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Pormestarin katsaus

Kestävän kehityksen mukainen kasvu takaa toimivat palvelut

Vuosi 2023 on muutosten vuosi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestää pirkkalalaisille 1.1.2023 alkaen

Pirkanmaan hyvinvointialue, ei enää Pirkkalan kunta. Muuttuvassa kunnassa järkevän kasvun merkitys on en-

tistä suurempi – kasvu on välttämätöntä, jotta takaamme hyvät palvelut kuntalaisille. Meidän pitää tehdä tii-

vistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa, jotta saamme pidettyä kunnan virkeänä ja palvelut kunnossa.

Kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle, kunnalta poistuu niihin kohdistuvia menoja, mutta myös suuri

määrä tuloja. Vuosi 2023 näyttää lukujen valossa mainiolta, tilikauden ylijäämä on 3,4 miljoonaa euroa. Ensi

vuosi pitää kuitenkin sisällään paljon epävarmuustekijöitä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikuttaa niin ener-

giakustannusten kehitykseen kuin korkotasoihin. Verotulojen kehitys on ollut suotuisaa, mutta jo vuonna 2024

verotulot kääntynevät laskuun.

Sote-uudistuksen myötä kunnan rooli palveluiden tuottajana muuttuu. Keskeisenä tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

nen kuntaan jäävien sivistyspalvelujen avulla sekä palvelujen jatkuvuuden varmistaminen erityisesti sivistyspalvelujen ja hyvinvointialu-

een yhdyspinnoissa. Yhteistyön merkitystä hyvinvointialueen kanssa ei voi liikaa korostaa.

Kunnan ja keskustan kehittäminen jatkuu edelleen vuonna 2023. Alkuvuodesta valmistuu Tampereen kaupungin kanssa yhdessä val-

misteltu raitiotien hankesuunnitelma välille Pirkkala (Suuppa) – Tampere (Linnainmaa). Ensi vuonna valtuusto päättää mahdollisesta

raitiotien toteutussuunnitteluun ryhtymisestä, millä on suuri merkitys kunnan kehittymiselle.

Kirkonkylän koulun arvioidaan valmistuvan tammikuussa 2023. Vapaa-aikakeskuksen laajennushanke etenee. Kokonaisvastuurakenta-

misen (KVR) urakoitsijan valinnan jälkeen käynnistetään toteutussuunnittelu sekä toteutuksen valmistelu. Yhdyskuntatekniikan suurim-

pina investointikohteina ovat Soukonlahden ja Soljan alueiden katujen ja puistojen pintarakennetöiden jatkuminen. Myös Pereensaaren

puiston rakentamista jatketaan.

Pirkkala-kampuksen rakentaminen jatkuu. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan keväällä 2024. Kampushanke on merkittävä paitsi sen

suuruuden myös sen rahoituksen vuoksi. Hanke rahoitetaan Kuntarahoituksen vihreällä rahoituksella, joka on suunnattu ilmasto- ja

ympäristöystävällisiin investointeihin. Keskustan kehittäminen on elintärkeää koko kunnan elinvoimaisuuden parantamiseksi. Hallittu,

kestävä kehitys takaa sen, että pystymme ylläpitämään ja kehittämään toimivia palveluja.

Elinkeinotonttien kysyntä on suurta, mutta koska luovutuskelpoisia tontteja ei enää ole, saamamme kertaluonteiset tulot pienenevät

taloussuunnitelmakaudella. Uutta myytävää saamme toteutettua vasta kun kehätien eteläpuolinen osayleiskaava valmistuu.

Edessä on mielenkiintoinen vuosi. Vaikka kunnan rakenteeseen tulee muutoksia, pyrimme järjestämään palvelut yhdessä hyvinvointi-

alueiden kanssa siten, että muutokset eivät vaikuta kuntalaisten arkeen. Matkamme kohti viiden tähden kuntaa jatkuu, olemme hyvällä

tiellä!

Marko Jarva

pormestari
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Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset
lähtökohdat

Taloussuunnittelun säännökset kuntalaissa

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun

mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenteri-

vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin

talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymi-

sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous-

suunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnit-

telukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en-

simmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne

toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtä-

vien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitel-

massa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan

ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava ta-

sapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt

alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti-

linpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lu-

kien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksi-

löidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajan-

jaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoittei-

den edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoi-

tetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloar-

vio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousar-

viossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous-, tuloslas-

kelma-, investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatet-

tava talousarviota.

Yleinen taloudellinen tilanne

Talouden suhdannenäkymiä vuosille 2023–2025 varjos-

taa Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota. Suomen

bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan valtionvarain-

ministeriön syyskuun ennusteen mukaan 1,7 prosenttia

vuonna 2022.

Venäjän hyökkäyssodan rinnalla koronaviruspandemia on

heikentänyt Suomen julkista taloutta, mutta pandemian

vaikutusten lieventymistä seurannut talouskasvu on su-

pistanut julkisyhteisöjen alijäämä vuonna 2022. Tämän

kehityksen arvioidaan kuitenkin olevan tilapäistä ja niin

sanottu kestävyysvaje, eli julkisyhteisöjen tulojen ja me-

nojen epäsuhta syvenee tulevina vuosina.

Valtiovarainministeriön ennusteessa bruttokansantuot-

teen arvioidaan kasvavan 0,5 prosenttia vuonna 2023,

mutta kasvun ennakoidaan kohenevan vuosina 2024-

2025 ollen vuositasolla noin 1,4 prosenttia. Talouden nä-

kymät ovat kuitenkin sumuisia Venäjän hyökkäyssodan

tuoman epävarmuuden vuoksi. Ennusteissa on vaihtelua

ja Suomen pankin syyskuun Suomen talouden välien-

nuste ennakoi bruttokansantuotteen supistuvan vuonna

2023 0,3 prosenttia.

Korkotason voimakas nousu kuluvana vuonna on kasvat-

tanut velanhoitokustannuksia, mikä osaltaan on kaventa-

nut julkisen talouden liikkumavaraa.

Hyökkäyssodan vaikutuksista energiakriisi on yksi keskei-

sistä Euroopan talouteen heijastuvista tekijöistä. Moni Eu-

roopan maa on ollut riippuvainen Venäjältä tuodusta

energiasta ja näiden energiavirtojen asteittainen korvaa-

minen muualta tuodulla tai toisin tuotetulla energialla vie

aikansa. Siksi olemmekin nähneet loppukesän ja alkusyk-

syn aikana hyvin korkeita energian futuurihintoja esimer-

kiksi maakaasussa ja öljyssä sekä sähkössä.

Syksyn edetessä energiafutuurit ovat kuitenkin laskeneet

lähes yhtä jyrkästi kuin nousivat ja tällä hetkellä hintata-

son arvioidaan normalisoituvan vuoden 2024 aikana.
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Senkin jälkeen energian hinnan arvioidaan olevan korke-

ampi kuin mihin on totuttu, mutta kyse ei enää ole syk-

syllä nähdystä hintapiikistä. Mikäli tämä kehitys toteutuu,

jää energiakriisi väliaikaiseksi häiriöksi, jonka vaikutukset

bruttokansantuotteeseen liudentuvat. Lopputuloksena

Eurooppa on päässyt irti Venäjältä tuodusta energiasta.

Kuluvana vuonna hintojen kasvu on ollut voimakasta ja

inflaation ennakoidaan vuoden lopussa olevan noin 6,5

prosentin tasolla. Energian hinnannousu on ollut yksittäi-

nen isoin tekijä, mutta inflaatio on ollut hyvin laaja-alaista.

Kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt ja yksityi-

nen kulutus on vähentynyt. Hintojen nousu on syönyt ku-

luttajien ostovoimaa, mutta vuonna 2023 inflaation kas-

vuvauhti alenee merkittävästi kuluvaan vuoteen nähden.

Tällöin kuluttajien reaalinen ansiotaso voi palkankorotus-

ten vuoksi kasvaa vuoteen 2022 verrattuna.

Työllisyyden arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna noin

2 prosenttia, mutta kasvu on heikentynyt vuoden jälki-

puoliskolla. Työmarkkinoilla on epäsuhta avoimien työ-

paikkojen ja osaajien välillä, koska avoimien työpaikkojen

määrä on kasvanut voimakkaasti, mutta työllisyys ei ole

vastaavassa suhteessa parantunut. Tämä kehitys haastaa

tulevinakin vuosina Suomen talouden kehitystä.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuvat tuontiin

pakotteiden, kaupan häiriöiden sekä pienentyneen vien-

nin kautta. Pääsääntöisesti tuontituotteita on kyetty kor-

vaamaan löytämällä vaihtoehtoisia toimituskanavia,

mutta idänkaupan arvon korvaaminen muilta markkina-

alueilta on vaikeampaa ja vie aikaa. Se heijastuu erityisesti

tiettyjen yritysten liikevaihtoon ja näkymiin

Maailmantalouden kasvunäkymien arvioidaan olevan hei-

kommat vuonna 2023 kuin kuluvana vuonna, mikä hei-

jastuu kotimaisen vientiteollisuuden näkymiin. Brutto-

kansantuote-ennusteet kuitenkin ovat jälleen nousu-

uralla vuonna 2024 tulevaan vuoteen nähden.
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Kuntien toimintaympäristö ja kuntatalouden näkymät

Kansantalouden tilinpidon mukaan paikallishallinnon ra-

hoitusaseman ennakoidaan heikkenevän vuonna 2022

noin miljardi alijäämäiseksi. Kehityksen ennakoidaan ole-

van samansuuntaista tulevina vuosina.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveyden-

huollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät kunnilta

hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Uudistuksen

myötä kuntien tulot ja menot lähes puolittuvat. Samalla

nopeasti kasvaneet ja vaikeasti ennakoitavat sosiaali- ja

terveydenhuollon menot siirtyvät hyvinvointialueille, mikä

parantaa kuntien menokehityksen ennakoitavuutta.

Kuntien tuloveroprosentti pienenee vuodelle 2023 12,64

prosenttiyksikköä, mikä vähentää kuntien saamia kunnal-

lisverotuloja. Myös yhteisöverotulojen jako-osuus pienen-

tyy noin kolmanneksen. Lisäksi verotulojen tasausjärjes-

telmään tulee muutoksia muun muassa siten, että kiin-

teistövero tulee osittain sen piiriin. Myös valtionosuusjär-

jestelmä uudistuu ja laskentaperusteet muuttuvat vas-

taamaan kunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden

kustannusrakennetta.

Jatkossa kuntien palvelutehtävä muodostuu varhaiskas-

vatus-, opetus- ja yhdyskuntatekniikan sekä ympäristö-

terveyden palveluista. Alentunut syntyvyys laskee var-

haiskasvatus- ja opetuspalveluiden palvelukysyntää,

mutta varhaiskasvatuksessa vastaavasti kasvanut lasten

osallistumisaste on kasvattanut viime vuosina palvelutar-

vetta.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kuntien ta-

lous jää hyvinvointialueuudistuksen jälkeen alijäämäiseksi

ja alijäämän ennakoidaan syventyvän tulevina vuosina.

Kuntien velkamäärän ennakoidaan pienentyvän vuonna

2023, mutta kääntyvän sen jälkeen jälleen kasvuun. Vä-

estön muuttoliike, rakennuskannan ikä ja vihreä siirtymä

näkyvät kunnan investointipaineissa ja osaltaan kasvatta-

vat lainakantaa.

Voimakas hintojen nousu vaikuttaa kuntatalouden näky-

miin kasvattamalla kustannuksia erityisesti vuonna 2022

ja 2023, mutta inflaation kasvuvauhti heijastuu myöhem-

millekin vuosille. Energian hintaan liittyvä epävarmuus

näkyy kuntien toimintaympäristössä ja talousarvioissa.

Kunta-alalle kesällä 2022 tehty palkkaratkaisu nostaa

henkilöstökustannuksia tulevina vuosina. Sopimukseen

sisältyy vuosille 2023-2027 sovittu palkkauksen kehittä-

misohjelma, joka nostaa henkilöstökustannuksia noin 5,1

prosenttia sopimuskorotusten lisäksi.

Pirkkalan kunnan talouden lähtökohdat ja toimintaympäristö

Yleisesti kuntataloudessa taloutta voidaan pitää tasapai-

noisena, kun vuosikate kattaa pysyvien vastaavien pois-

tot. Vuosikatteen tulisi pääsääntöisesti kattaa myös in-

vestoinnit, jotta kuntatalous olisi kokonaisuudessaan hy-

vässä tasapainossa. Talouden analysointi on vaikeaa,

koska keskeiset laskelmat, tuloslaskelma ja rahoituslas-

kelma, saattavat antaa erilaisen signaalin tilanteesta. Eri-

tyisesti kasvukunnissa tilanne on tämän suuntainen. Tu-

loslaskelma voi olla tasapainossa (ylijäämäinen), mutta

rahoituslaskelma taasen osoittaa rahoitusvajetta, koska

mittaviin investointeihin joudutaan ottamaan uutta lai-

naa.

Vähimmäistavoitteena kuntien taloudenhoidossa voi-

daan pitää positiivista vuosikatetta. Jos vuosikate on ne-

gatiivinen, joudutaan käyttömenoihin, kuten palkkoihin,

käyttämään lainaa. Kasvun rahoittaminen velkarahalla on

hyväksyttävää, mutta suhde muuhun rahoitukseen on ol-

tava taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Käyttötalousmenojen kasvu tulisi pitää hallittuna, jotta

kunnan talous pysyy tasapainossa ja voimme varautua

hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamaan epävarmuu-

teen erityisesti tulorahoituksen määrässä. Lainakannan

kasvua voidaan hillitä, jos vuosikate saadaan pidettyä kor-

keana. Riittävä vuosikate parantaa merkittävästi lainojen
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takaisinmaksukykyä ja vähentää uuden lainan tarvetta.

Tehdyt investoinnit ja sitä kautta kasvanut poistomäärä

näkyy suoraan tuloslaskelman tilikauden tuloksessa.

Pirkkalassa tasapainoinen talous edellyttää käyttötalous-

menojen maltillista kasvua, verotulojen suotuisaa kehi-

tystä ja investointien tarkkaa suunnittelua. Hyvinvointi-

alueuudistuksen mukanaan tuoma epävarmuus, Venäjän

hyökkäyssota Ukrainassa, väestön ikääntyminen sekä in-

vestointipaineet koskettavat myös Pirkkalan kuntaa mo-

nien kasvukuntien tapaan.

Talousarviovuodesta 2023 muodostuu tuloksellisesti yli-

jäämäinen tilikausi. Suunnitelmavuodesta 2024 muodos-

tuu arvion mukaan alijäämäinen, mihin vaikuttaa veroker-

tymän vähentyminen talousarviovuoteen nähden. Muu-

tos johtuu siitä, että verovuonna 2022 maksuunpantuja

veroja tilitetään vielä vuonna 2023. Talousarvio- ja suun-

nitelmavuodet osoittavat, että kertyneet ylijäämät säily-

vät suunnilleen nykyisellä tasolla. Pirkkalan kunnan tase

on vahva aiempien ylijäämäisten tilikausien johdosta. Ta-

louden hallinnan lähivuosien haasteena on saada tilikau-

den tulos muodostumaan maltillisesti ylijäämäiseksi, joka

vähentäisi vieraan pääoman tarvetta investointien rahoi-

tuksessa.

Suurin toimintaympäristön muutos tulee olemaan vuo-

den 2023 alusta toteutuva hyvinvointialueuudistus.  Kun-

nilta siirtyy hyvinvointialueille lakisääteisten sosiaali- ja

terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien järjestä-

misvastuun lisäksi myös laskennallinen osuus verorahoi-

tuksesta. Vuoden 2023 valtionosuusrahoituksen määrä

vahvistuu vuoden 2023 jälkipuoliskolla, mikä on yksi ta-

lousarvion epävarmuustekijä. Hyvinvointialueuudistuksen

johdosta taloudellisten ja toiminnallisten muutosten hal-

linta sekä yhteistyön toimivuus hyvinvointialueen kanssa

tulee olemaan toiminnan keskiössä taloussuunnitelma-

vuosina 2023–2025.

Pirkkalan kunnan talouden tunnusluvut ovat hieman hei-

kentyneet, mutta vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Ta-

lousarviovuonna 2023 kunnan lainakanta pysyy ennal-

laan ja hyvinvointialueuudistus muuttaa kunnan tulora-

hoituksen rakenteen. Aiempaa suurempi osa tuloista

muodostuu valtionosuuksista ja samoin kiinteistöverotu-

lojen painoarvo kasvaa. Puolestaan kunnallisverotuoton

osuus kaikista tuloista hieman pienenee. Viime vuosina

verotulot ovat kertyneet arvioitua suurempina, mutta

maailmantalouden epävarmuus vaikeuttaa tulevan vuo-

den arviointia.

Kunnan tuloista merkityksellinen osa on muodostunut

maanmyyntituloista. Niillä on rahoitettu investointeja

sekä käyttötalouden kasvupaineita. Maanmyyntitulot tu-

levat vähenemään yritystonttien osalta hetkellisesti vuo-

den 2023 jälkeen. Asumisen tonteista saadut maan-

myyntitulot laskevat, vaikka tonttien luovutusmäärä py-

syy korkeana. Tämä johtuu siitä, että kunnan Asunto- ja

maapoliittisessa ohjelmassa on linjattu, että vuokratont-

tien osuus luovutetuista kerros- ja rivitalotonteista on

noin 75 prosenttia. Tämä tulee nostamaan kunnan saa-

maa vuokratulokertymää, mikä parantaa kunnan talou-

dellista tilannetta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tarkas-

teltuna.   Kunnan asukaskohtainen lainamäärä tulee mal-

tillisesti kasvamaan taloussuunnitelmakauden.

Vaikka Pirkkalan kunta velkaantuukin maltillisesti lähivuo-

sina, kunnan suhteellinen asema kuntakentässä ja tule-

vaisuuden näkymät ovat vahvat. Pirkkalan kunta on veto-

voimainen, elinvoimainen, kasvava ja aktiivinen kunta

osana voimakkaasti kehittyvää Tampereen kaupunkiseu-

tua. Kunnan mittavilla investoinneilla toteutetaan ja luo-

daan kasvun edellytyksiä. Kunnan hallittu ja oikein mitoi-

tettu kasvu takaa elinvoimaisuuden myös tulevaisuu-

dessa.
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Talouden tunnuslukuja 1000 € TP2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023

Asukasluku 31.12. 19 368 19 623 19 803 20 206 20 536 21 086

Kasvu % 0,7 1,3 0,9 2,0 1,6 2,7

Kasvu asukasta 131 255 180 403 330 550

Tuloveroprosentti 20,00 20,00 20,50 20,50 20,50 7,86

Kiinteistöveroprosentti

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

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

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

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

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

Verotulot 86 066 90 251 96 295 100 589 103 302 58 519

Valtionosuudet 11 375 12 551 21 282 17 049 19 400 16 300

Verorahoitus yhteensä 97 441 102 802 117 577 117 638 122 702 74 819

Muutos % 0,7 5,5 14,4 0,1 4,4 -39,0

Toimintamenot

ulkoiset -125 951 -133 522 -136 980 -144 958 -149 976 -72 937

ulkoiset ja sisäiset -141 718 -150 045 -154 366 -162 779 -170 275 -90 047

Muutos % (ulkoiset ja sisäiset) 5,5 5,9 2,9 5,5 10,3 -47,1

Muutos % (ulkoiset) 5,6 6,0 2,6 5,8 9,5 -51,4

Toimintakate -90 742 -96 177 -103 006 -106 469 -113 671 -60 340

Muutos % 5,2 6,0 7,1 3,4 6,8 -46,9

€/asukas -4 685 -4 901 -5 202 -5 269 -5 535 -2 862

Vuosikate 6 750 6 773 14 367 10 901 8 249 13 458

€/asukas 349 345 725 539 402 638

Vuosikate/poistot % 82,7 85,3 130,9 76,6 80,9 126,5

Suunnitelmanmukaiset poistot -8 164 -7 941 -10 976 -14 239 -10 201 -10 642

Tilikauden tulos -1 414 -1 168 3 392 -3 337 -1 953 2 816

Investoinnit netto -14 767 -16 509 -16 868 -17 144 -20 668 -16 637

€/asukas -762 -841 -852 -848 -1 006 -789

Investointien tulorahoitus % 45,0 42,1 42,1 43,1 39,8 80,6

Kumulatiivinen ylijäämä 44 280 43 372 47 384 44 666 43 344 46 780

Lainat (lainakanta 31.12.) 44 250 54 775 63 125 72 825 84 775 84 449

€/asukas 2 285 2 791 3 188 3 604 4 128 4 005
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Väestö

Pirkkalan asukasluku on viimeisen kymmenen vuoden ai-

kana kasvanut yli 3.000 asukkaalla. Viimeisen kolmen vuo-

den aikana (2019-2021) asukaslisäys on ollut 838 henkilöä

(noin 3 %). Vuonna 2022 asukasluvun kasvuksi arvioidaan

305 asukasta, jolloin asukasmäärä olisi vuoden lopussa ta-

lousarviosta 2022 poiketen noin 20 511.  Taloussuunnitel-

makauden väestöennuste perustuu tietojohtamisen arvioi-

hin vuosittaisesta väestönkasvusta. Perustana on luovutet-

taviin tontteihin pohjautuva arvio väestön lisäyksestä. Ta-

lousarviovuoden 2023 kasvuennuste on 550 asukasta (2,7

%). Vuodelle 2024 ja 2025 ennakoidaan 450 asukkaan li-

säystä.

Väestö TP2019 TP 2020 TP2021 TA 2022 TA2023 TS2024 TS2025

Asukasluku 31.12. 19 623 19 803 20 206 20 536 21 086 21 536 21 986

Kasvu henkilöä 255 180 403 330 550 450 450

Kasvu % 1,3 0,9 2,0 1,6 2,7 2,1 2,1

Työllisyys

Elokuun 2022 työllisyyskatsauksen mukaan Pirkanmaan

työttömyysasteen alenema oli edelleen voimakasta. Pir-

kanmaan työttömyysaste oli 8,1 %, koko maan työttömyys-

asteen ollessa 9,1 %. Pirkkalan työttömyysaste oli elokuun

2022 lopussa 5,6 % (elokuu 2021: 6,8 %). Työttömiä työn-

hakijoita Pirkkalassa oli elokuun 2022 lopussa 558 hlöä

(elokuu 2021: 664 hlöä). Suurimmat suhteelliset muutok-

set positiiviseen suuntaan olivat 15 - 19 vuotiaiden, 20-24 -

vuotiaiden sekä 50 - 54 vuotiaiden ikäryhmissä.

Yli vuoden työttömänä olleiden työnhakijoiden määrä laski

Pirkanmaalla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Elokuussa 2022 Pirkanmaalla oli 6 730 yli vuoden työttö-

mänä ollutta työnhakijaa, vastaavaan ajankohtaan vuotta

aiemmin oli alenemaa 1 909 henkilöä eli 22 %. Yli kaksi

vuotta työttömänä olleita oli sen sijaan 426 henkilöä enem-

män elokuussa 2022 kuin vuotta aiemmin elokuussa eli

kaikkiaan 3 408 henkilöä. Pirkanmaalla rakennetyöttömiä

oli 59 % kaikista työttömistä työnhakijoista, määrällisesti

12 042 henkilöä. Suhteellinen osuus on noussut vuosita-

solla.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä oli käytännössä sa-

malla tasolla kuin edellisen vuoden elokuussa. Määrällisesti

muutos kasvua 56 kpl.

Elinkeinotonttien kysynnän arvioidaan hieman laskevan

nykyisestä johtuen Ukrainan sodan vaikutuksista energian

hintoihin, korkomarkkinoihin ja yleiseen materiaalien saata-

vuuteen sekä yleiseen epävakauteen markkinoilla. Tontti-

kysyntä Pirkkalan osalta kuitenkin jatkuu hyvänä johtuen

koko seudun vahvan kasvun jatkumisesta, tulevien elinkei-

noalueiden sijainnista ja työvoiman hyvästä saatavuudesta.

Työpaikkojen määrä arvioidaan kasvavan edelleen uusien

yritysten ja vanhojen laajennusinvestointien myötä. Kun-

nan tarjoamien luovutuskelpoisten elinkeinotonttien vä-

hyydestä johtuen kunnan saamat kertaluonteiset tulot tu-

levat olemaan riippuvaisia yksittäisistä isommista elinkei-

noelämän tonttikaupoista ja niiden onnistumisesta. Elinkei-

noelämän tonttipulan on arvioitu jatkuvan vuoteen 2025

asti. Elinkeinoelämän kertaluontoisiin tulojen vähenemi-

seen vaikuttaa myös elinkeinotonttien vuokrausasteen ylei-

nen nousu.
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Työttömyysasteen kehitys Pirkkalassa vuosilta 2020–2022.

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
2020 6,4 6,4 8 13,1 13,8 13,4 12,3 9,8 9,5 9,3 9,2 10,3
2021 8,9 8,6 8,4 7,8 7,5 8,2 8,0 6,8 6,4 6,1 6,0 6,5
2022 6,6 6,4 5,8 5,4 5,5 6,4 6,7 5,6
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Organisaatio

Pirkkalan kunnassa on valtuuston, kunnanhallituksen ja la-

kisääteisten keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakun-

nan lisäksi kolme lautakuntaa: hyvinvointilautakunta, yh-

dyskuntalautakunta ja ympäristöterveyslautakunta.

Lisäksi kunnanhallitus voi nimetä sisäistä työskentelyä var-

ten valiokuntia, joiden rooli valmistelussa on ohjata ja seu-

rata kuntayhteisön voimavarojen hyödyntämistä kunnan

kokonaiskehittämisessä. Kuntalain velvoittamat vaikutta-

mistoimielimet eli nuorten neuvosto, vammais- ja vanhus-

neuvosto sekä asiakasfoorumit muodostavat oman vaikut-

tamiskanavan.

Pirkkala toimii vastuukuntana ympäristöterveydenhuollon

yhteistoiminta-alueessa. Pirkkala on mukana kansalais-

opistotoiminnan yhteistoiminta-alueessa, jossa vastuu-

kuntana on Nokian kaupunki sekä Tampereen kaupungin

vastaamissa ammatillisen koulutuksen, joukkoliikenteen ja

jätehuollon yhteistoiminta-alueissa. Lisäksi Pirkkala on mu-

kana maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueessa, jonka

vastuukuntana on Lempäälän kunta sekä Kuntien hankin-

tapalvelut KUHA Oy:n hallinnoimassa hankintayhteis-

työssä.
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Henkilöstö

Pirkkalan kunnan keskeiset strategiset toimintaperiaatteet

ovat kestävä kehitys, korkea laatu ja tahto uudistua. Pirk-

kalassa halutaan tehdä asiat hyvin ja tähdätä korkeaan

laatuun. Pirkkalassa kehitetään rohkeasti toimintatapoja ja

halutaan uudistua, jotta asiakkaiden tarpeisiin voidaan

vastata jatkuvasti kehittyen.  Kaikessa kunnan toiminnassa

huomioidaan kestävän kehityksen periaatteita ja tuetaan

henkilöstöä kestävän kehityksen periaatteiden toteuttami-

sessa.

Pirkkalan kunnan palveluksessa oli 31.8.2022 yhteensä 1

523 henkilöä. Heistä vakituisia oli 72,7 %. Tuotamme sosi-

aali- ja terveydenhuollon palvelut myös Vesilahden kun-

nalle vuoden 2022 loppuun saakka. 1.1.2023 alkaen lähes

40 %:a Pirkkalan kunnan henkilöstöstä siirtyy hyvinvointi-

alueen palvelukseen. Kasvukuntana Pirkkalan tavoitteena

on maltillinen henkilöstömäärän kehitys. Henkilöstömää-

rän kehitystä seurataan henkilötyövuosina. Vuonna 2021

henkilötyövuosia oli 1 388,6. Ennuste vuoden 2022 to-

teumasta on 1 409,6 henkilötyövuotta. Vuoden 2022 en-

nusteeseen vaikuttaa muun muassa määräaikaisen henki-

löstön määrän vaihtelut loppuvuotena.  Vuodelle 2023 ta-

lousarvioon on määritelty 892,7 henkilötyövuotta. Henkilö-

työvuosien määrä toimielimittäin ja tulosalueittain vuosina

2022 ja 2023 ilmenee käyttötalousosasta.

Arvion mukaan Pirkkalan kunnan henkilöstöstä siirtyy van-

huuseläkkeelle vuoden 2023 aikana yhteensä 17 henkilöä.

Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan eläkepoistuman

tuomat mahdollisuudet muun muassa hallinnollisten teh-

tävien uudelleenjärjestelyyn. Valtaosa tehtävistä on kui-

tenkin peruspalvelutehtäviä, joissa palvelutarve edellyttää

henkilöstöresurssien säilyttämistä. Henkilöstöstrategisesti

Pirkkalassa huomioidaan edelleen tulevaisuuden suunnit-

telussa uuden teknologian hyödyntämisen osana palvelu-

tuotantoa tukemassa henkilöstön työskentelyä tehtävis-

sään.

Vuoden 2023 alusta hyvinvointivointialueet aloittavat toi-

mintansa. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä

niihin liittyvien tukipalveluiden henkilöstö siirtyvät 1.1.2023

alkaen hyvinvointialueelle. Siirtyvän vakinaisen henkilöstön

lukumäärä on n. 430.  Siirtyvät vakanssit lakkautetaan

vuoden 2023 talousarvion yhteydessä.  Alkuvuoteen 2023

ulottuu vielä viimeisiä valmisteluja siirtyvän henkilöstön

osalta.

Henkilöstön hyvinvoinnin mittarina toimii työhyvinvointi-

indeksi, joka sisältää vuosittain toistettavia kyselymitta-

reita sekä sairauspoissaolomittarin. Tavoitteena on, että

työhyvinvointi-indeksin lukuarvo paranee vuosi vuodelta

toteutettujen työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden

myötä.

Vuonna 2023 erityisinä työhyvinvoinnin painopisteinä

ovat:

 Pirkkalan vetovoimaisuuden lisääminen työnan-

tajana

 Hyviin työolosuhteisiin panostaminen ja positii-

visten asioiden näkyväksi tekeminen

Työhyvinvointia tukevia tavoitteita viedään eteenpäin tar-

kempien niin sanottujen alatavoitteiden kautta.

Vuonna 2023 yhtenä strategiaa toteuttavana toimenpi-

teenä jatkuu henkilöstön asiakaspalveluosaamisen vahvis-

taminen. Vuonna 2023 keskitytään edelleen asiakaspal-

velu- ja asiakasneuvontaprosessien tavoitteiden määrittä-

miseen ja kehittämiseen. Tämän lisäksi keskitymme moti-

voivien työskentelyolosuhteiden luomiseen henkilöstöl-

lemme mm. luomalla yhteisiä pelisääntöjä ja prosesseja

sekä kehittämällä työnantajaimagoa.  Henkilökunnan ym-

päristöystävällisen ja hiilineutraalin työmatkaliikkumisen

tukeminen jatkuu.

Henkilöstömenot ovat vuoden 2023 talousarviossa 43,8

milj. euroa, josta palkkojen osuus on 35,2 milj. euroa ja hen-

kilösivukulujen 8,6 milj. euroa.

Kunta-alalla sovitut virka- ja työehtosopimukset ovat voi-

massa 30.4.2025 saakka.
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Henkilötyövuodet Henkilöstömenot

892,7    43,8 milj. €
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Kuntastrategia

Valtuusto hyväksyi 23.5.2022 kuntastrategian vuosille

2022–2026. Kuntastrategiassa on viisi teemaa: työ, talous,

ympäristö, sivistys ja asenne. Tavoitteille on määritelty kei-

not, joiden avulla tavoitteet saavutetaan. Kuntastrategian

viisi tavoitetta ohjaavat kohti visiota: viiden tähden kuntaa.

Mittarit ja toimenpiteet

Strategiaa toteuttavat toimenpiteet ja valtuustokauden mit-

tarit esitetään talousarvioissa ja niiden seuranta tehdään ti-

linpäätöksien yhteydessä. Strategian toteutumista arvioi-

daan Viiden tähden kunta -teeman mukaisesti siten, että

tähtiluokitus syntyy strategian mittareiden pistekeskiarvojen

perusteella.

Strategiaa toteuttavilla toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan

mittareiden tuloksiin ja edelleen tähtiluokituksen muodostu-

miseen strategiakauden aikana. Toimenpiteet on kytketty

strategian tavoitteisiin ja keinoihin.

Strategian mittarit

Strategian toteutumista seurataan mittaristolla, joka on laa-

dittu Pirkkalan kuntastrategian seurantaa varten. Mittaristo

on jaoteltu strategian tavoitteiden mukaisesti viiteen luok-

kaan ja kussakin luokassa on 3–5 mittaria.

Mittarit on pisteytetty asteikolla 0–5. Pisteytyksen taustalla

on mittarikohtainen laskukaava, jossa on käytetty vertailu-

kohtina muita kuntia tai hyödynnetty suoraan asukastutki-

muksen tai muun vastavankaltaisen tutkimuksen tai indek-

siluvun tuloksia. Kun kyse on vertailevasta mittarista, mää-

räytyy Pirkkalan pisteluku sen perusteella, miten kunta sijoit-

tuu muiden kuntien vaihteluvälin tulokset huomioiden. Jos

mittarin tausta-aineistossa on ollut asukastutkimukseen ta-

paan käytössä jo valmiiksi pistearvosanat, on pisteasteikko

mukautettu vastaamaan mittareiden asteikkoa 0–5.
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Mittareilla on omat painoarvonsa ja niistä lasketaan tavoite-

kohtaiselle mittaristolle oma tähtiluokitus sekä koko strate-

gian toteutumista kuvaavaa Viiden tähden kunta -tähtiluo-

kitus. Tähtiluokituksen kehitystä seurataan tilikauden ja val-

tuustokauden tasolla.

Tähtiluokitus

Talousarvion valmisteluhetkellä Viiden tähden kunta -tähtiluokitus on arvioitu seuraavaksi: 3,7/5 tähteä.

Työ

Strategian mittari ja painoarvo Lähtötilanne TP 2022 Tavoite 2026

Työlliset työvoimasta 25 % 80,20 % 80,40 %

Yrittäjäkysely (asteikko 0-5) 15 % * - 3,7

Työhyvinvointi-indeksi (asteikko 0-5) 20 % 3,1 3,3

Työttömien määrä 10 % 6,50 % 6,40 %

Työpaikkaomavaraisuus 30 % 92,50 % 98,00 %

   * Yrittäjäkyselystä ei ole lähtötietoarvoa

Talous

Strategian mittari ja painoarvo Lähtötilanne TP 2022 Tavoite 2026

Verotulot € / asukas 25 % 4 863 2 700

Lainakanta € / asukas 25 % 3 312 3 900

Toiminnan ja investointien rahavirta (5v kertymä / asukas) 30 % -788 -917

Kunnallisveroprosentti 20 % 20,50 % 7,86 %
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Ympäristö

Strategian mittari ja painoarvo Lähtötilanne TP 2022 Tavoite 2026

Joukkoliikennematkojen määrä / asukas 25 % 27 45

Väestönkasvu Turun, Tampereen, Oulun ja Kuuma*-seudun kehyskun-

tiin verrattuna 20 %
20 200 23 000**

Asukastutkimus - Kunta on viihtyisä paikka asua (asteikko 0-5) 30 % 4,5 4,5

CO2-päästöt asukasta kohden 25 % 4,4 t 4,0 t

   * Kuuma-seudun kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi,

     Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti

** Kyse on ennusteesta

Sivistys

Strategian mittari ja painoarvo Lähtötilanne TP 2022 Tavoite 2026

Asukastutkimus - Elämänlaatuni on hyvä asuessani Pirkkalassa

(asteikko 0-5) 25 %
4,3 4,5

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman indeksiluku (asteikko 0-5) 50 % 3,9 4,0

Hyte-kerroin 25 % 5,0 5,0

Asenne

Strategian mittari ja painoarvo Lähtötilanne TP 2022 Tavoite 2026

Asukastutkimus - Tyytyväisyys kunnan palveluihin (asteikko 0–5) 25 % 3,9 4,0

Toimielintyön itsearvioinnin tulos (asteikko 0–5) 10 % 3,3 3,8

Asukastutkimus - Kunta on palvelumyönteinen (asteikko 0–5) 25 % 3,9 4,0

Äänestysaktiivisuus (Kaksi viimeisintä vaalia, asteikko 0–5) 15 % 4,4 4,5

Asukastutkimus - Tunnen itseni pirkkalalaiseksi (asteikko 0-5) 25 % 4,2 4,2
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Strategiaa toteuttavat toimenpiteet

Toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta mitataan

strategian yleisillä mittareilla. Toimenpiteet on luokiteltu

strategian tavoitteiden mukaisesti ryhmiin ja niille on mää-

ritelty ensisijainen vastuutaho ja mitä strategian keinoa toi-

menpide ensisijaisesti toteuttaa.

Työ
Tavoite Monipuoliset ja viihtyisät yritys- ja elinkeinomahdollisuudet

Toimenpide Vastaava tulosalue Keino Suunnitellut toteutettavat asiat ja ai-

kataulu

Yhteisten pelisääntöjen ja pro-

sessien luominen

Henkilöstö Motivoivat työolosuh-

teet henkilöstölle

Uusien toimisto- ja virastotilojen hyö-

dyntäminen sujuvan työn tueksi

Projektijohtamisen toimintamal-

lin luominen kuntaan

Konsernihallinto Motivoivat työolosuh-

teet henkilöstölle

Projektijohtamisen kehittäminen

Yritystonttivarannon lisääminen Yhdyskuntasuunnittelu

ja valvonta

Uusien yritystonttialu-

eiden yleiskaavoitus

Kehätien eteläpuolen yleiskaavaehdo-

tuksen valmistuminen 2023

Työnantajaviestintäsuunnitel-

man laatiminen ja toteuttami-

nen

Henkilöstö, hallinto ja

viestintä

Motivoivat työolosuh-

teet henkilöstölle

Työnantajaimagon kehittäminen
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Talous
Tavoite Tasapainoinen talous

Toimenpide Vastaava tulosalue Keino Suunnitellut toteutettavat asiat ja ai-

kataulu

Palvelutarpeen kehittymisen

alueellinen tarkastelu osaksi tie-

tojohtamismallia

Kehittäminen ja elin-

keino

Oikea-aikaiset inves-

toinnit

Viedään tietojohtamismalliin palvelu-

tarpeen alueellinen tarkastelu ensim-

mäisen vuosipuoliskon aikana

Toteutetaan palveluverkkosuun-

nitelmaa ja pidetään yllä ajanta-

saista tilannekuvaa palvelutar-

peen kehittymisestä suhteessa

palveluverkkoon

Konsernipalveluiden

tulosalueet

Suunnitelmallinen ke-

hitystyö vaihtoehtoi-

neen

Palveluverkkosuunnitelman toteutta-

minen
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Ympäristö
Tavoite Laadukas ja turvallinen elinympäristö

Toimenpide Vastaava tulosalue Keino Suunnitellut toteutettavat asiat ja ai-

kataulu

Keskustan kehittäminen Yhdyskuntasuunnittelu

ja valvonta

Asemakaavoitus, kes-

tävä ja laadukas yh-

dyskuntarakenne.

Torikorttelin (kaava 268) asemakaava-

luonnoksen valmistuminen 2023

Kestävä yhdyskuntarakenne ja

sujuva arki

Yhdyskuntalautakun-

nan johto

Viisaan ja turvallisen

liikkumisen kehittämi-

nen

Raitiotien hankesuunnitelma valmis

3/2023. Hankesuunnitelman käsittely

toimielimissä kevään 2023 aikana

Meluntorjunnan suunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu

ja valvonta

Kestävä ja laadukas

yhdyskuntarakenne

Liikennemeluselvityksen päivittäminen

2023

Hinku-toimenpiteiden seuran-

nan kehittäminen

Yhdyskuntasuunnittelu

ja valvonta

Kestävä ja laadukas

yhdyskuntarakenne

Nettityökalun kehittäminen ja käyt-

töönotto Hinku-toimenpiteiden seuran-

taan 2023

Luonnon monimuotoisuusohjel-

man toimenpiteiden toteuttami-

nen

Yhdyskuntasuunnittelu

ja valvonta

Luonnon monimuotoi-

suuden edistäminen

Luontoalueiden kehittäminen ja ekosys-

teemitilinpidon käyttöönotto 2023



19

Sivistys
Tavoite Osaavat ja hyvinvoivat kuntalaiset

Toimenpide Vastaava tulosalue Keino Suunnitellut toteutettavat asiat ja ai-

kataulu

Palveluverkkosuunnittelu ja to-

teutus

Sivistystoimi, yhdys-

kuntatoimi

Yhtenäinen kasvun ja

opin polku

Pirkkala-kampuksen valmistuminen ja

käyttöönotto

Lasten ja nuorten tunne- ja vuo-

rovaikutustaitojen kehittäminen

varhaiskasvatuksessa ja opetuk-

sessa

Varhaiskasvatus, lasten

ja nuorten koulutus

Yhtenäinen kasvun ja

opin polku

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yksi-

köissä jatketaan toimintamallien ja -ta-

pojen kehittämis- ja sitouttamistyötä.

Nepsy- (neuropsykiatrinen valmennus)

toiminta ja sen vakiinnuttaminen koulu-

tettujen valmentajien avulla. Sky-hank-

keen toimintamallin vakiinnuttaminen

yläkouluikäisille.

Eri ikäryhmien huomioiminen

opetuksen sisällöissä, saatavuu-

dessa ja saavutettavuudessa

Vapaa-aikapalvelut Elinikäinen oppiminen Opiston kurssisuunnittelu ja opetus-

suunnitelmat

Matalan kynnyksen harrastustoi-

minta

Lasten ja nuorten kou-

lutus, vapaa-aikapalve-

lut

Mielekkään arjen ja va-

paa-ajan harrastusten

mahdollistaminen

Harrastava-Pirkkala toiminnan vakiin-

nuttaminen

Digitalisaation tuomien mahdolli-

suuksien hyödyntäminen var-

haiskasvatuksessa, opetuksessa

ja nuorisopalveluissa

Varhaiskasvatus, lasten

ja nuorten koulutus, va-

paa-aikapalvelut

Yhtenäinen kasvun ja

opin polku

Digitutor toiminnan kehittäminen ja va-

kiinnuttaminen, ohjelmistorobotisaation

hyödyntäminen, laitekannan kustannus-

tehokas uusiminen ja sähköisten oppi-

materiaalien käyttö. Sähköiset kanavat

nuorisopalveluissa.
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Asenne
Tavoite Parempi asiakaskokemus

Toimenpide Vastaava tulosalue Keino Suunnitellut toteutettavat asiat ja ai-

kataulu

Kuntalaisdialogin lisääminen pää-

töksentekoa ennakoivassa suun-

nittelussa

Hallinto ja viestintä Aktiivinen yhteistyö

kuntalaisten ja sidos-

ryhmien kanssa

Seutukeskustelun kuntakohtaisen to-

teutustavan mallintaminen osaksi pysy-

vää osallisuustoimintaa kunnassa.

Digisuunnitelman toteuttaminen

yhteistyössä toimialojen kanssa

Talous ja tietohallinto Helpot palveluväylät

asiakkaille

Digisuunnitelman toteuttaminen, esi-

merkiksi seudullisen varhaiskasvatuksen

tietojärjestelmän käyttöönoton selvittä-

minen

Asiakaspalvelu- ja asiakasneuvon-

taprosessin tavoitteiden määrittä-

minen ja käyttöönotto jatkuu

Henkilöstö Helpot palveluväylät

asiakkaille

Vahvistetaan henkilöstön asiakaspalve-

luosaamista

Palveluohjauksen ja tiedonsiirron

prosessien kehittäminen asia-

kasnäkökulma huomioiden

Varhaiskasvatus ja las-

ten ja nuorten koulutus

Helpot palveluväylät

asiakkaille, nopea rea-

gointi ja palvelujen jat-

kuva kehittäminen

Yhteisen palveluohjauksen kehittäminen

sekä yhtenäisen kasvun ja opinpolun to-

teuttaminen

Tarvittavat päätökset toimenpide-

suosituksista

Hallinto ja viestintä Nopea reagointi ja pal-

velujen jatkuva kehitty-

minen

HYTE-kertoimen prosessi-indikaattorei-

den toimenpidesuositusten toteuttami-

nen osana kunnan toimintaa
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Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien lakisää-

teinen tehtävä, joka perustuu kunta- ja terveydenhuoltola-

kiin. Valtuusto on hyväksynyt 6.6.2022 laajan hyvinvointi-

ja turvallisuussuunnitelman vuosille 2022–2026.

Hyvinvointisuunnitelman painopisteet vuosille 2022–2026

ovat hyvinvointia elintavoilla, terveellinen ja turvallinen

elinympäristö, vaikuttavat palvelut hyvinvoinnin edistä-

miseksi sekä osallisuus ja vaikuttaminen. Painopisteet mu-

kailevat Pirkanmaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman

painopisteitä.

Hyvinvointia elintavoilla painopisteen tavoitteena on liikun-

nalliseen elämäntapaan kannustaminen ja terveellisten

elintapojen edistäminen. Vaikuttavat palvelut hyvinvoinnin

edistämiseksi painopisteen tavoitteena on puolestaan tuen

tarjoaminen oman hyvinvoinnin edistämiseksi sekä elä-

män- ja arjenhallinnan vahvistaminen.

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö painopiteen tavoit-

teiksi on asetettu vastuulliseen käyttäytymiseen kannusta-

minen sekä laadukkaan elinympäristön turvaaminen. Mah-

dollisuus osallistua ja vaikuttaa painopisteen tavoitteena on

yhteisöllisyyden edistäminen.

Hyvinvointikertomuksessa toteutuneita toimenpiteitä tar-

kistellaan hyvinvointisuunnitelman mittareiden avulla.

Myös oheissuunnitelmien, eli lasten ja nuorten hyvinvointi-

suunnitelman sekä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tu-

kemiseksi tehdyn suunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä

sekä mittareita seurataan osana hyvinvointikertomustyötä.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman toteutumisesta

raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä hyvin-

vointikertomuksen muodossa.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman keskeisimmistä

mittareista koostetaan hyvinvoinnin indeksiluku, jolle ase-

tetaan tavoitetaso ja jota seurataan vuosittain tilinpäätök-

sen yhteydessä.
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Konsernin tavoitteet

Pirkkalan kunnan konserniin kuuluvat kunnan lisäksi kolme

kuntayhtymää ja neljä tytäryhteisöä: Pirkkalan Jäähalli Oy

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

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

mies (100 %).

Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan tytär-

yhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin

kokonaisetu. Pirkkalan kunnan päivitetty konserniohje hy-

väksyttiin valtuustossa tammikuussa 2022.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa huomioi-

daan yhteisön toiminnan edellyttämä asiantuntemus. Ty-

täryhteisön hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon

järjestämisestä. Tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa

kuntaan tiedot tytäryhteisöjen investointisuunnitelmista

sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä

ja epävarmuustekijöistä.

Pirkkalan Jäähalli Oy luo edellytykset jääurheilun harrasta-

miselle Pirkkalassa. Yhtiö tuottaa palveluita urheiluseu-

roille, koululaisille ja muille käyttäjille edullisesti ja energia-

tehokkaasti sekä varmistaa toiminnan taloudellisen tehok-

kuuden.

Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus tarjoaa kirjaston toimitilat sekä

toimisto- ja muita toimitiloja. Kiinteistö Oy Pirkkalakeskuk-

sen tavoite vuodelle 2023: tuottaa turvalliset ja nykyaikai-

set tilat kohtuuhintaisesti.

Niemenmaan Lämpö Oy toimii yhden rivitaloyhtiön lämpö-

keskuksena. Yhtiön tavoitteena on toimia taloudellisesti

kestävästi ja varautua yhtiön mahdolliseen purkamiseen.

Kiinteistö Oy Pirkkalan Lautamiehen tavoitteena on tarjota

nykyaikaiset toimistotilat kohtuuhintaisesti.

KuntayhtymätTytäryhteisöt

Tampereen
kaupunkiseudun ky

Pirkanmaan liitto ky

Pirkkalan kunta

4,48 %

2,86 %

70,00 %

100,00 %

77,55 %

Pirkkalan Jäähalli Oy

Kiinteistö Oy
Pirkkalakeskus

Niemenmaan Lämpö Oy

Kiinteistö Oy Pirkkalan
Lautamies

100,00
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Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023–
2025

Talousarvion sitovuus ja seuranta

Talousarvio ja -suunnitelma on kunnan toiminnan ja talou-

den ohjausväline. Toiminnan ohjaus tapahtuu toimielimille

osoitettujen resurssien kautta käyttötalousosassa ja inves-

tointiosassa. Talouden ohjaus puolestaan toteutuu tarkas-

telemalla tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, jotka kokoa-

vat kaikki resurssitarpeet ja niistä voidaan päätellä kunnan

tulojen riittävyys koko toiminnan ylläpitämiseksi.

Sitovuus

Käyttötalous

Talousarvion käyttötalousosassa sitovia eriä ovat toimieli-

men toimintatulot ja toimintamenot, jotka käsittävät sekä

sisäiset että ulkoiset erät. Tulosalueiden välillä tehtävistä

muutoksista päättää asianomainen toimielin, kun muutok-

silla ei ole talousarvion kokonaismenoja lisäävää vaikutusta.

Toimielinten välisistä määrärahasiirroista päättää kunnan-

hallitus, kun muutoksilla ei ole talousarvion kokonaisme-

noja lisäävää vaikutusta. Määrärahalisäyksistä päättää aina

valtuusto.

Investoinnit

Talousarvion investointiosassa sitovat erät ovat seuraavat:

1. Maa-alueet ja arvopaperit

 Kunnanhallitus

2. Irtain omaisuus

 Kunnanhallitus

 Hyvinvointilautakunta

 Yhdyskuntalautakunta

 Ympäristöterveyslautakunta

3. Talonrakennuksen ja yhdyskuntatekniikan investoinnit

 Yhdyskuntalautakunta

Toimielimen sisällä tehtävistä määrärahasiirroista

päättää asianomainen toimielin, kun muutoksilla

ei ole talousarvion kokonaismenoja lisäävää vai-

kutusta. Toimielinten välisistä määrärahasiirroista

päättää kunnanhallitus, kun muutoksilla ei ole ta-

lousarvion kokonaismenoja lisäävää vaikutusta.

Määrärahalisäyksistä päättää aina valtuusto. Val-

tuuston talousarviokirjassa päättämät investointi-

hankkeet ovat sitovia.

Käyttösuunnitelma

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talous-

arvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Toi-

mielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksy-

mistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhalti-

jalle.

Seuranta ja muutokset

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kun-

nanhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain ja

valtuustolle puolivuosittain. Raportoinnissa anne-

taan selvitys merkittävistä poikkeamista tuloarvi-

oiden toteutumisessa ja määrärahojen käytössä.

Puolivuotisraportti sisältää tarkemman selvityk-

sen talousarvion toiminnallisten tavoitteiden to-

teutumisesta.

Muutostarpeista tulee tehdä ilmoitus kunnanhal-

litukselle välittömästi, kun on arvioitavissa, että

kustannukset kohoavat yli varatun määrärahan tai

havaitaan poikkeama hyväksytyistä tavoitteista.

Talousarviomuutokset kootaan valtuuston käsi-

teltäväksi pääsääntöisesti muutostalousarvion

yhteydessä. Toimialojen tulee toimia siten, että

poikkeamiin toiminnan tavoitteissa tai määrära-

hojen käytössä tartutaan välittömästi, kun siihen

aihetta ilmenee.

Kunnanhallitus voi talousarvion perusteella hy-

väksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-oh-

jeet.
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Tilivelvollisuus

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jä-

senet ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat

viranhaltijat. Hallituksen esityksessä kuntalaiksi on todettu,

että asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavia vi-

ranhaltijoita ovat toimielimen esittelijät ja itsenäisestä teh-

täväkokonaisuudesta vastaavat viranhaltijat ainakin silloin,

kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Sinänsä tilivelvol-

liseksi määrittely ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vas-

tuuta, joka ei hänelle kuulu jo asemansa perusteella esimie-

henä, laskujen hyväksyjänä tai määrärahojen käytöstä

päättävänä viranhaltijana.

Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että toiminta tulee valtuus-

ton arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa muistu-

tus tilintarkastajan antamassa tilintarkastuskertomuksessa

ja viranhaltijalle voidaan myöntää tai olla myöntämättä

vastuuvapaus. Tilivelvollinen vastaa toiminnan ja talouden

osalta sekä omasta että alaistensa tekemisestä ja siitä, mitä

jää hoitamatta.

Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu sisäisen valvon-

nan asianmukaisesta järjestämisestä ja jatkuvasta ylläpi-

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

kaan tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuksessa esitet-

tävä, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. Ti-

lintarkastuskertomuksessa on tehtävä tilivelvolliseen koh-

distuva muistutus, mikäli tilintarkastaja havaitsee, että kun-

nan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai val-

tuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vä-

häinen.

Luettelo tilivelvollisista on tämän talousarvion liitteenä.

Tätä määritelmää sovelletaan ottaen huomioon, että viime

kädessä kunnan vastuunalainen JHT-tilintarkastaja määrit-

telee tilivelvollisen ja hän voi tilintarkastuskertomuksessaan

kohdistaa muistutuksen muullekin kuin edellä olevan mää-

ritelmän piiriin kuuluvalle viranhaltijalle ja esittää vastuuva-

pauden epäämistä. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei va-

pauta esimiestä valvontavastuusta.
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Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen

Kunnan käyttötalous muodostuu toimintatuloista ja toi-

mintamenoista. Talousarviossa niihin sisältyy sekä ulkoisia

että sisäisiä eriä. Ulkoisilla menoilla tarkoitetaan eriä, joita

kunta saa kunnan ulkopuolisilta tahoilta tai maksaa kunnan

ulkopuolisille tahoille. Sisäiset erät ovat kunnan eri yksiköi-

den välisiä tuloja ja menoja. Talousarviossa budjetoidaan

sisäisinä erinä rakennusten ja huoneistojen vuokrat sekä

ruoka- ja puhtauspalvelut.

Toimintatulot ja -menot

Toimintatulot muodostuvat myyntituloista, maksutuloista,

tuista ja avustuksista ja muista toimintatuloista.

Myyntituloja ovat tulot tavaroiden ja palvelujen myynnistä,

jotka on tarkoitettu myytäväksi tuotantokustannukset kat-

tavaan hintaan sekä liiketoiminnan suoritteista perittävät

korvaukset. Maksutulot ovat asiakasmaksuja sekä maksuja

tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoitus ei ole

kattaa kokonaan tuotantokustannuksia tai joiden hinnat

määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksujen pe-

rusteet määritellään usein laissa tai asetuksessa. Tuet ja

avustukset ovat tulonsiirtoja, jotka eivät ole korvausta suo-

ritteen myynnistä. Muita toimintatuloja ovat muun muassa

vuokratulot ja olennaiset pysyvien vastaavien myyntivoitot.

Toimintamenot jakautuvat henkilöstömenoihin, palvelujen

ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, avustuksiin ja

muihin toimintamenoihin. Henkilöstömenoja ovat palkat ja

palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostot ovat joko kunnan

muilta palveluntuottajilta kuntalaisille ostamia lopputuote-

palveluja tai palveluja, joita kunta käyttää osana omaa tuo-

tantoaan. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat tilikauden aikai-

sia, tuotantoa ja palvelua varten ostettuja hyödykkeitä.

Avustuksiin sisältyvät kotitalouksille ja yhteisöille maksetut

tuet ja avustukset. Muita toimintamenoja ovat esimerkiksi

vuokramenot.

Toimintatulot ja -menot muodostavat toimintakatteen,

joka kertoo, paljonko toiminnasta jää katettavaksi verotu-

loilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla.

Pirkkalan kunnan toimintatulot (ulkoiset ja sisäiset) ovat

29,7 milj. euroa ja ne ovat 47,5 % pienemmät kuin talousar-

viossa 2022. Toimintatuloihin sisältyy 1,2 milj. euroa kerta-

luonteisia maanmyyntivoittoja (pysyvien vastaavien myyn-

tivoitot). Ulkoiset toimintatulot ovat 12,6 milj. euroa ja ne

pienenevät 65,3 %. Ulkoiset ja sisäiset toimintamenot ovat

90,0 milj. euroa ja ne pienenevät 47,1 % vuodesta 2022. Ul-

koiset toimintamenot ovat 72,9 milj. euroa. Ne pienenevät

vuoteen 2022 verrattuna 51,4 %. Muutokset johtuvat sote-

palveluiden siirtymisestä hyvinvointialueelle.

Verotulot

Kunnilla on verotusoikeus ja verotulot ovat kuntien tulora-

hoituksen keskeinen lähde. Verotulot muodostuvat kunnal-

lisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kuntalain

mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosen-

tista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe-

rusteista. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kuntien vero-

prosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksikköä vuonna 2023.

Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajat on määritelty kiin-

teistöverolaissa. Yhteisöverotuksessa ei vahvisteta kunta-

kohtaisesti kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa, vaan

yhteisöjen suorittamasta verosta erotetaan verontilitys-

laissa säädetty prosenttiosuus kuntien ja seurakuntien yh-

teisövero-osuudeksi.

Vuonna 2023 Pirkkalan kunnan veroprosentti on 7,86 %. Ar-

vioitu kunnallisveron tuotto on 46,1 miljoonaa euroa. Kiin-

teistöveroprosentit ilmenevät seuraavalla sivulla olevasta

taulukosta. Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 6,2 miljoo-

naa euroa ja yhteisöveron tuotoksi 6,3 miljoonaa euroa.

        Verorahoitus              Toimintamenot       Vuosikate             Tilikauden ylijäämä

             -39,0 %         -47,1 %                 13,5 milj. €              3 435 662 €
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Veroprosentit TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023

Tuloveroprosentti 20,00 20,00 20,50 20,50 20,50 7,86

Kiinteistöveroprosentti

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

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

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

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

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

Yhteenveto verotuloista 1 000 € TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Verolaji

Kunnallisvero 76 869 80 907 86 590 87 754 92 994 46 071 43 295 46 426

Muutos % 0,4 5,3 7,0 1,3 7,4 -50,5 -6,0 7,2

Kiinteistövero 5 384 5 319 5 213 5 873 5 747 6 201 6 318 6 536

Muutos % 4,3 -1,2 -2,0 12,7 10,2 7,9 1,9 3,5

Yhteisöveron tuotto 3 814 4 025 4 492 6 962 4 561 6 247 5 709 5 923

Muutos % 1,9 5,5 11,6 55,0 1,5 37,0 -8,6 3,7

VEROTULOT 86 066 90 251 96 295 100 589 103 302 58 519 55 322 58 885

Muutos % 0,7 4,9 6,7 4,5 7,3 -43,4 -5,5 6,4

Kiinteistöveroprosentit 2023 KiinteistöveroL Pirkkala

Yleinen 0,93-2,00 1,05

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

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

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

Voimalaitokset 0,93-3,10 ei määrätty

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

Valtio osallistuu kunnallisten palvelujen rahoitukseen val-

tionosuusjärjestelmän kautta. Sen tavoitteena on kuntien

vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmis-

taminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasit-

teella. Valtionosuudet ovat laskennallisia. Laskentaperus-

teena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset

olosuhdetekijät. Kuntien tulopohjaa tasataan myös vero-

tulojen perusteella.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti

kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta

kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja

kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta

valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kult-

tuuriministeriö. Valtionosuusjärjestelmässä on myös eri-

telty veromenetysten kompensaatiot.

Sote-uudistus aiheuttaa merkittäviä muutoksia yksittäis-

ten kuntien valtionosuuksiin. Uudistuksen vaikutuksia ta-

sataan valtionosuuksien kautta. Tasaukset joko lisäävät tai

vähentävät yksittäisen kunnan valtionosuutta vuonna

2023. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laskelmien

mukaisina. Pirkkalan kunnan valtionosuusarvio vuonna

2023 on 16,3 miljoonaa euroa.

Yhteenveto valtionosuuksista 1 000 € TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Valtionosuuslaji

Kunnan peruspalv. valtionos. 13 582 13 870 17 447 13 542 15 000 16 400 17 100 17 500

Muutos % 1,5 2,1 25,8 -22,4 -14,0 9,3 4,3 2,3

Opet.-ja kultt. muut valt.os. -2 207 -2 150 -2 183 -2 208 -2 200 -2 300 -2 300 -2 300

Muutos % 4,7 -2,6 1,5 1,1 0,8 4,5 0,0 0,0

Verotulomenet. korvaus ja lykkäyskom-

pens. 830 6 018 5 715 6 600 2 200 2 000 2 000

Muutos % *** 625,1 -5,0 9,7 -66,7 -9,1 0,0

VALTIONOSUUDET 11 375 12 550 21 282 17 049 19 400 16 300 16 800 17 200

Muutos % 0,9 10,3 69,6 -19,9 -8,8 -16,0 3,1 2,4
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Rahoitustulot ja -menot

Korot 1 000 € TP 2018 TA2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS2024 TS2025

Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0

Menot -351 -300 -658 -622 -1 020 -1 330 -1 498 -1 343

Nettomenot -351 -299 -658 -622 -1 020 -1 330 -1 498 -1 343

Muu rahoitus 1 000 € TP 2018 TA2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS2024 TS2025

Tulot 601 547 530 509 345 393 393 393

Menot -199 -100 -73 -155 -107 -84 -84 -84

Nettotulot 402 447 457 354 238 309 309 309

Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja

rahoituksen rahavirta. Siinä osoitetaan vähennyslaskukaa-

van muodossa, miten menot rahoitetaan eli mikä on toi-

minnan ja investointien rahavirta sekä rahoituksen raha-

virta. Näiden tuloksena saadaan vaikutus kunnan maksu-

valmiuteen. Rahoituslaskelmassa osoitetaan lainakannan

muutokset. Pirkkalan kunnan lainojen kehitys on esitetty

alla.

Lainat 1 000 € TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Lainojen lisäys 12 600 18 125 17 150 19 000 23 000 10 000 21 000 5 000

Lainojen vähennys 7 350 7 600 8 800 9 300 11 050 10 326 10 529 10 255

Nettolainanotto 5 250 10 525 8 350 9 700 11 950 -326 10 471 -5 255

Lainakanta 31.12. 44 250 54 775 63 125 72 825 84 775 84 449 94 920 89 665

Lainat EUR/asukas 2 285 2 791 3 188 3 604 4 128 4 005 4 408 4 078

Asukasluku 19 368 19 623 19 803 20 206 20 536 21 086 21 536 21 986
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Talous toimielimittäin ja tulosalueittain

Keskusvaalilautakunta

Vastuuhenkilö erityisasiantuntija Emmi Koskimies

Tehtävä

Kunnan keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämi-

sestä kunnassa. Sen päätehtävänä on valtiollisissa vaa-

leissa suorittaa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset val-

mistelutoimenpiteet, järjestää ennakkoäänestys ja siihen

tarvittava henkilökunta, tarkastaa ennakkoäänestysasia-

kirjat, suorittaa vaalilautakuntien ja vaalitoimitsijoiden

koulutus ja järjestää alustavan äänten laskennan tiedot-

taminen.

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on

edellä mainittujen lisäksi ehdokashakemusten käsittely,

ehdokaslistojen yhdistelmän laadinta, vaalien tuloslas-

kennan suorittaminen ja vaalien tuloksen vahvistami-

nen.

Aluevaalit toimitetaan kunnissa pääpiirteissään samalla

tavalla kuin kuntavaalit, kuitenkin siten, että ehdokas-

asetteluun liittyvistä tehtävistä ja vaalien tuloksen vah-

vistamisesta huolehtii kunnan keskusvaalilautakunnan

sijasta uusi viranomainen, aluevaalilautakunta. Aluevaali-

lautakunnan asettaa aluevaltuusto.

Keskusvaalilautakunta määrää valtuuston varavaltuute-

tut niiden lukumäärän mahdollisesti jäädessä vajaaksi.

Talousarviovuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit.

Taloussuunnitelmavuosista vuonna 2024 toimitetaan

presidentinvaali ja europarlamenttivaalit sekä vuonna

2025 alue- ja kuntavaalit.

Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  21 182  21 185  33 000  100 500  41 580

 Ulkoiset  21 182  21 185  33 000  100 500  41 580

 Sisäiset

Toimintamenot -114 135 -86 347 -84 432 -239 012 -204 088

 Ulkoiset -112 243 -84 383 -84 432 -236 812 -200 888

 Sisäiset -1 892 -1 964 -2 200 -3 200

Toimintakate -92 953 -65 162 -51 432 -138 512 -162 508

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tulos -92 953 -65 162 -51 432 -138 512 -162 508
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Tarkastuslautakunta

Vastuuhenkilö erityisasiantuntija Emmi Koskimies

Tehtävä

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

tosäännössä. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on

 valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat

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

onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla

 arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos

kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää

 huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittamisesta

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

tolle tiedoksi

 valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuk-

sen talousarvioksi.

Lautakunta valvoo myös lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista. Tilintarkastajan tehtävistä on

säädetty kuntalain 123 §:ssä.

Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot

 Ulkoiset

Toimintamenot -53 040 -64 370 -66 045 -68 291 -69 793

 Ulkoiset -53 040 -64 370 -66 045 -68 291 -69 793

Toimintakate -53 040 -64 370 -66 045 -68 291 -69 793

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tulos -53 040 -64 370 -66 045 -68 291 -69 793



32



33

Kunnanhallitus

Vastuuhenkilö pormestari Marko Jarva

Tehtävä

Kunnanhallitus vastaa mm. strategisesta suunnittelusta,

kuntaympäristön kehittämisen ohjaamisesta, kunnan ta-

loudesta, henkilöstöpolitiikan johtamisesta, hallinnon, or-

ganisaation ja johtamisen kehittämisestä, edunvalvon-

nasta, sidosryhmistä, tiedottamisesta, seudullisesta yh-

teistyöstä ja kansainvälistymisestä, asunto-, elinkeino- ja

maankäyttöpolitiikasta ja sen ohjaamisesta, kaavoituk-

sesta, palvelutoimintojen kehittämisestä ja yhteensovit-

tamisesta, riskienhallinnasta, sisäisestä valvonnasta,

maaseutuasioista sekä työllisyyden hoidosta.

Kunnanhallituksen alainen konsernihallinto sisältää mm.

valtuuston, kunnanhallituksen, pormestarin, kansliapäälli-

kön, yhteisöjäsenyydet, suhdetoiminnan, avustamisen,

ystävyyskuntatoiminnan, toimikuntien, maaseutuasioi-

den sekä elinkeinojen kehittämisrahan kustannukset. Toi-

mielimeen sisältyvät myös hallinnon ja viestinnän, talou-

den, strategian ja kehittämisen, henkilöstön ja yritys- ja

työllisyyspalveluiden tulosalueet, jotka kunnanhallituksen

ja pormestarin apuna tukevat ja luovat edellytyksiä kun-

nan muiden tulosalueiden tulokselliselle toiminnalle.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Määrärahat mahdollistavat noin 10 valtuuston ja 30 kun-

nanhallituksen kokousta. Kunnanhallituksen tulosalu-

eesta maksetaan jäsenmaksut, joista pääosan muodosta-

vat Pirkanmaan liitto, Suomen kuntaliitto, Kunnallinen

työmarkkinalaitos ja Tampereen kaupunkiseudun kunta-

yhtymä. Kunnan toimielinten toimintakausi vaihtuu kesä-

kuussa 2023.

Hyvinvointitoimialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hallin-

non uudistuksen alku aiheuttaa kunnassa erityisesti yh-

dyspintojen osalta suunnittelutyötä, sopimista ja erinäistä

toiminnan järjestelyä. Konsernihallinnossa hallinnon ja

viestinnän tulosalueelle asetetaan terveyden ja hyvinvoin-

nin edistämisen yksikkö, johon kohdistetaan yhdyspinta-

työhön ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää työpanosta.

Yhteistyövelvoite hyvinvointialueen kanssa edellyttää ta-

voitteiden, yhteistyömuotojen ja työnjaon selkiyttämistä.

Palveluverkkoselvityksen toteuttaminen aloitetaan selvi-

tyksen valmistuttua.

Sisäisen valvonnan prosessiin hankitaan uusi sähköinen

työkalu. Kunnan pysyväissäilytettävän sähköisen tietoai-

neiston arkistoratkaisua selkiytetään omalla erillisellä ar-

kistointiratkaisulla. Neuvonnan ja viestinnän palvelutar-

peen kasvuun vastataan yhden uuden palveluneuvojan

vakanssilla. Lisäksi viestinnän ja neuvonnan esimiespanos

osoitetaan viestintäpäällikölle.

Pirkkalan kunta työnantajana lähtee kehittämään työnan-

tajaimagoa ja työnantajaviestintää. Kyseessä on pidempi-

aikainen strateginen tavoite ja hyvinvointialueen valmis-

telun päättyminen mahdollistaa tavoitteen eteenpäin vie-

misen. Tavoitteen kautta on tarkoitus vastata muuttu-

neeseen tilanteeseen työmarkkinoilla. Tavoite pitää sisäl-

lään myös hyviin työolosuhteisiin panostamisen ja niiden

esille nostamisen.

Henkilökunnan työmatkaliikkumisen tukeminen jatkuu ja

sitä laajennetaan.

Taloushallinnon ohjelmistot pidetään ajan tasalla ja vaa-

timusten mukaisina yhteistyössä Ylöjärven ja Nokian kau-

punkien kanssa.  Lisäksi uusien taloushallinnon ohjelmis-

tojen hankintaa selvitetään ja tarvittaessa hankintapro-

sessi käynnistetään. Päivitetyn digisuunnitelman toteut-

tamista jatketaan ja sen toteutumista seurataan.

Lentokentän ja yritysalueiden logistiikan toimijoiden toi-

mintaedellytyksiä vahvistetaan edelleen. Yritystonttien

riittävyyttä turvataan kehätien eteläpuolisten elinkeino-

alueiden jo käynnistetyllä osayleiskaavan laatimisella sekä

pyritään hankkimaan kunnan omistukseen yksityisten

omistamia rakentamattomia tontteja.
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Maakunnallista työllisyyskokeilua jatketaan yhdessä eri

toimijoiden kanssa. Nuorille tarjotaan kesätyöpaikkoja

kunnasta ja alueen yrityksistä kesätyöseteliä hyödyntäen.

Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  6 777 794  7 571 872  3 645 500  4 470 581  8 059 701

 Ulkoiset  6 749 566  7 571 872  3 645 500  4 470 581  8 059 701

 Sisäiset  28 228

Toimintamenot -8 803 371 -9 699 381 -10 372 997 -10 780 273 -10 937 277

 Ulkoiset -8 489 544 -9 364 611 -10 101 423 -10 467 312 -10 697 579

 Sisäiset -313 828 -334 770 -271 574 -312 961 -239 698

Toimintakate -2 025 577 -2 127 509 -6 727 497 -6 309 692 -2 877 576

Poistot ja arvonalentumiset -6 720 -6 700 -6 700 -3 400

Tilikauden tulos -2 286 787 -2 134 209 -6 734 197 -6 313 092 -2 877 576

Investoinnit TP 2021 TA 2022   TA 2023 TS 2024 TS 2025

Tulot 155 243 50 000 50 000 50 000 50 000

Menot -5 567 096 -4 579 000 -1 630 000 -1 050 000 -1 050 000
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Henkilöstö TP 2021 TA2022 TA 2023

Henkilötyövuodet 76,7 92,0 88,7

Uudet vakanssit 4

Hyvinvointipäällikkö 1

Palveluneuvoja

Palvelukoordinaattori

Palveluesimies

1

1

1

Informatiiviset tunnusluvut TP 2021 TA 2022 TA 2023

Taloudellisuus

Maanhankintamenot, € 2 548 930 3 000 000 1 500 000

Maanmyyntitulot, € 4 758 551 5 450 000 1 285 000

Maanvuokraustulot, € 1 264 239 1 263 000 1 614 000
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Hyvinvointilautakunta

Vastuuhenkilö hyvinvointijohtaja Harri Rönnholm

Tehtävä

Hyvinvointilautakunta vastaa varhaiskasvatus-, esi- ja pe-

rusopetus-, lukiokoulutus- ja vapaa-ajan palveluiden jär-

jestämisestä. Sen toiminta-alueelle kuuluvat muut toisen

asteen koulutuksen palvelut. Hyvinvointilautakunta vas-

taa lisäksi vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen

palveluiden hankinnasta Pirkan opistolta ja muilta toimi-

joilta.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Yhteis-

työvelvoitteet hyvinvointialueen kanssa edellyttävät ta-

voitteiden, yhteistyömuotojen ja työnjaon selkiyttämistä

sekä työpanoksen kohdentamista myös uusiin tehtäviin.

Keskeisenä tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden

edistäminen kuntaan jäävien sivistyspalvelujen toiminto-

jen kautta sekä palvelujen jatkuvuuden varmistaminen

erityisesti sivistyspalvelujen ja hyvinvointialueen yhdys-

pinnoissa.

Toimintaa ohjaavat kuntastrategian mukaiset hyvinvoin-

nin painopisteet; Yhtenäinen kasvun, opin ja hyvinvoinnin

polku, elinikäinen oppiminen ja mielekkään arjen sekä va-

paa-ajan harrastusten mahdollistaminen. Kehittämisen

painopisteinä ovat ennaltaehkäisevät hyvinvointia edistä-

vät toimintamallit ja tukirakenteet, kunnan kasvuun ja

kasvavaan palvelutarpeeseen vastaaminen sekä digitaali-

suutta ja teknologiaa hyödyntävät toimintatavat. Tavoit-

teiden toteutumista edistetään kehittämishankkeiden

kautta. Tampereen kaupunkiseudun kanssa tehtävää yh-

teistyötä muun muassa kasvatus- ja opetusalan henkilös-

tön koulutuksessa sekä kehittämishankkeiden toteutuk-

sessa jatketaan. Mahdollisia valtion erityisavustuksia hae-

taan hakukriteerien täyttyessä.

Sivistyspalvelujen palveluverkkoselvitys päivityksineen

vastaa kunnan muuttuneita ja tulevia tarpeita ulottuen

vuoteen 2030 saakka. Ohjaavana periaatteena on yhte-

näinen kasvun, opin ja hyvinvoinnin polku. Palvelutarpeen

ennakoinnissa ja hankesuunnittelussa hyödynnetään tie-

tojohtamismallia. Palveluverkkoselvityksen mukaisista

kohteista Kirkonkylän koulu valmistuu käyttöönotetta-

vaksi. Pirkkala-kampuksen ja Vapaa-aikakeskuksen hank-

keiden toteutusta jatketaan.

Oppivelvollisuuden laajentaminen, valtion erityisavustuk-

sina käynnistyneiden hankkeiden vakiinnuttaminen sekä

kunnallisalan palkkaratkaisu kasvattavat toimintamenoja.

Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  27 534 918  24 974 823  3 138 200  3 192 146  3 253 431

 Ulkoiset  27 496 132  24 939 823  3 138 200  3 192 146  3 253 431

 Sisäiset  38 786  35 000

Toimintamenot -128 571 568 -132 511 274 -55 099 823 -57 546 437 -54 873 538

 Ulkoiset -112 110 304 -113 850 184 -39 350 879 -40 419 484 -41 270 741

 Sisäiset -16 461 264 -18 661 090 -15 748 944 -17 126 953 -13 602 797

Toimintakate -101 036 650 -107 536 451 -51 961 623 -54 354 291 -51 620 107

Poistot ja arvonalentumiset -746 487 -570 800 -421 900 -957 600 -1 396 000

Tilikauden tulos -101 783 136 -108 107 251 -52 383 523 -55 311 891 -53 016 107
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Investoinnit TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Menot -444 250 -144 000 -1 425 000 -3 585 000 -200 000

Henkilöstö TP 2021 TA 2022 TA 2023

Henkilötyövuodet

Uudet vakanssit

1 029,3 1 037,0

24

617,7

7
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Hyvinvointilautakunnan johto

Vastuuhenkilö hyvinvointijohtaja Harri Rönnholm

Tehtävä

Tulosalue käsittää hyvinvointilautakunnan toiminnan ja

johtamisen. Hyvinvointilautakunnan johdon tehtävänä on

ohjata päätösasioiden valmistelua ja koordinoida sekä tu-

kea hyvinvointitoimialan tulosalueiden toimintaa.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Hyvinvointilautakunnan johdon tulosalue tuottaa keski-

tettyjä toimistotukipalveluja sekä hallinnoi yhteisiä suun-

nittelun ja kehittämisen määrärahojen käyttöä. Kehittä-

misessä painottuvat hyvinvointialueen yhdyspintatoi-

minta, tietojohtamismallin kehittäminen, kustannuskehi-

tyksen ennakointi ja hallintakeinot sekä toimintaproses-

sien ja toimialan tietojärjestelmien kehittäminen kunnan

yhteisten linjausten mukaisesti.

Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  454 047  28 661

 Ulkoiset  454 047  28 661

 Sisäiset

Toimintamenot -1 261 480 -794 909 -607 482 -629 288 -639 248

 Ulkoiset -1 253 298 -782 917 -592 944 -613 096 -626 580

 Sisäiset -8 182 -11 992 -14 538 -16 192 -12 668

Toimintakate -807 432 -766 248 -607 482 -629 288 -639 248

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tulos -807 432 -766 248 -607 482 -629 288 -639 248

Henkilöstö TP 2021 TA 2022 TA 2023

Henkilötyövuodet 16,6 11,4 10,6
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Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö varhaiskasvatuspäällikkö Sari Välilä

Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat kunnallinen

päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasva-

tus sekä tulosidonnainen palveluseteli päiväkotitoimin-

taan ja kerhotoiminnan palveluseteli. Keskeisin toimintoja

säätelevä laki on varhaiskasvatuslaki. Kunta maksaa laki-

sääteistä kotihoidon tukea sekä yksityisen hoidon tukea ja

siihen kuntalisää. Toimintaa säätelee laki lasten kotihoi-

don ja yksityisen hoidon tuesta.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Kunnassa toimii 11 kunnallista päiväkotia, avoimen var-

haiskasvatuksen toimipiste sekä 10 kunnallista perhepäi-

vähoitajaa. Kunnan alueella toimii kaksi palvelusetelipäi-

väkotia, yksi palvelusetelikerho sekä keskimäärin neljä yk-

sityistä perhepäivähoitajaa. Yksityisen hoidon tuella per-

heisiin palkataan vuosittain 2 - 3 työsuhteista hoitajaa.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on voimassa

seutusopimus palveluiden ostosta ja myynnistä. Seudulla

tehdään yhteistyötä varhaiskasvatussuunnitelmien ja laa-

dun arvioinnissa, sekä osaamisen kehittämisessä. Seu-

tuyhteistyötä tehdään myös yksityisen varhaiskasvatuk-

sen ohjauksessa ja valvonnassa sekä digitaalisten asia-

kastietojärjestelmien kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen

seudullisen tiekartan avainalueita ovat lasten ja perheiden

tuki, palveluiden saavutettavuus ja seudulliset käytännöt,

veto- ja pitovoimainen varhaiskasvatus sekä osaamisen

kehittäminen.

Varhaiskasvatuksen laatu- ja arviointityötä jatketaan Kan-

sallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ohjeistuk-

sen mukaisesti kehittämällä omaa toimivaa mallia. Toi-

minta- ja oppimisympäristön kehittämisessä huomioi-

daan varhaiskasvatuslain ja päivitetyn Varhaiskasvatus-

suunnitelman painottamat inklusiivisuus varhaiskasva-

tuksessa sekä lapsen kolmitasoinen tuki. Inklusiivinen

ajattelu sisältää lasten ja huoltajien osallisuuden ja lapsen

edun ensisijaisuuden. Hyvinvointialueitten myötä 1.1.2023

on tärkeää turvata monialaisen yhteistyön jatkumo eri toi-

mijoiden kanssa ja verkostotyössä. Kolmitasoinen tuki yh-

tenäistää käsitteitä varhaiskasvatuksen ja opetuksen vä-

lillä ja toimii yhtenä yhteisen kasvun ja opinpolun mah-

dollistajana. Uutena asiana varhaiskasvatuksessa tehdään

hallintopäätökset sekä tehostetusta tuesta että erityisestä

tuesta.

Korona-ajan jälkeinen toiminta vaatii edelleen yhteistyön

uudelleen rakentamista ja lasten ja perheiden matalan-

kynnyksen tukitoimia myös varhaiskasvatuksessa. Var-

haiskasvatuksen teemana on positiivinen pedagogiikka.

Siihen sisältyy tunne- ja vuorovaikutuskasvatus sekä ka-

veritaitojen huomioiminen. Varhaiskasvatuksen perheoh-

jauksella autetaan vanhempia löytämään omia voimava-

roja ja tarjotaan perheille tukea vanhemmuuteen, kasva-

tukseen, vuorovaikutukseen ja arjen eri tilanteisiin, kun

perheen omat keinot eivät tunnu riittävän. Perheryhmä-

toimintaa kehitetään perheohjauksen puitteissa ja sitä

muokataan asiakkaitten tarpeitten mukaan. Nepsy-toi-

mintaa (neuropsykiatrinen kuntoutus) jatketaan ja koordi-

naatioryhmän kautta lapsia ja perheitä ohjataan valmen-

nuksen piiriin. Neuropsykiatristen valmentajien määrää

on lisätty kouluttautumisella ja tällä hetkellä on noin 10

aktiivista valmentajaa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön

tietoisuutta ja menetelmäosaamista Nepsy-asioissa kehi-

tetään valmentajien avulla ja koulutuksilla. Nepsy-info-

pisteen toiminta jatkuu ja sitä kehitetään yhdessä opetus

toimialan kanssa.

Varhaiskasvatuksessa yhtenä strategiaa toteuttavana

painopistealueena on digitalisaatio lasten toiminnassa ja

se on läpikirjoitettu varhaiskasvatussuunnitelma perustei-

siin. Uudet lukutaidot –hankeen avulla varhaiskasvatuk-

seen on saatu digitutor kehittämään pedagogisia oppi-

misympäristöjä ja digilaitteiden ja -menetelmien tuo-

mista lasten toimintaan.  Hankkeen myötä on tarkoitus

vakiinnuttaa digitutortyö varhaiskasvatuksessa. Tampe-

reen kaupunkiseudun kehyskuntien kanssa selvitetään

osallistumista eVaka-varhaiskasvatuksen ohjelmistojen
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yhteisen alustan kehittämiseen, jolloin saadaan kaikki tä-

mänhetkiset toiminnot yhdistettyä yhdelle alustalle ja yh-

tenäistettyä seutukunnallisesti.

Varhaiskasvatuksen ja lasten ja nuorten koulutuksen pal-

veluverkkoselvitystä hyödynnetään myös palveluohjauk-

sen kehittämisessä. Palveluohjauksen ja tiedonsiirron

prosesseja päivitetään asiakasnäkökulma huomioiden.

Palveluohjauksen kehittämisellä pyritään systemaatti-

sesti ohjaamaan perheitä alueittain lähipalveluihin, jotta

yhtenäinen opin ja kasvun polku toteutuisi mahdollisim-

man hyvin. Kasvun ja opin polku -mallia kehitetään edel-

leen huomioiden lähitulevaisuuden mahdollisia muutok-

sia muun muassa esiopetuksen järjestämisessä. Varhais-

kasvatuksen paikkatarpeen kehitystä ja mitoitusta arvioi-

daan osana palveluverkkoselvitystä tietojohtamismallia

hyödyntäen.

Hallituksen linjaaman asiakasmaksujen alenemisen sekä

palvelusetelikulujen nousun vaikutuksia käyttötalouteen

seurataan talousarviovuoden aikana. Palvelusetelikuluihin

vaikuttaa asiakkaiden omavastuuosuuden pieneneminen

asiakasmaksujen alenemisen seurauksena. Henkilöstö-

suunnittelulla varaudutaan henkilöstörakenteen muutok-

seen sekä koulutetun henkilöstön saatavuuteen siirtymä-

ajan puitteissa (2030) muun muassa vakanssimuutoksilla

ja ottamalla käyttöön varhaiskasvatuksen sosionomin

tehtävä.

Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  1 483 395  1 394 500  1 466 100  1 561 917  1 638 449

 Ulkoiset  1 483 395  1 394 500  1 466 100  1 561 917  1 638 449

 Sisäiset

Toimintamenot -14 638 075 -16 041 679 -16 384 709 -17 186 888 -17 269 834

 Ulkoiset -11 381 529 -12 577 883 -12 948 708 -13 704 662 -14 376 152

 Sisäiset -3 256 546 -3 463 796 -3 436 001 -3 482 226 -2 893 682

Toimintakate -13 154 680 -14 647 179 -14 918 609 -15 624 971 -15 631 385

Poistot ja arvonalentumiset -35 285 -10 500 -65 900 -30 000

Tilikauden tulos -13 189 965 -14 657 679 -14 984 509 -15 654 971 -15 631 385
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Investoinnit TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Menot -177 204 -100 000

Henkilöstö TP 2021 TA 2022 TA 2023

Henkilötyövuodet 201,4 206,0 213,5

Informatiiviset tunnusluvut TP 2021 TA 2022 TA 2023

Taloudellisuus

Isojen päiväkotien käyttö %

väh. 3 osastoa, ei tilarajoitteita) 79 88 88

Toiminnalliset tunnusluvut

0-5 vuotiaat lapset 31.12. 1 092 1 268 1229

Käytössä olevat paikat 31.12. (laskennallinen kapasiteetti)

Päiväkodit 697 973 973

Perhepäivähoito 28 32 36

Ostopalvelut (seutusopimus ja muut) 11 10 10

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk 17 20 16

Palveluseteli, kokoaikainen varhaiskasvatus 206 210 210

Kotihoidon tuki, lapsia keskimäärin/kk 202 205 185

Asukastutkimuksen tavoitetaso TP 2021 TOT 2022 TA 2023

Lasten päivähoito 8,7 8,6 8,8

Avoin varhaiskasvatus 8,7 9,2 9,2
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Lasten ja nuorten koulutus

Vastuuhenkilö va. opetuspäällikkö Mikko Salkinoja

Tehtävä

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

vätoiminnan sekä lukiokoulutuksen. Keskeisimmät toi-

mintoja säätelevät lait ovat perusopetuslaki ja lukiolaki

sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Esi- ja perusopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa

järjestetään seitsemässä oppilaitoksessa; viidessä alakou-

lussa, yhdessä yhtenäiskoulussa ja yhdessä yläkoulussa.

Lukiokoulutusta annetaan Pirkkalan yhteislukiossa. Opis-

keluhuollon psykososiaaliset palvelut, eli koulukuraattori-

, koulupsykologi- ja koulujen psykiatrisen sairaanhoitajan

palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa.

Muutos on merkittävä koulujen toiminnan kannalta, ja sen

mahdollisia vaikutuksia seurataan kouluissa.

Koronan vaikutusten tasaamiseksi haetaan edelleen val-

tionavustusta, jota tullaan käyttämään monipuolisesti eri

tuen muotoihin vuoden 2023 aikana. Henkilöstön työn-

ohjaus, jolla pyritään vastaamaan työssä koettuihin haas-

teisiin, käynnistetään kaikkien koulujen osalta yhteisesti.

Toimintaa kehitetään eteenpäin henkilöstön tarpeiden

mukaan.

Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia edistetään mo-

nipuolisesti sekä yhteisöllisen että yksilöllisen opiskelu-

huoltotyön kautta. Lasten ja nuorten mielenterveyteen

liittyviä teemoja käsitellään oppilaiden ikä- ja kehitystaso

huomioiden yhteistyössä opiskeluhuollon henkilöstön

kanssa. Kunnassa on koulutettu sekä varhaiskasvatuksen,

että opetuksen henkilöstöä nepsy-valmentajiksi. Valmen-

tajat tulevat työskentelemään kouluissa tarjoten matalan

kynnyksen valmennusta ja konsultointia nepsy-oireisten

lasten koulunkäynnin tukemiseen. Tunne- ja vuorovaiku-

tustaitojen kehittämistä jatketaan toteutetun PINK-hank-

keen pohjalta (esi- ja perusopetuksen tuen ja inkluusion

kehittäminen), sekä koulukohtaisten toimenpiteiden

avulla. Kaikissa kouluissa on käytössä toimintamalli kiu-

saamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn sekä näihin puut-

tumiseen.

Tulosalueella tehdään seudullista yhteistyötä. Oppilaiden

joustavaa hakeutumista Tampereen kaupunkiseudun

kouluihin toteutetaan seutusopimuksen avulla. Opetus-

palveluiden seudullista kehittämistä ohjaa yhdessä val-

misteltu tiekartta. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja

yhteisiä hankkeita koordinoiva seudullinen Osake-toimin-

tamalli tarjoaa laadukasta täydennyskoulutusta, yhteis-

työhankkeita ja tukea kuntien kehittämistyöhön. Oman

kunnan sisältä nousseisiin koulutustarpeisin pyritään vas-

taamaan myös kunnan sisällä tapahtuvan osaamisen ja-

kamisen kautta. Kasvatus- ja opetustoiminnan laatua ar-

vioidaan seudullisesti laadittavan vertailudatan avulla.

Valtakunnallisen 6. vuosiluokan oppimisen arvioinnin uu-

distustyöllä pyritään parantamaan arvioinnin tasalaatui-

suutta ja helpottamaan opettajien arviointityötä. Arvioin-

tiuudistuksessa panostetaan henkilöstön osaamisen ke-

hittämiseen sekä oppilaiden ja huoltajien tietoisuuden li-

säämiseen arviointikriteereistä ja arviointiin vaikuttavista

tekijöistä. Joustavaa esi- ja alkuopetuksen toimintaa ke-

hitetään edelleen kaikissa kouluissa.

Lasten ja nuorten koulutuksessa toteutetaan useita valta-

kunnallisia ja seudullisia kehittämishankkeita; Tuen jatku-

mot ja toimivat verkostot, Lukuiloa Pirkanmaa, Oppi-

lasAgentti, Sitouttava kouluyhteisötyö (SKY) ja Harrastava

Pirkkala (Suomen malli). SKY-hanketta jatketaan edelleen

kevään 2023 ajan ja toimintaa vakiinnutetaan kunnan

omalla rahoituksella yhteistyössä nuorisotoimen kanssa.

Tieto- ja viestintätekniikan oppilaskäyttöä ja tukea kehi-

tetään tutor-toiminnan, oppilaskohtaisten laitteiden ko-

keilun sekä OppilasAgentti-hankkeen kautta. Oppilaskoh-

taisten laitteiden mallista kerättyjen kokemusten perus-

teella arvioidaan jatkotarpeita ja kehittämiskohteita oppi-

laskohtaiseen opetusteknologian käyttöön liittyen.
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Aivot - Yhdessä käyttöön on ympäristöopin opetukseen

seudullisesti laadittu innovatiivinen digitaalinen oppima-

teriaali, joka otetaan kattavasti käyttöön alakoulun ympä-

ristöopin lisäksi myös yläkoulun terveystiedossa (Aivot -

Terveinä käyttöön) vuosina 2023-2024. Harrastava Pirk-

kala –hanke jatkuu kevään 2023 ajan. Hankkeen myötä

tarjotaan edelleen laadukasta, maksutonta ja monipuo-

lista harrastustoimintaa perusopetuksen oppilaille koulu-

päivän yhteyteen kaikilla kouluilla Harrastamisen Suomen

mallin mukaisesti. Tavoitteena on vakiinnuttaa hanketoi-

minta pysyväksi toimintamalliksi Pirkkalaan.

Lukuinnostuksen ja lukutaidon kehittymisen tuetaan sekä

koulukohtaisten toimenpiteiden pohjalta, että esi- ja al-

kuopetuksen Lukuiloa Pirkanmaa-hankkeen kautta. Toi-

minta tukee OKM:n budjettiesityksen tavoitetta jatko-

opintojen edellyttämien valmiuksien saavuttamisessa.

Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin polut ja palveluverkko

uudistuvat. Kunnan tietojohtamismallia hyödyntävä pal-

veluverkkoselvitys kuvaa tulevien vuosien näkymiä Pirk-

kalan yhtenäiseen kasvun- ja oppimisen polulla. Kirkon-

kylän koulun perusparannus- ja laajennushanke valmis-

tuu vuoden 2023 alussa. Pirkkala-kampuksen rakennus-

työt jatkuvat, joten väistötiloja tarvitaan vielä vuosina

2023-2024. Esi- ja perusopetuksen osalta tilat otetaan

käyttöön nykyisen suunnitelman mukaan elokuussa

2024. Pirkkala-kampuksen toimintamallia ja – kulttuuria

rakennetaan ja kehitetään kaikkien kampuksessa toimi-

vien tahojen kanssa. Palveluohjauksen kehittämisellä yh-

dessä varhaiskasvatuksen kanssa pyritään systemaatti-

sesti ohjaamaan perheitä alueittain lähipalveluihin, jotta

yhtenäinen opin ja kasvun polku toteutuisi mahdollisim-

man hyvin.

Uuteen oppivelvollisuuslakiin sisältyvä toisen asteen

maksuttomuus laajenee lukio-opiskelussa ikäluokka ker-

rallaan. Vuoden 2023 syksyllä aloittavan ikäluokan myötä

toisen asteen maksuttomuus koskee lukion kolmea vuo-

siluokkaa. Oppivelvollisuuden laajeneminen aiheuttaa

kustannuslisäystä opiskelijoiden laitteisiin ja oppimateri-

aaleihin käytettäviin resursseihin. Kaksoistutkinto-opiske-

lijoiden lukioyhteistyötä Tredun ilmailualan koulutuksen

kanssa on päättynyt, eikä uusia opiskelijoita enää aloita

Pirkkalan lukiossa. Lukiolaki ja lukion uusi opetussuunni-

telma velvoittavat opinto-ohjauksen lisäämiseen ja opin-

tojen jatkuvaan suunnitteluun. Opiskelijoiden hyvinvoin-

tia lisätään myös riittävällä panostuksella opiskelijahuol-

toon, erityisopetukseen ja erityisopiskelijoiden huomioi-

miseen

Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  1 738 930  1 667 000  1 441 500  1 390 174  1 364 604

 Ulkoiset  1 714 211  1 632 000  1 441 500  1 390 174  1 364 604

 Sisäiset  24 719  35 000

Toimintamenot -30 431 225 -32 764 806 -34 363 908 -35 703 761 -33 114 217

 Ulkoiset -21 778 429 -22 422 532 -23 136 054 -23 318 940 -23 365 582

 Sisäiset -8 652 797 -10 342 274 -11 227 854 -12 384 821 -9 748 635

Toimintakate -28 692 295 -31 097 806 -32 922 408 -34 313 587 -31 749 613

Poistot ja arvonalentumiset -544 535 -471 000 -339 800 -875 400 -1 356 000

Tilikauden tulos -29 236 830 -31 568 806 -33 262 208 -35 188 987 -33 105 613
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Investoinnit TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Menot -267 046 -126 000 -1 240 000 -3 500 000 -100 000

Henkilöstö TP 2021 TA 2022 TA 2023

Henkilötyövuodet

Uudet vakanssit

352,4 343,0 354,2

5

Perusopetuksen lehtori 3

Luokanopettaja 1

Opinto-ohjaaja 1

Informatiiviset tunnusluvut TP 2021 TA 2022 TA 2023

Taloudellisuus

Esi- ja perusopetus ja aamu- ja iltapäivätoiminnan

nettomenot, €/oppilas 9 013 9 660 10 492

Lukion nettomenot, €/oppilas 6 270 7 090 8 073

Toiminnalliset tunnusluvut

Oppilasmäärä

Esiopetus 279 280 259

Perusopetus 2 551 2 560 2555

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 438 445 486

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito 259 250 265

Lukio 270 280 268

Perusopetuksen jälkeen jatkokoulutuspaikan saaneet,

määrä % 100 100 100
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Asukastutkimuksen tavoitetaso TP 2021 TOT 2022 TA 2023

Esiopetus 9,3 9,4 9,2

Perusopetus, 1-6 luokat 8,9 8,7 8,9

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 8,8 8,5 8,9

Perusopetus, 7-9 luokat 8,7 7,9 8,5

Lukio 8,9 8,7 8,9
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Vapaa-aikapalvelut

Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi

Tehtävä

Vapaa-aikapalvelut muodostuvat liikunta-, nuoriso-, kir-

jasto- ja kulttuuripalveluista sekä vapaasta sivistystyöstä

ja taiteen perusopetuksesta.

Liikuntapalvelut vastaa liikuntapaikkojen käytöstä ja vuo-

roista sekä järjestää ohjaus- ja koulutustoimintaa, antaa

liikuntaneuvontaa, suunnittelee ja järjestää liikuntatapah-

tumia sekä tukee urheiluseurojen toimintaa. Toimintaa

ohjaa liikuntalaki.

Nuorisopalvelut luo edellytyksiä ohjatulle ja valvotulle

nuoristoiminnalle, tukee syrjäytymisen ehkäisyä ja nuor-

ten kasvua sekä järjestää leiri- ja ryhmätoimintaa. Nuorten

osallisuutta edistävä toiminta on osa nuorisopalveluja.

Toimintaa ohjaa nuorisolaki.

Kirjasto järjestää kuntalaisten tieto- ja kirjastopalvelut

osana koko Pirkanmaan kattavaa yhteistyöjärjestelmää.

Kirjasto tarjoaa uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat ja

tiloja oppimiseen ja työskentelyyn kaikille kuntalaisille.

Kirjastotoimintaa ohjaa laki yleisistä kirjastoista.

Kulttuuripalvelut koordinoi ja järjestää kulttuuri- ja vapaa-

ajan tapahtumia, vastaa museo- ja taidenäyttelytoimin-

nasta, sekä tukee yhteisöjen ja yksittäisten harrastajien

kulttuuritoimintaa. Toimintaa ohjaa laki kuntien kulttuuri-

toiminnasta.

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen

oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä,

tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoit-

teena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hy-

vinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden,

kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainväli-

syyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu

omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Toi-

minta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle ete-

nevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri tai-

teenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle val-

miuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen tai-

teenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää

myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Toiminta perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Keskeinen koko tulosaluetta koskeva asia on uuden hy-

vinvointialueen toimintojen käynnistyminen ja yhdyspin-

tatyön turvaaminen jatkossakin. Yhteistyön turvaamiseksi

varmistetaan palveluketjujen saumattomuus ja vastuiden

jakaantuminen hyvinvointialueen ja kunnan välillä.

Nuorisopalveluissa digitaalista nuorisotyötä on lisätty

viime vuosina aktiivisesti ja sen käyttöä kehitetään edel-

leen. Digitaalinen nuorisotyö työmuotona vakiinnutetaan

osaksi muuta toimintaa. Digitaalisia nuorisopalveluita

ovat muun muassa verkossa toimiva nuorisotila chat-pal-

veluineen ja sosiaalisen median erilaiset palvelut. Digitaa-

lisilla palveluilla pystytään lisäämään nuorten kohtaa-

mista ja edistämään nuorten osallisuutta. Koulunuoriso-

työtä tehdään yhdessä koulujen kanssa ja toimintamalleja

kehitetään edelleen osana koulujen päivittäisiä toimintoja.

Koulunuorisotyön kehittämistä jatketaan yhdessä perus-

opetuksen kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoit-

tamassa SKY-hankkeessa, jonka avulla yläkouluihin on

pystytty palkkaamaan toinenkin koulunuorisotyöntekijä.

Nuorten harrastustoiminnan ja etsivän harrastustoimin-

nan kehittäminen painottuu niihin nuoriin, jotka eivät ole

löytäneet mieluisaa tekemistä vapaa-ajallaan. Edellä mai-

nitut toimintamuodot ovat osa kunnan yhteistä nuorten

ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.
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Liikkuvaa nuorisotyötä toteutetaan yhtenä nuorisopalve-

luiden työmuotona kattaen myös kunnan reuna-alueet.

Liikkuvaa nuorisotilaa hyödynnetään laajemmin myös

muun muassa koulujen välituntitoiminnassa, lasten ja

nuorten liikunnassa ja muussa yhteistyössä. Osallistavan

budjetoinnin avulla aktivoidaan nuoret itse suunnittele-

maan ja kehittämään mieleistä toimintaa Pirkkalan nuo-

rille. Nuorten toiveesta vuoden 2023 aikana kartoitetaan

mahdollisuuksia mopotalli-toiminnan järjestämiselle.

Laadullisen arvioinnin ja raportoinnin avuksi otetaan käyt-

töön uusi NuoDo-järjestelmä.

Kirjastopalveluissa otetaan käyttöön uusi Kirkonkylän kir-

jasto osana Kirkonkylän uudistunutta koulua. Uutena pal-

veluna Kirkonkylässä aloitetaan kirjaston omatoimikäyttö,

joka lisää kirjastopalveluiden saatavuutta myös keskusta-

alueen ulkopuolella. Uudistuksen myötä kirjaston kaikki

toimipisteet ovat siten avoimia myös varsinaisten auki-

oloaikojen ulkopuolella. Kestävän kehityksen edistä-

miseksi pilotoidaan kokeilua, jossa kirjastoaineiston muo-

vittamista vähennetään erityisesti sellaisessa aineistossa,

jossa sitä ei välttämättä tarvita tai jonka käyttöaika aineis-

ton kierrossa on muutoinkin lyhyempi. Lukutaidon edis-

tämistä ja tukemista jatketaan perusopetuksessa ja var-

haiskasvatuksessa yhteistyösuunnitelmien mukaisesti

tarjoten sisältöjen avaamista ja opastusta jokaiselle ikä-

luokalle.

Liikuntapalveluissa yhteistyötä vahvistetaan edelleen eri

sidosryhmien kanssa. Yhdessä neuvolan ja fysioterapian

kanssa aloitetaan äitiysliikuntakurssi, joka kattaa raskaus-

ajan ja 3kk-1,5v ikäisten lasten liikunnan yhdessä van-

hemman kanssa. Soveltavan liikunnan kehityskumppa-

nuushanke jatkuu vielä vuoden 2023, jonka tarkoituksena

on tukea ja kehittää soveltavan liikunnan palveluita, jotta

se vastaa paremmin tulevaisuuden haasteisiin. Erityislii-

kunnanohjaaja tukee myös paikallisia yhdistyksiä, seuroja

ja järjestöjä kaikille avoimen liikunnan järjestämisessä.

Varhaiskasvatuksen kanssa tehtävää lasten liikunnallisen

elämäntavan edistämistä jatketaan ja pyritään tarjoa-

maan erilaisia liikuntamahdollisuuksia lapsille ja nuorille.

Unelmien liikuntapäivä keväällä vakiinnutetaan osaksi

vuosittaista toimintaa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta

harrastusmahdollisuuksista ja tehostaa yhteistyötä yli

kuntarajojen.

Liikuntaneuvontaa tehostetaan kaiken ikäisille ja jatkossa

ajanvarauksen voi tehdä liikuntaneuvojalle sähköisen

ajanvarausjärjestelmän kautta. Liikuntaneuvonnassa pyri-

tään laatimaan muun muassa liikunnallista elämäntapaa

tukevia ja aktivoivia liikuntaohjelmia asiakkaan omasta

lähtökohdasta. Vapaa-aikakeskuksen asiakaspalvelussa,

mukaan lukien tilavaraukset, jatketaan sähköisen asioin-

nin ja avainhallinnan kehittämistä. Asiakaspalvelun tehtä-

väkenttää ja resursointia suunnitellaan osana vapaa-aika-

keskuksen laajennusta.

Kulttuuripalveluissa toteutetaan suunnitelmallista kult-

tuurihyvinvoinnin kokonaisuutta yhdessä kunnan muiden

palveluiden ja erityisesti hyvinvointialueen kanssa. Kult-

tuuripalvelut koordinoi kokonaisuutta ja työn pohjana toi-

mii Pirkkalan kulttuurihyvinvointisuunnitelma ja Pirkan-

maan kuntien yhteinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma.

Pirkkala on mukana alueellisessa kulttuurihyvinvointia

edistävässä KUPPI-hankkeessa, jossa yhdessä muiden

kuntien kanssa kehitetään soveltuvia toimintamalleja

kulttuurihyvinvointipalveluiden saatavuuden ja saavutet-

tavuuden parantamiseksi. Lisäksi Pirkkala on yhteistyö-

kuntana mukana Tampereen ja Pirkanmaan 2026-kult-

tuuripääkaupunki -hankkeen kolmivuotisessa Operaatio

Pirkanmaa- jatkohankkeessa. Runsaan ohjelmatarjonnan

lisäksi hankkeen tavoitteena on kulttuurisuunnitelman

laatiminen kuntaan. Seutuyhteistyötä jatketaan edelleen

seutumuseoyhteistyömallia kehittämällä ja toteutta-

malla.

Taide- ja museokokoelmille laaditaan kokoelmanhallin-

nan suunnitelma helpottamaan niiden käyttöä ja kehittä-

mistä. Prosenttiperiaatetta pyritään toteuttamaan julki-

sissa taidehankinnoissa ja kulttuuripalvelut koordinoi tai-

dehankintoja kunnan rakennushankkeissa. Julkisen tai-

teen hankkeita vuonna 2023 edistetään Pirkkala-kam-

puksessa, Kirkonkylän koulussa ja Soljan lastentalossa.

Tapahtumien osalta tehdään arviointia kunnan roolista

tapahtumatuotannossa. Muinaismarkkinoiden osalta ke-

hitetään tapahtuman brändiä ja markkinointia.

Pirkan opiston toiminnassa painottuu kehittämisohjel-

man 2022-2026 kokonaisuudet. Vuodelle 2023 Pirkan
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opiston jaosto on hyväksynyt painopisteiksi muun mu-

assa osaamisperusteisten kurssien pilotoinnin ja kehittä-

misen, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien uu-

distus- ja kehittämistyön, sekä yhteistyön Tampereen

kaupunkiseudun kuntien kanssa, viestinnän kehittämisen

saavutettavammaksi ja monipuolisemmaksi, kansainväli-

sen yhteistyön kehittämisen, sekä harrastamisen mallin ja

yhteistyön jatkamisen kuntien kanssa. Pirkan opisto täyt-

tää vuonna 2023 kymmenen vuotta ja juhlavuoden kun-

niaksi opisto isännöi valtakunnallista kansalaisopistojen

liiton Tammi-seminaaria alkuvuonna.

Tampereen kaupunkiseudun kanssa tehtävää yhteistyötä

jatketaan muun muassa vapaa-aikapalveluiden seudulli-

sen tiekartan tavoitteita ja toimenpiteitä tukemalla. Tie-

kartta sisältää jo käynnissä olevia toimenpiteitä ja erilaisia

hankkeita.

Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  137 008  231 100  230 600  240 055  250 378

 Ulkoiset  136 566  231 100  230 600  240 055  250 378

 Sisäiset  442

Toimintamenot -2 960 272 -3 317 132 -3 743 724 -4 026 500 -3 850 239

 Ulkoiset -2 182 085 -2 470 775 -2 673 173 -2 782 786 -2 902 427

 Sisäiset -778 187 -846 357 -1 070 551 -1 243 714 -947 812

Toimintakate -2 823 264 -3 086 032 -3 513 124 -3 786 445 -3 599 861

Poistot ja arvonalentumiset -67 217 -39 400 -16 200 -52 200 -40 000

Tilikauden tulos -2 890 480 -3 125 432 -3 529 324 -3 838 645 -3 639 861
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Investoinnit TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Menot -18 000 -185 000 -85 000

Henkilöstö TP 2021 TA 2022 TA 2023

Henkilötyövuodet 37,2 36,0 39,4

Uudet vakanssit 2

Asiakaspalvelija 1

Nuoriso-ohjaaja 1

Informatiiviset tunnusluvut

TP 2021 TA 2022 TA 2023

Taloudellisuus

Kunnan rahoitusosuus Pirkan opistosta, €/opetustunti* 13 14 14

Nuorisopalveluiden nettomenot, €/asukas 26 27 30

Kulttuuripalveluiden nettomenot, €/asukas 15 17 24

Liikuntapalveluiden nettomenot, €/asukas 40 38 45

Kirjastopalveluiden nettomenot, €/asukas 51 56 57

Toiminnalliset tunnusluvut

Opiskelijamäärä Pirkkalassa 2 662 3 300 3 400

Opetustunnit/vuosi Pirkkalassa 11 801 14 260 14 580

Kirjaston lainat kpl/vuosi 352 758 372 000 372 000

Kirjaston aineiston hankinta kpl/vuosi 8 384 7 500 7 500

Asukastutkimuksen tavoitetaso TP 2021 TOT 2022 TA 2023

Kirjastopalvelut 9,0 9,1 9,0

Liikuntapalvelut 8,6 8,7 8,8

Nuorisopalvelut 8,5 8,8 8,8

Kulttuuripalvelut 8,1 8,1 8,4

Vapaa-aikakeskus 8,5 8,5 8,6

Pirkan opisto 8,7 8,6 8,7
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Yhdyskuntalautakunta

Vastuuhenkilö yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen

Tehtävä

Yhdyskuntalautakunnan alaista toimintaa on yhdyskun-

talautakunnan johto, ruoka- ja puhtauspalvelu, tilapal-

velu, yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut, pelastustoimi,

vesihuoltolaitos ja yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta.

Yhdyskuntatoimiala huolehtii rakennetulle ja muulle ym-

päristölle asetettujen tavoitteiden kehittämisestä ja val-

vonnasta. Toimialalla tuotetaan lisäksi kunnalliseen ra-

kentamiseen ja tekniseen huoltoon liittyvien toimintojen

suunnittelua, toteuttamista ja ylläpitoa. Ruokapalvelut

tuottavat palveluja hyvinvointi -toimialalle sekä järjestä-

vät kunnan käytössä olevien rakennusten puhtaanapito-

palveluja. Toimialan palveluja, tuotteita ja tehokkaampia

toteuttamistapoja pyritään kehittämään ja tehostamaan

jatkuvasti. Pirkkala luo kasvavana kuntana edellytykset

sekä mahdollisuudet innovatiiviseen toimintaan. Palve-

luiden kehittämisessä valmiudet uudistuviin ratkaisuihin

ovat keskeisiä pyrittäessä toiminnan tehostamiseen ja

uudistamiseen.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Vuoden 2023 keskeisenä teemana on laadukas ja turval-

linen elinympäristö. Kuntastrategian mukaista keskustan

kehittämistä toteutetaan torikorttelin (nro 268) asema-

kaavamuutoksen laadinnalla ja tavoitteena on asemakaa-

valuonnoksen valmistuminen vuoden 2023 aikana.  Toi-

sena keskeisenä asemakaavoituskohteena ovat Kurikan

asemakaavalaajennus (nro 261), jolla pyritään vastaamaan

monipuolisen asuntotuotannon tavoitteisiin sekä Pakka-

lankulman asemakaavan laajennus (nro 269) jolla varmis-

tetaan palveluverkon kehittäminen ja toiminnot tulevai-

suuden kasvun osalta yhdyskuntarakenteellisesti keskei-

selle sijainnille.

Asemakaavoituksella pyritään monipuoliseen kaavatuo-

tantoon asumisen, elinkeinoelämän- ja palvelutuotannon

sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden tarpeiden mukaisesti.

Keskeisin yleiskaavatyö on kehätien eteläpuolisten elin-

keinoalueiden osayleiskaava, jolla pyritään luomaan mah-

dollisuudet tulevalle elinkeinoelämän asemakaavoituk-

selle ja tonttiluovutukselle.

Sivistyspalvelujen palveluverkkoselvityksen mukaisten in-

vestointihankkeiden toteutusta jatketaan. Kirkonkylän

koulun rakennustyöt jatkuvat ja kohteen arvioidaan val-

mistuvan urakkasopimuksen mukaisesti tammikuussa

2023.

Pirkkala-kampushankkeen toteutusvaihe jatkuu ja palve-

lurakennuksen arvioidaan valmistuvan keväällä 2024. Sa-

malle kampusalueelle valmistellaan nykyisen vapaa-aika-

keskuksen laajennushanketta.  Tavoitteena on valita lop-

puvuoden 2022 aikana toteuttajakumppani ja käynnistää

projektin tarkempi rakennussuunnittelu sekä toteutuksen

valmistelu. Hankkeen on määrä valmistua kesällä 2024.

Infrarakentamisen osalta rakentaminen jatkuu Soukon-

lahden, Soljan ja Lepomoision alueilla pääosin alueiden

katujen ja puistojen pintarakennetöiden osalta. Katusa-

neeraustyöt jatkuvat Haikassa Vanhatiellä sekä Killonto-

rintielle. Pereensaaren puiston rakentamista jatketaan.

Toimiala osallistuu Pirkkalan Hinku-tavoitteiden (hiili-

neutraali kunta) ja Tampereen seudun ilmasto- ja energia-

tavoitteiden toteuttamiseen liittyvään työhön.  Pirkka-

lan hiilineutraaliustavoitteita ja luonnon monimuotoisuu-

den edistämistoimia tehdään Hinku-tiekartan, viisaan liik-

kumisen suunnitelman ja luonnon monimuotoisuusohjel-

man mukaisesti osin seutuyhteistyönä. Vuoden 2023 ai-

kana on tavoitteena saada käyttöön ekosysteemitilinpito

metsä- ja puistoalueiden laadun sekä ekologisten yhteyk-

sien toimivuuksien arviointia ja seurantaa varten.

Toimiala osallistuu aktiivisesti seudullisiin kehityshankkei-

siin ja muuhun seudulliseen yhteistyöhön. Alkuvuoden

2023 aikana valmistuu Tampereen kaupungin kanssa yh-

dessä valmisteltu raitotien hankesuunnitelmaa välille
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Pirkkala (Suuppa) - Tampere (Koilliskeskus). Hankesuun-

nittelussa arvioidaan mahdollisen raitiotien laajentumisen

vaikutuksia, vaiheistuksia sekä tarkennetaan suunnittelua

seuraavan vaiheen päätöksenteon tueksi. Seudullisesti

suurimpana hankkeena on rakenteilla uusi Tampereen

seudun keskuspuhdistamo. Kunta osallistuu Keskuspuh-

distamo Oy:n osakkaana hankkeen edistämiseen. Muita

seudullisesti merkittäviä, MAL4-sopimuksessa linjattuja

yhteistyöhankkeita edistetään sopimuksen mukaisesti.

Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  20 474 767  22 393 093  21 168 015  22 904 275  18 926 677

 Ulkoiset  2 732 023  2 128 671  4 058 093  4 170 403  4 170 403

 Sisäiset  17 742 744  20 264 422  17 109 922  18 733 872  18 733 872

Toimintamenot -22 094 129 -24 543 451 -22 521 567 -25 597 239 -22 572 855

 Ulkoiset -21 209 380 -23 414 218 -21 614 922 -24 517 930 -21 753 488

 Sisäiset -884 749 -1 129 233 -906 645 -1 079 309 -819 367

Toimintakate -1 619 361 -2 150 358 -1 353 552 -2 692 964 -3 646 178

Poistot ja arvonalentumiset -13 485 437 -9 623 914 -10 213 646 -10 617 800 -10 915 800

Tilikauden tulos -15 104 798 -11 774 272 -11 567 198 -13 310 764 -14 561 978
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Investoinnit TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Tulot 191 077

Menot -11 132 753 -16 995 000 -13 632 000 -13 755 000 -7 660 000

Henkilöstö TP 2021 TA 2022 TA 2023

Henkilötyövuodet

Uudet vakanssit 170,6 180,1

160,8

5
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Yhdyskuntalautakunnan johto

Vastuuhenkilö yhdyskuntajohtaja Jouni Korhonen

Tehtävä

Yhdyskuntalautakunnan johtoon kuuluu operatiivisen toi-

minnan johtaminen sekä yhdyskuntatoimialan keskitetyt

toimistopalvelut. Tehtävänä on huolehtia lautakuntaval-

mistelusta sekä toiminnan kehittämisestä.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Tulosalueen keskeisimpinä tehtävinä on johtaa, koordi-

noida ja tukea toimialan tulosalueiden toimintaa, tuottaa

keskitettyjä asiantuntijapalveluja sekä koordinoida toi-

mialan yhteistä kehittämissuunnittelua, jonka tavoitteena

on varmistaa prosessien yhteensovittaminen sekä niiden

toimivuuden, taloudellisuuden ja laadun varmistaminen.

Vuoden 2023 keskeisinä painopisteinä on raitiotien han-

kesuunnittelun ja kehittämisen koordinointi sekä paikka-

tietoasioiden organisointi.

Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  323

 Ulkoiset  323

 Sisäiset

Toimintamenot -414 226 -934 291 -795 182 -823 681 -838 490

 Ulkoiset -398 071 -917 014 -784 430 -811 102 -828 944

 Sisäiset -16 155 -17 277 -10 752 -12 579 -9 546

Toimintakate -413 903 -934 291 -795 182 -823 681 -838 490

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tulos -413 903 -934 291 -795 182 -823 681 -838 490
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Henkilöstö TP 2021 TA 2022 TA 2023

Henkilötyövuodet 4,0 4,0 4,0

Uudet vakanssit 1

Paikkatietoasiantuntija 1
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Ruoka- ja puhtauspalvelu

Vastuuhenkilö ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Anu Mäenpää

Tehtävä

Ruoka- ja puhtauspalvelun tulosalue tuottaa ja järjestää

koulujen ja päiväkotien sekä eri toimipisteiden tarvitsemat

ruoka- ja puhtauspalvelut.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Toiminnan tarkoituksena on tuottaa tarkoituksenmu-

kaista ja laadukasta palvelua. Palveluja tuotetaan kunta-

työnä sekä puhtauspalveluja osittain myös ostopalveluna.

Ruokapalveluiden tuotekehitystä tehdään tiiviisti yhdessä

ympäristökuntien kanssa.

Talousarviovuoden aikana puhtauspalveluissa siivotta-

vuusoppaan käytännön opastusta jatketaan sidosryh-

mille. Keskeisenä kehittämistoimenpiteenä jatketaan

myös ylijäämäruoan vähentämisen ja sen edelleen hyö-

dyntämisen toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta.

Muun muassa ylijäämäruuan jakelua Ruokakomero-toi-

mintana jatketaan vuonna 2023.

Talousarviovuoden aikana tullaan erityisruokavalioiden

valmistaminen keskittämään Kouluportin tuotantokeitti-

ölle. Tämän johdosta tullaan järjestämään oppilaitosyh-

teistyönä myös dieettikokin ammattitutkinto oppisopi-

muskoulutuksena erikseen valituille vakituisille työnteki-

jöille.

Koulukeskuksen kehittämishanke on merkittävä toimin-

taympäristön muutos ruoka- ja puhtauspalveluissa. Vuo-

den 2023 aikana suunnitellaan koulukeskuksen käytän-

nön ruoka- ja puhtauspalveluita.

Toimintaympäristön muuttuessa jatketaan tulevaisuuden

toimintatapojen suunnittelua tehokkaan ja tuottavan toi-

minnan varmistamiseksi. Tavoitteena on aloittaa toinen,

vakituisille työntekijöille suunnattu monipalvelutyönteki-

jän tutkintoon johtava oppisopimuskoulutus. Näin py-

rimme takaamaan osaamisen myös jatkossa ja ta-

kaamme palvelun laadukkuuden myös tulevaisuudessa.

Lisäksi on useita omaehtoisia oppisopimuskoulutusta

käyviä työntekijöitä, joista saamme tulevaisuudessa vaki-

tuisia työntekijöitä.

Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  6 371 811  6 588 928  5 116 075  4 187 918  4 032 437

 Ulkoiset  102 194  53 000  56 350  58 323  60 422

 Sisäiset  6 269 617  6 535 928  5 059 725  4 129 595  3 972 015

Toimintamenot -6 092 404 -6 600 139 -5 221 318 -5 964 327 -5 748 605

 Ulkoiset -5 583 485 -6 028 138 -4 754 555 -5 398 743 -5 328 564

 Sisäiset -508 919 -572 001 -466 763 -565 584 -420 041

Toimintakate  279 408 -11 211 -105 243 -1 776 409 -1 716 168

Poistot ja arvonalentumiset -11 084 -4 500 -15 600 -8 100

Tilikauden tulos  268 323 -15 711 -120 843 -1 784 509 -1 716 168
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 Investoinnit TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

 Menot -46 931 -50 000 -65 000 -100 000 -30 000

 Henkilöstö TP 2021 TA 2022 TA 2023

 Henkilötyövuodet 105,0 105,0 80,9

 Informatiiviset tunnusluvut TP 2021 TA 2022 TA 2023

 Taloudellisuus

 Siivouksen keskihinta € / h 23,48 23,42 26,69

 Aterian keskiarvohinta 3,68 3,76 3,11

 Toiminnalliset tunnusluvut

 Aterioiden määrä, kpl 1 057 665 1 124 519 1 023 751

 Siivous omana työnä, m² 50 512 48 898 37 964

 Siivous ostopalveluna, m² 17 744 18 318 14 428
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Tilapalvelu

Vastuuhenkilö tilapalvelupäällikkö Timo Orjala

Tehtävä

Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen ra-

kennuttamisesta, kunnossapidosta ja ylläpidosta. Tilapal-

velu huolehtii lisäksi kunnalle hankituista osake- ja vuok-

rahuoneistoista. Vastuuyksikköjä ovat kunnossapito, kiin-

teistönhoito ja rakennuttaminen.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Kunnan toimitiloja koskevan, valtuuston vuonna 2020

hyväksymän toimitilastrategian mukaisia toimenpiteitä

viedään eteenpäin. Toimitilastrategialla tarkoitetaan

suunnitelmaa ja linjauksia siitä, miten kunnan toimintojen

vaatimat tilat ovat taloudellisinta ja tarkoituksenmukai-

sinta järjestää. Toimenpiteinä ovat muun muassa kiinteis-

töjen kehittäminen, myyminen, vuokrasopimusten jatka-

minen ja päättäminen sekä rakennusten purkaminen.

Kirkonkylän koulun rakennustyöt jatkuvat ja kohde val-

mistuu urakkasopimuksen mukaisesti tammikuussa. Ke-

vään ja kesän aikana tehdään kentän kunnostustyöt. Kou-

lun pihapiirissä olevat vanha hirsikoulu ja nykyinen kirjas-

torakennus säilyvät ennallaan.

Pirkkala-kampus -hankkeen rakentaminen jatkuu. Kam-

pus sijoittuu koulukeskuksen alueelle korvaten Naisten-

matkan koulun ja Suupanniityn koulun. Koulukeskukseen

suunnitellaan muun muassa varhaiskasvatuksen, esiope-

tuksen, alakoulun ja yläkoulun tiloja sekä auditorio ja mo-

nitoimitiloja. Naistenmatkan alakoulua varten hankkeen

toteutuksen ajaksi on pystytetty väistötilat koulukeskuk-

sen läheisyyteen.

Vapaa-aikakeskuksen laajennushankeen kvr-urakoitsijan

valinta on tavoitteena tehdä vuoden 2022 lopulla ja käyn-

nistää kohteen toteutussuunnittelu sekä toteutuksen val-

mistelu. Kvr-urakoitsija vastaa kohteen suunnittelusta ja

rakentamisesta yhteistyössä rakennuttajan kanssa.

Kunnan toimistotilat on keskitetty Suupalle. Kokoustilat ja

toimistotilat sijaitseva muuton jälkeen Tiimassa ja Suu-

pantie 6 C:ssä.

Osallistumme vuosina 2017–2025 valtakunnalliseen

energiatehokkuusohjelmaan. Tavoitteena on saavuttaa

sopimuskaudella yhteensä 7,5 % säästö. Lisäksi osallistu-

taan Hinku-kehittämiseen.

Rakennusten tarkastusten ja korjausten kiinteistökoh-

taista seurantaa jatketaan Haahtela -toiminnanohjausjär-

jestelmässä.

Turvallisuuden osalta jatketaan rakennusten ja yleisten

alueiden kameravalvontajärjestelmän päivitystä ja uusi-

mista.
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Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  11 769 261  13 938 382  14 149 308  16 662 780  12 989 394

 Ulkoiset  374 685  275 671  2 151 743  2 111 135  2 187 136

 Sisäiset  11 394 576  13 662 711  11 997 565  14 551 645  10 802 258

Toimintamenot -9 445 769 -10 487 559 -9 513 816 -11 534 899 -8 564 022

 Ulkoiset -9 353 020 -10 281 247 -9 403 553 -11 403 718 -8 465 503

 Sisäiset -92 749 -206 312 -110 263 -131 181 -98 519

Toimintakate  2 323 492  3 450 823  4 635 492  5 127 881  4 425 372

Poistot ja arvonalentumiset -8 951 151 -5 266 914 -5 764 146 -6 108 400 -6 302 500

Tilikauden tulos -6 627 659 -1 816 091 -1 128 654 -980 519 -1 877 128

Investoinnit TP 2021 TA 2022   TA 2023 TS 2024 TS 2025

Tulot

Menot

136 477

-7 286 987 -10 390 000 -7 701 000 -4 715 000 -870 000

Henkilöstö       TP 2021 TA 2022 TA 2023

Henkilötyövuodet 20,8 24,0 27,0
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Informatiiviset tunnusluvut       TP 2021 TA 2022 TA 2023

Taloudellisuus  
  Kiinteistöjen ylläpito yhteensä €/hsto-m2/kk 5,80 5,79 6,72

  Hallinto 0,25 0,37 0,39

  Hoito ja huolto 0,87 0,96 1,11

  Energia ja vesi 2,29 2,49 3,10

  Kunnossapito 2,15 1,65 1,79

  Muut ylläpitokustannukset 0,24 0,31 0,33

Toiminnalliset tunnusluvut

  Kunnossapidettävät rakennukset 1.1. omat 62 59 58

  Kunnossapidettävät osakkeet ja vuokratilat 24 25 19

  Huoneistoala m2 67 121 65 990 63 134

  Tilavuus m3 335 605 329 950 315 670
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Yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut

Vastuuhenkilö yhdyskuntatekniikan päällikkö Antti Reinikka

Tehtävä

Yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut vastaa yleisten aluei-

den suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja hallin-

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

kipuistot, uimarannat ja liikuntapaikat. Tulosalue vastaa

vesihuollosta kokonaisuutena. Tampereen vesi hoitaa so-

pimuspohjaisesti asiakaspalveluun, laskutukseen ja liitty-

missopimuksiin liittyvät tehtävät. Tulosalue toteuttaa ve-

sihuollon suunnitteluun, saneeraukseen ja rakentamiseen

liittyvät tehtävät. Tulosalueen tehtäviin kuuluvat myös

mm. joukkoliikenne ja talousmetsät.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Yhdyskuntatekniikan rakentamisessa edistetään kiertota-

lousasioita selvittämällä uusien uusiomateriaalien käyt-

töönottoa rakentamisessa ja ylläpidossa. Vesihuollon sa-

neerauksen osalta pyritään monipuolistamaan rakenta-

mismenetelmiä.

Virkistysreittien osalta Pyhäjärven rantareitin rakenta-

mista jatketaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.

Investoinnit jatkuvat niin Soukonlahden, Soljan kuin Le-

pomoision alueilla pääosin alueiden katujen ja puistojen

pintarakennetöiden osalta. Katusaneeraustyöt jatkuvat

Haikassa Vanhatiellä sekä Killontorintielle. Pereensaaren

puiston rakentamista jatketaan.

Energiansäästötoimenpiteenä edistetään yleisten aluei-

den valaistuksen uudistamista nykyistä energiatehok-

kaammaksi valaisinvaihtoja toteuttamalla ja valaistuksen

rakenteita saneeraamalla.

Kestävien kulkutapojen käyttöä edistävää Viisaan liikku-

misen suunnitelmaa toteutetaan talousarviovuoden

2023 aikana. Viisaan liikkumisen suunnitelman ja liiken-

neturvallisuusohjelman toteutussuunnittelua edistetään

tulevien suunnitteluvuosien kohteiden tehokkaamman

rakentamisen näkökulmasta.

Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  421 211  410 783  407 632  420 057  433 285

 Ulkoiset  377 019  345 000  355 000  367 425  380 653

 Sisäiset  44 193  65 783  52 632  52 632  52 632

Toimintamenot -4 489 315 -4 837 972 -5 249 335 -5 461 711 -5 590 183

 Ulkoiset -4 294 562 -4 581 929 -5 002 115 -5 177 194 -5 363 577

 Sisäiset -194 753 -256 043 -247 220 -284 517 -226 606

Toimintakate -4 068 104 -4 427 189 -4 841 703 -5 041 654 -5 156 898

Poistot ja arvonalentumiset -3 752 029 -3 592 000 -3 651 600 -3 711 300 -3 813 300

Tilikauden tulos -7 820 133 -8 019 189 -8 493 303 -8 752 954 -8 970 198
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Investoinnit TP 2021 TA 2022   TA 2023 TS 2024 TS 2025

Menot -3 798 835 -6 405 000 -5 866 000 -8 940 000 -6 760 000

Henkilöstö       TP 2020 TA 2022 TA 2023

Henkilötyövuodet 33,1 29,2 29,4

Uudet vakanssit 3

Liikuntapaikkojen hoitaja 2

Liikenneinsinööri 1
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Informatiiviset tunnusluvut       TP 2021 TA 2022 TA 2023

Taloudellisuus  
  Joukkoliikenne €/asukas 61,98 57,75 53,16

  Katujen talvihoito, €/m2 0,46 0,39 0,54

  Katujen talvihoito, €/talvi (kevättalvi+alkutalvi)   348 674 340 000 465 000

  Uimarantojen ylläpito, €/kpl 8 813 5 500 7 500

  Kenttien talvi- ja kesähoito, €/kpl 18 395 16 727 17 451

  Hiihtolatujen ja ulkoilureittien ylläpito, €/km 2 736 3 400 4 720

Toiminnalliset tunnusluvut

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

  Kunnan ylläpidossa olevat kadut ja kevytväylät, km 167 174 174

  Rakennetut viheralueet, ha 41 48 48

  Kunnan ylläpidossa olevat leikkipaikat, kpl 31 31 31

  Kunnan ylläpidossa olevat uimarannat, kpl 5 5 5

  Jääkiekkokaukalot ja jääkentät, kpl 18 19 19

  Kunnan ylläpidossa olevat palloilukentät, kpl 18 19 19

  Kunnan ylläpidossa olevat hiihtoladut ja ulkoilureitit, km 30 30 30

Asukastutkimuksen tavoitetaso     TP 2021 TOT 2022 TA 2023

Ulkoilureitit 8,6 8,7 8,8

Uimarannat 8,4 8,3 8,5

Leikkipuistot 8,4 8,4 8,6

Ulkoliikuntapaikat 8,6 8,4 8,5

Jääkentät 7,9 8,2 8,2

Nurmi- ja tekonurmikentät 8,5 8,5 8,8

Puistot ja lähimetsät 8,6 8,6 8,6
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Yhdyskuntasuunnittelu ja valvonta

Vastuuhenkilö kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen

Tehtävä

Yhdyskuntasuunnittelun ja valvonnan tulosalue sisäl-

tää maankäytön, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuoje-

lun tulosyksiköt. Tulosalue huolehtii lainsäädännössä ra-

kennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten

hyvän kuntakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tar-

koituksenmukaisuuden vaatimusten huomioimisesta.

Tähän kuuluvat maapolitiikan toteuttaminen, kaavoituk-

sen, mittauksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuoje-

lun edistäminen, kehittäminen ja valvonta sekä moni-

muotoisen ja ekologisesti kestävän luonnonympäristön

säilyttäminen. 

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Kuntastrategian ja asunto- ja maapoliittisen ohjelman

mukaisesti asemakaavoitusta kohdennetaan yhdyskun-

tarakennetta eheyttäviin ja kustannustehokkaisiin kaavoi-

tuskohteisiin. Maankäytön painopisteet ovat keskustan

kehittämisen edellytysten sekä sen laajenemisen mah-

dollistavien toimenpiteiden valmistelussa, sekä kehätien

eteläpuolisen yleiskaavan ehdotuksen valmistelussa.

Keskustan kehittämistä toteutetaan torikorttelin (nro 268)

asemakaavamuutoksen laadinnalla ja tavoitteena on ase-

makaavaluonnoksen valmistuminen vuoden 2023 ai-

kana. Kunnan asunto- ja maapolitiikan toteuttamisella

sekä yleiskaavoilla linjataan sekä varmistetaan pitkän täh-

täimen kunnan kehitys- ja kasvumahdollisuudet tulevai-

suudessa. Raakamaahankinnoissa vuotuinen hankintata-

voite on 15 ha. Raakamaan hankinnassa painopisteet ovat

keskustan kehittämisen ja laajentumisen mahdollistavien

alueiden lisäksi erityisesti tulevaisuudessa elinkeinoelä-

män tarpeisiin hankittavien alueiden sekä palveluverkon

toteuttamista palvelevissa alueissa. Kunnan tietojohta-

misjärjestelmää hyödynnetään valmistelussa sekä toi-

minnan suunnittelussa.

Keskeisin yleiskaavatyö on kehätien eteläpuolisten elin-

keinoalueiden osayleiskaava, jolla pyritään luomaan mah-

dollisuudet tulevalle elinkeinoelämän asemakaavoituk-

selle ja tonttiluovutukselle. Asemakaavoituksessa pyri-

tään monipuoliseen kaavatuotantoon asumisen, elinkei-

noelämän ja palvelutuotannon sekä urheilu- ja virkistys-

palveluiden tarpeiden mukaisesti. Keskeisiä asemakaa-

voituskohteita ovat Kurikan asemakaavalaajennus (nro

261), jolla pyritään vastaamaan monipuolisen asuntotuo-

tannon tavoitteisiin sekä Pakkalankulman asemakaavan

laajennus (nro 269), jolla varmistetaan palveluverkon ke-

hittäminen ja toiminnot tulevaisuuden kasvun osalta yh-

dyskuntarakenteellisesti keskeiselle sijainnille.

Rakennusvalvonnan keskeisinä kehittämistoimenpiteinä

ovat lupakäsittelyprosessin tehostaminen ja valvontateh-

tävien tarkoituksenmukainen kohdentaminen rakennus-

valvonnan resurssit huomioiden. Rakennusvalvonta osal-

listuu Tampereen kaupunkiseudun kuntien rakennusval-

vontayhteistyöhön, jonka tavoitteena on muun mu-

assa luoda yhtenäistä rakennusvalvontakäytäntöjä kau-

punkiseudun kuntiin.

Ympäristönsuojelun osalta valvontaa tehdään valvonta-

suunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.   Pirkkalan hiili-

neutraaliustavoitteita ja luonnon monimuotoisuuden

edistämistoimia tehdään Hinku-tiekartan, viisaan liikku-

misen suunnitelman ja luonnon monimuotoisuusohjel-

man mukaisesti osin seutuyhteistyönä.

Vuoden 2023 aikana on tavoitteena saada käyttöön

ekosysteemitilinpito metsä- ja puistoalueiden laadun

sekä ekologisten yhteyksien toimivuuksien arviointia ja

seurantaa varten. Luontoalueiden kehittämistä jatketaan.

HINKU-tiekartan toimenpiteiden seurantaa varten kehite-

tään ja otetaan käyttöön nettityökalu. Liikennemelun tor-

juntaohjelma 2011 päivitetään paikkatietomuotoiseksi si-

ten, että se pitää sisällään ennustetilanteen vuodelle

2040. Samassa yhteydessä tarkastellaan vt3:n meluntor-

junnan parantamismahdollisuuksia.
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Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  722 720  415 000  415 000  429 110  438 550

 Ulkoiset  688 361  415 000  415 000  429 110  438 550

 Sisäiset  34 358

Toimintamenot -1 538 142 -1 583 490 -1 621 916 -1 688 421 -1 702 883

 Ulkoiset -1 465 968 -1 505 890 -1 550 269 -1 602 973 -1 638 228

 Sisäiset -72 174 -77 600 -71 647 -85 448 -64 655

Toimintakate -815 423 -1 168 490 -1 206 916 -1 259 311 -1 264 333

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tulos -815 423 -1 168 490 -1 206 916 -1 259 311 -1 264 333

Henkilöstö       TP 2021 TA 2022 TA 2023

Henkilötyövuodet

Uudet vakanssit

18,5  17,9 19,5

1

Lupavalmistelija 1
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Informatiiviset tunnusluvut       TP 2021 TA 2022 TA 2023

Taloudellisuus  
  Maanhankinta, ha 42 15 15

Toiminnalliset tunnusluvut

  Kaavoitettu kerrosala m2 (asuminen) 10 400 40 000 30 000

  Kaavoitettu kerrosala m2 (yleiset alueet, liike- ja teollisuust.) 39 500 40 000 10 000

  Myönnetyt rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat 179 180 170

  Rakennuslupien mukainen krs-m2 67 261 50 000 45 000

  Ympäristönsuojelun antamat kirjalliset lausunnot 18 25 25

  Ympäristönsuojelun tarkastukset (tarkastuspöytäkirja) 23 25 30
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Ympäristöterveyslautakunta

Vastuuhenkilö ympäristöterveyspäällikkö, valvontaeläinlääkäri Maria Wahlfors

Tehtävä

Ympäristöterveys Pirteva tuottaa ympäristöterveysval-

vonnan ja eläinlääkintähuollon lakisääteiset palvelut Hä-

meenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnille

sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungeille. Pirkkalan kunta toi-

mii isäntäkuntana.

Ympäristöterveydenhuolto on ympäristöperäisten ter-

veysriskien vähentämiseen, poistamiseen ja ehkäisemi-

seen tähtäävää toimintaa. Se on osa ennaltaehkäisevää

perusterveydenhuoltoa, jossa riskit huomioon ottaen val-

votaan kuntalaisten terveyteen vaikuttavaa elinympäris-

töä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveyden-

suojelun, elintarvikkeiden, tupakkalain ja eläinten tervey-

den ja hyvinvoinnin valvonta sekä ympärivuorokautinen

eläinlääkäripalvelu.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Ympäristöterveyden kustannusten nousu kohdistuu

vuonna 2023 pääasiassa eläinlääkintähuollon kustannuk-

siin. Kuntien maksettavaksi jäävien valvonnan kustannus-

ten nousua hillitsee asiakkailta perittävien maksutuotto-

jen kasvu. Lainsäädäntömuutosten myötä on vuonna

2022 alettu periä lakisääteistä valvonnan perusmaksua

suurimmalta osalta ympäristöterveyden valvontakoh-

teita.

Valtakunnallisesti lisääntyviä haasteita henkilöresurssien

saatavuudessa huomioidaan toiminnan ja talouden

suunnittelussa. Ympäristöterveyden osalta haasteet koh-

distuvat erityisesti eläinlääkärien rekrytointiin ja eläinlää-

kärisijaisten saatavuuteen. Kunnan velvoitteiden mukai-

sista eläinlääkäripalveluista huolehtiminen sekä päiväai-

kaan, että erityisesti päivystysaikana edellyttää riittäviä

resursseja. Myös eläinlääkärille osoitettujen valvontateh-

tävien hoitaminen eli eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta

sekä eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavien elintarvike-

alan yritysten ja maidontuotantotilojen valvonta edellyt-

tävät riittäviä resursseja. Virkojen täytöstä ja sijaisten saa-

misesta lomakausille ja akuuteissa tilanteissa pyritään

huolehtimaan yksikössä erilaisin käytännön toimenpitein

ja varaamalla tähän myös riittävät taloudelliset resurssit.

Kunnallinen eläinlääkäripäivystys pieneläimille on toteu-

tettu ostopalveluna jo pitkään, vain suureläinten osalta

päivystysaikainen eläinlääkäripalvelu toteutetaan kunnan

omana toimintana. Pieneläinten eläinlääkäripäivystyksen

nykyinen ostopalvelun sopimuskausi päättyy vuoden

2022 lopussa, ja hankintamenettely on käynnissä. Eläin-

lääkintätoimialan yleisen kustannusten nousun ja vaikean

eläinlääkäriresurssitilanteen vuoksi on odotettavissa, että

ostopalvelun kustannus nousee vuonna 2023 merkittä-

västi. Tulevan lisäkustannuksen suuruutta ei ole voitu

vielä talousarvioesityksessä arvioida.

Yksikössä pyritään huolehtimaan toiminnan laadun jatku-

vasta kehittämisestä muun muassa osallistumalla laatu-

järjestelmän puitteissa järjestettäviin, valtakunnallisiin

harjoituksiin ja toteuttamalla edelleen toiminnan sisäisiä

auditointeja. Valtakunnallinen ympäristöterveyden val-

vontaohjelma 2020–2024 painottaa yhdenmukaista val-

vontaa ja yhteistyötä koko maassa. Valvonnan yhdenmu-

kaisuuden ja yhteistyön kehittäminen on jatkuvaa, ja sitä

tehdään yksikön sisäisesti, valtakunnallisesti, alueellisesti

ja lähimpien valvontayksiköiden sekä muiden viranomais-

tahojen kanssa erilaisin tavoin.
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Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  1 500 757  1 643 000  1 722 200  1 782 477  1 846 646

 Ulkoiset  1 489 237  1 643 000  1 722 200  1 782 477  1 846 646

 Sisäiset  11 520

Toimintamenot -1 664 288 -1 809 123 -1 901 644 -1 991 492 -2 004 933

 Ulkoiset -1 504 742 -1 636 758 -1 718 885 -1 779 043 -1 843 090

 Sisäiset -159 546 -172 365 -182 759 -212 449 -161 843

Toimintakate -163 530 -166 123 -179 444 -209 015 -158 287

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikauden tulos -163 530 -166 123 -179 444 -209 015 -158 287

Henkilöstö TP 2021 TA 2022 TA 2023

Henkilötyövuodet 21,6 23,8 25,5
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Informatiiviset tunnusluvut TP 2021 TA 2022 TA 2023

Taloudellisuus

Maksutuotot, € 314 710 372 000 418 500

Valvontasuunnitelman toteutumisaste, % 52 85 85

Toiminnalliset tunnusluvut

Tavoitetaso käsittelyaikojen ylityksille %

Hakemusten käsittelyaika 60 vrk 0 0 0

Asunnontarkastus/muu toimenpide 14 vrk 0 - -

Tarkastuspöytäkirja asiakkaalle 14 vrk 8,8 - -

Eläinsuojelutarkastus/muu toimenpide 7 vrk 1 - -

Epäkohtailmoitukseen reagoiminen 7vrk (ruokamyrkytys, muu

elintarvikevalitus, terveyshaitta, eläinsuojelu) 0 0

Oiva-tarkastuspöytäkirja asiakkaalle 8 arkipäivää 0 0

Muu tarkastuspöytäkirja asiakkaalle 14 vrk 0 0

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

Tavoitetaso tavoitteiden toteumalle

Tarkastusten lkm/vuosi/hlö ryhmäkohtainen ka 100 kpl, % 62 - -

Asiakastyytyväisyys keskiarvo (1-5) 4,5 4,7 4,7

Tarkastusten lkm/vuosi/hlö ryhmäkohtainen ka (elintarvike- ja eläinsuojelu)

100 kpl, % 100 100

Tarkastusten ja näytteenoton lkm/vuosi/hlö ryhmäkohtainen ka (terveyden-

suojelu) 100 kpl, % 100 100
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Tuloslaskelma

Ulkoiset ja sisäiset erät TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot 56 309 419 56 603 973 29 706 915 32 449 979 32 128 035

     Myyntitulot 23 386 824 24 680 223 7 626 775 6 896 808 6 641 893

     Maksutulot 8 369 181 8 291 300 2 990 300 3 046 585 3 114 277

     Tuet ja avustukset 5 181 379 1 409 285 1 234 100 1 339 163 1 306 610

     Muut toimintatulot 19 372 035 22 223 165 17 855 740 21 167 423 21 065 255

Toimintamenot -162 778 809 -170 275 076 -90 046 508 -96 222 744 -90 662 484

     Henkilöstömenot -63 330 104 -66 538 843 -43 771 298 -45 596 732 -46 272 297

     Palvelujen ostot -71 108 997 -72 110 382 -21 511 165 -21 372 200 -21 485 192

     Aineet, tarv. ja tavarat -7 082 643 -7 068 654 -5 501 607 -6 049 819 -5 913 201

     Avustukset -3 865 529 -3 771 700 -2 310 500 -2 425 275 -2 510 436

     Muut toimintamenot -17 391 535 -20 785 497 -16 951 938 -20 778 718 -14 481 358

Toimintakate -106 469 390 -113 671 103 -60 339 593 -63 772 765 -58 534 449

Verotulot 100 589 026 103 302 000 58 519 000 55 322 000 58 885 000

Valtionosuudet 17 048 896 19 400 000 16 300 000 16 800 000 17 200 000

Rahoitustulot ja -menot -267 294 -782 000 -1 021 500 -1 189 500 -1 034 500

     Muut rahoitustulot 508 910 345 000 392 500 392 500 392 500

     Korkomenot -621 623 -1 020 000 -1 330 000 -1 498 000 -1 343 000

     Muut rahoitusmenot -154 581 -107 000 -84 000 -84 000 -84 000

Vuosikate 10 901 237 8 248 897 13 457 908 7 159 735 16 516 051

Poistot ja arvonalentumiset -14 238 643 -10 201 414 -10 642 246 -11 578 800 -12 311 800

Suun. muk. poistot -14 238 643 -10 201 414 -10 642 246 -11 578 800 -12 311 800

Tilikauden tulos -3 337 406 -1 952 517 2 815 662 -4 419 065 4 204 251

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

Tilikauden yli-/alijäämä -2 717 406 -1 322 517 3 435 662 -3 799 065 4 824 251

Toimintatulot/toimintamenot % 34,6 33,2 33 34 35

Vuosikate/poistot % 77 81 126 62 134

Vuosikate €/asukas 540 402 638 332 751

Kertynyt ylijäämä € 40 654 811 46 061 249 49 496 911 45 697 846 50 522 097

Asukasmäärä 31.12. 20 206 20 536 21 086 21 536 21 986

Asukaslisäys 403 330 550 450 450

Asukaslisäys-% 2 1,6 2,7 2,1 2,1
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Tuloslaskelma TA 2023

ulkoiset ja sisäiset erät eriteltyinä

Sisäiset

erät

Ulkoiset

erät

Sisäiset ja ulkoiset

erät yhteensä

Toimintatulot 17 109 922 12 596 993 29 706 915

     Myyntitulot 5 059 725 2 567 050 7 626 775

Maksutulot 0 2 990 300 2 990 300

     Tuet ja avustukset 0 1 234 100 1 234 100

Muut toimintatulot 12 050 197 5 805 543 17 855 740

Toimintamenot -17 109 922 -72 936 586 -90 046 508

Henkilöstömenot 0 -43 771 298 -43 771 298

     Palvelujen ostot -5 112 357 -16 398 808 -21 511 165

Aineet, tarv. ja tavarat -5 501 607 -5 501 607

     Avustukset -2 310 500 -2 310 500

Muut toimintamenot -11 997 565 -4 954 373 -16 951 938

Toimintakate 0 -60 339 593 -60 339 593

Verotulot 58 519 000 58 519 000

Valtionosuudet 16 300 000 16 300 000

Rahoitustulot ja -menot -1 021 500 -1 021 500

     Muut rahoitustulot 74 000 318 500 392 500

Korkomenot -1 330 000 -1 330 000

     Muut rahoitusmenot -74 000 -10 000 -84 000

Vuosikate 0 13 457 908 13 457 908

Poistot ja arvonalentumiset -10 642 246 -10 642 246

Suun. muk. poistot -10 642 246 -10 642 246

Tilikauden tulos 2 815 662 2 815 662

Poistoeron muutos 620 000 620 000

Tilikauden yli-/alijäämä 3 435 662 3 435 662
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Investoinnit

Toteutus-

vuodet

Kokonais-

kustannus-

arvio

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 Valmistuneen hank-

keen käyttökustan-

nukset vuodessa

Valmistuneen

hankkeen

poistot/vuosi

Kunnanhallitus

1001 Maa-alueet tulot (sitova) 155 243 50 000 50 000 50 000 50 000

Maa-alueiden myynnit kh:n päätösten mukaisesti.

1001 Maa-alueet menot (sitova) -2 548 930 -3 000 000 -1 500 000 -1 000 000 -1 000 000

Maa-alueiden ostot kh:n päätösten mukaisesti.

1007 Arvopaperit (sitova) -3 018 167 -1 279 000 -50 000 -50 000 -50 000

Suomirata ja muu varaus.

1005 Irtain omaisuus konserni (sitova) -300 000 -80 000

Tiiman toimitilat.

Hyvinvointilautakunta Irtain omaisuus (sitova)

1030 Irtain omaisuus varhaiskasvatus -177 204 -100 000

Varhaiskasvatusyksiköiden täydentävät av- ja kalustohankinnat.

1030 Irtain omaisuus lasten ja nuorten koulutus -267 047 -126 000 -1 240 000 -3 500 000 -100 000

Kirkonkylän koulun ensikertainen kalustaminen, Kirkokylän av-hankinnat, av-varustuksen päivittäminen eri kouluilla, iPad-laitteiden uusi-

minen eri kouluilla, Nuolialan puukoulun oppimisympäristön kehittäminen 2023. Kampuksen kalustohankinnat 2024. Koulujen täydentä-

vät av- ja kalustohankinnat.

1030 Irtain omaisuus hyvinvointia edistävät palvelut -18 000 -185 000 -85 000

Pirkkala-kampuksen taidehankinta 30 000 € Kirkonkylän koulun kirjaston kalustehankinnat 120 000 € ja Kirkonkylän koulun taidehan-

kinta 20 000 € 2023 ja 25 000 € 2024. Soljan taidehankinta 15 000€ 2023. Pirkkala-kampuksen taidehankinta 30 000 € 2024 ja va-

paa-aikakeskuksen taidehankinta 30 000 € 2024.
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Toteutus-

vuodet

Kokonais-

kustannus-

arvio

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 Valmistuneen hank-

keen käyttökustan-

nukset vuodessa

Valmistuneen

hankkeen

poistot/vuosi

Yhdyskuntalautakunta irtain omaisuus (sitova)

1101 Irtain omaisuus ruoka- ja puhtauspalvelu -46 931 -50 000 -65 000 -100 000 -30 000

Kirkonkylän koulun ensihankinnat 2023. Koulukampus, ensihankinnat 2024. Koulukampus ensihankinnat varhaiskasvatus 2025.

1101 Irtain omaisuus yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut -51 443 -150 000

Maarakennuksen pakettiauto + nosturi ja lava-auto, kunnossapidon pakettiauto, kenttien pakettiauto.

1101 Irtain omaisuus tilapalvelu -50 000 -50 000

Pakettiauton vaihto, sähköauto.

Talonrakennus kulut (sitova)

Uusinvestoinnit

4620 Suupan huoltorakennus -50 000

Liikuntapalveluiden huoltorakennusjärjestelyt, tarveselvitystä.

4659 Kalliomäen lastentalo -600 000

Lastentalon suunnittelu.

4672 Kirkonkylän koulu -430 000

Uuden lähiliikuntapaikan rakentaminen ja kentän uudelleen rakentaminen väistötilojen poistuttua.

Laajennusinvestoinnit

4772 Kirkonkylän koulu 2019-2023 -13 400 000 -5 051 582 -5 900 000 -1 600 000 726 000

Laajennuksen rakentaminen ja suojellun rakennusosan peruskorjaus. Kustannusarvio n. 13 M€. 01/21 - 01/23.

4715 Vapaa-aikakeskus 2022-2024 0 -1 200 000 -4 100 000 -3 800 000 60 000

Laajennus; KVR-urakka, toteutus 2023-2024.
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Toteutus-

vuodet

Kokonais-

kustannus-

arvio

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 Valmistuneen hank-

keen käyttökustan-

nukset vuodessa

Valmistuneen

hankkeen

poistot/vuosi

Korvausinvestoinnit

4812 Työpajakeskus -19 520 -40 000 -35 000

Kuntoarvion mukaista talotekniikan perusparannusta.

4821 Terveyskeskus -300 884 -60 000 -130 000 -50 000 80 000

Hissin uusiminen. Hoitajakutsujärjestelmä. 2024 Rakennusautomaatiomuutos, nykyisen toimittajan tuki loppunut.

4823 Pirkankoivu -103 231 -1 600 000 -100 000

Lämmitystapamuutos; siirtyminen kaasusta/öljystä kaukolämpöön.

4840 Pereen päiväkoti -25 000

Pihan perusparannusta sisältäen välineiden uusimista.

4841 Killon päiväkoti -30 000 -12 000

Rakennusautomaatiomuutos Fidelix-järjestelmäksi, nykyisen toimittajan tuki loppunut.

4842 Kyöstin pk tulo 106 785

4847 Pakkalanlyhdyn päiväkoti -15 000

Rakennusautomaatiomuutos Fidelix-järjestelmäksi, nykyisen toimittajan tuki loppunut.

4848 Kurikanpirtin päiväkoti -110 000 -23 594 -32 000 -100 000

Vesikaton peruskorjaus, suunnittelu (10 000 €) 2023, toteutus 2024. Rakennusautomaation muutos Fidelix-järjestelmäksi (12 000 €)

2023. Hiljaisen työn tilan rakentaminen (10 000 €) 2023.

4855 Kurikanhelmen päiväkoti -100 000 -50 000 -50 000

Pihan perusparannus.

4856 Toivion päiväkoti -20 000 1 000

Rakennusautomaatiomuutos Fidelix-järjestelmäksi, nykyisen toimittajan tuki loppunut.

4870 Kirkonkylän koulun Hyrsingin koulutalo 29 692 -20 000

Peruskorjausta.
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Toteutus-

vuodet

Kokonais-

kustannus-

arvio

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 Valmistuneen hank-

keen käyttökustan-

nukset vuodessa

Valmistuneen

hankkeen

poistot/vuosi

4871 Kirkonkylän koulu puukoulut -190 000 -20 000 -20 000

Puukoulun muuttaminen näyttelytiloiksi, rakennuksen peruskorjausta kuntoarvioon perustuen

4871 Kirkonkylän koulu puukoulut -60 000 -60 000

Kirjastorakennuksen peruskorjausta kuntoarvioon perustuen

4876 Nuolialan koulu -70 000 -157 000 -110 000

Vanhan osan käytävien lattiarakenteen peruskorjaus 2023-2024. Käyttäjämuutos, kirjastoon lasiseinät kalteriseinien tilalle,

rakennusautomaatiojärjestelmän yhtenäistäminen Fidelix-järjestelmään 2023. Olosuhdeselvityksen perusteella tehtävät muutokset

2024.

4878 Toivion koulu -200 000

Maalämpöjärjestelmän peruskorjaus.

4887 Lukio -30 000

Lasiseinä toiminnallisuuden parantamiseksi 2023.

4915 Vapaa-aikakeskus -32 332 -40 000 -50 000 -150 000 -50 000

Tilamuutosten suunnittelu 2023. Toteutus, salin jakoseinien uusiminen 2024-2025.

4918 Reipin sauna -20 000 -20 000

Uuden saunan tarveselvitys 2023, suunnittelu 2024 ja toteutus 2024-2025.

4924 Museorakennukset -30 000 -30 000

Perinnekorjausta.

4939 Talonrakennus nimeämättömät kohteet -150 000 -250 000 -300 000 -150 000

Kiinteistöjen sähköauton latauspisteet määräyksiin perustuen, 2023 100 000 €, 2024 150 000 €.

4967 Rantaniitty -60 000

Parvekkeiden peruskorjaus.

4980 Ent. lentokentän paloasema -50 000 -40 000

Varavoimakoneen hankkiminen (20 000 €) ja portin uusiminen (20 000 €).
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Toteutus-

vuodet

Kokonais-

kustannus-

arvio

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 Valmistuneen hank-

keen käyttökustan-

nukset vuodessa

Valmistuneen

hankkeen

poistot/vuosi

Yhdyskuntatekniikka kulut (sitova)

Alueellinen yhdyskuntatekniikka

5201 Turri, kaava 241 (Soukonlahden asuinalue) -3 750 000 -843 106 -2 250 000 -550 000 -350 000 -300 000 125 000

2023: pumppaamo ja ruoppaustyöt osa 1. 2024 vihertyöurakka. 2025 LIVA-urakka.

5202 Niemenmaa, kaava 207

(Soljan asuinalue)

2016-2025 -4 500 000 -482 319 -400 000 -350 000 -400 000 -400 000 300 000

2023 pintarakennetöiden jatkuminen, Kalatori, valaistus, kevyenliikenteen yhteydet rakentuneiden kiinteistöjen kohdalla.

5203 Kyösti, kaava 191

(Väinönkujan asuinalue)

2016-2020 -400 000 -200 000 -200 000

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

5204 Lepomoisio-Huovi, kaava 238

(Vasamatien asuinalue)

2020-2022 -1 330 000 -530 633 -140 000 -150 000 -100 000 21 000 44 333

2023 Katualueiden (vasamakuja, vasamatie) alempi asfalttikerros. Puistokäytävien ja reuna-alueiden viimeistely sekä valaistusrakentei-

den viimeistely. 2025-2026 katu- ja puistoalueiden viimeistelytyöt.

5205 Naistenmatka, kaava 240 (koulukeskusalue) -150 000 -200 000 -1 700 000 -500 000

2022-2024 Koulukeskuksen väli- ja parkkialueet. 2023 Vesihuollon saneeraus Urheilutiellä Ollikantien ja Lukion välisellä alueella.

5206 Naistenmatka, kaava 232

(keskustakorttelin alue)

2020-2025 -1 750 000 -710 000 -186 000 -500 000 -400 000 -116 667

2023: Lujatalon maksuerät 186 000, 2024: koulutie pintarakenteet kokonaisurakka 200 000, Lujatalo 303 000,

2025: Pyhäojanpuisto ja silta.

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

Vesihuollon siirto- ja saneeraustyö.
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Toteutus-

vuodet

Kokonais-

kustannus-

arvio

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 Valmistuneen hank-

keen käyttökustan-

nukset vuodessa

Valmistuneen

hankkeen

poistot/vuosi

5226 Kurikka, kaava 261 (Kurikan asemakaavan laajennus) 100 000 400 000

2024: suunnittelutyö. 2025: alueen vesihuollon ja katujen rakentamisen aloitus.

5213 Linnakallio, kaava 231 (Jasperintie

ja Jasperinkujan teollisuusalue)

2019-2020 -2 450 000 -81 164 -150 000 -40 000 -19 000 -163 333

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

Jasperinkuja ja Ruutanakorventie.

5215 Partola, kaava 70 (Karhumäenpuisto) -100 000 -100 000

Härmälänojan puistorakentaminen.

5217 Vähä-Vaitti ja Linnakallio,

kaava 244 (Kurikkakalliontien

teollisuusalue)

2020-2024 -8 000 000 -80 000 -1 500 000 -1 500 000 -266 667

5218 Killo, kaava 251 (Killonvainiontie) -1 500 000 -150 000 -550 000 -800 000

Alustava kustannusarvio 1 500 000, tarkentuu tarkemman suunnittelutyön myötä. Killonvainiontien rakentaminen.

5219 Pere, kaava 248 (Pereensaari) -126 388 -100 000 -350 000 -6 667

Puistosuunnitelman toteutus. Laituri- ja nuotiopaikkarakenteet, pelikenttä, väylien ja viheralueiden viimeistelytyöt, valaistus.

5225 Pere, kaava 262 (Korkokuja) -260 000 -100 000 -60 000

Vesihuollon ja katurakenteiden muutostyöt.

Yhdyskuntatekniikan saneeraushankkeet

5501 Katujen ja vesihuollon saneeraus -904 966 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 -53 333

Haikan katusaneeraus Mäkikatu viimeistely, Vanhatien saneeraus, Killontorintien saneeraus optiourakka, Killontien saneerauksen

suunnittelu, Turkkiradan pumppaamon saneeraus osa 1.
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Toteutus-

vuodet

Kokonais-

kustannus-

arvio

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 Valmistuneen hank-

keen käyttökustan-

nukset vuodessa

Valmistuneen

hankkeen

poistot/vuosi

5502 Viheralueiden, uimarantojen ja leikkipaikkojen peruskorjaus -73 884 -100 000 -80 000 -80 000 -80 000 -6 667

Kurikanvainion kuntoilupiste, Haikan leikkipuiston asennustyöt, leikkipuiston saneeraus Riistapolulla.

5503 Valaistuksen saneeraus -33 001 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -6 667

5504 Ulkoliikuntapaikkojen peruskorjaus -365 685 -85 000 -95 000 -70 000 -70 000 -5 667

Killon kentän valaistus 2023.

Laajat yhdyskuntatekniikan investointihankkeet

5602 Ulkoilureittien rakentaminen -22 791 -75 000 -70 000 -70 000 -2 000

Vähäjärvi-sienimetsäntien väylän levennys.

5603 Rantareitin rakentaminen -119 497 -250 000 -3 000

Naistenmatkan rantaraitti.

5604 Venerantojen ja ranta-alueiden kehittäminen -8 322 -40 000 -50 000 -20 000 -2 667

Rantaniityn puistosuunnitelman toteutus ja Pereen viimeistelytyöt.

5605 Liikenneturvallisuusjärjestelyt -22 232 -50 000 -50 000 -100 000 -20 000 -3 333

Liikenneturvallisuusohjelman mukaiset hankkeet.

5606 Viisaan liikkumisen investoinnit -4 376 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -1 333

Viisaan liikkumisen suunnitelman toimenpiteet.

5610 Vähä-Vaitti - Keskisentie yhdysvesijohto -350 000 -50 000 -300 000

5613 Satamakadun jätevesipumppaamo -600 000 -950 000

5614 Pereentien kevyenliikenteenväylä -50 000 -350 000

5700 Yhdyskuntatekniikka nimeämättömät kohteet -80 000 -80 000 -80 000
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Toteutus-

vuodet

Kokonais-

kustannus-

arvio

TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025 Valmistuneen hank-

keen käyttökustan-

nukset vuodessa

Valmistuneen

hankkeen

poistot/vuosi

Investoinnit yhteensä

Tulot 346 320 50 000 50 000 50 000 50 000

Menot -17 144 100 -21 718 000 -16 667 000 -18 390 000 -8 910 000

Netto -16 797 780 -21 668 000 -16 617 000 -18 340 000 -8 860 000
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Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Toiminnan rahavirta 6 296 279 2 848 897 12 222 908 5 232 735 11 144 051

     Vuosikate 10 901 237 8 248 897 13 457 908 7 159 735 16 516 051

Satunnaiset erät, netto

Tulorahoituksen korjauserät -4 604 958 -5 400 000 -1 235 000 -1 927 000 -5 372 000

Investointien rahavirta -12 192 821 -15 268 000 -15 402 000 -16 413 000 -3 488 000

Investointimenot -17 144 099 -20 718 000 -16 687 000 -18 390 000 -8 910 000

     Rahoitusosuudet

investointimenoihin 84 292

Pysyvien vastaavien

     hyödykkeiden luovutustulot 4 866 986 5 450 000 1 285 000 1 977 000 5 422 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -5 896 542 -12 419 103 -3 179 092 -11 180 265 7 656 051

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten

     lainojen lisäys 19 000 000 23 000 000 10 000 000 21 000 000 5 000 000

Pitkäaikaisten

lainojen vähennys -9 300 000 -11 050 000 -10 326 000 -10 529 000 -10 255 000

     Pitkäaikaisten

lainojen nettolisäys 9 700 000 11 950 000 -326 000 10 471 000 -5 255 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Muut maksuvalmiuden

muutokset -671 802

Rahoituksen rahavirta 9 028 198 11 950 000 -326 000 10 471 000 -5 255 000

Vaikutus maksuvalmiuteen 3 131 656 -469 103 -3 505 092 -709 265 2 401 051

Rahavarat 31.12. 11 476 593 11 007 490 7 502 398 6 793 133 9 194 184

Rahavarat 1.1. 8 344 937 11 476 593 11 007 490 7 502 398 6 793 133

Tunnusluvut

Investointien tulorahoitus% 64 40 81 39 185

Lainanhoitokate 1,2 0,7 1,3 0,7 1,6

Lainakanta 31.12. milj. € 64 475 75 075 74 749 85 220 79 965

Lainat €/asukas 3 191 3 656 3 545 3 957 3 637

Asukasluku 20 206 20 536 21 086 21 536 21 986

Asukasluvun kasvu hlöä 403 330 550 450 450

Asukasluvun kasvu % 2,0 1,6 2,7 2,1 2,1
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Yhteenveto sitovista eristä

Yhteenveto sitovista eristä

ulkoiset ja sisäiset erät 1 000 € Tuloarviot Määrärahat

KÄYTTÖTALOUSOSA

Keskusvaalilautakunta 33 -84

Tarkastuslautakunta -66

Kunnanhallitus 3 645 -10 373

Hyvinvointilautakunta 3 138 -55 100

Yhdyskuntalautakunta 21 168 -22 522

Ympäristöterveyslautakunta 1 722 -1 902

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot 58 519

Valtionosuudet 16 300

Muut rahoitustuotot 392

Korkokulut -1 330

Muut rahoituskulut -84

INVESTOINTIOSA

Maa-alueet 50 -1 500

Arvopaperit -50

Irtain omaisuus

Kunnanhallitus -80

Hyvinvointilautakunta -1 425

Yhdyskuntalautakunta -115

Talonrakennus -7 651

Yhdyskuntatekniikka -5 866

RAHOITUSOSA

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -10 326
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Vesihuoltolaitos

Tehtävä

Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitoksen tehtävänä on hoitaa

kunnan vesi- ja viemärilaitostoimintaa lakien ja viran-

omaismääräysten mukaisesti.

Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Pirkkalan kunnalla ja Tampereen Vesi liikelaitoksella on

vuosiksi 2011–2041 yhteistyösopimus veden jakelusta ja

puhdistamisesta sekä verkoston ylläpidosta. Tampereen

Vesi vastaa asiakaspalvelusta, kuten vesihuollon liittymis-

sopimuksista, laskutuksesta, liitoslausunnoista ja kartta-

palvelusta. Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitos vastaa ole-

massa olevan vesihuoltoverkoston saneerauksesta ja uu-

den vesihuoltoverkoston rakentamisesta.

Pirkkalan kunta omistaa vesihuoltolaitoksen vesihuolto-

verkostoineen. Tampereen Vesi maksaa käyttöoikeus-

vuokraa verkostoista ja niihin liittyvistä laitteistoista.

Vuokran määrä tarkastetaan vuosittain käyttöomaisuu-

den tasearvon muutosten mukaisesti. Vesihuollon käyt-

tömaksu on sidottu kertoimella 1,2 Tampereen Veden

maksuihin. Pirkkalan kunta määrittelee vesihuollon liitty-

mismaksut ja saa niistä tulevat tulot. Liittymismaksujen

yksikköhinta ja tonttiliittymien rakentamiskorvaukset on

sidottu maarakennusindeksin kokonaisindeksiin edellisen

vuoden syyskuun indeksin perusteella. Maksujen ja kor-

vausten tarkastamisajankohta on vuoden vaihde.

Tavoitteena on saneeraussuunnitelmassa vuodelle 2023

määriteltyjen hankkeiden toteuttaminen sekä Satamaka-

dun jätevedenpumppaamon saneerauksen käynnistämi-

nen. Satamakadun pumppaamo muutetaan ja varustel-

laan toimimaan tilanteessa, jossa jätevedet johdetaan

Keskuspuhdistamo Oy:n siirtolinjaan.

Talous TP 2021 TA2022 TAE 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot  1 189 441  1 040 000  1 080 000  1 204 410  1 033 011

 Ulkoiset  1 189 441  1 040 000  1 080 000  1 204 410  1 033 011

Toimintamenot -114 273 -100 000 -120 000 -124 200 -128 672

 Ulkoiset -114 273 -100 000 -120 000 -124 200 -128 672

Toimintakate  1 075 168  940 000  960 000  1 080 210  904 339

Poistot ja arvonalentumi-

set

-771 173 -760 500 -782 300 -790 000 -800 000

Tilikauden tulos  303 995  179 500  177 700  290 210  104 339
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Informatiiviset tunnusluvut TP 2021 TA 2022 TA 2023

Taloudellisuus

Taksat (alv 0 %)

Puhdas vesi, €/m3 1,44 1,44 1,48

Jätevesi, €/m3 2,35 2,11 2,47
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TULOSLASKELMA TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Toimintatulot 1 189 441 1 040 000 1 080 000 1 204 410 1 033 011

Toimintamenot -114 273 -100 000 -120 000 -124 200 -128 672

Toimintakate 1 075 168 940 000 960 000 1 080 210 904 339

Rahoitustuotot ja kulut

Korkokulut

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

Vuosikate 1 001 644 866 000 886 000 1 006 210 830 339

Poistot ja arvonalentumiset -771 173 -760 500 -782 300 -790 000 -800 000

Satunnaiset kulut

Tilikauden tulos 230 471 105 500 103 700 216 210 30 339

INVESTOINNIT TA 2023 TS 2024 TS 2025

Alueellinen yhdyskuntatekniikka

5201 Turri, kaava 241 (Soukonlahden asuinalue) 367 000 233 333 200 000

5203 Kyösti kaava 191 (Väinönk. asuinalue) 133 333 133 333

5217 Vähä-Vaitti ja Linnaka k 244 53 333 1 000 000 1 000 000

5224 Loukonlahti, kaava 250 250 000 0 0

5225 Pereen as.muutos 262 66 667 40 000 0

5226 Kurikka, kaava 261 40 000 200 000

Yhdyskuntatekniikan saneeraushankkeet

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

Laajat yhdyskuntatekniikan investointihankkeet

5610 Vähä-Vaitti-Keskisentie yhdysäylä 300 000

5613 Satamakadun jätevesipumppaamo 600 000 950 000

Yhteensä 2 703 667 3 463 333 2 600 000
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RAHOITUSLASKELMA TP 2021 TA 2022 TA 2023 TS 2024 TS 2025

Toiminnan rahavirta 1 001 644 836 000 886 000 1 006 210 830 339

Vuosikate 1 001 644 866 000 886 000 1 006 210 830 339

Investointien rahavirta -915 568 -2 990 001 -2 703 667 -3 463 333 -2 600 000

Pysyvien vastaavien investoinnit -915 568 -2 990 001 -2 703 667 -3 463 333 -2 600 000

Toiminnan ja investointien rahavirta 86 076 -2 154 001 -1 817 667 -2 457 123 -1 769 661

Muut maksuvalmiuden

muutokset 329 372 250 000 250 000 374 410 203 011

Rahoituksen rahavirta 329 372 220 000 250 000 374 410 203 011

Vaikutus maksuvalmiuteen 415 448 -1 380 666 -1 567 667 -2 082 713 -1 566 650

Korjattu ta 22 pysyvien vastaavien investoinnit, pois projekti 5217, 53 334 €.
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Liitteet

LISTA TILIVELVOLLISISTA

Luottamushenkilötoimielimet ja pormestari

Pormestari

Kunnanhallitus

Lautakunnat

Viranhaltijat

Konsernihallinto

kansliapäällikkö

kehittämisjohtaja

hallintojohtaja

talousjohtaja

henkilöstöjohtaja

elinkeinojohtaja

työllisyyspalveluiden päällikkö

erityisasiantuntija

Hyvinvointi

hyvinvointijohtaja

sivistysjohtaja

varhaiskasvatuspäällikkö

opetuspäällikkö

vapaa-aikapäällikkö

Yhdyskunta

yhdyskuntajohtaja

tekninen johtaja

yhdyskuntatekniikan päällikkö

ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

tilapalvelupäällikkö

kaavoitusjohtaja

rakennustarkastaja

ympäristöpäällikkö

Ympäristöterveys

ympäristöterveyspäällikkö

Muut tilivelvolliset

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

tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet ja heidän sijai-

sensa.
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