

k-m²
160 032 k-m²
206 783 k-m²
171 642 k-m²
145 978 k-m²
86 252 k-m²
37 502 k-m²
39 522 k-m²
10,5 v. 32,01 ha / 6,4 v. 41,36 ha / 8,3 v. 34,33 ha / 6,9 v. 29,20 ha / 5,8 v. 17,25 ha / 3,5 v. 7,50 ha / 1,5 v. 7,90 ha / 1,6 v.
k-m²
119 295 k-m²
119 295 k-m²
124 758 k-m²
114 272 k-m²
105 625 k-m²
96 819 k-m²
84 604 k-m²
5,1 v. 23,86 ha / 4,8 v. 23,86 ha / 4,8 v. 24,95 ha / 5,0 v. 22,85 ha / 4,6 v. 21,13 ha / 4,2 v. 19,36 ha / 3,9 v. 16,92 ha / 3,4 v.
k-m²
279 327 k-m²
326 078 k-m²
296 400 k-m²
260 250 k-m²
191 877 k-m²
134 321 k-m²
124 126 k-m²
15,6 v. 55,87 ha / 11,2 v. 65,22 ha / 13,0 v. 59,28 ha / 11,9 v. 52,05 ha / 10,4 v. 38,38 ha / 7,7 v. 26,86 ha / 5,4 v. 24,83 ha / 5,0 v.

6

3

3

1

1

2

1

3

1

3

9

5

3

1

0

0

Asemakaavoja joista
maankäyttösopimukset kpl

0

0

1

0

0

0

1

1

Asemakaavoja hyväksytty
valtuustossa ha

44,83

12,09

61,92

22,74

4,57

45,50

5,40

20,60

Luovutettuja liiketontteja (Kunta)

Taulukko 14. Pirkkalan kunnan maankäytön tunnuslukuja vuosilta 2014–2021
Taulukko 15 havainnollistaa Pirkkalan kunnan tunnuslukuja MAL sopimuskausille 2016-2019 ja 2020
alkaeen.
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*)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

163

MAL-sopimuskausi
2015-2019
656

244

263

Yhteensä
2016-2021
1163

Toteutuneet uudet
asunnot
-joista kohtuuhintaisia
(kpl)
MAL-sopimuksen
toteuma-aste (%) *
*Koko sopimuskauden
tavoitteen toteuma
Väestönkasvu

131

180

182

0

63

0

0

63

36

119

218

0

35

0

0

9,6

29

45,4

Henkeä
%
Asuntoa asukasta kohti

250
1,3
0,52

74
0,4
2,43

131
0,7
1,39

255
1,3
0,64

710

171
0,87
1,42

404
2,0
0,65

0,92

1285
1,1

*) Taulukko ei huomio asuntopoistumaa eikä asumisväljyyden kasvua.
Taulukko 15. Pirkkalan kunnan asuntotuotanto MAL-sopimuskausilla
Pirkkalan nopea väestönkasvu edellyttää vahvaa asuntotuotantoa ja puolestaan hyvä asuntotuotanto houkuttelee uusia asukkaita. Tarkasteluvälillä jokaista uutta asukasta kohti on tarvittu n. 0,9 uutta asuntoa.
Uuden MAL -sopimuksen 2020–2023 mukaan Pirkkalassa keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeelle rakennettavien asuntojen kuntakohtainen minimitavoite on 150 asuntoa vuodessa.
MAL-sopimuksen mukainen kohtuuhintaisen vuokratuotannon tavoitteellinen osuus kokonaistuotannosta
on Pirkkalassa 20 % vuoteen 2030 mennessä. Pirkkalan v. 2021 talousarvion tavoite kohtuuhintaisen
vuokra-asumisen osuudesta on kauden lopussa 40 %. Se oli jo 45,4 % vuoden 2021 lopussa.
Puhtauspalvelut Pirkkalan kunnassa
Ruoka- ja puhtauspalvelun tulosalue tuottaa ja järjestää koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen ja vanhainkotipalvelukeskusten, senioritalon sekä eri toimipisteiden tarvitsemat puhtauspalvelut. Palveluja tuotetaan omakustannehintaan (henkilötyövuosia 49,27) ja puhtauspalveluja hankitaan osittain myös ostopalveluna. Kunnan oma siivoustuotanto on keskitetty ydinosaamiseen eli ammatillisesti vaativiin koulu-päiväkotisiivouksiin, sekä laitossiivouksiin. Muut kohteet on ulkoistettu. Viimevuosina puhtauspalvelut ovat ottaneet vertailun vuoksi koulun (Silmu) sekä päiväkodit (Toivio ja Wivin tupa) sekä laitoskohteet (Pirtevan
eläinlääkäriasema sekä Senioritalo Pihlajamäki) ulkoiseen siivoukseen. Samankaltaisissa kohteissa on samat siivoustaajuudet ja laatuvaatimukset sekä omissa että ulkoisissa siivouskohteissa.
Päätöksen kilpailutuksesta vai omana työnä tekemisestä tekee ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö suunnittelijan ja esimiehen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.
Puhtauspalveluiden volyymeja ja kustannuksia on eritelty taulukossa 16.
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2018 TP
-

Siivottavat m2
oma siivous
ostettu siivous
yhteensä
kustannukset €
omat
ostetut
yhteensä
kustannukset €/m2
omat
ostetut
yhteensä
Asukasluku vuoden
lopussa
kustannukset €/asukas
Verotulot € /asukas**
Puhtauspalvelujen
osuus asukaskohtaisesta verotulosta %

2019 TP

2020 TP

2021 TA

2021 TP

43 683
15 217
58 900

38 486
15 259
53 745

45780
15736
61 516

50 512
17 744
68 256

50 512
17 744
68 256

-1 682 938
- 282 057
-1 964 995

-2 135 736
- 273 637
-2 409 373

-1 488 210
- 307 775
-1 795 985

-1 522 878
- 315 530
-1 838 408

-1 844 686
- 300 097
-2 144 783

38,53
18,54
33,36
19368

55,49
17,93
44,23
19623

32,51
19,56
29,19
19794

30,15
17,78
26,93
20368*

36,5
16,9
31,4
20 207

101,46

122,78

90,73

90,26

106,1

4 444

4 600

4 865

4 748*

4 977

2,3

2,7

1,9

1,9

2,1

*Talousarvion suunnitteluluku
** sis. kuntavero, kiinteistövero ja yhteisöveron kuntaosuus
Taulukko 16. Puhtauspalveluiden volyymeja ja kustannuksia 2018–2021
Kohonneisiin kustannuksiin vaikutti mm.
henkilöstön suuret poissaolomäärät, jotka lisäsivät sijaisten tarvetta. Koronapandemian
vuoksi tarvittiin aina työntekijöitä sijaisiksi,
laitospuolella varautuminen pandemiasairaalatoimintaan sekä pandemiasta johtuvia lisäresurssien varaamista,
uusien materiaalien puhtaanapito vaatii enemmän aikaa kuin oli arvioitu,
pandemiasta johtuvat suojainhankinnat olivat huomattavasti arvioitua suuremmat.
Vertailutietoja ympäryskuntien kanssa ei ole saatavissa. Pirkkalan kunta on luopunut vertailemasta hintoja
ympäristökuntien kanssa, sillä kunnat jyvittävät tukipalveluiden kustannuksiin mukaan hyvin kirjavan käytännön mukaan.
Kilpailutukset, sopimukset ja valvonta
Kilpailutus
Puhtauspalveluiden kilpailutusohjelma laaditaan yhdessä konsultin kanssa (Ramboll) ja ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö tekee päätöksen kilpailutusohjelmasta. Viimeisin kilpailutus siivousliikkeille on ollut
vuonna 2019 ja konsultteja ei ole kilpailutettu. Tällä hetkellä sopimus on voimassa ISS-palveluiden kanssa
vuoden 2023 tammikuun loppuun asti.
Keskimäärin kilpailutukseen osallistuu 4–7 siivousliikettä. Nämä ovat pääsiassa valtakunnallisia liikeitä,
vaikka mukana on välillä pienempiäkin toimijoita. Haasteeksi pienemmille toimijoille kuitenkin tulee kohteiden määrä eli pienet liikkeet eivät pysty niitä hoitamaan.
Kilpailutuksen valintaperusteina ovat laatu (60 %) ja hinta (40 %). Kilpailutukseen osallistujilta vaaditaan
osallistuminen kohdekierrokselle, jossa kaikki kohteet kierretään läpi. Pirkkalassa oli yhteensä 2 eri kilpailutettavaa aluetta, näin ollen pienetkin palveluliikkeet pystyivät osallistumaan kilpailutukseen. Kilpailutuksessa oli käytössä pisteytysjärjestelmä, jossa laadusta sai hyvin pisteitä.
Sopimukset
Sopimukset valmistellaan yhdessä konsultin ja yhdyskuntajohtajan kanssa ja sopimuksista päättää yhdyskuntajohtaja. Sopimuskausi on ollut Pirkkalassa 2+1+1 vuotta ja sopimukset ovat määräaikaisia, jotta hyvä
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kilpailu, kilpailukykyinen hinta ja siivouksen laatu säilyy. Hinnantarkistusmahdollisuus määritellään tarjouspyynnössä ja sittemmin myös sopimuksella.
Tilat priorisoidaan karkeasti kolmeen luokkaan: 1) Laitokset (korkeampi puhtaustaso ja osaaminen vaaditaan, 2) päiväkodit, 3) koulut. Puhtaustaso määritellään puhtauspalveluiden toimesta toiminnan ja tarpeen
mukaan. Jos laatuun tai toimintaan tulee poikkeamia, niihin puututaan välittömästi. Esim. infektioiden leviämisessä päiväkodissa (esim. Norovirus) otetaan käyttöön kosketuspintojen tehostetun puhdistamisen
desinfektioaineella.
Siivoustyössä käytetään Atop-mitoitusohjelmaa, joka käyttää Suomalaisen Työntutkimuslaitoksen dataa
asettamalla työaikoja siivoukseen.
Valvonta
Siivoustyötä valvotaan tekemällä kohdekäyntejä säännöllisesti, jotka toteutetaan ilman ennakkoilmoitusta. Laatua tarkkaillaan silmämääräisesti ja pintapuhtausnäytteillä INSTA-800 laatustandardin mukaan,
johon on olemassa työkaluna InstaMobi-sovellus.
Palveluliikkeen kanssa puhtauspalvelut kiertävät ulkoistetuissa siivouskohteissa kaksi kertaa vuodessa.
Kaikki poikkeamat korjataan. Laatustandardina ostopalvelujen tarjoajat käyttävät omia itse kehittämiään
tai INSTA-800 järjestelmää. Ulkoisen palveluliikkeen kanssa on olemassa sopimus, jonka mukaan maksettavaksi tulee sanktioita, jos siivouksen laatu ei ole sopimuksen mukaista ja tilannetta ei korjata.
Niin kunnan oman henkilöstön kuin ostopalveluiden kanssa reklamaatiot käydään läpi välittömästi ja tehdään mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Palveluntuottajan kanssa käydään aina kehityspalavereissa vielä
lisäksi kootusti se, kuinka paljon reklamaatioita on tullut.
Omana työnä vai ulkoistettuna?
Suurimmiksi hyödyiksi siivouspalveluiden ulkoistamisesta on koettu olevan se, ettei sijaistuksien organisointi eikä rekrytointi ole kunnan omalla vastuulla. Sijaistuksiin käytetään kuitenkin pääasiassa vuokratyöfirman työntekijöitä. Omana työnä puolestaan hyötyinä ovat työhön sitoutuminen, työn laatu, kun koetaan että tehdään itselle ja yhdistelmätyö, eli ruoka- ja puhtauspalvelutyön yhdistäminen antaa työntekijälle kokopäivätyön.
Suurimmiksi haasteiksi puolestaan koettiin ulkoistamisessa työhön sitoutuminen, laadunvalvonnan merkityksen nousu ja perehdyttäminen, joka on ollut ajoittain hiukan puutteellista. Omana työnä haasteina puolestaan ovat sijaistusten organisointiin kuluva aika ja rekrytointi, sillä hakijoita on vaikea saada.
Asiakastyytyväisyys puhtauspalveluissa
Pirkkalan kunnan puhtauspalveluissa asiakastyytyväisyyskyselyjä ei ole viime aikoina tehty. Toimijat tunnistivat tämän kehittämistarpeeksi, jonka osalta toimenpiteitä tullaan käynnistämään.

HAVAINTO:
-

Vuonna 2021 oman siivouksen kustannukset olivat korkeita
Uudet lattiatekstiilimateriaalit vaativat enemmän siivoustyötä
Vertailutietoja verrokkikunnista on ollut vaikeasti saatavissa
Selvitykset uusien vaativien kilpailutettujen kohteiden kuten Silmu ym. siivousten tasosta ja
kustannuksista ovat tekemättä
Siivouksessa kilpailu tuntuu toimivan isojen liikkeiden osalta
Siivouksen laadun merkitys on tärkeää hinnan ohella kilpailutuksissa
Laatupoikkeamiin puututaan välittömästi
Siivottavuusopas ollut avuksi siistijälle ja tilojen käyttäjille (laadittu 2018–2019)
Asiakastyytyväisyyskyselyjä ei ole viime aikoina tehty
Vertailu oman ja ulkoistetun työn välillä on vaikeaa; omassa työssä painottuu työnjohto ja
rekrytointi, ulkoistetussa työssä valvonta
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SUOSITUS:

-

Pirkkalan kunnan tulisi olla aloitteellinen naapurikuntien vertailukelpoisten verrokkitietojen saamiseksi siivouspalveluiden toiminnan kehittämiseksi
Puhtauspalveluiden asiakastyytyväisyyttä tulee selvittää ja palautteen perusteella
kehittää palveluita edelleen.
Puhtauspalveluiden tulisi tehdä vertailu oman ja ulkoistetun työn kustannusten ja
laadun suhteen vertailukelpoisista kohteista

Ruokapalvelut Pirkkalan kunnassa
Vuodesta 2005 alkaen ruokapalvelut on ollut oma yksikkönsä Pirkkalassa. Tuolloin aloitettiin myös tiivis
yhteistyö siivouspalveluiden kanssa ja samalla aloittivat pienissä päiväkodeissa myös ensimmäiset
monipalvelutyöntekijät, eli työntekijät, jotka työskentelevät sekä puhtaus- että ruokapalveluissa. Tällä
hetkellä suurin osa työtekijöistä tekee monipalvelutyötä ja työntekijöitä osallistetaan
kehitystoimintaan. Kunnan omille työntekijöille on tarjolla oppisopimuskoulutus, moniosaajatutkinto.
Ruokapalveluiden volyymit ja kustannukset on eritelty taulukossa 17.
Tuotetut ateriat kpl
Kustannukset €
Kustannus/ateria
Kustannukset / asukas
Asukasluku vuoden lopussa
Kustannukset/ asukas
Verotulot/asukas**
Ruokapalvelujen osuus asukaskohtaisesta verotulosta, %

2019 TP
1 093 598
4 080 897
3,75

2020 TP
897 913
3 879 636
4,41

2021 TA
1 145 225
4 359 786
3,77

2021 TP
1 057 665
3 947 620
3,68

19 623
207,9
4 600
4,52

19 794
196,0
4 865
4,0

20 368*
214,0
4 748*
4,5

20 207
195,3
4977
3,9

*Talousarvion suunnitteluluku
** sis. kuntavero, kiinteistövero ja yhteisöveron kuntaosuus
Taulukko 17. Ruokapalveluiden volyymeja ja kustannuksia 2019-2021
Kotiin toimitetut annokset eivät kuulu tuotantoon, vaan ne on ostettu ulkopuoliselta tarjoajalta.
Annoksia on vain noin 70 päivässä. Ulkopuoliset toimijat pystyvät tarjoamaan enemmän
ruokavaihtoehtoja ja kilpailutus toi mukanaan enemmän vaihtoehtoja loppuasiakkaalle hinnan pysyen
lähes samana.
Soteuudistus ei tule vaikuttamaan tuotantomääriin merkittävästi, sillä vain 200/4500 annoksesta on
laitosruokaa ja loput kouluille ja päiväkodeille menevää.
Kouluruokailun hintoja on eritelty taulukossa 18.
TALOUSARVIO
VUOSI
2019
2020
2021
2022

ATERIOITA (lounas)
587 848
541 095
443 900
444 465

VUOSI
2019
2020
2021

ATERIOITA (lounas)
536 262
406 859
546 688

KA HINTA
2,40
2,90
2,60
2,70

TILINPÄÄTÖS
KA HINTA
2,59
3,29
2,70

Taulukko 18. Kouluruokailun lukuja Pirkkalan kunnassa (mukana myös lukion lounasmäärät)
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Vuoden 2020 luvuissa näkyy hyvin koronan vaikutus, kun koulut olivat pitkään suljettuina ja oppilaille
jaettiin ruokakassit. Näiden kassien koostaminen oli huomattavasti kalliimpaa kuin lounaan valmistus
ja tarjoilu kouluilla.
Valvonta
Pirkkalassa otettiin neljä vuotta sitten käyttöön sähköinen omavalvontajärjestelmä. Järjestelmä on
käytössä tuotantokeittiöissä sekä päiväkotien ja koulujen palvelukeittiöissä. Sähköinen
omavalvontajärjestelmä on pienten alkukankeuksien jälkeen toimii hyvin. Hyötynä on ennen kaikkea
mitattujen tuotteiden ja ruokien lämpötilojen siirtyminen automaattisesti ohjelmaan eikä tarvita enää
manuaalista kirjaamista. Lisäksi esimies näkee koneelta myös palvelukeittiöiden mittaukset sekä myös
sen, jos niitä ei ole tehty. Järjestelmään voidaan lisätä myös ruokahävikin seuranta, jota käsitellään
seuraavaksi.
Ruokahävikki
Ruokahävikin seuraaminen mittaamalla aloitettiin Pirkkalassa vuonna 2016 ja vertailukelpoista dataa
löytyy vuodesta 2017 lukien. Vuoden 2021 tilastot eivät olleet arviointikertomukseen mennessä
valmiita.
Käytännössä ruokahävikkiä mitataan kohdekohtaisesti ja siitä tehdään yhteenvedot päiväkotien,
koulujen ja laitosten osalta. Hävikkinä mitataan lounas, salaatti ja välipala/jälkiruoka sekä laitoksissa
lisäksi päivällinen. Hävikin määrää mitataan neljä (4) kertaa vuodessa aina kaksi (2) viikkoa kerrallaan.
Jotta päästäisiin todenmukaisiin lukuihin, niin hävikkiä pitäisi mitata päivittäin. Kuitenkin tällä
mittauksella saadaan myös hyvä katsanto hävikin määrään.
2017 hävikki % kahden
viikon valmistetun
ruoan määrästä
Lounas
Salaatti
Välipala

2020 hävikki % kahden viikon aikana
valmistetusta ruoan määrästä
(ruokailijoita n. 26 500, välipalalla n. 500)
20,18 % (lounasta valmistettu 6700 kg)
18, 98 % (salaattia valmistettu n. 1300 kg)
17,69 % ( välipalaa valmistettu n. 800kg)

19,81 %
22, 04 %
21,79 %

Taulukko 19. Ruokahävikin vertailu 2017 ja 2020
Lounaan osalta kouluruoan hävikki on noin 19-20 % vuodesta toiseen. Salaatin osalta hävikkiä on
onnistuttu vähentämään tarjoilemalla salaatti komponentteina, eli ei ole enää sekoitettuja salaatteja,
vaan jokainen voi valita mitä haluaa salaattipöydästä. Välipaloissa ei ole enää tarjolla juurikaan
tuotteita, joihin on lisätty sokeria.
Hävikkiruokajakelu Ruokakomero eli seurakunnan ja työllisyyspalveluiden yhteistyössä oleva
hävikkiruoan jakaminen on vähentänyt ruokahävikkiä. Ruokaa jaetaan kaksi (2) kertaa viikossa
Pirkkalan uudella kirkolla ja Nuolialan nuorisotilassa. Toiminta on aloitettu 2019. Toiminta keskeytyi
koronarajoitusten ajaksi, mutta aloitettu uudelleen marraskuussa 2021.
Ruokailutilanteet
Koronapandemian helpotuttua Pirkkalan kunnan kouluissa on pyritty jatkamaan ruokailutilanteiden
kehittämisprojektia arviointivuonna 2021. Kuitenkin korona on edelleen jarruttanut ja lykännyt kaikkia
projekteja ja koulujen henkilöstön resurssit kehitystyöhön ovat vähissä kun aika menee koronatoimien
selvittämiseen ja toteuttamiseen.
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Kuva 9. Ruokailutilanne Soljan lastentalolla
Tavoitteena on se, että kouluruokailussa ruokailuympäristö saataisiin viihtyisäksi.
Kouluruokasuosituksessa todetaan ruokailun olevan yksi oppiaine ja pyrkimyksenä on tämän
ymmärryksen kasvattaminen kouluissa. Käytännössä kouluilla valvonta-ateriat on palautettu
opettajille, jonka avulla ruokailutapahtumaa on saatu rauhoitettua.
Asiakastyytyväisyys ruokapalveluissa
Ruuan maistuvuutta Pirkkalassa mitataan kunnan palvelusuunnittelijan vetämien ruokaraatien avulla,
joita on omansa alakouluikäisille, yläkoululaisille ja lukiolaisille. Ruuan maistuvuutta seurataan myös
sekä hävin kautta että aistinvaraisesti.
Pirkkalassa toteutetaan mieliruokakysely oppilaille, mutta varsinaisia asiakastyytyväisyyskyselyitä ei
toteuteta. Vanhemmille suunnattuja kyselyitä ei nähdä tarkoituksenmukaisina, sillä vanhemmat eivät
syö kouluruokaa päivittäin. Tärkeämpää olisi tarkastella, miten esimerkiksi päiväkotilaisten ja alempien
luokka-asteiden oppilaiden ajatuksia ruuan maistuvuudesta saataisiin esille.

HAVAINTO:
Vuonna 2021 etäkoulu- ja karanteeniaikojen ruokakassit nostivat kustannusta per annos.
Pirkkala kuitenkin selviytyi hienosti ruokakassijakelusta ja sisältö sai paljon positiivista palautetta.
Monipalvelutyöntekijät ovat toimiva työjärjestely ruokapalveluissa
Ruoan kotimaisuusaste on hyvä sekä laatuun ja maistuvuuteen kiinnitetään huomiota
Hävikkiin kiinnitetään huomiota ja kunnassa on tehty hyviä toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi. Esimerkiksi hävikkiruokajakelu seurakunnan kanssa ja ruoan toimittaminen nuorisotilaan on hyvä edistys
Viihtyisällä ruokailutilanteella on iso merkitys kouluruokailun sujuvuuteen ja mielekkyyteen
SUOSITUS:
Ruokailutilanteiden kehittäminen ei onnistu pelkästään ruokapalveluiden toimesta, vaan
koulujen tulee ottaa ruokailutilanteissa ja kehitystyössä aktiivisempaa otetta
Hävikkiruoan vähentämisen toimia tulee jatkossakin kehittää ja hävikkijakeluun panostaa
Asiakastyytyväisyyden mittaamisessa kunnan tulee olla systemaattinen ja kehittää ennestään mittaamisen menetelmiä
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9.5 Ympäristöterveys
Ympäristöterveys Pirteva tuottaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon lakisääteiset palvelut
Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnille sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungeille. Pirkkalan kunta toimii isäntäkuntana. Lakisääteisenä viranomaisena toimii Pirkkalan kunnan ympäristöterveyslautakunta, jonka puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat Pirkkalan kuntaa. Kaikista muista jäsenkunnista on lautakunnassa yksi edustaja.
Ympäristöterveys Pirtevan valvontaan kuuluvat: asumisterveys ja sisäilma, elintarvikevalvonta, talousveden valvonta, terveydensuojelu, tupakkalain valvonta ja nikotiinivalmisteet sekä uimavesien valvonta.

Kuva 10. PIRTEVA eläinlääkinnän asiakastilanne
Pirtevan toiminnan painopisteet vuonna 2021
Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa ohjelmakauden 2020–2024 teemaksi
on valittu yhdenmukaisen valvonnan ja yhteistyön edistäminen, joista ensin mainittu sisältää valvonnan
laadun parantamisen.
Vuonna 2021 Pirtevassa siirryttiin digiaikaan asiakaspalautteen keräämisessä, mikä on tarkoittanut sähköisiä asiakaspalautekyselyitä. Sähköistä kyselyä laajennetaan jatkuvasti koskemaan eri asiakasryhmiä.
Maksutuotot
Maksutuottojen osuus kustannuksista n. 19 %, maksutuotot ja valtion korvaukset olivat yhteensä n. 24 %.
Valtion osuus on valvontaeläinlääkärin kulut ja 76 % kuntien osuus muista valvontakuluista.
Kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaiset maksuosuudet prosentteina 2021 esitetty taulukossa 20.
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Hämeenkyrö
Lempäälä
Nokia
Pirkkala
Vesilahti
Ylöjärvi

Valvonta
n. 8 %
n. 19 %
n. 27 %
n. 16 %
n. 3 %
n. 26 %

Eläinlääkintä
33,09 %
17,77 %
7,76 %
7,88 %
13,75 %
19,76 %

Taulukko 20. Kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaiset maksuosuudet prosentteina
Vuosittainen valvonnan perusmaksu on 150 €. Kuntien maksuosuudet pienenevät vuonna 2022, koska asiakasmaksut vähän nousevat lainsäädännön muutoksen myötä.
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10 Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle
Tilintarkastuskertomuksen mukaan kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajien esitykseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Kuva 11. Pirkkalan tarkastuslautakunta 1.8.2021-31.5.2023. Kuvassa edessä vasemmalta Matti Pirhonen
ja Pia Schildt, toisessa rivissä vasemmalta pj. Mikko Kuoppa ja Joni Schultz, kolmannessa rivissä vasemmalta vpj. Riitta Kuismanen ja Satu Mäkelä, ylhäällä vasemmalla siht. Emmi Koskimies ja Ahto Aunela.
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Liitteet
LIITE 1
Taulukossa on esitetty kunnanhallituksen ja lautakuntien (hyvinvointilautakunta, yhdyskuntalautakunta ja ympäristöterveyslautakunta) vuosittaiset toimintamenot vuosilta 2017–2021. Käyttötalouden menoissa ovat mukana
sisäiset ja ulkoiset toimintamenot. Menot yhteensä € / vuosi -sarakkeessa ovat mukana käyttömenot (sis. + ulk.) ja
poistot.
Taulukossa ei esitetä tarkastuslautakunnan (toimintamenot 2021 -53 040€) ja keskusvaalilautakunnan (toimintamenot 2021 -92 953 €) osuuksia, koska niiden osuus koko kunnan käyttötalouden kokonaismenoisista ovat pienet.
Poistoja ei ko. lautakunnilla ole lainkaan.

2017
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Ympäristöterveyslautakunta
Yhteensä

Käyttömenot
€/vuosi
8 108 213
104 539 132
19 793 630
1 758 992
134 199 967

Lautakuntien osuus
kunnan käyttömenoista
%
6, 00 %
77,90 %
14,70 %
1,30 %
100 %

2018
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Ympäristöterveyslautakunta
Yhteensä

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

Lautakuntien osuus
kunnan käyttömenoista
%
6,30 %
78,20 %
14,40 %
1,20 %
100 %

2019
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Ympäristöterveyslautakunta
Yhteensä

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

Lautakuntien osuus
kunnan käyttömenoista
%
5,40 %
78,50 %
14,90 %
1,20 %
100 %

2020
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Ympäristöterveyslautakunta
Yhteensä

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

Lautakuntien osuus
kunnan käyttömenoista
%
5,50 %
78,90 %
14,40 %
1,10 %
100 %

2021
Kunnanhallitus
Hyvinvointilautakunta
Yhdyskuntalautakunta
Ympäristöterveyslautakunta
Yhteensä

Käyttömenot
€/vuosi
8 803 371
128 571 568
23 572 408
1 664 288
162 611 635

Lautakuntien osuus
kunnan käyttömenoista
%
5,40 %
79,10 %
14,50 %
1,00 %
100 %

Poistot €/vuosi
18 784
320 236
7 575 386
29 130
7 943 536

Poistot €/vuosi
36 150
304 186
7 794 915
28 921
8 164 172

Poistot €/vuosi
36 150
364 926
7 535 759
3 880
7 940 715

Poistot €/vuosi
24 095
768 114
10 183 695
0
10 975 904

Poistot €/vuosi
6 720
746 487
13 485 437
0
14 238 644

Menot yhteensä
€/vuosi
8 126 997
1 048 859 368
27 369 016
1 788 122
142 143 503

Kustannukset
€/asukas
(19 237)
422,47
5 450,92
1 422,73
92,95
7 389,07

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

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

Kustannukset
€/asukas
(19 368)
460,15
5730,75
1 454,60
86,74
7 732,24

Osuus
asukaskohtaisesta
verotulosta % (4 445€)
6,30 %
78,20 %
14,40 %
1,20 %
100 %

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

Kustannukset
€/asukas
(19 623)
411,19
6017,34
1522,98
90,46
8 041,97

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

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

Kustannukset
€/asukas
(19 803)
432,71
6 189,15
1637,50
87,23
8 346,59

Osuus
asukaskohtaisesta
verotulosta % (4865 €)
5,50 %
78,90 %
14,40 %
1,10 %
100 %

Menot yhteensä
€/vuosi
8 810 091
129 318 055
37 057 845
1 664 288
176 850 279

Kustannukset
€/asukas
(20 207)
435,99
6 399,67
1 833,91
82,36
8 752

Osuus
asukaskohtaisesta
verotulosta % (4 978 €)
5,41 %
79,07 %
14,50 %
1,02 %
100 %

*) Toimielinten osuus verotuloista on sama kuin toimielinten osuudet toimintamenoista, koska kyseinen prosentti kertoo toimielimen osuuden kunnan menoista ja yhteisistä tuloista.
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LIITE 2
Liitteessä 2 on esitetty Pirkkalan verotulot ja valtionosuudet vuosien 2017–2021 aikana.
TP 2017
TP 2018
Verotulot yht.
85 447 821 86 066 380
Kunnan tulovero
76 540 905 76 868 673
Kiinteistovero
5 163 997 5 383 816
Osuus yhteisöveron tuotosta 3 742 919 3 813 891
Valtionosuudet yht.
11 272 018 11 374 804

TP 2019
90 250 728
80 906 886
5 319 350
4 024 493
12 551 072
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TP 2020
TP 2021
96 295 282 100 589 026
86 589 692
87 753 839
5 213 422
5 872 900
4 492 167
6 962 286
21 282 077 17 048 896

