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KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
Alijämästä ylijäämään - talouden tasapainotusta tarvitaan edelleen
Kunnan 2018 tilikauden alijäämä oli 1,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 talousarvion mukaan kunnan
tuloksen piti vielä vuonna 2019 olla 1,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2019 tulos kääntyi kevyesti
ylijäämäiseksi mm. koska kunta haki ja sai harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 600 000 euroa ja
loppulasku sote-palveluista oli 750 000 euroa pienempi, kuin oli budjetoitu. Lisäksi aloimme toteuttaa uutta
talouden tasapainotusohjelmaa ja taloudenpitoon kiinnitettiin entistä enemmän huomiota esimiehiä ohjeistamalla, käymällä tarkasti läpi kunnan hankintoja sekä palvelurakennetta ja ohjaamalla työpanosta ydintoimintoihin.
Kunnan toimintakenttä säilyy haastavana ottaen huomioon velkaantuneisuus, asukasluvun väheneminen,
syntyvyyden lasku, vähäinen yritysten määrä ja merkittävien kaavahankkeiden keskeneräisyys. Uusi kuntastrategia valmistui loppuvuonna 2019 ja strategia keskittyy ennen kaikkea asukas- ja yrityshankintaan
sekä kunnan nykyisen toimintaympäristön parantamiseen. Toimintavuonna 2020 on uuden strategian
myötä syytä tehdä vielä muutostalousarvio, jotta strategiaa voidaan heti vuoden alusta asti toteuttaa tehokkaasti.
Vuonna 2019 pyrittiin kaavoituksen ja maankäytön keinoin aktiivisesti myötävaikuttamaan yritysten kasvun
mahdollistamiseen ja sijoittumiseen Vesilahdelle. Johdonmukaisen ja suunnitelmallisen maankäytön ja
kaavoituksen varmistamiseksi kuntaan työstettiin strateginen maankäytön kehityskuva. Tämä osaltaan varmistaa ja ohjaa kunnalla yhä enemmän tietoon ja ympäristön muutokset huomioon ottavaan johtamiseen.
Vesilahden uusi kuntastrategia on tiedettävästi ensimmäinen kuntastrategia, jolla aletaan toteuttamaan
hallitusohjelman kirjausta ”Suomen Islannin mallista”. Tämän mallin toteuttamisella pyritään taklaamaan
sote-menojen kasvua ja ennaltaehkäisemään nuorten, lasten ja perheiden ongelmia. On silti olennaista,
että kunta varautuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kustannusten kasvuun tasapainottamalla talouttaan
muilla toimialoilla. Lisäksi tärkeää on jatkaa edelleen selvitystä vaihtoehtoisista tavoista tuottaa sote-palveluita tehokkaasti, taloudellisesti, tuottavasti ja vaikuttavasti. Kunnan sote-selvitys on määrä saada päätökseen keväällä 2020.
Kiitän Vesilahden kunnan henkilökuntaa erinomaisesta työstä ja ammattimaisuudesta muutoksen vuotena.
Henkilökunta on ymmärtänyt, että kunnassa kaivataan nyt päätöksentekokykyä, vahvoja linjauksia ja myös
nopeita liikkeitä. Tällaisessa ympäristössä kunnanjohtajan on miellyttävä toimia. Vesilahdessa on vahva ja
kehitysmyönteinen vire päällä.

Tuomas Hirvonen
Kunnanjohtaja
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1

TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Kunnan hallinto
Valtuusto (puoluekanta sulkeissa)
Kunnan ylin päättävä toimielin on kunnanvaltuusto, joka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä
käyttää kunnan päätösvaltaa. Vesilahden kunnanvaltuustossa on 21 jäsentä. Valtuustokausi on alkanut
1.6.2017 ja kestää 31.5.2021 asti. Valtuuston puheenjohtaja on Mervi Lumia (Kok.), 1. varapuheenjohtaja
on Marko Lounasranta (SDP) ja 2. varapuheenjohtaja on Laura Kekäläinen (Vihr.)
Valtuutetut
Alakoski Virpi (Kesk.)
Arvela Ari (Kesk.)
Harjula Jukka (Kesk.)
Kekäläinen Laura (Vihr.) II vpj.
Kuusjärvi Matti (KD)
Leppänen Ilona (Kok.)
Lounasranta Marko (SDP) I vpj.
Lumia Mervi (Kok.) pj.
Nieminen Lauri (SDP)
Penttilä Harri (Kesk.)
Perämaa Ari (PS)
Pietilä Tapani (Kok.)
Pispala Kristiina (Kok.)
Rajala Miia (Kesk.)
Rantala Riitta (KD)
Saarinen Velipekka (Kok.)
Sorva Valto (Kok.)
Suoniemi Susanna (Vihr.)
Tapanainen Harri (Kok.)
Uusi-Erkkilä Pertti (Kesk.)
Uusi-Rasi Antti (Kesk.)
Kunnanhallitus (puoluekanta sulkeissa)
Valtuuston valitsema kunnanhallitus vastaa kunnan yleisestä johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.
Puheenjohtaja
Uusi-Erkkilä Pertti (Kesk.)
Varapuheenjohtaja
Pispala Kristiina (Kok.)
Jäsenet
Perämaa Ari (PS)
Pietilä Tapani (Kok.)
Rajala Miia (Kesk.)
Rantala Riitta (KD)
Tapanainen Harri (Kok.)
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Kaavio: Vesilahden luottamushenkilöorganisaatio

1.2 Valtakunnallinen talouden kehitys
Alustavien arvioiden mukaan Suomen BKT:n kasvuksi muodostui 1,6 % vuonna 2019. Asuinrakennusinvestoinnit supistuivat ja tuotannollisten investointien kasvu hidastui. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkui työllisyyden ja ansiotason noustessa. Vuosina 2020-2022 talouskasvun ennakoidaan hidastuvan yhteen prosenttiin. Ulkomaankaupan näkymät ovat heikohkot, mutta kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:lle korostuu vuonna 2020. Keskipitkällä
aikavälillä vuosina 2023-2024 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin johtuen talouden rakenteellisista tekijöistä. (Taloudellinen katsaus, VM, 69/2019.)
Vuosikymmenen loppupuolella Suomen taloudessa vallinnut hyvä suhdanne on kohentanut julkisen talouden tilaa. Vuoden 2019 paikallishallinnon alijäämän arvioidaan kuitenkin kasvavan historiallisen suureksi
ja ilman kuntataloutta vahvistavia toimia se pysyy mittavana myös tulevina vuosina. Kuntataloutta heikentävät väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä suuret investointitarpeet. Paikallishallinnon talousnäkymien synkistyminen korostaa valmisteltavana olevan sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen tarvetta. (Taloudellinen katsaus, VM, 69/2019.)
Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut viime vuodet. Velkasuhde kääntyy ensi
vuodesta alkaen vähitellen kasvuun ja uhkaa nousta 2020-luvun alkupuolella yli 60 prosenttiin. Suomen
hallituksen tavoitteena on saattaa julkinen talous tasapainoon vuoteen 2023 mennessä erityisesti työllisyyttä vahvistamalla. Työllisten määrä nousi vuonna 2019 siten, että työllisyysaste oli keskimäärin 72,6
prosenttia. Työllisten määrän arvioidaan nousevan 0,5 % vuonna 2020. Talouskasvun hidastuminen ja
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nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. (Taloudellinen katsaus, VM,
69/2019.)
Vuoden 2019 tilinpäätösarvioiden mukaan kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta teki vuonna 2019 negatiivisen tuloksen. Vuosikate heikkeni 13,4 prosenttia. Heikon tuloksen taustalla on toimintamenojen
kasvu ja verorahoituksen heikko kehitys. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat 3,9 prosenttia, verotulot 2,6 prosenttia ja valtionosuudet 2,1 prosenttia. Verotulojen kasvua
hidasti verokorttiuudistuksen ja tulorekisterin käyttöönoton aiheuttama tilitysvaje. Verorahoituksen muutos
ei riittänyt kattamaan toimintakulujen kasvua, joka näkyi mm. vuosikatteen voimakkaana heikkenemisenä.
Investoinnit kasvoivat edellisvuodesta 8,7 prosenttia. Kunnat ja kuntayhtymät investoivat vuonna 2019 yhteensä 5,25 miljardin euron edestä, joka on yli 400 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Käyttötulot
eivät riittäneet kattamaan kasvaneita investointimenoja, vaan menot katettiin pääosin lainarahalla. (Kuntatalouden kriisi jatkuu - kuntakenttä jakautui kahtia uudella tavalla, kuntaliitto.fi, 5.2.2020.)
Edellä esitetyt vuotta 2020 koskevat ennakkoarviot on laadittu ennen vuoden 2020 alussa alkanutta koronaviruspandemiaa. Koronavirus tulee vaikuttamaan Suomen ja koko maailman talouden kehitykseen.

1.3 Kunnan toiminnan ja talouden tarkastelu
1.3.1 Kunnan väestön ja työllisyyden kehitys
Kunnan väestömäärä on ollut vuoden 2014 jälkeen laskusuuntainen. Vuoden 2019 asukasmäärä on ennakkotieto, joka tarkentuu kevään 2020 aikana.

Vuosi

Asukasmäärä

Muutos

2019

4 359

-34

2018

4 393

-67

2017

4 460

-2

2016

4 462

-27

2015

4 489

-3

2014

4 492

19

2013

4 473

36

2012

4 437

-54

2011

4 383

38

2010

4 345

-20

Taulukko: Vesilahden kunnan väestökehitys 2010-2019, Tilastokeskus

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli Pirkanmaalla vuoden 2019 joulukuussa kasvanut lähes 1 600
henkilöllä eli 7,0 prosentilla verrattuna vuoden 2018 joulukuuhun. Uusia avoimia työpaikkoja oli kuitenkin
813 kappaletta enemmän kuin vuotta aiemmin eli kaikkiaan 4 880 kappaletta. Työttömyysaste oli 9,9 prosenttia, kun koko maan työttömyysaste oli keskimäärin 9,8 prosenttia.
Vesilahdella oli joulukuussa 2019 142 työtöntä, kun vuotta aiemmin työttömiä oli 8 vähemmän. Työttömien
työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,8 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli 6,4 prosenttia. Pirkanmaalla oli Vesilahden lisäksi kaksi kuntaa, joissa saavutettiin alle seitsemän prosentin työttömyysaste.
Kunnat olivat Pirkkala ja Punkalaidun. (Pirkanmaan työllisyyskatsaus joulukuu 2019.)
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1.3.2 Kunnan talous vuonna 2019
Käyttötalous
Vesilahden kunnanvaltuusto vahvisti 17.12.2018 §59 talousarvion vuodelle 2019. Talousarvion mukainen
tilikauden tulos oli -1,35 miljoonaa euroa ja poistoeron vähennyksen jälkeinen tilikauden alijäämä -1,31
miljoonaa euroa.
Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 aikana kolme käyttötalouden talousarviomuutosta.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 23.9.2019 §27 20 000 euron suuruisen lisämäärärahan hallinnon toimialalle ja
45 000 euron suuruisen lisämäärärahan teknisen toimen toimialalle. Hallinnon toimialan lisämääräraha
kohdennettiin yleishallinnon tehtäväalueelle ja teknisen toimen toimialan lisämääräraha kiinteistötoimen
tehtäväalueelle. Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi 2.12.2019 §44 30 000 euron suuruisen lisämäärärahan
liikenneväylät ja yleiset alueet -tehtäväalueelle.
Talousarviomuutosten jälkeiseksi tilikauden tulokseksi muodostui -1,45 miljoonaa euroa ja poistoeron vähennyksen jälkeiseksi alijäämäksi -1,41 miljoonaa euroa.
Kunnanhallitus määräsi 21.10.2019 §253 hankintakiellon loppuvuodeksi 2019. Hankintakielto määrättiin,
koska vuodelle 2019 ennakoitu alijäämä oli syventynyt talousarvioon ennakoidusta tasosta verotulojen laskun, toimintatuottojen toteutumatta jäämisen ja toimintakulujen ennakoidun ylittymisen seurauksena. Kunnan tulovirtoihin vaikuttaminen nopealla aikataululla on vaikeaa, joten kunnan kuluja pyrittiin hillitsemään
määrittämällä, että hankintoihin tarvittiin loppuvuoden aikana lupa toimialajohtajalta.
Ulkoiset toimintatuotot jäivät talousarviosta 177 000 euroa, mutta toteutuivat 118 000 euroa edeltävää
vuotta korkeampina. Ulkoisten toimintatuottojen merkittävimmät ylitykset budjettiin nähden tapahtuivat
myyntituotoissa vesi- ja viemärilaitoksen maksuissa. Merkittävimmät alitukset tapahtuivat maksutuotoissa,
kun budjetoitu maankäyttösopimuskorvaus ei realisoitunut.
Ulkoiset toimintakulut toteutuivat 1 063 000 euroa alle talousarvion. Vuoteen 2018 nähden toimintakulut
olivat 55 000 euroa korkeammat. Ulkoiset toimintakulut alittuivat talousarvioon nähden kaikissa tiliryhmissä.
Henkilöstökulut kasvoivat 204 000 euroa edeltävään vuoteen nähden, mutta jäivät 239 000 euroa alle talousarvion. Vuonna 2019 palkkoihin tuli työehtosopimusten mukainen palkankorotus ja palkkoihin vaikuttaa
myös kiky-sopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen päättyminen 31.3.2019 päättyneellä lomanmääräytymiskaudella. Vuonna 2019 keskimääräiset kuntatyönantajan henkilösivukulut laskivat 24,29 prosenttiin, kun vuonna 2018 kulut olivat keskimäärin 25,29 prosenttia. Sosiaalivakuutusmaksurasite laski keskimäärin 1,0 prosenttiyksiköllä ja maksujen alennus muodostui lähinnä eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun laskusta. Kuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksujen lasku vaikuttaa myös Vesilahden henkilösivukulujen määrään.
Palvelujen ostot jäivät 703 000 euroa alle talousarvion ja 133 000 euroa alle edeltävän vuoden toteuman.
Olennainen osa Vesilahden kunnan palvelujen ostoista muodostuu yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluista, joiden toteuma jäi vuonna 2019 merkittävästi alle talousarvion.
Avustukset jäivät toteutuivat vuoden 2018 tasossa ja jäivät 77 000 euroa alle talousarvion. Ero talousarvioon johtuu pääasiassa kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, jotka eivät toteutuneet budjetoidusti.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut toteutuivat lähes talousarvion mukaan ja kustannukset
alittivat hieman vuoden 2018 tason.
Vuoden 2019 aikana kunnallisverojen kausitilitysten suuruus vaihteli siten, että vuoden matalin kunnallisveron tilitys oli syyskuun 685 000 euroa ja korkein marraskuun 1 553 000 euroa. Verotuloihin liittyi valtakunnallisestikin ennakointivaikeuksia, jotka johtuivat tulorekisterin käyttöönotosta ja verokorttiuudistuksesta. Verotilitysten vaihtelu vaikeutti talouden ja kunnan rahoituksen ennakointia vuoden aikana. Kaikkineen kunnan verotulot jäivät 390 000 euroa alle talousarvion, vaikka ne toteutuivatkin 727 000 euroa edeltävää vuotta korkeammalla tasolla.
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Vesilahden kunta sai 600 000 euron suuruisen harkinnanvaraisen valtionosuuden, mikä parantaa olennaisesti kunnan talouden toteumaa. Kaikkineen valtionosuudet toteutuivat 763 000 euroa budjetoitua paremmalla tasolla. Valtionosuudet olivat kokonaisuudessa 961 000 euroa edeltävää vuotta korkeammalla tasolla.
Rahoitustuottoihin kirjattiin 57 000 euron suuruinen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osinko ja 12 000 euron
suuruiset Metsäliitto osuuskunnan korkotuotot, joita ei ollut tiedossa talousarviota laadittaessa. Rahoituskulujen määrä kasvoi edeltävään vuoteen nähden 22 000 euroa, mutta talousarvioon nähden rahoituskuluista toteutui vain puolet.
Vuonna 2018 valmistuneen kirjaston poistot kirjattiin ensimmäiseltä kokonaiselta vuodelta, eikä vuonna
2019 valmistunut isoja investointeja. Kokonaisuutena poistot olivat lähes vuoden 2019 tasolla.
Tilikauden tulokseksi muodostui -21 021 euroa ja 39 122 euron suuruisen poistoerojen tuloutuksen jälkeiseksi tilikauden ylijäämäksi muodostui 14 101 euroa.
Sisäiset toimintatuotot ja toimintakulut
Sisäiset toimintatuotot ja kulut toteutuivat kokonaisuutena budjetoidusti.
Investoinnit
Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi 2.12.2019 §44 vuonna 2019 yhden investointitalousarvion muutoksen. Alkuperäisessä talousarviossa myytävien kiinteistöjen määräraha oli 130 000 euroa ja talousarviomuutoksella vähennettiin määrärahaa siten, että muutetun talousarvion määräraha oli 13 009 euroa.
Talousarviomuutos perustui vuoden 2019 aikana myydyn entisen kirjastorakennuksen lopulliseen kauppahintaan.
Investointiosan tulot olivat 88 704 euroa. Tulot muodostuivat maa-alueiden myynnistä, vanhan kirjastorakennuksen myynnistä ja Anttilanvuoren pururadan kunnostukseen saadusta rahoitusosuudesta.
Vuonna 2019 investointien toteuma oli 833 102 euroa. Vuoden 2019 suurimpia investointeja olivat maanhankinta sekä Ämmänhaudanmäen kunnallistekniikka ja tiet. Vuoden 2019 investointeja vähentämään kirjattiin kirjastoa koskeva 142 000 euron suuruinen summa, jonka kunta sai pidättää kirjaston urakkasummasta.
Investointeja toteutui talousarvioon nähden euromääräisesti vähän. Tämä johtuu siitä, että kohteet eivät
olleet valmiita toteuttamiselle ja henkilöstövaihdoksista johtuen kaikkia ei pystytty edistämään vuoden aikana.
Rahoitus
Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio sisälsi 3,0 miljoonan euron lainannoston ja 1,0 euron lainanlyhennykset. Vuonna 2019 hyväksyttiin yksi rahoitusosan talousarviomuutos. Kunnanvaltuusto hyväksyi 1,0
miljoonan euron suuruisen lisälainanoton 23.9.2019 §27.
Tilinpäätöshetkellä kunnan lainojen määrä oli 17,1 miljoonaa euroa ja asukasta kohti laskettu velkamäärä
oli 3 918 euroa/asukas. Vuoden 2018 lopussa kunnan velka per asukas oli 3 228 euroa. Tilastokeskuksen
tietojen mukaan koko maan vuoden 2018 keskimääräinen lainakanta/asukas vuoden lopussa oli 3 039
euroa/asukas ja Pirkanmaan maakunnassa keskimääräinen lainakanta oli 2 731 euroa/asukas.
Poikkeamat talousarviosta
Kunnassa on 28 valtuustoon nähden sitovaa tehtäväaluetta. Vesilahden kunnan talousarvion ja taloussuunnitelman 2019-2021 mukaan sitovia eriä ovat toimintatulot ja -menot erikseen, paitsi tukipalveluiden,
kiinteistötoimen ja vesi- ja viemärilaitoksen osalta tilikauden tulos (netto). Tuloarvioihin ja määrärahoihin
sisältyy ulkoiset ja sisäiset erät.
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Tehtäväalueiden suurimmat tuottoihin liittyvät alitukset ovat seuraavat:
-

Kaavoituksen tuotoista jäi toteutumatta 347 620 euroa, joka on 98 prosenttia tehtäväalueen tuotoista. Tilikaudella 2019 jäi toteutumatta budjetoitu 345 000 suuruinen maankäyttösopimuskorvaus,
koska alue ei edennyt talousarviota laadittaessa oletetulla tavalla.
Maa- ja metsätilojen tuotoista jäi toteutumatta 29 303 euroa, joka on 14 prosenttia tehtäväalueen
tuotoista. Ero johtuu pysyvien vastaavien luovutusvoitoista, joita toteutui kunnalle 119 357 euroa
budjetoidun 150 000 euron sijaan.
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tehtäväalueella (kunnan oma toiminta) toimintatuotot jäivät
budjetoidusta 8 994 euroa, joka on 18 prosenttia budjetista. Alitus johtuu siitä, että työllisyyskokeilun loppumisen jälkeen viranomaisyhteistyön mallit on pitänyt rakentaa uudelleen, eikä työllisyystoimenpiteitä ole saatu vietyä läpi suunnitellussa mittakaavassa.

Tehtäväalueiden suurimmat tuottoihin liittyvät ylitykset ovat seuraavat:
-

-

Vaalien tuotot ylittyivät 2 150 euroa, joka on 18 prosenttia talousarvioon nähden. Oikeusministeriöltä vaaleista saatu korvaus ylitti talousarvioon tehdyn arvion.
Peruskoulujen tuotot ylittyivät 99 545 euroa, joka on 37 prosenttia talousarvioon nähden. Ylitys
muodostuu pääasiassa myyntituottojen kotikuntakorvausten ja maksutuottojen iltapäiväkerhotoiminnan maksuista.
Liikunta- ja nuorisotoimen tuotot ylittyivät 10 140 euroa, joka on 14 prosenttia talousarvioon nähden.
Ylitys muodostuu pääasiassa hanketuotoista, joita ei kaikilta osin ollut budjetoitu vuodelle 2019.
Kirjastotoimen tuotot ylittyivät 13 105 eurolla ja tuotot olivat näin ollen nelinkertaiset talousarvioon
nähden. Ylitys johtuu pääosin hanketuotosta, jota ei ollut budjetoitu vuodelle 2019.
Liikenneväylien ja yleisten alueiden tuotot ylittyivät 21 325 euroa, joka on 44 prosenttia talousarvioon nähden. Liikenneväylien ja yleisten alueiden tuotot ovat pääasiassa sisäisiä vuokratuottoja ja
sisäisen vuokran periaatteiden mukaisesti yleisiin alueisiin liittyvät kustannukset veloitetaan alueiden käyttäjiltä. Alueiden hoitokustannukset ovat olleet korkeammat kuin on budjetoitu ja ne on veloitettu käyttäjiltä.
Ympäristönsuojelun tuotot ylittyivät 14 906 euroa ja tuotot olivat näin ollen kolminkertaiset talousarvioon nähden. Vuosittainen vireille tulevien lupa-asioiden määrä vaihtelee, mikä vaikeuttaa tuottojen ennustamista talousarviovaiheessa.

Tehtäväalueiden suurimmat kuluihin liittyvät alitukset ovat seuraavat:
-

-

Vaalien kulut toteutuivat 9 932 euroa alle budjetoidun, joka on 47 prosenttia talousarviosta. Vaalien
tehtäväalueella oli varauduttu maakuntavaalien järjestämiseen.
Tarkastuslautakunnan kulut toteutuivat 4 606 euroa alle budjetoidun, joka on 24 prosenttia talousarviosta. Kulut olivat vuoden 2018 tasolla.
Luottamushenkilöhallinnon kulut toteutuivat 40 902 euroa alle budjetin, joka on 10 prosenttia talousarvioon nähden. Valtaosa alituksesta muodostuu henkilöstökuluista; kunnanjohtajavaihdokseen liittyvät henkilöstökulut toteutuivat alempana kuin oli budjetoitu.
Maa- ja metsätiloissa kulut toteutuivat 11 119 euroa alle budjetoidun, joka on 48 prosenttia talousarviosta. Vuoden 2019 talousarvioon oli varattu rahaa metsänhoitotöihin, mutta niitä ei toteutettu.
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa (kunnan oma toiminta) kulut alittuivat 27 394 euroa eli 12
prosenttia. Alitus johtuu siitä, että työllisyyskokeilun loppumisen jälkeen viranomaisyhteistyön mallit
on pitänyt rakentaa uudelleen, eikä työllisyystoimenpiteitä ole saatu vietyä läpi suunnitellussa mittakaavassa.
Sosiaali- ja terveystoimessa (yhteistoiminta-alue) kulut alittuivat 739 443 euroa talousarvioon nähden. Kulujen alitus perustuu palveluiden toteutuneeseen käyttöön ja palveluiden järjestämisestä
aiheutuneisiin kustannuksiin.
Sotiemme veteraanit -tehtäväalueella kulut alittuivat 2 306 euroa eli 16 prosenttia. Kustannukset
perustuvat ostettuihin ateriapalveluihin ja palvelun kulutus on alittanut budjetin vuonna 2019.
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-

Varhaiskasvatuksen kustannukset alittuivat 188 045 euroa, joka on 6 prosenttia budjetista. Alitus
muodostuu pääasiassa avustuksista eli kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, henkilöstökuluista ja
palvelujen ostoista.
Kulttuuritoimen kulut alittuivat 2 806 euroa, joka on 11 prosenttia talousarviosta. Palvelujen ostoon
varattua määrärahaa ei käytetty kaikilta osin, eikä koko avustuksiin varattua summaa annettu avustuksina.
Teknisen hallinnon kulut alittuivat 31 733 euroa, joka on 21 prosenttia talousarviosta. Hallinnon
henkilöstökulut alittuivat henkilöstövaihdosten takia.

Tehtäväalueiden suurimmat kuluihin liittyvät ylitykset ovat seuraavat:
-

-

Ympäristöterveydenhuollon kulut ylittyivät 10 323 eurolla eli 10 prosenttia. Vuodelle 2019 on kirjattu
kuluksi 13 536 euron suuruinen vuoden 2018 tasauslasku, minkä takia vuoden 2019 budjetti ylittyi.
Muun koulutuksen kulut ylittyivät 13 600 eurolla eli 26 prosenttia. Opistotoiminnan kulut olivat korkeammat kuin oli budjetoitu.
Kirjastotoimen kulut ylittyivät 33 291 eurolla, joka on 12 prosenttia kuluista. Ylitys johtuu hankkeeseen liittyvistä kuluista, joita vastaan on saatu myös hanketuottoja sekä kirjaston sisäisestä vuokrasta, joka toteutui 24 875 euroa budjettia korkeammalla tasolla. Kirjasto on otettu käyttöön keväällä
2018 ja vuotta 2019 budjetoitaessa ei ole ollut tiedossa vielä täsmällisiä kirjaston käyttökuluja. Lisäksi kirjastoon on tehty vuoden 2019 aikana sähkötöitä, jotka näkyvät sisäisessä vuokrassa.
Liikenneväylät ja yleiset alueet -tehtäväalueen toimintakulut ylittyivät muutettuun talousarvioon
nähden 41 276 euroa, joka on 23 prosenttia. Määrärahamuutos haettiin, koska vuoden 2018 kulujen ja vuoden 2019 kertyneiden kulujen perusteella arvioitiin, että tehtäväalueelle budjetoitu määräraha oli liian matala. Haettu lisämäärä osoittautui kuitenkin edelleen liian matalaksi. Vuonna
2018 tehtäväalueen kulut olivat 315 332 euroa, joten vuoden 2018 kulutaso alitettiin kuitenkin
93 334 euroa.

Nettositovien tehtäväalueiden suurimmat poikkeamat:
-

-

Tukipalveluiden tilikauden tulos oli 1 785 euroa, joka on 1 605 euroa enemmän kuin talousarviossa.
Euromääräinen ero ei ole merkittävä, mutta prosentuaalisesti tehtäväalueen tulos on kymmenkertainen talousarvioon verrattuna.
Kiinteistötoimen tilikauden tulos oli 1 592 euroa, joka on 67 655 euroa parempi kuin muutetussa
talousarviossa. Kiinteistötoimen tarkoitus on tuottaa kunnan kiinteistöihin liittyviä palveluja ja kustannukset veloitetaan tilojen käyttäjiltä. Tuottojen ja kustannusten tulee vastata toisiaan, jotta kiinteistökulut tulevat kohdistettua tilojen käyttäjille.
Vesi- ja viemärilaitoksen tulos oli -148 329 euroa, joka on 15 075 euroa eli 11 prosenttia heikompi
kuin talousarviossa. Talousarviota suuremmat kulut johtuivat suunnittelemattomista viemärilaitoksen pumppaamoiden korjaustöistä.

Verotulot
-

Kunnan verotulot alittuivat 389 367 euroa, joka on 2,2 prosenttia talousarviosta. Verotilitysten
määrä vaihteli suuresti vuoden 2019 aikana, eikä vuoden aikana tehty määrärahamuutoksia verotuloihin.

Valtionosuudet
-

Kunnan valtionosuudet ylittyivät 763 175 euroa. Kunta sai 600 000 euron suuruisen harkinnanvaraisen valtionosuuden. Muilta osin valtionosuudet toteutuivat 163 175 euroa korkeampina kuin oli
budjetoitu.

Rahoitustuotot ja kulut
-

Kunnan korko- ja rahoitustuotot olivat 77 929 euroa korkeammat kuin talousarvioon oli budjetoitu.
Ylitys muodostuu suurimmalta osin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osinkotuotosta sekä Metsäliitto
Osuuskunnan korkotuotoista.
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-

Kunnan korko- ja rahoituskulut olivat 62 156 euroa alemmat kuin budjetoitu. Talousarviossa oli varauduttu korkeampiin korkoihin kuin mitä tilikauden aikana lainoista maksettiin.

Talouden tasapainotus
Vesilahdella on käytössä mahdollisuus vaihtaa lomarahat vapaaksi edellyttäen, että se ei aiheuta työyksiköissä sijaisten tarvetta. Myös ostovapaiden ottaminen on mahdollista. Ostovapailla tarkoitetaan menettelyä, jossa palkattomista vapaista saa palkkioksi ylimääräisiä palkallisia päiviä.
Vuonna 2019 lomarahoja vaihtoi vapaaksi 2 henkilöä ja vaihdettuja päiviä oli yhteensä 18 kappaletta. Ostovapaita käytti 27 henkilöä. Vaihdettuja päiviä oli 170 ja näistä myönnettiin 34 bonuspäivää.
Kunnanvaltuusto on 26.3.2018 §12 tehnyt tasapainotuspäätöksiä, joista vuotta 2019 koskee sivistystoimen
euromääräinen 24 500 euron säästötavoite. Sivistystoimen tasapainotustoimenpiteiden kokonaismäärä oli
yhteensä 89 000 euroa ja niistä 64 500 euroa kohdistui vuodelle 2018. Toimenpiteet koskivat kotihoidontuen vähentämistä, seutusopimuksen varauksen vähentämistä, kouluohjaajan vähentämistä ja Ahtialan
päiväkodin aukioloaikojen vähentämistä. Toimenpiteet ja päätöksen mukainen säästö toteutui vuonna
2019.
Vuoden 2019 aikana tehtiin tasapainotustyötä, johon liittyvät päätökset tehtiin valtuustossa 2.12.2019
§269. Toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2020-2022 ja kolmen vuoden yhteenlaskettu talousvaikutus on yhteensä 477 000 euroa. Kunnan talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020-2022 mukaan kunnan vuodet 2020 ja 2021 ovat alijäämäisiä ja yhteenlaskettu alijäämä on 1,2 miljoonaa euroa. Vaikka jälkimmäinen
suunnitelmavuosi onkin hieman ylijäämäinen, ei kunnan talous ole tasapainossa talousarvio- ja suunnitelmavuosina.
1.3.3 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa
Kunta hankki Sarastia Oy:n osakkeita ja ulkoisti kirjanpidon Sarastia Oy:lle syksyllä 2019. Kirjanpidon ulkoistamiseen ei liittynyt henkilöstön siirtymistä.
Kunnanhallitus päätti 9.12.2019 §296 esittää kunnanvaltuustolle, että se perustaa kaasuputken rakentamista varten Lempäälän Lämpö Oy:n kanssa yhteisyrityksen 50/50 omistussuhteessa. Yhtiön perustamiseen liittyy myös lainan takaaminen. Kunnanvaltuusto päätti 27.1.2020 § asiasta kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.
1.3.4 Kunnan henkilöstö
Voimassaolevien palvelussuhteiden määrä vuodenvaihteessa 31.12.2019 oli 192. Luku sisältää kaikki kyseisenä ajankohtana virka- ja työsuhteessa kuntaan olleet henkilöt, mukaan lukien työllistetyt ja oppisopimussuhteiset. Voimassaolevien palvelussuhteiden määrä on laskenut vuoden takaisesta tilanteesta, jolloin
palvelussuhteiden määrä oli 197.
Vakituisia työntekijöitä kunnassa oli 162 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut samassa
suhteessa kuin henkilöstön määrä kokonaisuudessaan. Henkilöstön keski-ikä oli 46,2 vuotta.
Kunnan henkilöstö
Henkilöstön määrä
vakituiset
määräaikaiset
Keski-ikä
Sairauspoissaoloprosentti
Henkilöstökulut

2019

2018

2017

192

197

197

162

164

169

30

33

28

46,21

45,29

45,03

4,64

5,65

5,30

8 209 126 8 006 604 7 762 830

Taulukko: Kunnan henkilöstötiedot
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Henkilöstökulut vuonna 2019 olivat 8 209 126 euroa, josta palkat ja palkkiot olivat 6 614 858 euroa ja henkilösivukulut 1 594 267 euroa. Henkilösivukulujen määrä laski edeltävään vuoteen nähden 4 030 euroa.
Vuonna 2019 keskimääräiset kuntatyönantajan henkilösivukulut laskivat 24,29 prosenttiin, kun vuonna
2018 kulut olivat keskimäärin 25,29 prosenttia. Sosiaalivakuutusmaksurasite laski keskimäärin 1,0 prosenttiyksiköllä ja maksujen alennus muodostui lähinnä eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun laskusta. Kuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksujen lasku vaikuttaa myös Vesilahden henkilösivukulujen
määrään.
Kunta laatii erillisen henkilöstöraportin, jossa esitetään yksityiskohtaisemmat tiedot henkilöstöön liittyvistä
tunnusluvuista.
1.3.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä kunnan muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista
Suomen kuntien tulevaan kehitykseen vaikuttavat olennaisesti muutokset toimintaympäristössä. Toimintaympäristöön vaikuttavat mm. mahdolliset kuntiin kohdistuvat taloudelliset toimenpiteet valtion taholta ja
lainsäädännölliset muutokset kuten mitoitusmuutokset, palveluiden piirissä olevien kuntalaisryhmän laajentaminen ja kunnille annettavat lisätehtävät. Valtionosuuksien kehitys vaikuttaa keskeisesti kunnan talouteen.
Vuoden 2020 alkupuolella alkanut koronaviruspandemia tulee vaikuttamaan niin Vesilahden kuin koko
Suomen ja maailman talouteen.
Vesilahden kunnan taloudellinen tilanne on haastava. Kunnan vuoden 2019 muutettu talousarvio oli 1,41
miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta tulos päätyi lopulta 14 101 euroa positiiviseksi. Talousarvion mukainen tuloslaskelman alijäämä olisi johtanut siihen, että kunnan tase olisi muuttunut tilikaudella 755 074 euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2020 talousarvion mukainen alijäämä on 822 751 euroa ja talouden toteutuessa talousarvion tai sitä heikommalla tasolla kunnan tase muuttuu alijäämäiseksi. Kunnan lainamäärä
kasvoi tilikaudella 3 miljoonalla eurolla ja asukaskohtainen lainamäärä kasvoi 800 eurolla. Kunnan tuorein
tasapainottamisohjelma hyväksyttiin joulukuussa 2019. Vuonna 2020 talouden tehostamista tavoitellaan
mm. kouluverkkoselvityksellä, kiinteistöjen salkutuksella ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen
liittyvällä selvityksellä.
Korkoriskin hallitsemiseksi kunnalla on koronvaihtosopimus, joka on otettu suojaustarkoituksessa. Suojauksen tavoitteena on suojata kunnan nykyisiä sekä tulevia talousarvioon perustuvien vaihtuvakorkoisten
vastuiden korkoriskiä. Sopimus on tehty toukokuussa 2015, sen voimassaolo alkaa 13.5.2020 ja päättyy
12.5.2045. Sopimuksen laskennallinen pääoma on 5,0 miljoonaa euroa.
Vahinkoriskeihin liittyen kunnassa on arvioitu keväällä 2020 vakuutusten kattavuutta. Vakuutusturva päivitetään ja kilpailutetaan kevään 2020 aikana.
1.3.6 Ympäristöasiat
Vesilahden kunnan alueella on runsaasti järviä ja vapaa-ajanasutusta. Vesistöjen laatua tarkkaillaan säännöllisesti vuosittain vesistötarkkailuohjelman mukaisesti. Vesistöihin ei kohdistu pistekuormitusta tai muita
merkittäviä yksittäisiä riskejä Vesilahdella, mutta hajakuormitus ja haja-asutuksen jätevedet sekä taajamista tulevat hulevedet aiheuttavat ravinne- ja mikrobikuormitusta vesistöissä. Vesilahden kirkonkylän uimarannalla tehdään vuosittain kesällä sinileväseurantaa ympäristönsuojelun puolesta.
Vesilahden kunnan alueella on yksi luokiteltu Vakkalan pohjavesialue, joka on luokiteltu yhdyskunnan vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (II-luokka). Luokitus päivitettiin vuonna 2019 Pirkanmaan
ELY-keskuksen toimesta. Vakkalan pohjavesialue on pienialainen ja sille sijoittuu ainoastaan vähän hajaasutusta. Vuoden 2020 aikana on tarkoitus tarkastella pohjavesialueella olevia mahdollisia ympäristöriskejä. Haja-asutusta koskien pohjaveden suojelusta on säädetty Vesilahden kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (mm. öljyjen ja kemikaalien varastointi ja jätevesien käsittely).
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Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvia ympäristölupa- tai rekisteröintivelvollisia toimintoja oli vuonna 2019 Vesilahdella 14 kpl. Ne ovat suurimmaksi osaksi pieniä yrityksiä, joilla
on kiviaineksen louhintaa, ampumaratatoimintaa, eläinsuojia, polttonesteiden jakeluasemia sekä jätteen
käsittelytoimintaa. Vuonna 2019 kunnan ympäristönsuojelu teki 10 valvontaohjelmaan perustuvaa tarkastusta. Vesilahden kunnan alueelle ei sijoitu muita suurempia ympäristöriskejä aiheuttavia toimintoja. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valvomiin kohteisiin lukeutuu Vesilahden kunnasta
yksi puuperäisen jätteen käsittelytoiminta.
Toimintojen osalta merkittävimpiä riskejä liittyy polttonesteiden varastointi- ja jakelutoimintaan maaperän
pilaantumisriskin muodossa. Yleisesti kunnan valvomien sekä luvanvaraisten ja rekisteröitävien että muiden laitosten ja toimintojen aiheuttama mahdollinen pilaantuminen rajoittuu laitosten ja toimipaikkojen lähiympäristöön. Polttonesteiden jakelutoimintaa lukuun ottamatta toiminnat sijoittuvat pääosin haja-asutusalueelle, jolloin pilaantumiselle herkkiä kohteita ei ole niin paljon kuin asutuksen ollessa taajaa. Toiminnoista muutamat sijoittuvat vesistön läheisyyteen.
1.3.7 Muut ei-taloudelliset asiat
Kunnanhallituksen tietoon ei ole tullut korruptioon, lahjontaan eikä ihmisoikeuksien rikkomiseen liittyviä
asioita.

1.4 Hallituksen selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan on tarkoitus varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten
perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten
päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä
johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista.
Kuntalain mukaan valtuuston tulee hyväksyä perusteet sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Kunnan sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty 25.11.2013 § 86.
Kunnan hallintosäännön 9. luvun 1 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä mm. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat
ohjeet ja menettelytavat ja vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset
riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan.
Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen
Hallintokuntien toimintaa ohjaavat lait ja asetukset sekä kunnan hallintosääntö, strategia ja talousarvio.
Toimialajohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuiden järjestämisestä omalla toimialallaan.
Viranhaltijapäätökset on ohjeistettu käsittelemään lautakunnissa mahdollista otto-oikeutta varten. Kunnanhallitus ei käyttänyt otto-oikeutta viranhaltijapäätöksistä vuonna 2019.
Kunnassa on tehty riskikartoitus vuonna 2018. Kartoituksessa tunnistettiin mm. seuraavia riskejä: vanhojen
kiinteistöjen mahdolliset kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat, avainhenkilön äkillinen työpanoksen menettäminen, henkilövalinnan epäonnistuminen ja mahdolliset kunnan kannalta epäedulliset päätökset.
Kunnassa ei ole käytössä asiahallintaohjelmaa ja viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat laaditaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Kunnassa on tullut esiin vuonna 2018 tapaus, jossa viranhaltijapäätösten laadinnassa ja
arkistoinnissa havaittiin puutteita. Asian käsittely on jatkunut vuonna 2019. Asiahallintaohjelma otetaan
käyttöön vuoden 2020 aikana. Asiahallintajärjestelmällä pyritään varmentamaan kunnalle tulevien ja kunnassa laadittavien asiakirjojen asianmukainen luettelointi ja säilyttäminen.
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Sivistystoimessa strateginen johtaminen ja kehittäminen on pohjautunut valtakunnallisiin, seudullisiin ja
kunnan omiin suunnitelmiin, sääntöihin ja ohjeistuksiin. Sivistystoimen suunnitelmia ja ohjeistuksia päivitetään vuosittain tai tarvittaessa. Kehittämissuunnitelmat ovat yleensä 2-3-vuotisia pidemmän aikavälin ohjaavia asiakirjoja. Kouluilla on lisäksi lukuvuosisuunnitelma ja päiväkodeilla toimintasuunnitelma, johon on
kuvattu keskeiset toiminnat. Sivistyslautakunta hyväksyy lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmat vuosittain. Uutena vuonna 2019 otettiin käyttöön sivistystoimen visio, jonka tekemiseen osallistui laajasti lapset ja nuoret,
henkilöstö, kuntalaiset ja eri tahot. Sivistystoimen visio ja siitä saatu materiaali ohjaavat toiminnan kehittämistä. Esimies-, kehittäjä- ja johtotiimit käyvät jatkuvasti keskustelua toiminnan kehittämisestä ja myös
epäkohdista. Yhdessä sovitaan toimintaohjeita ja linjauksia, joilla pyritään laadukkaaseen työhön.
Talouden ja varojen käytön valvonta
Esimiehet ja vastuualueen henkilöt seuraavat talouden toteutumaa omien vastuualueidensa osalta talouden seuranta- ja raportointijärjestelmän avulla. Kunnanhallitus ja lautakunnat seuraavat talouden toteutumaa kokouksissaan.
Kunnan talouden prosesseissa ja raportoinnissa on havaittu kehittämistarpeita. Kunnan talouspäällikön
työpanosta on käytetty elokuuhun 2019 asti kirjanpidon laatimiseen. Talouspäällikön siirryttyä muihin tehtäviin kunnan kirjanpito ulkoistettiin Sarastia Oy:lle ja lokakuussa 2019 rekrytoidun talouspäällikön tehtävien pääpaino on taloushallinnon kehittämisessä. Taloushallinnon palveluihin liittyen selvitetään myös johdon raportointivälineiden mahdollisuuksia. Talouteen liittyvää kouluttamista on lisätty ja talouden seurantaan ja viestintään panostetaan vuonna 2020 mm. kolmannesvuosittain laadittavilla osavuosikatsauksilla.
Vesilahden kunnassa on vuonna 2019 päätetty siirtyä talouspalveluiden osalta ulkoistettuihin talous- ja
palkkahallinnon palveluihin. Muutos katsottiin olennaiseksi osaksi riskienhallintaa palkanlaskennan ja taloushallinnon tehtävien haavoittuvuuden osalta. Muutos palveluihin tapahtuu vuoden 2020 aikana.
Riskienhallinnan järjestäminen
Hallintokunnilla on omia, hallintokuntien tyypillisimpiin riskeihin kohdistuvia riskien hallintatapoja/-ohjelmia,
kuten tukipalvelujen omavalvontasuunnitelma ja eri hallinnonalojen turvallisuussuunnitelmat.
Teknisessä toimessa on tunnistettu merkittäväksi riskiksi kunnan ikääntyvät kiinteistöt ja niiden sisäilma.
Sisäilmatyöryhmä kokoontui kolme kertaa vuoden 2019 aikana. Sisäilmatyöryhmä käsittelee ajankohtaisia
kiinteistöihin liittyviä ongelmia. Yhtenäiskoulun vanhan osan sisäilmatutkimukset, remontointi ja seuranta
ovat vielä kesken, eikä yhtenäiskoulun vanhan osan sisäilman terveydestä ei voida vielä varmistua. Toiminnan kehittämiseen tiedotuksen, toimenpiteiden ja seurannan osalta tulee edelleen kiinnittää huomioita.
Teknisellä toimella on käytössä kiinteistöhallinnon järjestelmä Buildercom, johon kiinteistöjen käyttäjät voivat tehdä vikailmoituksia. Järjestelmää ei ole kuitenkaan otettu käyttöön kattavasti. Järjestelmän käyttöön
tullaan panostamaan vuoden 2020 aikana mm. lisäämällä opastusta ja laajentamalla käyttö kiinteistöihin
ja liikenneväyliin liittyvän kuntalaispalautteen keräämiseen.
Olemassa olevassa infrassa on todettu taloudellisia riskejä. Vuoden aikana tehdyissä töissä on havaittu
puutteita kaava-alueilla sijaitsevien teiden rakennekerroksissa, putkien sijoittamisessa ja teiden leveyksissä. Em. rakennepuutteiden vuoksi teitä ei voida asfaltoida ja tien kunnossapitoon kuluu normaalia enemmän rahaa.
Vesihuollossa on tunnistettu riski siinä, että kunnalla ei ole toiminnassaan omaa vedenottoa, eikä jätevedenpuhdistamoa. Sulkavuoden uuden puhdistamon viivästyminen ja kustannusten merkittävä nousu vaikuttavat Vesilahdelle tuleviin kustannuksiin. Yhdysviemärin viivästyminen ja kustannusten merkittävä
nousu tuovat Vesilahdelle myös lisäkustannuksia. Merkittävä ongelma talousveden saannissa tai jätevedenpuhdistuksessa toisi Vesilahdelle ylimääräisiä kustannuksia.
Sivistyspalveluissa turvallisuussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja ne käydään läpi vuosittain henkilöstön
kanssa. Poistumisharjoitukset tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Henkilökunta on kouluttautunut
turvallisuus- ja ensiapuasioissa. Riskien kartoitukset on tehty ja niitä päivitetään vuosittain.
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Turvallisuuden poikkeamisilmoituksille on lomake. Aggressiivisesti käyttäytyvien oppilaiden määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Kouluissa välitunneilla ja iltapäivätoiminnassa sattuu suurin osa oppilaisiin kohdistuvista tapaturmista. Koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti on oppilaille myönnetty koulukuljetukset. Sivistyslautakunta on kartoittanut myös vaaralliset tiet, joiden perusteella oppilas on saanut
koulukuljetuksen. Koulukuljetusten odotusaika on valvottua.
Kunnan vuotuisessa vakuutuspalaverissa alkuvuodesta 2020 todettiin, että kunnan toimintaa ei ollut vakuutettu kattavasti toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi ja vakuutukset sisälsivät vanhentunutta tietoa ja
osittain matalia vakuutussummia. Vakuutukset kilpailutetaan keväällä 2020 päivitetyillä tiedoilla ja kilpailutuksen perusteella on tarkoitus laatia uudet vakuutussopimukset alkamaan viimeistään 1.10.2020.
Henkilöstöresurssin vähyys aiheuttaa riskin kaavoituksen jatkuvuudelle.
Tukipalveluiden osalta suurin riski on henkilöstöresurssien riittävyys. Ruokapalveluhenkilökuntaa on saatavilla erittäin vähän valtakunnallisesti. Ravitsemusala ei vedä toisen asteen koulutuksessa opiskelijoita, ja
työvoimapula näkyy kaikilla alan toimijoilla, erityisesti kunta-alalla, jossa palkkataso on pienempi kuin yksityisillä toimijoilla. Vuonna 2019 tämä riski toteutui siltä osin, että tukipalveluissa oli monipalvelutyöntekijän
tehtävä täyttämättä koko vuoden, koska tehtävään ei saatu rekrytoitua tekijää suoraan kunnan työntekijäksi
eikä saatavilla ollut myöskään vuokratyövoimaa. Riskiä pyritään purkamaan lisäämällä oppilaitosyhteistyötä.
Sopimukset
Vuoden aikana on todettu, että kaikkea kunnan sopimusaineistoa ei ole Therefore-järjestelmässä. Asiaan
tullaan kiinnittämään huomiota asiahallintajärjestelmän käyttöönotossa ja tiedonohjaussuunnitelman laadinnassa.
Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n kilpailuttamien puitesopimusten noudattamisessa on todettu parantamisen varaa.
Omaisuuden hankinnan, luovutusten ja hoidon valvonta
Hallintosäännössä on määritelty ratkaisuvalta hankintojen ja luovutusten osalta. Kilpailuttaminen hoidetaan
hankintalain ja kunnan hankintaohjeiden mukaisesti. Hankinnoissa käytetään pääsiassa Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:n hankintapalvelua ja kilpailutettuja puitesopimuksia. Vuonna 2019 on hankittu sähköinen hankintojen kilpailutusohjelma, jolla pystytään tekemään kilpailutuksia sähköisesti myös kunnan oman
henkilöstön toimesta.
Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja sisäisen valvonnan kehittäminen
Sisäinen valvonta on ollut pääosin hyvällä tasolla ja havaittuihin epäkohtiin on pyritty reagoimaan nopeasti
sekä laatimaan toimintasuunnitelma havaitun riskin madaltamiseksi. Henkilökunnan vakiinnuttamisella ja
suunnitelmallisella työllä pyritään estämään toiminnallisia riskejä, jotka voivat vaikuttaa kuntalaisten saamaan palvelun laatuun ja määrään. Sisäilmatyöryhmän kokoontumista, tiedotusta ja seurantaa tulee kehittää.
Riskienhallintaa tehostamaan otetaan vuonna 2020 käyttöön Granite-riskienhallintaohjelmisto. Lisäksi kunnan sisäisen valvonnan ohjeet tullaan päivittämään.

1.5 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
Tilikauden tuloksen muodostuminen kuvataan tuloslaskelmassa ja toiminnan rahoitus rahoituslaskelmassa. Molempien laskelmien ja niistä laskettavien tunnuslukujen tehtävänä on osoittaa, miten kunnan
rahoitus on riittänyt tilikaudella.
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1.5.1 Tuloslaskelma 2019 ja sen tunnusluvut
Tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettaviin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli
toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään lisäksi tuloslaskelman
eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja.
Tuloslaskelma (ulkoiset, 1000 eur) ja tunnusluvut
2019

2018

1 000 €

1 000 €

3 011

2 893

0

17

Toimintakulut

-26 989

-26 935

Toimintakate

-23 978

-24 025

16 961

16 233

8 515

7 554

4

5

Muut rahoitustuotot

104

136

Korkokulut

-61

-40

-3

-1

1 542

-138

-1 567

-1 532

-25

-1 670

Tilinpäätössiirrot

39

39

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

14

-1 631

Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot

Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan
kuluista. Toimintatuotot ja -kulut toteutuivat lähes vuoden 2018 tasossa (toimintatuotot 118 000 euroa korkeammat ja -kulut 55 000 euroa korkeammat) ja toimintakate parani vuoteen 2018 nähden 46 000 eurolla.
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuoden 2018 tilinpäätöksen
vuosikate oli 138 000 euroa negatiivinen ja vuosikate parani 1 679 000 eurolla. Vuoden 2019 vuosikate ei
riittänyt kattamaan poistoja.
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan
omaa pääomaa. Kunnan tilikauden ylijäämä on 14 100,77 euroa.
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate, euroa/asukas
Asukasmäärä

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100xtoimintatuotot/(toimintakulut - valmistus omaan käyttöön)

2019

2018

11,2

10,7

98

-9

354

-31

4359

4396
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Tunnusluvun arvoon vaikuttaa kunnan toimintojen organisointi kuten toimintojen yhtiöittäminen ja kuntien
välinen yhteistoiminta. Erot toimintojen organisoinnissa selittävät kuntakohtaisia tunnusluvun eroja.
Vuosikate prosenttia poistoista
=100xvuosikate/poistot ja arvonalentumiset
Tunnuslukua tulkitaan siten, että jos tunnusluvun arvo on 100%, oletetaan kunnan tulorahoituksen riittävän.
Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista
investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka
saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja rahoitusosuudet.
Vuosikate euroa/asukas
Tunnuslukua käytetään yleisesti tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikkia kuntia
koskevaa tavoitearvoa ei kuitenkaan voida antaa.
1.5.2 Rahoituslaskelma 2019 ja sen tunnusluvut
Rahoituslaskelmassa esitetään kunnan tilikauden aikaiset rahanlähteet ja niiden käyttö. Rahoituslaskelma
kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin eli sitä, miten kunnan rahavarat muuttuvat toiminnan johdosta tilikauden aikana. Tuloslaskelman ja taseen tavoin rahoituslaskelmassa esitetään
ainoastaan kirjanpidon erät, jotka ovat syntyneet liiketapahtumista kunnan ja kuntaan kuulumattomien toimijoiden välillä.
Toiminnan rahavirta, tulorahoitus, kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Se kertoo siitä, kuinka paljon varsinainen toiminta on tuottanut tilikauden aikana rahavaroja
käytettäväksi investointeihin ja rahoituksellisen aseman muutokseen.
Investointien rahavirta kuvaa pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeihin käytetyn ja niiden myynnistä saadun rahan vaikutusta rahavaroihin.
Rahoituksen rahavirta kuvaa niitä rahavirtoja, jotka on tarvittu varsinaisen toiminnan ja investointien rahoittamiseksi sekä rahoitusaseman muuttamiseksi tilikauden aikana.

20

Rahoituslaskelma (1000 eur) ja tunnusluvut
2019

2018

1 000 €

1 000 €

1 541

-138

-132

-57

-835

-1 672

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot

2

398

219

60

Toiminnan ja investointien rahavirta

795

-1 409

4 000

0

-1 110

-1 511

Lyhytaikaisten lainojen muutos

0

1 800

Muut maksuvalmiuden muutokset

-968

538

Rahoituksen rahavirta

1 922

827

Rahavarojen muutos

2 717

-582

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys

Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

3575

858

858

1440

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
2019

2018

Toiminnan ja investointien
rahavirran kertymä 5 vuodelta, t€

1 071

1149

Investointien tulorahoitus, %

185,2

-10,8

0,7

-0,1

Laskennallinen lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä

45

10

4359

4396

Rahoituslaskelman välitulos toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa
olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä (5) vuodelta
Tunnusluvun avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä aikavälillä.
Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.
Investointien tulorahoitus
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Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.
Laskennallinen lainanhoitokate
= (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + laskennalliset lainanlyhennykset)
Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten
sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman
hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.
Kassan riittävyys
= 365 pv x rahavarat 31.12./kassasta maksut tilikaudella
Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla. Kassastamaksuina käytetään kuukauden kassastamaksuja ja päiväkertoimena 30 pv.

1.6 Rahoitusasema ja sen muutokset
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VASTAAVAA

2019

2018

1 000 €

1 000 €

197

251

197

251

22 235

23 085

A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettom at hyödykkeet
2. Muut pitkävaikutteis et m enot
II Aineellis et hyödykkeet
1. Maa- ja ves ialueet
2. Rakennuks et

3 681

3 331

14 401

15 577

3 836

3 833

4. Koneet ja kalus to

101

142

6. Ennakkom aks ut ja kes kener. hankinnat

216

202

2 890

2 807

2 890

2 807

58

58

58

58

5 836

2 640

Pitkäaikais et s aam is et

673

943

3. Muut s aam is et

673

943

1 588

839

1. Myyntis aam is et

540

530

2. Lainas aam is et

0

50

3. Muut s aam is et

214

67

4. Siirtos aam is et

834

192

3. Kiinteät rakenteet ja laitteet

III Sijoituks et
1. Os akkeet ja os uudet
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
3. Muut toim eks iantojen varat
C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Saam is et

Lyhytaikais et s aam is et

IV Rahat ja pankkis aam is et
VASTAAVAA YHTEENSÄ

3 575

858

34 791

28 841

2019

2018

1 000 €

1 000 €

A OMA PÄÄOMA

9 353

9 339

I Perus pääom a

8 684

8 683

VASTATTAVAA

655

2 286

14

-1 631

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET

57

96

1. Pois toero

57

96

C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

61

61

3. Muut toim eks iantojen pääom at

61

61

IV Edell. tilikaus ien yli-/alijääm ä
V Tilikauden yli-/alijääm ä

D VIERAS PÄÄOMA
7 705

4 709

2. Lainat rahoitus - ja vakuutus laitoks ilta

6 083

3 180

7. Liittym is m aks ut ja m uut velat

1 622

1 529

14 042

14 636

10 000

10 000

997

1 010

I Pitkäaikainen

II Lyhytaikainen
1. Joukkovelkakirjalainat
2. Lainat rahoitus - ja vakuutus laitoks ilta
5. Saadut ennakot
6. Os tovelat
7. Muut lyhytaikais et velat
8. Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

0

12

1 678

1 800

133

159

1 234

1 655

31 218

28 841
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TASEEN TUNNUSLUVUT
2019

2018

Omavaraisuusaste, %

30,1

32,7

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

76,3

72,5

Kertynyt yli- ja alijäämä, 1000 €

669

655

Kertynyt yli- ja alijäämä, €/asukas

154

149

17 080

14 190

3918

3228

Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainakanta 31.12. €/asukas
Lainat ja vastuut, 31.12.

19 013 376 16 132 159

Lainat ja vastuut, eur/asukas
Asukasmäärä

4 362

3 670

4359

4396

Omavaraisuusaste
= 100x (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/(koko pääoma-saadut ennakot)
Tunnusluku mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70
prosentin omavaraisuutta. 50 prosentin tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.
Suhteellinen velkaantuneisuus
= 100x (vieras pääoma-saadut ennakot)/käyttötulot
Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien välisessä
vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta
tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)
= edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko
on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.
Lainakanta 31.12.
= vieras pääoma - (saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat)
Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Kunnan lainamäärä nousi tilikauden aikana.
Lainat ja vuokravastuut 31.12.
= vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) + vuokravastuut
Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden määrä
huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena.
Lainasaamiset
= sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.
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1.7 Kokonaistulot ja -menot 2019
Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät
vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa
varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.
TULOT

1 000 €

Toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet

16 960 633
8 515 140
3 693
103 836

Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutusvoitot

Toimintakulut
Korkokulut
Muut rahoituskulut

26 989 506
60 571
2 873

Investoinnit
Investointimenot

834 912

Rahoitustoiminta
-132 366

Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot

1 000 €

Toiminta
3 011 135

Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

MENOT

Pitkäaikaisten lainojen
vähennys
Kokonaismenot yhteensä

1110000
28 997 862

2 400
218 670

Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Kokonaistulot yhteensä

4 000 000
32 683 141

Täsmäytys:
Kokonaistulot - Kokonaismenot
Rahavarojen muutos - Muut
maksuvalmiuden muutokset

=32 683 140 - 28 997 862 = 3 685 279
=2 717 006 - (-968 273) = 3 685 279

1.8 Kuntakonsernin toiminta ja talous
1.8.1 Kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt ja arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kunnan osuus kolmesta kuntayhtymästä (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pirkanmaan liitto ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä). Vuonna 2019 Vesilahden kunnalla ei ole ollut tytäryhtiöitä ja kunnan omistusosuus kuntayhtymistä on suurimmillaankin 1,13 %.
Kunnanhallitus päätti 9.12.2019 §296 esittää kunnanvaltuustolle, että se perustaa kaasuputken rakentamista varten Lempäälän Lämpö Oy:n kanssa yhteisyrityksen 50/50 omistussuhteessa. Yhtiön perustamiseen liittyy myös lainan takaaminen. Kunnanvaltuusto päätti 27.1.2020 § asiasta kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Tilinpäätöksen laadintahetkeen mennessä yhtiötä ei ole perustettu.
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1.8.2 Konsernin tuloslaskelma 2019 ja sen tunnusluvut
Tunnuslukujen kaavat on esitetty edellä kunnan tunnuslukujen yhteydessä.
1.1.2018-31.12.2018
1 000 €

1.1.2019-31.12.2019
1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Omistuksen eliminointierot
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

9 440
-33 147
1
-23 706
16 233
7 555

9 862
-33 452
8
-23 582
16 961
8 515
5
108
-84
-34

-6
1 888

-1 818
-1

-1 818
70
-2
-11
-2
-19
36

6
137
-56
-28

-1 792
0

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate euroa/asukas
Asukasmäärä

2019
29,5 %
103,9 %
433
4359

1.8.3 Konsernin rahoituslaskelma 2019 ja sen tunnusluvut
Tunnuslukujen kaavat on esitetty edellä kunnan tunnuslukujen yhteydessä.

2018
28,5 %
7,9 %
32
4396

59
141

-1 792
-1 651
0
-15
0
-22
-1 688
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2019
1 000 €
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen lisäys
Antolainauksen vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta

2018
1 000 €

1 888
-11
-226

1 652

-1 515
2
233

-1 280
372

-2
1

-1

4 616
-1 213
1

3 403
2 512

-14
-3
-229
-512

-758
2 647

Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

141
-15
-10

-2 564
398
61

116

-2 105
-1 989

1
0

1

748
-1 553
1 791

6
-5
-310
753

987
-114

445
1 319

3 018

4 243
1 225

3 018

-670

1 225
1 894

-670

KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen
kertymä 5 vuodelta
Investointien tulorahoitus, %
Laskennallinen lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pvä

2019

2018

-597 489,07
-125 %
0,8
43

-969 529,81
-7 %
0,1
12

1.8.4 Konsernitase 2019 ja sen tunnusluvut
Tunnuslukujen kaavat on esitetty edellä kunnan tunnuslukujen yhteydessä.
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31.12.2019

31.12.2018

1000 €

1000 €

PYSYVÄT VASTAAVAT

28 598

28 994

Aineettomat hyödykkeet

378

416

VASTAAVAA

17

17

339

397

22

2

Aineelliset hyödykkeet

26 216

26 660

Maa- ja vesialueet

3 780

3 425

16 756

17 571

3 953

3 899

390

410

Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut

Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat
Sijoitukset

2

2

1 334

1 353

2 004

1 917

47

43

1 944

1 861

Lainasaamiset

7

8

Muut saamiset

6

4

Osakkuusyhteisöosakkeet
Muut osakkeet ja osuudet

103

112

Valtion toimeksiannot

45

54

Muut toimeksiantojen varat

58

58

7 131

3 883

80

77

80

77

2 808

2 582

689

958

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Muut siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

1

3

676

955

12

0

2 119

1 624

930

1 163

Lainasaamiset

0

50

Muut saamiset

300

143

Siirtosaamiset

890

267

16

22

16

22

4 227

1 203

35 833

32 990

Rahoitusarvopaperit
Joukkovelkakirjasaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
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VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

31.12.2019

31.12.2018

1000 €

1000 €

9768

9 731

8 683

8 683

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat

2

2

Arvonkorotusrahasto

2

2

Muut omat rahastot

2

2

1 043

2 730

36

-1 688

VÄHEMMISTÖOSUUDET

122

101

PAKOLLISET VARAUKSET

191

273

191

273

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

125

148

Lahjoitusrahastojen pääomat

18

33

106

116

VIERAS PÄÄOMA

25 627

22 736

Pitkäaikainen

10 131

6 679

7 194

3 783

Peruspääoma

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

Muut pakolliset varaukset

Muut toimeksiantojen pääomat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

2

3

Lainat muilta luotonantajilta

1 284

1 329

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat

1 648

1 562

2

3

15 496

16 056

10 000

10 000

1 091

1 067

46

33

4

16

2 021

2 191

293

298

2 024

2 435

17

16

35 833

32 990

Lainat julkisyhteisöiltä

Laskennalliset verovelat
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Laskennalliset verovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €
Konsernin lainat, €/asukas
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €
Konsernin lainat ja vuokravastuut 1000 €
Konsernin lainat ja vuokravastuut €/asukas
Kunnan asukasmäärä

2019
27,6 %
72,5 %
1 079
247
19 620
4 501
7
23 938
5 492
4359

2018
29,8 %
68,4 %
1 042
237
16 217
3 689
8
20 449
4 652
4396

1.9 Tilikauden tuloksen käsittely
Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä.
Kunnanhallitus esittää valtuustolle tilikauden tuloksen, -25 021,43 euroa, käsittelyksi seuraavaa:
1. tuloutetaan tehtyjä poistoeroja 39 122,20 euroa
2. tilikauden ylijäämä 14 100,77 euroa siirretään tilikauden yli-/alijäämätilille.
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2 KUNNAN STRATEGIAN SEURANTA
Vuosien 2016-2021 kuntastrategiassa on kunnan tulevaisuudenkuva määritetty seuraavasti:
Vesilahti on turvallinen modernin maaseutumainen itsenäinen kunta. Yhteisöllinen ja viihtyisä
Vesilahti tarjoaa asukkailleen arjen tärkeimmät peruspalvelut. Kunnassa on hyvä asua, yrittää
ja harrastaa. Kaunis ja puhdas luonto peltoineen, metsineen ja vesistöineen on voimavaramme. Vetovoimainen Vesilahti tarjoaa Tampereen kaupunkiseudulla luonnonläheisen
vaihtoehdon.
Kunnan arvoiksi on määritetty luonnon ja maaseudun arvostus, elämisen ja asumisen turvallisuus sekä
yhteisöllisyys ja yhteinen vastuu.
Vuosien 2016-2021 kuntastrategiassa on määritetty Vesilahdelle seuraavat pääpainopistealueet:



hyvinvoinnin edistäminen
elinvoiman edistäminen

Pääpainopistealueet

Strategiset linjaukset

hyvinvoinnin edistäminen

Peruspalvelujen kehittäminen
Liikkuva elämäntapa
Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
Luonnon houkuttelevuuden esilletuonti
Avoin, avarakatseinen ja kansainvälinen
ilmapiiri

elinvoiman edistäminen

Elinkeinopalvelujen järjestäminen
Tietoliikenneyhteydet laajasti saatavilla
Matkailuelinkeinon edistäminen
Työllisyyden edistäminen
Yritystonttien aktiivinen tarjonta
Yritysmyönteisen imagon luominen
Asumisen monimuotoisuuden lisääminen
ja asumisen turvaaminen kuntalaisten koko
elinkaaressa yksityisiä palveluja
hyödyntäen
Seudullinen vaikuttaminen ja edunvalvonta

Taulukko: kunnan pääpainopistealueet ja strategiset linjaukset

Vuoden 2019 painopistealueiksi oli määritetty kunnan henkilöstön hyvinvointiin panostaminen, yhteistyö
kolmannen sektorin kanssa ja asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen.
Pääpainopistealueiden strategisista linjauksista johdetut käytännön toimenpiteet ja niiden toteutuminen on
esitetty tehtäväalueiden tekstikohdissa.
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3 KÄYTTÖTALOUDEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN
TOTEUTUMINEN
3.1 Keskusvaalilautakunta
3.1.1 Vaalit

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TP 2018

TA 2019

TA
TA
muutokset muutosten
jälkeen
0
12 000

7 106

12 000

-4 360

-21 269

0

2 746

-9 269

0

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

14 150

2 150

117,92%

-21 269

-11 337

9 932

53,3%

-9 269

2 814

12 083

-30,36%

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Toimintaympäristö: Vuonna 2019 toimitettiin eduskuntavaalit 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit 26.5.2019. Maakuntavaaleja ei toteutettu, koska uudistusta koskeva lainsäädäntö ei tullut voimaan.

3.2 Tarkastuslautakunta
3.2.1 Tarkastuslautakunta
TP 2018

TA 2019

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-13 611

-18 811

TOIMINTAKATE

-13 611

-18 811

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
-18 811
0

-18 811

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

-14 205

4 606

75,51%

-14 205

4 606

75,51%

Toimintaympäristö: Kunnan hallinnon ja talouden arvioinnista ja tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja
tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko kunnan talousarviossa
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu myös kunnan
toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös valvoa
kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Tarkastuslautakunta on kuullut säännöllisesti viranhaltijoita ja
luottamushenkilöitä. Painopistealueena tarkastuksessa oli luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö. Seudulliseen toimintaan osallistutaan mm. puheenjohtajakokousten ja yhteisten koulutustapahtumien muodossa. Tarkastuslautakunta seuraa aktiivisesti kuntien arvioinnin ja tarkastuslautakuntien työskentelyn kehittymistä mm. koulutusten
kautta.
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3.3 Kunnanhallitus
3.3.1 Luottamushenkilöhallinto
TP 2018
TOIMINTATUOTOT

TA 2019

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
0

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

447

0

3 437

3 437

TOIMINTAKULUT

-471 049

-415 297

0

-415 297

-374 395

40 902

90,15%

TOIMINTAKATE

-470 602

-415 297

0

-415 297

-370 958

44 339

89,32%

Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja
Toimintaympäristö: Luottamushenkilöhallinto sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, toimikuntien ja seutukuntayhteistyön toiminnan.
Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.
Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta
ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Kunnanhallituksen alaisena toimii kaavatoimikunta ja elinvoimatoimikunta.
Vesilahti kuuluu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymään ja osallistuu aktiivisesti seutuyhteistyöhön.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Vuoden 2019 aikana laadittiin uusi Vesilahden kuntastrategia
2030. Kunnanvaltuusto hyväksyi strategian 2.12.2019 §47 ja se tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Vuoden 2019 aikana toteutettiin myös talouden tasapainotusprosessi, joka hyväksyttiin 2.12.2019 §47. Tasapainotusohjelman tuloksena vuosille 2020-2022 päätettiin 477 000 euron säästöt.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Vakaa ja hallittu kuntatalous

Toimintasuunnitelma
2019
Kuntaan lisää asukkaita ja
yrityksiä

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

- Velka / asukas ei nouse
- Kriisikunnan tunnusmerkit eivät täyty

- Velka / asukas vuonna
2018: 3228
Velka / asukas vuonna
2019: 3918
Kuntatalous ei kehittynyt
toivotulla tavalla, mutta tulos oli vuoden 2019 talousarvioon nähden 1,3
miljoonaa euroa parempi

Kunnan kokonaisvaltainen
ja suunnitelmallinen kehittäminen

Kuntastrategian 2016–
2021 toteuttaminen

- Kriisikunnan tunnusmerkit eivät täyttyneet
Kuntastrategia uusittiin
vuonna 2019 siten, että
uusi strategia tuli voimaan
vuoden 2020 alusta.
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Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa
yksityisiä palveluja hyödyntäen

Kaavoitus mahdollistaa
asumisen monimuotoisuuden, ml. kerrostalorakentaminen

Asumisen monimuotoisuutta mahdollistavia kaavahankkeita kuten palvelukeskusalue ja Lammasniemi vietiin eteenpäin.
Kunnan rivitalotontteihin
kohdistunut kysyntä kasvoi merkittävästi. Kunnan
maankäytön kehityskuva
valmistuu 2/2020.
Henkilöstön sairaspoissaoloprosentti pienentyi vuodesta 2018.

Henkilöstön hyvinvointiin
panostaminen

Henkilöstön sairauspoissaolot eivät kasva
Henkilöstön lähtövaihtuvuus ei kasva

Lähtövaihtuvuudessa tapahtui nousua vuonna
2019, henkilövaihdoksia
tapahtui.
Luottamushenkilöt ovat
osallistuneet aktiivisesti
seudun toimintaan.

Tietoliikenneyhteydet laajasti saataville
(Kuntastrategia 2016–
2021, elinvoiman edistäminen)
Kuntamyönteisen imagon
luominen

Seudullinen vaikuttaminen
ja edunvalvonta

Luottamushenkilöiden aktiivinen osallistuminen
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja muiden sidosryhmien toimintaan

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

Kolmannen sektorin aktivoiminen Vesilahti 150juhlavuoden järjestelyihin
Valokuituverkoston rakentamisen aloittaminen

Tietoliikenneyhteyksien
kehittäminen

Vesilahti150-juhlavuosi

Yhteishengen lisääminen
(valtuustoseminaarit, rakentava yhteistyö luottamushenkilöiden ja henkilöstön kesken)

Väkilukukehityksen kääntäminen positiiviseksi
Vesilahden myönteinen
näkyvyys tiedotusvälineissä, kunnan sisällä ja
kunnasta ulospäin

Vesilahti 150-juhlavuoden
tavoitteita ei ollut määritelty talousarvioon
Valokuituliittymien myynti
alkaa 2/2020

Mahdotonta arvioida juhlavuoden vaikutusta väkiluvun kehitykseen.
Vuorovaikutusta luottamushenkilöiden ja varsinkin johtoryhmän välillä on
lisätty. Vesilahti on erottunut vuonna 2019 tiedotusvälineissä positiivisesti
uudistuvana kuntana.
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Tunnusluvut
Toiminnallisuus
Väkiluku

TP2018
4396

TA2019
4450

TP2019
4359

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018

TA2019

TP2019

164

164

162

3.3.2 Yleishallinto

TP 2018
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TA 2019

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
85 500

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

99 113

85 500

88 160

2 660

103,11%

-1 011 440

-1 013 520

-20 000

-1 033 520

-1 023 338

10 182

99,01%

-912 327

-928 020

-20 000

-948 020

-935 178

12 842

98,65%

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Toimintaympäristö: Yleishallinto sisältää hallinto- ja talouspalvelut sekä muun yleishallinnon (keskitetty atk, työllisyystyöt, joukkoliikenne, kansainvälinen toiminta ja muu yleishallinto). Yleishallinto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, tiedottamisesta, arkistoinnista sekä asumisasioista ja edistää muiden toimielinten
tavoitteiden toteutumista tuottamalla niille palveluja. Yleishallinnosta käsin hoidetaan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, useimpien toimikuntien ja osin tarkastuslautakunnan sekä sivistyslautakunnan valmistelu-, täytäntöönpanoja sihteeritehtävät.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet:
Julkisen hallinnon organisaatioiden tulee hallita asiakirjatietojaan siten, että niiden käsittelyssä täyttyvät lainsäädännön vaatimukset mm. asiakirjatietojen julkisuuden ja salassapidon sekä säilyttämisen ja hävittämisen osalta. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja parhaillaan eduskunnan valmistelussa oleva tiedonhallintalaki
edellyttävät kunnilta entistä tarkempaa asiakirjatietojen hallintaa. Vesilahden kunnassa ei ole sähköistä asianhallintajärjestelmää. Mm. edellä mainituista velvoitteista johtuen päätös Case M järjestelmän hankkimisesta tehtiin
vuonna 2019. Käyttöönottoprojekti sijoittuu vuoden 2020 puolelle.
Sisäinen viestintä on merkittävä tekijä kunnan organisaation toiminnassa, ja sen toimivuuteen on vastattu intran uudistuksella vuonna 2019.
Seudullinen talous- ja henkilöstöhallinnon selvitys johti Vesilahden kunnan osalta siihen, että kirjanpidon ja maksuliikenteen osalta palvelukokonaisuus päätettiin ulkoistaa Sarastia Oy:lle. Palkkahallinnon osalta kunnassa päätettiin
hakea kumppanivaihtoehtoa, jossa onnistuu tarvittaessa sijaistukset. Molemmilla muutoksilla tähdätään palveluvarmuuteen ja haavoittuvuuden pienentämiseen kriittisten taloushallinnon palveluiden osalta.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Digitalisointi
(Kuntastrategia 2016–
2021, elinvoiman edistäminen)

Toimintasuunnitelma
2019
Digitalisaatiota edistävien
toimenpiteiden tekeminen

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

- Vuonna 2019 otetaan
käyttöön sähköinen asianhallintajärjestelmä ja laaditaan tiedonohjaus-

- Työn alla, otetaan käyttöön vuonna 2020.
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suunnitelma kaikkiin hallintokuntiin
- Vuonna 2019 uudistetaan kunnan intranet

Tietosuojan, tietoturvallisuuden ja ICT-tietämyksen lisääminen henkilöstön keskuudessa

Kunnan oma ICT-seuranta-ryhmä, jossa ovat
edustajat kaikista hallintokunnista

EU:n tietosuoja-asetuksen
huomioinen kunnan toiminnassa

Joukkoliikenteen nykyisen
palvelutason turvaaminen
/ lisääminen
(Kuntastrategia 2016–
2021, elinvoiman edistäminen, seudullinen vaikuttaminen ja edunvalvonta)

Henkilöstön hyvinvointiin
panostaminen
(Kuntastrategia 2016–
2021, hyvinvoinnin edistäminen)

Vesilahden etujen valvominen seudullisen joukkoliikenteen järjestämisessä
Kunnan sisäisen joukkoliikenteen kehittäminen

Yleishallinnon henkilöstön
ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Yleishallinnon toimintakulut
Toimintakulujen kasvu %

- Vuonna 2019 otetaan
käyttöön kunnan kuvapankki
ICT-seurantaryhmän
säännöllinen kokoontuminen ja ryhmän edustajien
toimiminen linkkeinä omiin
hallintokuntiinsa / työyksiköihinsä
Tietosuojaryhmän säännöllinen kokoontuminen ja
ryhmän edustajien toimiminen linkkeinä omiin hallintokuntiinsa / työyksiköihinsä
Tietotilinpäätöksen laatiminen
Aktiivinen osallistuminen
Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan ja
- työryhmän toimintaan
Kehittämisselvityksen perusteella tehdään sisäisen
joukkoliikenteen kilpailutus

- Intra uudistettiin 2019.

- Työn alla, otetaan käyttöön vuonna 2020.
Ryhmä on kokoontunut
sovitusti vuonna 2019.

Ryhmä on kokoontunut
sovitusti.

Vesilahti on aktiivisesti
osallistunut joukkoliikennelautakunnan ja -työryhmän toimintaan.

Joukkoliikenteen kilpailutus vuodelle 2021- tehdään 2020.

Vuonna 2019 käydään
läpi yleishallinnon henkilöstön tehtävänkuvat kehityskeskustelujen yhteydessä

Tehtävänkuvien läpikäynti
on aloitettu 2019 ja työtä
jatketaan vuonna 2020 talous- ja palkkahallinnon
palveluiden ulkoistuksen
yhteydessä.

Kannustetaan ja annetaan
mahdollisuus ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin osallistumiseen määrärahojen puitteissa

Koulutuksiin on osallistuttu koulutussuunnitelman puitteissa. Tavoite
tältä osin toteutunut.

TP2018
1 011 440
4,2 %

MTA2019
1 033 520

TP2019
1 023 338
1,2 %
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Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018

TA2019

TP2019

5,63
-

5,63

5,63

Kansainvälinen toiminta
Vastuuhenkilö: Kunnanjohtaja
Toimintaympäristö: Ylläpidetään ja syvennetään myönteistä kansainvälistä ilmapiiriä ja kanssakäymistä, jonka
kautta myös elävöitetään ja vahvistetaan Vesilahden elinkeinoelämää ja matkailua. Yläkoulun oppilasvaihto ylläpitää myönteistä kansainvälistä kanssakäymistä.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Ystävyyskuntavierailuilla ja -tapaamisissa vahvistetaan virallisia
ja epävirallisia suhteita huomioiden elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja nuorten edustus tapaamisissa. Kolmannen sektorin osuutta kansainvälisessä toiminnassa jatketaan (mm. VPK:t ja soittokunnat). Erityisen tärkeä osa kansainvälistä toimintaa on vuosittaiset oppilasvaihdot Vesilahden yhtenäiskoulun ja St.Georgenin Realschulen välillä
sekä ystävyyskuntavierailut.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Vesilahden ja sen kuntalaisten kansainvälisten toimintojen mahdollistaminen ja konkreettisten yhteistyömuotojen luominen
etenkin ystävyyskuntien/kuntalaisten kanssa.
Osallistuminen Tampereen ja Pirkanmaan EUtoimiston ja Vesilahden
EU-yhteyshenkilön kautta
seudulliseen ja maakunnalliseen kv-toimintaan.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa.

Toimintasuunnitelma
2019
Kunnanhallituksen
vuonna 2011 hyväksymän
kansainvälisten toimintojen suunnitelman noudattaminen ja päivittäminen

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen
Kansainvälisten toimintojen suunnitelman päivittämistarve arvioidaan tulevina vuosina. Toiminnassa noudatettu v. 2011
suunnitelmaa.
Seudulliseen ja maakunnalliseen kv-toimintaan on
osallistuttu aktiivisesti.

Kolmannen sektorin toimijoiden mukana oloa vierailuilla vahvistetaan

Toteutuneiden tapaamisten määrä, missä kolmannen sektorin edustajat olleet mukana

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Toiminnallisuus
Viralliset vierailut ja kanssakäymiset ystävyyskuntiin ja/tai ystävyyskunnista + muut mahdolliset kanssakäymiset

Yhteistyötä kolmannen
sektorin kanssa on tehty.

TP2018
5 468

TA2019
15 000

TP2019
717

TP2018
1

TA2019
3

TP2019
2

37

3.3.3 Tukipalvelut
TP 2018
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
TILIKAUDEN TULOS

TA 2019

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
1 620 399

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

1 504 780

1 620 399

1 487 664

-132 735

91,81%

-1 476 321

-1 618 419

0

-1 618 419

-1 484 080

134 339

91,7%

28 459

1 980

0

1 980

3 584

1 604

180,99%

-21 260

-1 800

0

-1 800

-1 798

2

99,9%

7 199

180

0

180

1 785

1 605

991,84%

Vastuuhenkilö: va. siivous- ja ruokapalvelupäällikkö
Toimintaympäristö:
Siivouspalvelut
Siivouspalvelut tuotetaan ammattitaidolla, hygieenisesti ja tuottavasti. Tarkoituksenmukaisella siivoustoiminnalla tuetaan asiakkaan hyvinvointia ja ylläpidetään rakennusten kuntoa ja pidennetään käyttöikää. Siivouspalvelut toimivat
terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Siivouspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä seudullisesti.
Siivouspalveluiden toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota asiakaslähtöisyyteen, laadukkaaseen ja asiakkaan tarpeet huomioivaan sekä kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen toiminnassamme. Erityisen haasteen tuo
ammattitaitoisen työvoiman heikko saatavuus, joka on valtakunnallinen ongelma.
Ruokapalvelut
Ruokapalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakkailleen terveyttä edistäviä ja tukevia, ravitsemuksellisesti täysipainoisia
ja ravitsemussuositusten mukaisia ruokapalveluja. Ruokapalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Ruokapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä seudullisesti.
Ruokapalveluiden toiminnassa noudatetaan eri ikäryhmien ravintosuosituksia ja valmistuksessa pyritään korkeaan
kotimaisuusasteeseen ja kestävän kehityksen periaatteiden huomioimiseen. Ruuan menekkiä ja hävikkiä sekä asiakaspalautteita tarkkaillaan jatkuvasti. Ruoka tuotetaan kaikkiin kunnan jakopisteisiin Terveysaseman Ravintokeskuksesta vuodesta 2020 alkaen. Vuonna 2019 Terveysaseman ravintokeskuksen ohella ruokaa on valmistettu myös
Narvan ravintokeskuksessa. Ruokapalveluasiakkaiden määrä on pysynyt lähes samankaltaisena.
Toiminnan kehittäminen digitalisointia hyödyntäen lisääntyy myös ruokapalveluissa. Mm. omavalvontajärjestelmä tullaan siirtämään asteittain sähköiseen muotoon. Lisäksi monipuolistetaan ruokapalvelun tuotannonohjausjärjestelmää.
Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalvelut tuottavat erilaisia sisäisiä kuljetuksia kunnan eri hallintokunnille, palvelut tuotetaan ostopalveluna.

Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet
Tukipalveluiden toimintakokonaisuus on tuottaa kuntastrategian mukaisesti laadukkaat sekä taloudellisesti organisoidut siivous-, ruoka- ja kuljetuspalvelut kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille. Tukipalveluilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Tulevaisuuden kehityssuuntana on laadukas, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas tulosalue.
Toiminnalliset tavoitteet
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Tavoite

Toimintasuunnitelma
2019
Seutuyhteistyötä toteutetaan vahvasti jatkossakin.

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Aktiivinen osallistuminen
seutuyhteistyöhön

Ruokapalvelun laadun
valvonta sekä asiakkaiden
kuuleminen

Asiakastyytyväisyyskyselyt

Asiakastyytyväisyyskyselyn ka. tulos 3.

Puhtaanapidon laadun
valvonta sekä asiakkaiden
kuuleminen

Laadun arvioinnit, Asiakastyytyväisyyskyselyt

Laatuarvioinnit kohteissa,
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Laadunarvioinnin tulos = hyväksytty.

Seutuyhteistyö on jatkunut yhtä tiiviinä kuin aikaisempinakin vuosina.
Asiakaskysely on aiemmin toteutettu ulkopuolisen tekijän toimesta, ja talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti jätettiin toteuttamatta vuonna
2019. Toteutetaan 2020.
Laadun arviointi on aiemmin toteutettu ulkopuolisen tekijän toimesta, ja talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti jätettiin toteuttamatta vuonna
2019. Vuonna 2020 arviointia tekee palveluohjaaja.

Kuntastrategian mukaisesti seutuyhteistyö

Tunnusluvut
Siivouspalvelut
Taloudellisuus
Toimintatuotot
Kokonaiskulut
Kokonaiskulujen kasvu %

TP2018
595 002
595 294
4,9 %

TA2019
633 279
633 279
1%

TP2019
605 153
603 272
1,0 %

Tunnusluvut
Ruokapalvelut
Taloudellisuus
Toimintatuotot
Kokonaiskulut
Kokonaiskulujen kasvu %

TP2018
872 953
865 129
0,9 %

TA2019
948 420
909 473
3,2 %

TP2019
843 443
845 887
-2,2 %

Tunnusluvut
Kuljetuspalvelut
Taloudellisuus
Toimintatuotot
Kokonaiskulut
Kokonaiskulujen kasvu %

TP2018
36 736
36 736
13,91 %

TA2019
38 700
37 200
12 %

TP2019
38 971
36 413
0%

Toiminnallisuus
Ateriasuoritteet
Valmistuskeittiöt
Palvelukeittiöt

TP2018
317 458
2
1

TA2019
353 900
2
1

TP2019
352 060
2
1

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018

TA2019

TP2019

23
4

24
3

24
2
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3.3.4 Elinkeinotoimi
TP 2018
TOIMINTATUOTOT

TA 2019

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
4 800

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

6 422

4 800

4 382

-418

91,28%

TOIMINTAKULUT

-182 845

-196 476

0

-196 476

-200 121

-3 645

101,86%

TOIMINTAKATE

-176 423

-191 676

0

-191 676

-195 740

-4 064

102,12%

0

0

0

0

-4 500

-4 500

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Vastuuhenkilö: elinvoimapäällikkö
Luottamushenkilöorganisaatio: elinvoimatoimikunta
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Kunta toimii osaltaan paikallisen elinvoiman edistäjänä ja toimintaedellytysten luojana. Tavoitteena on uusien yritysten saaminen kuntaan ja uusien yritysten syntyminen kunnan
sisältä sekä olemassa olevien yritysten vahvistaminen ja toimintaedellytysten turvaaminen. Kunta on aktiivinen kaavoituksessa ja yritystonttien tarjonnassa. Yrittäjien tiedusteluihin ja tarpeisiin reagoidaan nopeasti ja joustavasti.
Kunnalla on vahva koordinoijan rooli. Yhteistyössä eri tahojen kanssa luodaan jatkossakin vireää yrittäjähenkistä
kuntaa. Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka on Vesilahden kunnan kokonaisvaltaisen kehittämisen väline ja kuntastrategian kärkihankkeita.
Vesilahdessa toimitaan viihtyisän, turvallisen ja maaseutumaisen ympäristön säilyttämiseksi tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä. Kaavoitusta hoidetaan pitkäjänteisesti, systemaattisesti, nopeasti, joustavasti ja asukkaita osallistavasti. Asukkaalla on mahdollisuus valita asumismuoto esimerkiksi joko tiheämmiltä kaava-alueilta tai haja-asutusalueelta. Kunnassa on tarjolla erikokoisia tontteja ja erilaisia asumisen vaihtoehtoja eri elämänvaiheissa oleville
tai erilaisiin tarpeisiin.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Henkilöstön hyvinvointiin
panostaminen sekä myönteisen kuntaimagon luominen.

Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa
yksityisiä palveluja hyödyntäen

Toimintasuunnitelma
2019
Elinvoimatoimikunnan
korvamerkitsemätön määräraha 30 000-60 000 euroa myös mahdollistaa
nopean reagoimisen ja
toimimisen
Paikallisesti kunnan aktiivisuus yrityksiin ja yhdistyksiin päin sekä asukasyhteistyö.
Henkilökohtaiset tapaamiset
Nopea ja joustava kaavoitus sekä kaavoituksen
priorisointi, mm. palvelukeskusalue
Tietoliikenneyhteyksien
kehittäminen / valokuituhanke

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

- Yrittäjien ja kunnan yhteistyö kuntakuvan yritysmyönteisyys (Pirkanmaan
yrittäjien kysely)
- Yrittäjien hyvinvointi ja
työperäisten sairauksien
ennaltaehkäisy

Pirkanmaan yrittäjien kyselyä ei toteutettu vuonna
2019, koska se toteutetaan kahden vuoden välein.

Valmisteilla olevien kaavojen valmistuminen ja
hyväksyntä.
Kalalahden yritystonttien
myyntikelpoisuuden saavuttaminen
Hankkeiden käynnistyminen / toteutus

Palvelukeskusalueen
kaava ei ole lainvoimainen 2019 aikana
Kalalahden alue tulee
myyntikelpoiseksi vasta
investointisuunnitelman
puitteissa.
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Liikenne yhteyksien kehittäminen ja vesistömatkailun huomiointi:

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
Uuden ja nykyisen yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen kunnassa

Yritystilojen aktiivinen tarjonta

Narvajoen ruoppaus ja
veneilyväylän muodostaminen Alhonselälle veneilijöiden tarpeisiin (Narvankylän kehittämissuunnitelma)
Kunnassa vireillä olevien
tienparannushankkeiden
edistäminen
Sidosryhmäyhteistyö,
seudullinen vaikuttaminen
ja edunvalvonta
Uusien yritysten hankinta
kuntaan sekä Vesilahden
esittäytyminen / jalkautuminen yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien pariin
Lempäälän yritysalueiden
läheisyyden hyödyntäminen
Tyhjien liike- ja yritystonttien / -tilojen kartoittaminen esim. oppilastyönä.
Tonttien/tilojen ammattimainen markkinointi ja yhteismarkkinointi yksityisten tahojen kanssa.

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Kustannukset euroa/asukas (koko tehtäväalue)
Toiminnallisuus
Työpaikkaomavaraisuus
Työpaikkojen kokonaismäärä
Perustettavien / siirtyvien yritysten määrä
Yrittäjätapaamisten määrä
Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

Valokuituhanke käynnistyy 2020 keväällä kirkonkylän osalta
Narvajoen ruoppausta ei
toteuteta kunnan toimesta
suuren kustannuksen
vuoksi.

Hankkeiden käynnistyminen / toteutus

Tie nro. 301 on saanut
hankerahaa valtioneuvostolta
Yritysten sijoittuminen ja
menestyminen kunnassa
Työpaikkaomavaraisuuden kasvu

Yhteistyötä Vesilahden
yrittäjien kanssa on tiivistetty.
yritysten sijoittumisen
mahdollistamista kuntaan
on parannettu.

Vapaana olevien yritystilojen ja –tonttien käyttöönotto

Työpaikkaomavaraisuudessa ei ole merkittäviä
muutoksia.
Kunnalla ei ole ollut vapaita yritystiloja. Tiloja on
suunniteltu muokattavaksi
yritystoimintaa mahdollistavaksi.

TP2018
41,9

TA2019
ei asetettua
tavoitetta

TP2019
44,9

TP2018
-

TA2019
45,8 %
870
20
50

TP2019
ei saatavilla
ei saatavilla
20
28

TP2018

TA2019

TP2019

0,6

0,5

1.1.-21.5.
0,2
22.5.-31.12.
1,0
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MATKAILUN EDISTÄMINEN
Vastuuhenkilö: matkailuneuvoja
Toimintaympäristö: Matkailun edistämiseen kuuluu matkailuneuvonta, matkailumarkkinointi, opastettujen kierrosten suunnittelu ja myynti tilausryhmille sekä yleisökierrosten järjestäminen. Matkailutoiminnan ydintoimintaympäristö
on Klaus Kurjen tien matkailureitti ja sen toimijaverkosto palveluineen. Visit Vesilahti -nettisivut ovat käyntikortti Vesilahden kuntaan.
Matkailuinfo palvelee asiakkaita kirjastolla osana kirjaston uutta palvelutiimiä toimien entistä laajemmin tapahtumien, kotiseututietouden ja kuntainfon tiedotus- ja palvelupisteenä.
Matkailullisen yhteistyön perusta on yhdessä ideoiminen ja toimiminen matkailuyrittäjien, matkailuoppaiden, kädentaitajien, eri yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Matkailun edistäminen ja kulttuuritoimi
tuottavat yhdessä matkailutapahtumia. Osalla kulttuuritoimeen, kuntakuvaan ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä
tehtävistä on myös matkailullista merkitystä. Matkailuyhteistyö seurakunnan kanssa on myös tärkeää.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet
Kuntastrategian mukaiset kolme painopistealuetta on esitetty alla toiminnallisissa tavoitteissa.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Henkilöstön hyvinvointi

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

Toimintasuunnitelma
2019
Matkailuneuvoja on osa
kirjaston palvelutiimiä,
joka yhdessä ideoi toimintaa ja palveluja sekä jakaa töitä resurssien mukaisesti
Matkailun palvelujen kehittäminen ja tarjoaminen
yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
Kunnan eri tapahtumien
markkinointi

Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa
yksityisiä palveluja hyödyntäen

Vesilahden kylien, palvelujen, historian ja vetovoimaisuuden esille tuominen matkailuinfon ja Visit
Vesilahti -nettisivuston
sekä matkailuesitteen
kautta

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Kustannukset/asukas

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Matkailuinfo toimii ympäri
vuoden osana kirjaston
palvelutiimiä

Matkailuinfo on palvellut
matkailijoita ympäri vuoden.

Kolmannen sektorin
kanssa yhteistyössä toteutetut tapahtumat, palvelut sekä messu- ja
markkinointitoimenpiteet

Tapahtumia on koordinoitu hyvin.

Kunnan tapahtumien yhteismarkkinointi on osa
matkailuneuvojan tehtävänkuvaa
Markkinointimateriaalissa,
kunnan eri some-kanavissa ja opastetuilla kierroksilla tuodaan positiivisella tavalla esille Vesilahti asuinpaikkana palveluntarjoajineen

Yhteismarkkinointia on toteutettu kunnan solmiman
markkinointi- ja viestintä
sopimuksen rajoissa paikallislehdessä
Markkinointimateriaali ei
ole tuottanut merkittävää
lisäarvoa asukashankintaan.

TP2018
16,4

TA2019
17,4

TP2019
14,11

Toiminnallisuus
Kylien opastetut kävelykierrokset

TP2018
2

TA2019
2

TP2019
2

Henkilöstö
Vakanssit

TP2018

TA2019

TP2019
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-

vakituiset
määräaikaiset

0,8
-

0,8
-

0,8
-

3.3.5 Kaavoitus
TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
354 000

TP 2018

TA 2019

11 233

354 000

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-82 387

-92 360

0

TOIMINTAKATE

-71 154

261 640

0

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

6 380

-347 620

1,8%

-92 360

-94 023

-1 663

101,8%

261 640

-87 643

-349 283

-33,5%

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja
Toimintaympäristö: Ylimmästä luottamus- ja viranhaltijajohdosta koostuva kaavatoimikunta esittelijänään aluearkkitehti valmistelee ja koordinoi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä asioita. Toimikunnan valmistelevan työn
kautta haetaan kunnan kokonaisvaltaista ja sitouttavaa maankäytön suunnittelua ja vaihtoehtotarkasteluja samalla
mahdollistaen kuntalaisten ja muiden sidosryhmien osallistuminen.
Aluearkkitehtitoimintaa on jatkettu sopimuksen mukaisesti Urjalan kunnan kanssa. Aluearkkitehdin työaikaa on jakautunut 60 % Vesilahden osalle. Kaavatoimikunta kokoontui neljä kertaa vuoden aikana.
Toteutuminen: Vireillä olevista kaavahankkeista valmistuivat Kalalahden yritys- ja pientaloalueen asemakaava ja
Koskenkylän Harjulan rannan asemakaavamuutos. Uutta asemakaavaa valmistui 33,6 hehtaaria. Keskeiset kaavahankkeet Lammasniemen ja Kirkonkylän Palvelukeskusalueen sekä kaavamuutos Narvan kortteleiden 24 ja 111
osalta etenivät ehdotusvaiheeseen. Rahoisten asemakaava on ollut ehdotuksena nähtävillä ja siitä on käyty neuvotteluja ja valmisteltu maankäyttösopimusta maanomistajan kanssa.
Seutuyhteistyötä jatkettiin ja osallistuttiin mm. seudun tonttipäivään ja maankäytön- ja asumisen työryhmän kokoontumisiin ja hankkeisiin.
Kaikille avoimen selainpohjaisen karttapalvelun ylläpitoa ja kehittämistä jatkettiin ja avattiin käyttöön uusia tietokantoja mm. kiinteistörajat, osayleiskaavat ja rakennustapaohjeet. Ylläpidettiin ajantasaista asemakaavayhdistelmää ja
kaavavarantojen tilastointia.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Viihtyisän, turvallisen ja
maaseutumaisen ympäristön säilyttäminen tasokkailla maankäytöllisillä
toimenpiteillä

Toimintasuunnitelma
2019
Valtuuston 2016 hyväksymän Vesilahden kuntastrategian 2016 -2021
(s.10) painopistealue, johon tähdätään mm. kunnanvaltuuston tammikuussa 2014 hyväksymällä maapoliittisella ohjelmalla (päivitetään viimeistään vuonna 2020)
Tampereen seudun rakennesuunnitelma ja Pirkanmaan maakuntakaava tukevat tavoitetta

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen
Valmistuneen: Kalalahden alueella mahdollisuus yhdistää samalla tontilla asumista ja yrittämistä, lisäksi merkittävä määrä
yritystontteja. Toteutuessaan
kaava-alue lisää ja monipuolistaa yritystonttitarjontaa.
Ehdotusvaiheessa olevien: Kirkonkylän Palvelukeskusalueen
asuintontit (AP, AK) tukevat rakennesuunnitelman tavoitetta
kehittää palveluja ja viihtyisyyttä keskuksissa sekä asuntomuotojen monipuolistamista
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ja asuntomäärätavoitetta. Lammasniemen alue parantaa virkistys mahdollisuuksia ja monipuolistaa tonttitarjontaa.
Riittävä tonttitarjonta

Aktiivinen maanosto- ja
myyntipolitiikka sekä monipuolinen kaavoitus

Monipuolistunut tonttitarjonta, ml. vuokratontit

Kunta on aktiivinen kaavoituksessa ja yritystonttien tarjonnassa

Tonttien myyntihintojen seuranta
kysynnän mukaan /
tarvittavat hinnantarkistukset.

Kunnalla on omaa tonttivarantoa
Tunnusluvut
Toiminnallisuus

Vireillä olevat asemakaavat/muutokset valtuuston hyväksyttäväksi 2019 (- 2021):
- Rahoisten asemakaava
- Lammasniemen asemakaava ja asemakaavamuutos
- Kirkonkylän palvelukeskusalue, asemakaavamuutos
- Kalalahden asemakaava / Keihonen
- Virolaisen alueen asemakaavamuutos / tonttijako
- Narvan kortteli 24 kortteli 111 tontti 1, ASKM
- Ylämäki, kortteli 6 ja VL-alue, asemakaavamuutos
- Vesaniemen eteläisen alueen asemakaava
- Oltavantien ympäristön asemakaavamuutos
- Multasen asemakaava
Narvan osayleiskaavan muutos 2021 alkaen

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset: aluearkkitehti, 40 % Urjala, 60 % Vesilahti

Ei hankittu uusia kaavoitettavia
maa-alueita. Erillispientalojen
tontit ovat tarjolla myös vuokrausmahdollisuudella.
Osa tonteista myyty tarjousmenettelyllä.
Ylläpidetty tonteista kaavavaranto tilastointia, joka sisältää
hintatiedot.

TA 2019
tavoite

TP 2019
toteutuminen

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
-

TP2018

TA2019

TP2019

0,55

0,5

0,6
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3.3.6 Maa- ja metsätilat

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
TOIMINTAKATE

TP 2018

TA 2019

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
205 000

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

90 068

205 000

175 697

-29 303

85,71%

-16 443

-23 100

0

-23 100

-11 981

11 119

51,86%

73 625

181 900

0

181 900

163 716

-18 184

90,0%

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Kunnan tonttien markkinointia on edelleen tehostettu vuonna
2019.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Tasapainoinen ja oikea-aikainen puuston myynti ja
laadukas kunnan metsien
hoito

Vuonna 2019 myydään 5
omakotitonttia ja 1 yritystontti. Lisäksi vuokrataan
yksi omakotitontti

Toimintasuunnitelma
2019
Vuonna 2009 hyväksytty
kunnan metsätaloussuunnitelma

Tonttimarkkinoinnin tehostaminen

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Metsätaloussuunnitelman
toteuttaminen kunnanhallituksen nimeämän metsätyöryhmän johdolla

Vuonna 2019 on laadittu
uusi metsäsuunnitelma.

Metsätaloussuunnitelma
päivitetään vuonna 2019
Myydyt ja vuokratut tontit

Ks. tunnusluvut

Tunnusluvut
Toiminnallisuus
Myydyt omakotitontit
Vuokratut omakotitontit
Myydyt yritystontit

TP2018
2
1
-

TA2019
5
1
1

TP2019
2
3
1

3.3.7 Maaseututoimi
TP 2018

TA 2019

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-54 922

-61 000

TOIMINTAKATE

-54 922

-61 000

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
-61 000
0

-61 000

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

-56 162

4 838

92,07%

-56 162

4 838

92,07%

Vastuuhenkilö: elinvoimapäällikkö

Toimintaympäristö: Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) tuli voimaan 1.4.2010 lukien.
Lain mukaan kunnat velvoitettiin muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita. Lempäälä-johtoisessa
isäntäkuntamallilla toimivassa yhteistoiminta-alueessa ovat mukana seuraavat kunnat: Akaa, Lempäälä, Nokia,
Pirkkala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi.
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Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet
Maaseutuviranomaistehtävät ja seudullinen maaseututoimisto (ostopalveluna).
Maaseutuelinkeinoviranomaiset huolehtivat maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien,
asetusten, päätösten sekä Euroopan Unionin säädösten täytäntöönpanosta kuntatasolla.
Keskeisimpiä tehtäviä ovat:
- Tukihakemusten vastaanotto, käsittely, tallennus, maksu- ja sitoumuspäätösten teko.
- Asiakaspalvelu ja neuvonta.
- Sato-, tulva- ja hirvi- sekä petoeläinvahinkojen arviointi ja korvaushakemusten käsittely.
- Hukkakauratarkastusten suorittaminen.
- Eläintenpitäjärekisterin ylläpito sekä
- Omaa hallintoalaa koskevien lausuntojen antaminen.
Maatilatalouden kehittämisvarat
Maatilatalouden kehittämistyössä maatiloja avustetaan erilaisten kehittämistoimenpiteiden suorittamisessa sekä
maksullisen lomittaja-avun (50 %) hankinnassa enintään viiden (5) päivän ajalta yrittäjää kohden vuodessa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarviomäärärahan puitteissa.
Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2010-2030.
Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi omalta osaltaan 26.4.2010/§ 23 Lempäälän ja Vesilahden yhteisen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2010-2030 nimeltään ”Lähellä rauhallinen maaseutu”. Ohjelmavalmistelussa esiin
nostetut asiat otetaan huomioon vuosittain taloussuunnitelman puitteissa.
Maaseudun kehittämisohjelman toimenpidekokonaisuuksia ovat:
- 7.3. Nuoriso vahvana osana yhteiskuntaa.
- 7.4. Ympäristövastuinen toiminta.
- 7.5. Kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu/rauhalliset asuinympäristöt ja maaseutumaisuus.
- 7.6. Yhteisölliset kylät ja monipuolinen virkistystoiminta.
Keinot ja panostukset.
1. Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut ostopalveluna Lempäälän seutumaaseututoimistolta yhteistoimintaalueen puitteissa v. 2017 sekä 2018-2019.
2. Lempäälän ja Vesilahden kuntien kannustinpalkkio (hanketuki) yhteisöille ja yrityksille v. 2019: Kannustinpalkkiota ei myönnetä/ei myönnettäne.
Toimintaympäristö
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet
1)
Henkilöstön hyvinvointiin panostaminen
2)
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
3)
Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa
yksityisiä palveluja hyödyntäen
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Toimivat maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut Lempäälän maaseututoimistosta
vesilahtelaisille viljelijäasiakkaille.

Toimintasuunnitelma
2019
Lempäälän seutumaaseututoimisto käsittelee
viljelijöiden maataloustuki- ja muut hakemukset
aikataulujen mukaisesti.

Arviointikriteeri (mittari)
Mittari: Tukia hakeneiden tilojen määrä

Toteutuminen
Tukia hakeneiden tilojen
määrä on noussut
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Viljelijöille järjestetään
tuki- ja muihin asioihin liittyvää koulutusta Lempäälän seutumaaseututoimiston toimesta.
Maatilatalouden kehittämisvarovarojen aktiivinen hyödyntäminen vesilahtelaisilla
maatiloilla.

Päivitetään maatilatalouden kehittämisvarojen
käyttösuunnitelma.

Käytössä olevan viljelysmaan maarä

Käytössä olevien viljelysalojen määrä on kasvanut

Lempäälän ja Vesilahden
maaseudun kehittämisohjelman 2010-2030 kehittämistoimenpiteet v. 2019.

Elinkeino- ja maaseututyöryhmä järjestää uuden
ohjelmakauden 20152020 etenemiseen liittyviä info-tilaisuuksia yhteisöille ja yrityksille. (Kantri
ry. ja Ely).

Tavoitteena järjestää 4-6
infotilaisuutta vuoden
2019 aikana.

toteutuneita tilaisuuksia
oli

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Tukia hakeneet tilat
Myönnetyt eurot
Toiminnallisuus
Käytössä oleva viljelysmaa (Ha) (tukia myönnetty)

TP2018
146
340 000

TA2019
146
340 000

TP2019
148

TP2018
5467

TA2019
5 500

TP2019
5535

3.3.8 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
TP 2018
TOIMINTATUOTOT

TA 2019

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
50 000

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

48 170

50 000

41 006

-8 994

82,01%

TOIMINTAKULUT

-172 132

-217 310

0

-217 310

-189 916

27 394

87,39%

TOIMINTAKATE

-123 962

-167 310

0

-167 310

-148 910

18 400

89,0%

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Toimintaympäristö: Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon kustannukset muodostuvat kuntouttavan työtoiminnan,
työmarkkinatuen kuntaosuuden, vanhus- ja vammaisneuvostojen, työllisyyskoordinaattorin sekä mahdollisien kesätyöntekijöiden kustannuksista.
Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta vastaa Pirkkalan hyvinvointilautakunta.
Yt-alueen hallinnon kustannukset on vyörytetty eri kustannuspaikoille eli palveluille menojen suhteessa. Pirkkalan
kunta toimii yhteistoiminta-alueen vastuukuntana.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet
Kunnanvaltuuston 14.3.2016 hyväksymässä kuntastrategiassa elinvoiman edistämisen yksi strateginen linjaus on
työllisyyden edistäminen (työpaikkaomavaraisuuden nostaminen, työllisyyden hoitotoimenpiteiden tehostaminen,
kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen ja nuorien innostaminen yrittäjyyteen).
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Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Työllisyyden hoidon tehostaminen
(Kuntastrategia 20162021, elinvoiman edistäminen, työllisyyden edistäminen)
Kolmannen sektorin työllistämis-mahdollisuuksien
hyödyntäminen
(Kuntastrategia 20162021, elinvoiman edistäminen, työllisyyden edistäminen / hyvinvoinnin edistäminen, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa)

Toimintasuunnitelma
2019
Yhteistyön lisääminen paikallisten yrittäjien kanssa
ja tätä kautta mahdollisten
piilotyöpaikkojen löytyminen sekä työkokeilujen ja
palkkatuen hyödyntäminen

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Työllisyydenhoidon kustannuskehitys ja työttömien määrän väheneminen

- Palkkatukeen oikeutettavien henkilöiden ohjaaminen yhdistysten projekteihin
- Tiedottamisen lisääminen, esim. yhdistyksille
maksettavasta palkkatuesta
- Yhteistyön lisääminen
entisestään

Työllisyydenhoidon kustannuskehitys ja työttömien määrän väheneminen

Työllisyydenhoidon kustannuskehitys on pysynyt
maltillisena. Koko Pirkanmaan osalta työttömien
määrät ovat nousseet,
niin myös Vesilahdella.
Tavoitteeseen ei tältä osin
ole päästy.
Kolmannen sektorin
kanssa tehtävää tiivistä
yhteistyötä on jatkettu.
Työllisyyskokeiluun valmistautuminen aloitettu
vuona 2019.

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Työmarkkinatuen kuntaosuus
Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018
83 535

TA2019
115 000

TP2019
99 982

TP2018

TA2019

TP2019

1

1

1

3.3.9 Sosiaali- ja terveystoimi, yhteistoiminta-alue

TP 2018

TA 2019

TOIMINTAKULUT

-13 443 463 -14 174 713

TOIMINTAKATE

-13 443 463 -14 174 713

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-2 126

-2 100

TA
TA
muutosten
TP 2019 Poikkeama
muutokset
jälkeen
0 -14 174 713 -13 435 270
739 443
0 -14 174 713 -13 435 270
0

-2 100

-2 126

Tot-%
94,78%

739 443

94,78%

-26

101,22%

Sosiaalipalvelut
Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja
Tehtävä
Sosiaalipalvelujen tulosalue vastaa lapsiperheiden, aikuisten, vammaisten ja maahanmuuttajien sosiaalipalveluista
Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Keskeisimmät toimintaa ohjaavat lait ovat sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki,
vammaispalvelulaki ja kehitysvammahuoltolaki.
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Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Sosiaalipalveluissa lasten ja perheiden palvelutarpeet kasvoivat. Asiakkaiden avun ja tuen tarpeet ovat myös muuttuneet aiempaa haasteellisemmiksi. Samanaikaisesti on ollut vaikeuksia täyttää sosiaalityöntekijän virkoja. Ajoittain
ruuhkautuneessa tilanteessa keskityttiin hoitamaan virka-aikainen päivystys sekä kaikki kiireelliset ja lakisääteiset
tehtävät, joilla turvattiin asiakasperheiden ja lasten tilanteet. Ostopalvelujen käyttö kasvoi vuoden aikana, koska palveluilla osin korvattiin puuttuvia työntekijöitä.
Vammaispalveluissa tehtiin vuoden aikana paljon yhteistyötä maakunnallisella tasolla. Alkuvuodesta liikkeelle lähtenyt henkilökohtaisen avun keskuksen suunnittelu saatiin päätökseen. Keskuksen päätehtäviä ovat työnantajamallilla
toimivien henkilökohtaisten avustajien palkanmaksu ja vammaisten työnantajien ohjaus, neuvonta ja koulutus ja
siten mahdollistaa heille aikaisempaa itsenäisempi rooli työnantajina. Omaishoidon tuen sote-työryhmässä valmisteltiin yhteisiä maakunnallisia kriteereitä omaishoidon tuelle. Kehitysvammaisten palveluasumisen sekä päivä- ja
työtoiminnan kilpailutusta ryhdyttiin valmistelemaan yhteistyössä muiden seudun kuntien kanssa.

Henkilöstö
Vakanssit Vesilahdella

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI

TP2018

TA2019

TP2019

4

4

4

TP2018

TA2019

TP2019

Taloudellisuus
Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten
tukitoimien menot yhteensä €/asukas

87

87

80

736

898

827

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12.

52

52

48

Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12.

57

45

52

Lapsia sosiaalihuollon asiakkaina 31.12.

21

30

44

Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoitusten menot €/alle
18-vuotiaat
Toiminnalliset tunnusluvut
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Lasten ja nuorten tukipalvelut
Vastuuhenkilö palvelupäällikkö
Tehtävä
Lasten ja nuorten tukipalvelujen tulosalue järjestää Vesilahdelle puheterapiaa, toimintaterapiaa, perheneuvontaa,
lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyötä sekä terveyskeskuspsykologin palveluja. Keskeiset toimintaa ohjaavat lait
ovat terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki.
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Lasten ja nuorten tukipalvelut täydentävät lasten ja perheiden peruspalveluita. Tukea tarjotaan perheiden erilaisiin
yksilöllisiin tarpeisiin ja muuttuviin elämäntilanteisiin.
Lapsia ja nuoria kohdataan kotikäynneillä, terveyskeskuksessa, varhaiskasvatuksessa ja kouluilla. Palveluja tarjotaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Vuoden 2019 aikana Vesilahdella kotipalvelun, perhetyön, toimintaterapeutin ja psykologin palveluiden piiriin pääsi
melko nopeasti. Perheneuvolan jono oli maksimissaan 2,5 kk:n pituinen. Puheterapiapalveluiden saatavuus heikkeni rekrytointivaikeuksien vuoksi. Palveluita pyrittiin korvaamaan ostopalveluilla.
Vanhemmuuden vahvistamiseen kehitettyjä toimintamalleja ylläpidettiin. Osana perhevalmennusta käsiteltiin varhaista vuorovaikutusta sekä vanhemmuutta. Nepsy-ensitietoiltoja pidettiin sekä Vesilahdessa että Pirkkalassa keväällä 2019. Vesilahdella koulukuraattori, koulupsykologi ja terveyskeskuspsykologi pitivät yhdessä ryhmän vanhemmuuden tukemiseksi.
Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistyötä jatkettiin yhdessä muiden Pirkanmaan kuntien kanssa. Kuntien yhteistyönä järjestettiin lapset puheeksi-koulutusta. Lasten ja nuorten tukipalveluiden koko henkilöstön kanssa osallistuttiin THL:n verkkokoulutuksiin “Luo luottamusta, suojele lasta” sekä “Luo luottamusta, puutu väkivaltaan”.

Henkilöstö
Vakanssit Vesilahdella

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT

TP 2018

TA
2019

TP2019

3,25

3

3

TP 2018

TA 2019

TP2019

3

2

Toiminnalliset tunnusluvut
Pisin jonotusaika perheneuvolaan (ei kiireellisissä asioissa) kk
Perhetyötä ja kotipalvelua saaneiden perheiden lukumäärä

2,5
12
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Ikääntyneiden palvelut
Vastuuhenkilö vanhustyön johtaja
Tehtävä
Ikääntyneiden palvelujen tulosalue vastaa ikääntyneille tarkoitetuista varhaisista palveluista, kotihoidosta ja sen tukipalveluista sekä asumis- ja hoivapalveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Tulosalueen tavoitteena on edistää
ikääntyneiden hyvinvointia, toimintakykyä, turvallisuutta sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Keskeisimmät toimintaa ohjaavat lait ovat vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, omaishoitolaki ja perhehoitolaki.
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
75 vuotta täyttäneiden määrän kasvu lisäsi ikääntyneiden palvelutarpeita yhteistoiminta-alueella. Vesilahdella palvelutarpeiden muutos oli maltillista. Palvelutarpeiden lisääntyminen kohdentui erityisesti Pirkkalan kotihoitoon ja sen
tukipalveluihin sekä ympärivuorokautisiin asumis- ja hoivapalveluihin. Vuoden 2019 aikana tapahtui merkittävä heikennys ammattitaitoisen ja osaavan sijaistyövoiman saannissa. Tämä ilmiö on valtakunnallinen.
Ikääntyneiden palveluissa jatkettiin maakunnallisessa Ikäneuvo-hankkeessa toteutettujen hyvien toimintamallien
vakiinnuttamista. Näitä ovat maakunnallinen puhelinneuvontapalvelu, paikallinen asiakasohjaus, Lähitoritoiminta,
tehostettu kotikuntoutus ja lyhytaikaiset kuntouttavat jaksot. Ikääntyneiden palvelut osallistui tiivisti asiakkaiden sujuvien ja tarkoitustenmukaisten hoitopolkujen kehittämiseen yhteistyössä terveys- ja sosiaalipalvelujen kanssa erityisesti palvelujen nivelvaiheiden osalta. Yhteistyöllä varmistettiin oikea-aikaisten ja taloudellisesti kestävien palvelujen
järjestäminen palvelutarpeiden mukaisesti.
Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikoille siirtyi ennakoitua vähemmän vesilahtelaisia asiakkaita. Ostopalvelupaikkojen valvonta- ja ohjaustehtävät lisääntyivät merkittävästi. Julkisuudessa käyty keskustelu ikäihmisten palveluiden laadusta lisäsi yhteydenottojen määrää ikääntyneiden asumispalveluihin liittyen. Myös perhehoidon palveluihin siirtyi arvioitua vähemmän vesilahtelaisia asiakkaita. Pitkäaikaisen perhehoidon palvelut ovat vaihtoehto tehostetulle palveluasumiselle.
Kotihoidossa jatkettiin henkilöstöresurssien oikea-aikaisen ja tasapuolisen käytön vakiinnuttamista asiakastarpeiden
mukaisesti. Päivittäisten asiakaskäyntien välittömään työaikaan ja matkoihin kuluvaa aikaa voitiin seurata aiempaa
tarkemmin suunniteltujen toteutuneiden kotikäyntien osalta. Toiminnanohjauksen avulla asiakaskäyntien tasapuolinen jakautuminen työntekijöiden päivittäisellä työlistalla parani. Toiminnanohjausjärjestelmän tueksi otettavan omahoitajaosion hankinta tehtiin loppuvuodesta ja sen käyttöönotto siirtyi vuodelle 2020. Omahoitajaosion avulla voidaan vähentää asiakkaan hoitoon osallistuvien hoitajien vaihtuvuutta. Vesilahdelle suunniteltu varhaisen tuen lisääminen kotona asuville muistisairaille ikääntyneiden päivätoimintaa laajentamalla ei toteutunut Vesilahden kunnan
talouden tasapainottamisen vuoksi. Toiminnan laajentamista varten perustettu kotihoitajan vakanssi jätettiin täyttämättä. Muistihoitajan vastaanottoaikoja lisättiin Vesilahdelle vastaamaan asiakastarvetta.
Omaishoitajien jaksamista tuettiin terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla ja vertaistuella. Erityisesti uusille omaishoitajille perehdytettiin kaikki omaishoitoa tukevat palvelumuodot, niitä järjestävä tahot sekä annettiin tukea niiden
valinnassa. Omaishoidon tuen myöntämisperusteiden maakunnallista yhtenäistämistä valmisteltiin osana sosiaalija terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Hyvinvointia tukeva neuvonta ja ohjaus 75-vuotiaille järjestettiin Vesilahdella kotikäynteinä. Veteraanien kotona asumista tukevien avopalveluiden ja kuntoutuksen määrärahat kohdennettiin yksilöllisten palvelutarpeiden mukaisesti. Kaikille rintamaveteraanille tehtiin palvelutarpeen arviointikäynti.
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta muuttui 1.11.2019. Muutoksen myötä kotona asumista tukevat palvelut tulivat rintamaveteraaneille lakisääteisiksi marraskuusta 2019 lähtien. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja
sotainvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. Kotona asumista tukevien palveluiden
määräraha muuttui arvioperusteiseksi lakimuutoksen myötä.
Ikääntyneiden palvelujen kotihoidon sekä asumis- ja hoivapalveluiden asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia taiteen ja kulttuuriin toimintoihin jatkettiin yhteistyössä mm. järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Ikääntyneiden palvelut osallistui yksinäisten kotona asuvien ikääntyvien osallistumisen mahdollisuuksia tukevaan Unelmatehdas-hankkeeseen.
Asiakkaina olevien ikääntyneiden laaja- alaisen toimintakyvyn mittaamisesta (RAI) saatavaa tietoa hyödynnettiin
palvelutarpeen arvioinneissa, palvelujen suunnittelussa ja oikea-aikaisten palvelujen kohdentamisessa. Arviointitiedolla saadaan ajantasainen kuvaus henkilöstä, hänen voinnistaan ja elämäntilanteestaan. Asiakkaiden ja läheisten
osallisuutta tuettiin palveluprosessien kaikissa vaiheissa. Vuoden 2019 lopulla RAI-toimintakykyarviointi laajeni
käyttöön koko Pirkanmaan maakunnassa ja tiedot siirrettiin yhteiselle palvelimelle. Toimintakyvyn arviointeja teh-
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dään yhteisen mallin mukaisesti. Ikääntyneiden toimintakykyyn ja laatuun liittyviä mittareita seurataan samoilla periaatteilla koko maakunnan alueella. Yhteisesti sovitun mallin mukainen toimintakyvyn arviointi tehostaa tiedolla johtamista ja ikäihmisten toimintakyvystä saatavan tiedon vertailtavuutta.

Henkilöstö

TP2018

TA2019

TP2019

43,2

42,2

1

0

197

201

201

Ikäihmisten omaishoidon nettomenot €/asukas

25

28

29

Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas

147

159

139

Lyhytaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas

3

5

3

224

225

204

24 090

28 000

22 181

8 457

11 000

7 689

Tukipalveluasiakkaat

99

90

131

Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat

25

25

21

Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät

5 765

5 810

5 733

Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet (sis. ostopalvelut)

7 999

7 700

7 968

557

400

466

Vakanssit Vesilahdella
Uudet vakanssit
Kotihoitaja

Taloudellisuus
Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut) €/asukas

Tehostetun palveluasumisen nettomenot €/asukas
Toiminnalliset tunnusluvut
Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelu ja kotisairaanhoito)
-

-

välitön asiakastyöaika/h

joista lyhytaikaiset hoitopäivät
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Terveyspalvelut
Vastuuhenkilö ylilääkäri
Tehtävä
Terveyspalveluiden tulosalue vastaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Perusterveydenhuollon palvelut sisältävät avosairaanhoidon, päivystyksen, suun terveydenhuollon,
terveyskeskussairaalan, neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdetyön sekä näihin liittyvät tukipalvelut. Keskeisimmät toimintaa ohjaavat säädökset ovat terveydenhuoltolaki, neuvola-asetus ja erikoissairaanhoitolaki.
Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet
Sähköisiä ajanvarausmahdollisuuksia lisättiin. Chat-palvelu otettiin käyttöön. Asiakasvastaavat sairaanhoitajat Pirkkalassa ja Vesilahdella aloittivat työnsä. Työnkuva sisältää mm. terveyskeskuksen asiakkaiden hoidon kokonaisvaltaista koordinointia, chat- ja Klinik-palveluihin vastaamista, Arkeen Voimaa -ryhmätoiminnan ohjausta sekä ruuhkanpurkua ilmoittautumisessa ja sairaanhoitajien puhelintunnilla.
Pirkkalan ja Vesilahden lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutustyöryhmät yhdistettiin yhdeksi kuntoutustyöryhmäksi.
Kuntoutusten myöntämisperusteita tarkennettiin ja yhtenäistettiin. Pirkanmaan alueellinen apuvälinekeskus aloitti
toimintansa vuoden 2019 alusta. Apuvälinelähipalvelut säilyivät Pirkkalassa sekä Vesilahdella osana maakunnallista apuvälinekeskusta.
Pirkkalan yhteistoiminta-alue oli mukana alueellisessa suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilussa, joka päättyi syksyllä 2019. Myös vesilahtelaiset käyttivät valinnanvapausmahdollisuutta.
Yhteistoiminta-alueella jatkettiin säännöllistä asiakastyytyväisyysseurantaa, asiakastyytyväisyys pysyi terveyspalveluissa korkeana. Kaikki asiakaspalautteet käsiteltiin systemaattisesti. Henkilöstön osaamista kehitettiin monipuolisella koulutuksella.

Henkilöstö

TP2018

Vakanssit Vesilahdella

INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI

TA2019
21,75

TP2018

TA2019

TP2019
21,75

TP2019

Taloudellisuus
Perusterveydenhuollon nettomenot €/asukas

619

635

637

Terveyskeskussairaalan nettomenot €/asukas

79

89

93

1 125

1 121

1 118

4 441

4 600

4 172

4 398

4 800

4 329

Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit)

3 036

2 300

2 516

Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit)

1 707

2 000

1 641

Erikoissairaanhoidon nettomenot €/asukas
Toiminnalliset tunnusluvut
Vastaanottokäynnit
-

Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä

-

Sairaanhoitajan vastaanotolla
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Mielenterveyskäynnit
Suun terveydenhuollon käynnit

997

1 000

1 270*

5 079

5 500

4 994

1 565

1 850

1 725

132

185

147

Terveyskeskussairaala
-

hoitopäivät

-

hoitojaksot

*) omana palveluna 1022, ostopalveluna Tampereelta 248

3.3.10 Ympäristöterveydenhuolto
TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

TP 2018

TA 2019

TOIMINTAKULUT

-105 879

-106 800

0

-106 800

-117 123

-10 323

109,67%

TOIMINTAKATE

-105 879

-106 800

0

-106 800

-117 123

-10 323

109,67%

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Toimintaympäristö: Ympäristöterveydenhuollon palvelut hankitaan Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköltä (PIRTEVA), johon kuuluvat Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Vesilahti ja Hämeenkyrö.
Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö huolehtii Pirkkalan, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän, Vesilahden ja Hämeenkyrön alueella ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä
eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta.

3.3.11 Sotiemme veteraanit

TP 2018

TA 2019

TA
muutokset

TOIMINTAKULUT

-14 481

-14 500

0

TA
muutosten
jälkeen
-14 500

TOIMINTAKATE

-14 481

-14 500

0

-14 500

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

-12 194

2 306

84,1%

-12 194

2 306

84,1%

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja
Toimintaympäristö: Vesilahden kunnanvaltuuston 21.5.2007 tekemän päätöksen mukaisesti sotiemme veteraaneilla, näiden puolisoilla ja leskillä sekä sotainvalidien puolisoilla ja leskillä on ollut mahdollisuus saada maksuttomat
ateriat kotiin kuljetettuina. Vesilahden kunnanvaltuuston 27.5.2013 hyväksymässä talouden tervehdyttämisohjelmassa veteraanien maksutonta ateriaetua rajattiin siten, että veteraanitunnuksen omaavat saivat edelleenkin ilmaisen ruokailun kotiinsa, mutta sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisot ja lesket maksavat siitä omavastuuosuuden.
Sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisoiden ja leskien ateriat muuttuivat maksullisiksi 1.10.2013 alkaen.
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3.4 Tekninen lautakunta
3.4.1 Tekninen hallinto
TP 2018
TOIMINTATUOTOT

TA 2019

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

231

TOIMINTAKULUT

-125 318

-153 695

0

-153 695

-121 962

31 733

79,35%

TOIMINTAKATE

-125 087

-153 695

0

-153 695

-121 962

31 733

79,35%

Vastuuhenkilö: kunnaninsinööri
Toimintaympäristö: Tekninen hallinto vastaa kunnan teknisen toimen, kuten kiinteistöjen ja infrastruktuurin ylläpitoon tai rakentamiseen liittyvien palvelujen tuottamisesta ja hankkimisesta.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Teknisen toimen uusien ohjelmien käyttöönotto tehostetusti sekä
toiminnan vakiinnuttaminen.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite

Toimintasuunnitelma
2019

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Tehokkaat palvelut

Sähköisten työkalujen tehostettu käyttöönotto

Palautteiden määrä

Palautteiden määrän systemaattiseen laskemiseen
ei ole olemassa järjestelmää.

Osaava henkilökunta

Henkilöstön koulutus ja
toiminnan vakiinnuttaminen

Poissaolojen määrä

Arviointikriteeri ei vastaa
henkilöstön osaamiseen.

Yhteistyön tehostaminen
toimintatahojen kanssa

Säännölliset palaverit/yhteydenotot

Toimintojen toteuttaminen
suunnitelmallisesti

Toimintoja on alettu toteuttaa suunnitelmallisesti.

3.4.2 Kiinteistötoimi

TOIMINTATUOTOT
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
TILIKAUDEN TULOS
POISTOERON MUUTOS

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
2 489 172

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

TP 2018

TA 2019

2 485 557

2 489 172

2 526 419

37 247

101,5%

17 188

0

0

0

0

0

0,0%

-1 528 158

-1 471 535

-45 000

-1 516 535

-1 454 240

62 295

95,89%

974 587

1 017 637

-45 000

972 637

1 072 178

99 541

110,23%

-1 050 603

-1 038 700

0

-1 038 700

-1 070 534

-31 834

103,06%

-76 016

-21 063

-45 000

-66 063

1 592

67 655

-2,41%

39 122

39 100

0

39 100

39 122

22

100,06%
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Vastuuhenkilö: kunnanrakennusmestari
Toimintaympäristö: Kiinteistötoimi huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja teknisestä kunnossapidosta. Tehtäväkenttään kuuluu myös liikuntapaikkojen ja leikkikenttien hoito sekä niiden turvallisen käytön mahdollistaminen.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Energiatehokkuutta lisätään linjastojen tasapainotuksilla ja patteriventtiilien vaihdolla. Ilmalämpöpumppuja hankitaan viilennykseen tarvittaviin kohteisiin päiväkotiin ja tekniseen
toimistoon. Ilmanvaihtolinjastojen puhdistusta ja tasapainotusta jatketaan. Sadevesijärjestelmien kunnostusta jatketaan suunnitelmallisesti.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite

Toimintasuunnitelma
2019

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

BuilderCom-ohjelman tehostettu käyttö

Työkohteiden
saattaminen

Tehdyt työt

BuilderComohjelman
käyttö on ollut vähäistä ja
tehtyjä töitä ei juurikaan
ole kirjattu järjestelmään.
Käyttöä tullaan tehostamaan entisestään vuoden
2020 aikana.

Ilmanvaihdon täysi hyödyntäminen

Puhdistukset ja tasapainotukset

Ilmanlaatu
loissa

Energiatehokkaat kiinteistöt

Tasapainotus ja ilmalämpöpumppujen hyödyntäminen

Kustannus / kiinteistö

valmiiksi

työskentelyti-

Ilmanlaatu työskentelytiloissa on ollut riittävä
Kiinteistöjen ilmanvaihtoja
on tasapainotettu ja ilmalämpöpumppuja hyödynnetään kiinteistöillä.

3.4.3 Liikenneväylät ja yleiset alueet
TP 2018
TOIMINTATUOTOT

TA 2019

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
48 584

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

86 817

48 584

69 909

21 325

143,89%

TOIMINTAKULUT

-315 332

-150 722

-30 000

-180 722

-221 998

-41 276

122,84%

TOIMINTAKATE

-228 515

-102 138

-30 000

-132 138

-152 089

-19 951

115,1%

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-224 229

-239 500

0

-239 500

-209 695

29 805

87,56%

Vastuuhenkilö: kunnanrakennusmestari
Toimintaympäristö: Vastuualueen hoitaminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä kuntalaisten kanssa. Kuntalaisten palautteiden huomioiminen sekä oma tarkastustoiminta ja riskienarviointi ovat olennainen osa yleisen viihtyvyyden ja
turvallisuuden ylläpitämisessä.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Painopistealueena vuodelle 2019 on saattoliikenne koulujen ja
päiväkotien ympäristössä. Turvallisuutta kehitetään yhdessä koulujen ja päiväkotien henkilökunnan kanssa. Katuvalaistuksessa edetään ledien käyttöönotossa määrärahojen puitteissa.
Tieverkon päällystyksiä jatketaan kohteittain edelleen. Leikkikenttiä ylläpidetään tarpeellisin osin.
Viheralueiden kunnossapitoon tehdään juhlavuoden mukaisia kunnostuksia.
Toiminnalliset tavoitteet
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Tavoite

Toimintasuunnitelma
2019

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Liikenneväylien toimivuus
ja ylläpito

Toteutussuunnitelma

Palaute

Palautteita on tullut, mutta
palautteista ei ole pidetty
kirjaa ja määrää ei voida
näin varmentaa.

Saattoliikenteen
minen

Kiinteistöjen kanssa yhteistyössä toteutettavissa

Vaaratilanteiden määrä

Saattoliikenteen
sujuvuutta on parannettu.

Hallintoalueiden yhteistyö

Palaute

Tekniselle toimelle ei ole
tullut palautteita.

Juhlavuoden
nen

järjestä-

huomioimi-

3.4.4 Palo- ja pelastustoimi

TP 2018

TA 2019

TOIMINTAKULUT

-308 145

-323 511

TOIMINTAKATE

-308 145

-323 511

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
-323 511
0

-323 511

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

-322 121

1 390

99,57%

-322 121

1 390

99,57%

Vastuuhenkilö: kunnaninsinööri
Toimintaympäristö: Palo- ja pelastustoimen hoitavat Pirkanmaan pelastuslaitos sekä paikalliset Vesilahden VPK
sekä Länsi-Vesilahden VPK.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Toiminnan painopisteenä on turvata sairaankuljetukset sekä varmistaa kiinteistöjen paloturvallisuus.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite

Toimintasuunnitelma
2019

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Sairaankuljetusten ja palotoimen toimintavarmuus

Toimintavalmis kalusto tavoitettavissa

Lähtöajat

Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja valmistelee sitä
koskevan lainsäädännön.
Pirkanmaan pelastuslaitoksella on toiminnassaan
palvelutasopäätös.
Toiminta on ollut vuoden
2019 aikana voimassaolleen palvelutasopäätöksen mukaista ja 1.1.2020
voimaantulleen palvelutasopäätöksen mukaan toimintaa on saatu kehitettyä
paremmaksi vuoden 2019
aikana.
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3.5 Sivistyslautakunta
3.5.1 Sivistystoimen hallinto
TP 2018
TOIMINTATUOTOT

TA 2019

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
0

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

259

0

40

40

TOIMINTAKULUT

-221 336

-223 552

0

-223 552

-212 722

10 830

95,16%

TOIMINTAKATE

-221 077

-223 552

0

-223 552

-212 682

10 870

95,14%

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja
Toimintaympäristö: Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluu varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, muu opetus
sekä kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi. Sivistystoimen hallinnossa työskentelee sivistysjohtaja, jota avustaa keskustoimiston palvelusihteeri. Sivistystoimen palvelusihteeri valmistelee oppilastilastot valtionosuusselvitystä
varten, kotikuntakorvauslaskelmat sekä toimii koulukuljetusten yhteyshenkilönä koko kunnan osalta. Varhaiskasvatusjohtaja, liikunta- ja nuorisosihteeri sekä matkailuneuvoja vastaavat osaltaan asioiden valmistelusta lautakuntakäsittelyä varten.
Sivistystoimen hallinto vastaa toimialan yhteisten asioiden hoidosta, tehtävien koordinoinnista, lautakuntatyöskentelyn sujuvuudesta sekä toimialan ajankohtaisesta koulutuksesta.
Sivistysjohtaja ja varhaiskasvatusjohtaja osallistuvat aktiivisesti seutuyhteistyöhön. Tampereen seudun hyvinvointipalvelujen työryhmä, johon sivistysjohtaja kuuluu, kehittää sivistystoimialaa laaja-alaisesti ja vastaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen sekä vapaa-aikapalveluiden kokonaisuuksista seututasolla.
Vesilahti on mukana Tampereen seudun opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle suunnatussa osaamisen
kehittämispalvelu Osakkeessa, jonka kautta opetushenkilöstön ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus
pääsääntöisesti toteutetaan.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toimintatapoja ja suunnitelmia yhtenäistettiin. Sivistystoimen visio 2025 ja kehittämissuunnitelma hyväksyttiin ja otettiin käyttöön. Monialaista
yhteistyötä ja prosesseja kehitettiin LAPE-työn kautta. Ennaltaehkäisevien ja matalan kynnyksen palvelujen sekä
monialaisen työn kehittämistä vietiin eteenpäin yhteistyöllä ja hankkeiden avulla.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Henkilöstön hyvinvointi
Ylläpidetään myönteistä ja
kannustavaa ilmapiiriä
sekä avointa keskustelukulttuuria.

Toimintasuunnitelma
2019

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Hyvinvoinnin rakenteet yhdessä tekemisen ja jakamisen kulttuuri.

Sivistystoimen kehittämistiimin kokoukset.

Sivistyksen visiotyö, kehittämissuunnitelmatyö ja
strategian valmistelu tehty
yhdessä.

Yhteisten koulutusten järjestäminen.

Johtamisrakenteiden ja
vastuualueiden kehittäminen.

Johtamisrakenne ja vastuut arvioidaan ja rakennetaan uudelleen.

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

Yhteisten koulutusten
määrä.

Rakenne ja vastuut on jaettu ja kuvattu.

Sivistystoimen yhteiset
koulutukset toteutettu
seudun Osakkeen kautta.
Tehtävänkuvat uudistettu,
mutta johtamisratkaisut
arvioidaan palveluverkkoselvityksen yhteydessä
2020.
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Tavoitteet
Yhteistyön syventäminen
ja uusin toimijoiden etsiminen.

Toimintasuunnitelma
2019
Suunnitelmissa huomioidaan kolmannen sektorin
yhteistyö.

Arviointikriteeri (mittari)
Toteutuneet yhteistyömuodot.

Avoimen varhaiskasvatuksen järjestäminen srk ja
mll kanssa. Vanhempainkahvilat järjestetty monialaisesti. Koulun kerhotoiminnassa kolmas sektori
mukana.

Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa yksityisiä palveluja hyödyntäen
Tavoitteet
Toimintasuunnitelma
Arviointikriteeri (mittari)
2019
Kunta panostaa uudenlai- Sivistystoimen hallinto ja
Lausunnot
seen ja tarpeenmukaiseen sivistyslautakunta osallissuunnitteluun ja tulevaituvat kaavojen suunnittesuuden asumis- ja maanluun.
käytön ratkaisujen mahdollistamiseen.

Sivistyslautakunta on lausunut kaikkiin lausuntopyyntöihin.

Tunnusluvut
Toiminnallisuus
Monialaisen toiminnan koordinointitapaamiset
Asiakastyytyväisyyskysely

TP2018
7
1

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TA2019
2
1

TP2018
1,20
1,20
0

TA2019
1,20
1,20
0

TP2019
5
1
TP2019
1,20
1,20
0

3.5.2 Peruskoulut

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
266 481

TP 2018

TA 2019

312 277

266 481

TOIMINTAKULUT

-6 107 280

-6 350 676

0

TOIMINTAKATE

-5 795 003

-6 084 195

-15 575

-6 600

TOIMINTATUOTOT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

366 026

99 545

137,36%

-6 350 676

-6 309 031

41 645

99,34%

0

-6 084 195

-5 943 005

141 190

97,68%

0

-6 600

-6 617

-17

100,27%

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja
Toimintaympäristö: Perusopetuksen tehtäväalueeseen kuuluvat esi- ja perusopetus.
Vesilahden kunnassa toimii kaksi vuosiluokkien 0-6 koulua ja yksi 0-9 vuosiluokkien yhtenäiskoulu. Syyslukukauden
2019 alussa esikoulussa aloitti 67 oppilasta ja 1-9 vuosiluokilla 639 oppilasta.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Vesilahdessa painotetaan varhaista tukea ja ennaltaehkäiseviä
toimenpiteitä. Oppilashuollon ja moniammatillisen yhteistyön avulla tuetaan koulujen ja kotien tehtävää. Erityisopetuksen kehittäminen oli keskeinen kehittämisalue vuonna 2019.
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Uuden opetussuunnitelman mukaisia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä kehitetään jatkuvasti. Henkilöstön osaamista lisätään monipuolisen koulutustarjonnan ja yhteistyön avulla. Sivistystoimen visio 2025 otettiin käyttöön ja samalla perusopetuksen kehittämissuunnitelma päivitettiin vuosille 2019-2021. Nämä asiakirjat toimivat keskeisinä
toimintakulttuurin muutosjohtamisen työkaluina.
Vesilahden kunnan kouluissa lukuvuoden 2019-2020 teemaksi valittiin vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely,
joka toteutetaan monialaisina oppimiskokonaisuuksina. Lukuvuoden painopisteeksi valittiin hyvinvointi ja turvallinen
arki. Visiosta ja kehittämissuunnitelmasta nostettiin tämänmukaiset tavoitteet.
Visiosta valittiin lukuvuodelle 2019-2020 painopisteiksi aikaa sinulle lapsi ja nuori Vesilahdessa, kohtaa ja arvosta
sekä valinnanmahdollisuus ja vastuu. Koulut ovat kirjanneet näiden toteuttamisen toimenpiteet lukuvuosisuunnitelmaan.
Kehittämissuunnitelman kärkiteemoiksi lukuvuodelle 2019-2020 valittiin työskentelytaidot ja oppilaan henkinen turvallisuus. Näitä on toteutettu henkilöstön osaamista lisäämällä uusien pedagogisten taitoja vahvistamalla, erityisesti
tieto- ja viestintätekniikan pedagogisessa käytössä, ryhmänhallintataitoja sekä oppimisen ja kasvun tukemisen taitoja vahvistamalla. Oppimaan oppimisen taitoja on edistetty työskentelytaitoja kehittämällä. Henkistä turvallisuutta
on edistetty koulujen turvallisen ja terveellisen kasvu- ja oppimisympäristön toimintakulttuuria vahvistamalla. Koulun
yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän ennaltaehkäisevä rooli on tärkeä osa hyvinvointia.
Hankkeiden kautta kehittämisalueiksi nostettiin liikkuva elämäntapa, oppimisympäristöjen laajentaminen sekä vieraisiin kieliin tutustuminen.
Vesilahden kuntastrategiasta vuodelle 2019 nostettiin henkilöstön hyvinvointi, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
sekä asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa yksityisiä
palveluja hyödyntäen. Kunnan 150 -vuotisjuhlavuoden huomioitiin toiminnassa.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoitteet
Henkilöstön hyvinvointi
Ylläpidetään myönteistä ja
kannustavaa ilmapiiriä
sekä avointa keskustelukulttuuria.

Toimintasuunnitelma
2019

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Hyvinvoinnin rakenteet yhdessä tekemisen ja jakamisen kulttuuri.

Koko sivistyksen yhteinen
tapaaminen kerran vuodessa.

Toteutettiin erikseen koulujen henkilöstön ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kesken.

Hyvinvoinnin vuosikellon
rakentaminen.

Toteutui yksikkökohtaisesti.

Toteutuneet ryhmä- ja yksilökäynnit.

Ryhmätyönohjaus toteutui
yhtenäiskoulussa ja yksilökäyntejä on tarjottu tarpeen mukaan.

Mahdollisuus työnohjaukseen.

Resurssin lisääminen erityisopetukseen.

Resurssin kohdentaminen
tuen tarpeen mukaan.

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
Oppimisympäristöjen laaKolmannen sektorin toimijentaminen ja opetuksen
joiden kanssa yhteistyörikastaminen.
muotojen kartoittaminen.

Tuntikehyksen lisääntyminen perusopetuksessa ja
oppilaiden tarvitseman
erityisopetuksen toteutuminen tuen tarpeen mukaisesti.
Toteutuneet yhteistyöhankkeet/vierailut.

Tuntikehystä kohdentui
erityisopetukseen yhden
htv verran lisää. Erityisopetuksen kehittämisen
myötä tuki kohdentunut
tuen tarpeen mukaisesti.

Yhtenäiskoulun ohjausryhmän käynnistäminen,
vanhempainkahvilat.
Työ on kesken.

Kulttuurirappusten valmistuminen.
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Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen yhdessä
kolmannen sektorin
kanssa.

Kehitetään perhekeskustoimintamallia ja matalan
kynnyksen palveluita.

Kolmannen sektorin toimijoiden määrän lisääminen.

Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa yksityisiä palveluja hyödyntäen
Laadukas perusopetus
Ajanmukaiset tilat, väliOppilasmäärän kasvu.
vetovoimatekijänä.
neistö ja resurssit.

Kunnan verkkosivuille on
rakennettu sähköinen toimintakalenteri, jossa on
näkyvillä kolmannen sektorin ja kunnan perheille
tarjoamat palvelut ja toiminta.
Oppilasmäärä edelliseen
lukuvuoteen on laskenut.
100%

Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatkoopintoihin (% / 9.luokkalaiset).
Tunnusluvut
Taloudellisuus
Esiopetus, käyttömenot netto, €/oppilas
Perusopetus, käyttömenot netto, €/oppilas
Koulukohtaiset kustannukset
Narvan koulu , €/oppilas
Ylämäen koulu, €/oppilas
Vesilahden yhtenäiskoulu

TP2018
5 219
8 100

TA2019
7 519
8 582

TP2019
6020
8517

9 081
7 538
-

9 489
8 582
8 168

10 686
7705
7688

Toiminnallisuus
Esiopetuksen oppilasmäärä
Perusopetuksen oppilasmäärä
Koululaisten iltapäivätoiminta
Esikoululaisten iltapäivätoiminta (koulun yhteydessä)
Kuljetusoppilaiden määrä
Perusopetuksen päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin
(% / 9.luokkalaiset)

TP2018
71
654
73
55
228
100

TA2019
62
639
75
42
240
100

TP2019
67
639
80
49
206
100

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018
74
71
3

TA2019
73
70
3

TP2019
74
70
4

3.5.3 Muu koulutus
TP 2018

TA 2019

TOIMINTAKULUT

-61 053

-52 640

TOIMINTAKATE

-61 053

-52 640

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
-52 640
0

-52 640

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

-66 240

-13 600

125,84%

-66 240

-13 600

125,84%
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Toimintaympäristö
Taito Pirkanmaa ry / Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä antaa laajan oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta. Vesilahden Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsässä annettiin opetusta 2019 keväällä kuudelle ryhmälle 360 tuntia ja syksyllä kuudelle ryhmälle 280 tuntia vuodessa. Opiskelijoita on keskimäärin 50 vuosittain.
Vesilahden kunta ostaa kansalaisopistopalvelun Pirkan opistolta. Pirkan Opisto on Vesilahden, Lempäälän, Pirkkalan ja Nokian yhteinen kansalaisopisto, jossa Nokian kaupunki toimii isäntäkuntana.
Vesilahden kunnan opetustuntitilaus Pirkan opistolta vuodelle 2019 oli yhteensä 3880 tuntia jakautuen opetusmuodoittain: vapaa sivistystyö 2 000 tuntia, musiikin taiteen perusopetus 1 700 tuntia, muu taiteen perusopetus 130 tuntia. Toteutuneita tunteja 2019 vuonna oli yhteensä 3 643 tuntia jakautuen opetusmuodoittain: vapaa sivistystyö
1903 tuntia, musiikin taiteen perusopetus 1532 ja muu taiteen perusopetus 208.
Vesilahden kunnan tavoitteena on, että Pirkan opisto toimii kuntien välisen sopimuksen mukaisesti:
”Pirkan opisto huolehtii alueellisesta tasa-arvosta ja palvelujen saavutettavuudesta järjestämällä opintopalveluita
edelleen lähipalveluna opistojen nykyisissä opetuspaikoissa ja vastaavissa kuntien tiloissa.”
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Vesilahden kunnan 150 -vuotisjuhlavuosi huomioitiin yhteistyössä sekä tapahtumien ja kurssien suunnittelussa.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite

Toimintasuunnitelma
2019
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
Koulutuspalvelujen tuoEri toimijoiden toiveiden ja
tannossa tehdään entistä
tarpeiden huomioiminen.
enemmän yhteistyötä kunnan, kolmannen sektorin,
Yhteistyössä järjestetyt tayritysten ja muiden toimipahtumat tai kurssit.
joiden välillä.

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Kurssitarjottimessa huomioidut kurssit.

Kursseja ja tilaisuuksia on
suunniteltu poikkihallinnollisesti.

Tapahtumien ja kurssien
määrä.

Kirjastolla järjestetty yhteistyössä 6 tapahtumaa
ja lisäksi 32 kurssia. Näpsän kanssa toteutettiin 1
näyttely.

Tunnusluvut
Toiminnallisuus
Käsityö- ja muotoilukoulun tuntimäärä
Pirkan opiston tuntimäärä

TP2018
450
3 570

TA2019
380
3 880

TP2019
640
3 643

3.5.4 Varhaiskasvatus
TP 2018
TOIMINTATUOTOT

TA 2019

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
387 000

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

394 899

387 000

400 558

13 558

103,5%

TOIMINTAKULUT

-2 830 584

-2 928 793

0

-2 928 793

-2 740 748

188 045

93,58%

TOIMINTAKATE

-2 435 685

-2 541 793

0

-2 541 793

-2 340 190

201 603

92,07%

-1 655

-1 700

0

-1 700

-1 655

45

97,33%

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja
Toimintaympäristö: Varhaiskasvatuksen tavoitteena on järjestää opetusta, kasvatusta ja hoitoa päiväkodeissa
sekä perhepäivähoidossa lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä tukien.
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Kunta on maksanut lakisääteistä kotihoidon- ja yksityisenhoidontukea sekä yksityisenhoidontuen kuntalisää. Kunta
valvoo yksityistä varhaiskasvatusta. Vuonna 2019 Vesilahdessa on työskennellyt yksi yksityinen perhepäivähoitaja.
Varhaiskasvatusta tarjotaan Peiponpellon, Satumetsän, Peuraniityn ja Ahtialan päiväkodeissa sekä perhe-päivähoidossa . Varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperustainen 6-portainen palveluntarjonta. Var-haiskasvatuspalvelussa oli 206 lasta syyskuussa 2019 (syyskuussa 2018 oli 203 lasta). Päiväkodeissa oli 23 % alle 3-vuotiaita lapsia. Alle 3-vuotiaiden suuri määrä on vaikuttanut ryhmäkokoihin. Päivitetty Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelma
otettiin käyttöön 1.8.2019.
Varhaiskasvatus juhlisti 150-vuotiasta Vesilahtea Vilkinaron kevätjuhlassa 22.5.2019. Kevätjuhlan teemana oli
tiede ja tutkimus. Juhlan avasi avaruustieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Varhaiskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on ollut Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelman ja lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen. Toimintasuunnitelma on laadittu toimintakausittain. Varhaiskasvatuksessa on panostettu lasten perheiden ja henkilöstön osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä. Lapsia ja perheitä on kannustettu liikkumiseen ja ohjattu liikkuvan elämäntavan omaksumiseen. Mahdollisimman varhaisella lasten yksilöllisellä
tukemisella ja ongelmiin puuttumisella on pyritty ennaltaehkäisemään vakavampien ongelmien syntymistä.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Henkilöstön hyvinvointi
Ylläpidetään myönteistä ja
kannustavaa ilmapiiriä
sekä avointa keskustelukulttuuria

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman käyttöönotto

Toimintasuunnitelma
2019

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

-Päiväkotien ja perhepäivähoidon säännölliset palaverit, joissa kehitetään toimintaa ja arvioidaan toiminnan
toteutumista
Tehtävänkuvien päivittäminen
Vastuunjaon selkiinnyttäminen
Sivistyksen yhteinen tapahtuma vuosittain
Toimintasuunnitelma:
- henkilöstön osaamisen
vahvistaminen
- koulutuksiin osallistuminen
- johtajuuden kehittäminen
- henkinen turvallisuus ja itsesäätelytaidot

Ennalta suunnitellut
säännöllisesti toistuvat
henkilöstö-, pedagogiset
ja turvallisuuteen liittyvät
palaverit.
Säännöllinen vuosikelloon kirjattujen tavoitteiden toteutumisen arviointi
tapahtuman toteutuminen
Henkilöstön koulutuksetosallistujamäärät
-Säännöllinen toiminnan
arviointi suhteessa kehittämissuunnitelman tavoitteisiin.
Työnohjaus

-Vuosikellon mukaiset
henkilöstö-, pedagogiset
palaverit toteutuivat

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa

-Tehtävänkuvia ja työnvaativuuden arviointia
päivitettiin
syksyllä 2019
Henkilöstön koulutuspäiviä oli 67 kokopäivää
ja 155, 5h osapäivän
koulutuksia.
- Toimintaa arvioidaan
säännöllisesti arviointiympyrän avulla.
-Työohjausta on käytetty tapauskohtaisesti
n.10 tuntia vuoden aikana
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Päiväkotien tilat ja pihat
ovat kolmannen sektorin
käytettävissä

Päiväkodin tilat ja pihat ovat
iltaisin käytettävissä esim.
kokoukset, koulutukset.

Varhaiskasvatus toimii
säännöllisesti yhteistyössä
kolmannen sektorin kanssa

Seniorit osallistuvat varhaiskasvatuksen toimintaan
esim. metsäretkiin, projekteihin

Lapsiperheiden hyvin-voinnin edistäminen
yhdessä kolmannen sektorin kanssa.

Varausten määrä

Tapahtuminen osallistujamäärät ja
palaute / arviointi.

-Päiväkotien pihat olivat
iltaisin ja viikonloppui-sin
aktiivisessa käytössä.
Sisätilojen käyttö vähäistä.
-Lapset vierailivat Tuulikallion digi-kahvilassa ja
seniorit kävivät lukemassa lapsille ystävänpäivänä.

150- vuotisjuhlavuonna kolmas sektori mukaan tapahtumiin ja projekteihin (Vilkinaron kevätjuhla).

Yhteistyön toteutuminen,
palaute

-Onnistuneeseen Vilkinaron kevätjuhlaan
kutsuttiin ja osallistui
senioreita.

Yhteistyö MLL:n, seurakunnan,
järjestöjen kanssa

Yhteistyön toteutuminen

-Avoin päiväkotitoiminta
käynnistyi seurakunnan, varhaiskasvatuksen ja MLL:n yhteistyönä kerran viikossa

Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen
koko elinkaaressa yksityisiä palveluja hyödyntäen
Kunta panostaa tarpeenAsuinalueiden suunnitteKaavoituksen osallistumukaiseen suunnitteluun ja lussa huomioidaan varhais- mis- ja arviointilausunnot
tulevaisuuden asumis- ja
kasvatuspalvelujen tarve.
maankäytön ratkaisujen
Kaavoituksessa huomioimahdollistamiseen.
daan turvallinen ympäristö,
Asuinalueita kaavoitettaarkiliikunta sekä kävely- ja
essa huomioidaan turvallipyöräilyolo-suhteet lapsille
set liikkumisolosuhteet
ja lapsiperheille
Tunnusluvut
Taloudellisuus
Hoitopäivämaksut
Ostopalveluvarhaiskasvatus
- osto
- myynti
Laskennallinen hoitopäivän hinta

TP2018
332 840
61 459
13 073

Sivistyslautakunta huomioinut lausunnoissaan
varhaiskasvatusikäisten
ja heidän perheensä näkökulman sekä turvallisen liikkumisen kaavoituksen liittyvissä lausunnoissa.
TA2019
321 000

TP2019
340500

40 000
20 000

59700
18500

-

56,8

TA2019
32 000
2 400

TP2019
32200
1900

57,1

Toiminnallisuus
Päiväkotihoito: Hoitopäivät yhteensä
Kotona tapahtuva perhepäivähoito
Käytössä olevat laskennalliset hoitopaikat:
Päiväkodit:
Hoitoaikaperustainen varhaiskasvatus
Esikoululaisten aamuhoito
Ostopalvelupäivähoito
-osto
-myynti

TP2018
32 865
2 314

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018
47
41
6

181
17

220
20

235
28

2
6

2
5

2
7

TA2019
46
45
1

TP2019
46
36
8
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3.5.5 Liikunta- ja nuorisotoimi
TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
72 300

TP 2018

TA 2019

68 300

72 300

TOIMINTAKULUT

-440 912

-437 201

0

TOIMINTAKATE

-372 612

-364 901

0

TOIMINTATUOTOT

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

82 440

10 140

114,02%

-437 201

-418 555

18 646

95,74%

-364 901

-336 115

28 786

92,11%

Vastuuhenkilö: hyvinvointikoordinaattori
Toimintaympäristö: Liikunta- ja nuorisotoimen toimintaa ohjaa valtakunnalliset linjaukset, kunnan hyvinvointisuunnitelma sekä kuntastrategia. Edellä mainituissa ohjelmissa painotetaan kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivista yhteistyötä kolmannen sektorin sekä eri hallintokuntien kanssa. Liikunta- ja nuorisotoimi toimii kunnassa tahona, joka organisoi ja kehittää vapaa-aikatoimintaa Vesilahden kunnan alueella.
Kunnan tehtävänä on luoda edellytykset kuntalaisten hyvinvoinnille ja liikkumiselle, kunta tukee seuratoimintaa sekä
rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Nuorisotyössä kunta järjestää nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet
Liikuntatoimi
Liikuntatoimen tavoitteena on tukea kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja liikunnallista elämäntapaa elämänkaaren
eri vaiheissa. Liikuntatoimen painopiste vuodelle 2019 oli monialaisen yhteistyön kehittäminen. Poikkihallinnollisen
yhteistyön lisäämisen tavoitteena oli, että liikunta ja hyvinvointi ovat jatkossa kiinteänä osana eri hallinnonalojen
toimintaa. Poikkihallinnollinen yhteistyö luo mahdollisuuksia liikunnalliselle elämäntavalle.
Terveyttä ja hyvinvointi edistääkseen ja toiminnallisiin tavoitteisiin pääsemiseksi kunta seuraa liikuntaseuratoimintaan osallistuvien lasten ja nuorten osuutta sekä liikuntapaikkojen käyttöastetta. Seuroja sekä yhdistyksiä kannustetaan järjestämään harrastustoimintaa, jossa kilpailu ei ole päätavoitteena, vaan pääpainona ovat mahdollisimman
matalan kynnyksen liikkuminen sekä osallisuus ja yhteisöllisyys. Tällaisen harrastuskerhojen rooli seurojen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan esimerkiksi seura-avustuksien jaossa.
Nuorisotoimi
Nuorisotoimen painopisteitä olivat kasvatuksellisuus, aktiivinen kansalaisuus ja koulunuorisotyö. Nuorisotyöllä halutaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, tasapainoista kasvamista ja sosiaalista vahvistumista.
Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää, yhteisöllisiin toimintatapoihin perustuvaa työtä, jota ohjaa kasvatuksellisuus. Yhteistyö koulujen sekä oppilashuollon kanssa on tärkeää ja sitä korostetaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Myös
nuorisotilatyötä ollaan kehitetty edelleen nuoria osallistamalla ja kuulemalla. Kehittäminen onnistui vuonna 2019
erittäin hyvin, sillä nuorisotilan kävijämäärä yli kaksikertaistui vuoden 2019 aikana.
Nuorisovaltuusto / osallisuus
Nuorisovaltuusto kehittää toiminnallaan vesilahtelaisnuorten toimintamahdollisuuksia ja vaikuttaa aktiivisesti kunnalliseen päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston jäsenet edistävät nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua. Nuorten toiveet ja mielipiteet huomioidaan kaikessa nuorisotoimen toiminnassa. Nuoret osallistuivat toiminnan suunnitteluun sekä järjestämiseen.
Etsivä nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on auttaa nuoria pääsemään koulutukseen, edistää nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Kunnissa etsivän nuorisotyön toteutumiseen tähtääviä työmuotoja ovat nuorisolain mukaiset
etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta sekä monialainen yhteistyö. Etsivä nuorisotyö toimii yhdessä nuoren
kanssa, silloin kun nuori ei itse tiedä, mitä tehdä tai miten saavuttaa tarvitsemansa palvelut.
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Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Henkilöstön hyvinvointi
Ylläpidetään myönteistä ja
kannustavaa ilmapiiriä
sekä avointa keskustelukulttuuria.

Toimintasuunnitelma
2019

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Liikunta- ja nuorisotoimen
säännölliset palaverit joissa
kehitetään toimintaa ja tarkastellaan tavoitteiden toteutumista.

Palaverit kuukausittain ja
niiden palaute.

Toteutunut. henkilöstön
kanssa pidetään säännölliset Nurkkapalaverit
noin 3 viikon välein.

Työntekijöiden vastuiden ja
työnkuvien selkeyttäminen.

Kehityskeskustelut, työntekijöiden työnkuvat päivitetään.

Kannustetaan henkilökuntaa itsensä kehittämiseen ja
osallistumaan koulutuksiin.
Arvioidaan etsivän nuorisotyön vakinaistaminen osaksi
kunnan toimintaa.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
Kunta toimii vahvana
Kunta kutsuu säännöllisesti
koordinoijana ja kumppakoolle seurat ja yhdistykset
nina kolmannen sektorin
yhteiskokoukseen eli seurakanssa.
foorumiin.
Kunnan ylläpitämät tilat
ovat kolmannen sektorin
käytettävissä.

Kunta mahdollistaa kolmannelle sektorille monipuoliset
harrastusmahdollisuudet.
Digitaalisen varausjärjestelmän käyttöönotto (seutuvaraamo).

Hankerahoitusmahdollisuuksista jatketaan aktiivista tiedottamista ja
opastamista.

Kolmannelle sektorille pidetään hanke-ilta yhdessä kirjaston ja kulttuuritoimen
kanssa. Tilaisuudessa kerrotaan erilaisista mahdollisuuksista hakea avustuksia
ja hankkeita.

Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen koulutus- ja kehittymissuunnitelma.
Etsivän nuorisotyöntekijän
vakinaistaminen.

Toteutunut, kehityskeskustelut käyty keväällä
2019 ja samalla työnkuvat päivitetty.
Toteutunut. Jokaiselle
laadittu henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.
Toteutunut. Etsivä nuorisotyöntekijä vakinaistettu keväällä 2019.

Seurafoorumi kahdesti vuodessa.

Toteutunut. Seurafoorumit pidetty keväällä ja
syksyllä.

Tilojen käyttöaste.

Käyttöaste 48,5% (arkena klo 16-22, la-su klo
10-20).

Seutuvaraamon käyttöönotto.

Ei toteutunut. Kehitystyö
kesken, käyttöönotto ei
ollut mahdollista.

Kolmannelle sektorille järjestetään hanke-ilta yhdessä kirjaston sekä kulttuuritoimen kanssa.

Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen
koko elinkaaressa yksityisiä palveluja hyödyntäen
Kunta panostaa uudenlai- Asuinalueiden virkistysaluKysely liikuntapaikkojen ja seen ja tarpeenmukaiseen eita kehitetään kuntalaisten palveluiden käyttäjille.
suunnitteluun ja tulevaikuulemisella.
suuden asumis- ja maankäytön ratkaisujen mahdollistamiseen.

Osallisuusfoorumi toteutettiin kaksi kertaa.
Kunnan avustuksista oli
tilaisuus ja muista hankkeista/ avustuksista tiedotettiin.

Toteutunut. Kysely toteutettu keväällä 2019.
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Kaavoitetaan tontteja,
jotka ovat kooltaan, sijainniltaan ja esteettömyydeltään tarkoituksenmukaisia. Tonteista tiedotetaan
aktiivisesti.

Kaavoituksessa huomioidaan luonto, ympäristö, arkiliikunta sekä kävelyn- ja
pyöräilyn olosuhteet.

Toteutunut. Kaava-,
osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin annettu
lausunnot.

Kaavoituksen osallistumisja arviointisuunnitelmalausunnot.

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Kuntosalimaksut
Liikuntasalimaksut

TP2018
19 501
16 555

TA2019
20 000
14 000

TP2019
21 042
13 580

Toiminnallisuus

TP2018

TA2019

TP2019

11 753
4 782

11 500
4 000

11 691
9 971

-

50

60

TP2018
4
3
1

TA2019
4
4
0

TP2019
4
4
0

Kuntosalikäynnit / vuosi
Nuorisotila Nurkka, käynnit
Tapahtumien määrä, liikunta- ja nuorisotoimi yhteensä
Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

3.5.6 Kirjastotoimi
TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
4 200

TP 2018

TA 2019

12 786

4 200

TOIMINTAKULUT

-314 680

-282 868

0

TOIMINTAKATE

-301 894

-278 668

-3 489

0

TOIMINTATUOTOT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

17 305

13 105

412,02%

-282 868

-316 159

-33 291

111,77%

0

-278 668

-298 854

-20 186

107,24%

0

0

-5 869

-5 869

Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja
Toimintaympäristö: Vesilahden kirjasto on yksi Pirkanmaan PIKI-kirjastoista. Kirjastojen yhteiskäyttöä tukee kirjastojärjestelmä, joka kattaa kaikki Pirkanmaan yleisten kirjastojen toimipaikat. Uuden kirjastolain mukaan Tampereen
kaupunginkirjastolla on laaja alueellinen kehittämistehtävä ja alueeseen kuuluu Pirkanmaan kirjastojen (PIKI) lisäksi
Keski-Suomen kirjastot (KESKI). Lain mukaan kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa.
Uusi kirjastorakennus tarjoaa kuntalaisille uudet ja ajanmukaiset tilat käyttöön. Kirjastossa on varattavissa kokousja neuvottelutilaa, sekä asiakkailla on vapaasti käytettävissä lukusali- ja oleskelutilat kirjastosalissa. Kirjaston tilat
soveltuvat erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja käytettävissä on ajanmukainen av-laitteisto.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Kirjasto on edistänyt kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin tarjoamalla maksuttomia tilaisuuksia, koulutuksia ja näyttelyitä. Kirjaston tiloissa järjestettiin yhteensä 126 tapahtumaa, joista kirjasto päävastuullisena järjestäjänä toteutti 44. Käyttäjäkoulutuksia järjestettiin 56, joiden kohderyhmänä olivat mm. koululuokat ja seniorit. Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä oli yhteensä
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890. Vuoden aikana järjestettiin 11 näyttelyä. Lisäksi on edistetty tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja
monipuolista lukutaitoa opastamalla kirjaston käytössä sekä mahdollistamalla saavutettavuus kirjaston omatoimiaikaa lisäämällä. Kirjasto on pyrkinyt näin tarjoamaan kaikille yksilöllistä ja tasapuolista palvelua, ja toiminta on ollut
asiakaslähtöistä.
Monipuolisilla toimintamuodoillaan kirjasto edistää osallisuutta ja tukee aiempaa vahvemmin varhaiskasvatuksen ja
koulun toiminnan kehittämisen tavoitteita. Käyttöönotettiin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston yhteistyösuunnitelma, Kirjaston Lähteellä, jonka tavoitteet on nostettu varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmasta. Yhteistyösuunnitelmaa toteutettiin Vesilahden kirjastossa, kouluilla ja päiväkodeilla ja mahdollisesti muissa
oppimisympäristöissä. Lisäksi valmisteltiin vapaa-aikasektorin uutta toimintasuunnitelmaa.
Kirjaston käyttäjille toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely, jolla selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyys uuteen kirjastorakennukseen ja sen varusteluun. Kyselyllä kartoitettiin myös asiakkaiden tyytyväisyyttä tapahtuma- ja näyttelytarjonnasta. Kyselyn palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Kyselyssä toivottiin lisää omatoimiaikaa lähinnä viikonlopun
aukioloaikoihin. Toiveisiin vastattiin lisäämällä omatoimiaikaa.
Kirjaston henkilökunta palkittiin Vuoden positiivinen viestittäjä –palkinolla joulukuussa. Perusteena palkinnolle oli,
että Vesilahden kirjaston toiminta on monilla mittareilla mitattuna ollut vaikuttavaa ja hyvinvointia lisäävää. Vuoden
aikana kirjastossa järjestettiin 126 tapahtumaa, fyysisiä käyntejä oli 37022 ja lainoja oli 76907. Tapahtumista ja toiminnasta on tiedotettu näkyvästi paikallislehdessä, mutta erityisesti verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Vesilahden kunta on saanut positiivista näkyvyyttä koko Pirkanmaalla. Positiivista palautetta toiminnasta on tullut niin
asiakkailta kuin yhteistyökumppaneilta.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Henkilöstön hyvinvointi
Ylläpidetään myönteistä ja
kannustavaa ilmapiiriä
sekä avointa keskustelukulttuuria.

Toimintasuunnitelma
2019

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Säännölliset palaverit,
joissa kehitetään toimintaa ja tarkastellaan tavoitteiden toteutumista.

Palaverit kuukausittain ja
niiden palaute.

Palavereita on pidetty tarpeen mukaan.

Kannustetaan henkilökuntaa itsensä kehittämiseen
ja osallistumaan koulutuksiin.

Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen koulutus- ja
kehittymissuunnitelma.

Henkilöstön työnkuvien
tarkastaminen, kehittäminen ja päivittäminen.
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
Kunta toimii vahvana
Yhdessä kolmannen sekkoordinoijana ja kumppatorin kanssa suunnitellaan
nina kolmannen sektorin
ja järjestetään tapahtukanssa.
mia. Kirjasto toimii tiedotuskanavana.

Kunnan ylläpitämät tilat
ovat kolmannen sektorin
käytettävissä.

Uuden kirjastorakennuksen varattavien tilojen
käyttösääntöjen laatiminen ja käyttöönotto. Kirjaston tilat ovat kolmannen sektorin käytettävissä.

On laadittu ja ohjattu koulutuksiin.

On toteutettu.
Kehityskeskustelut, työntekijöiden työnkuvien päivittäminen.

Yhdessä järjestettyjen tapahtumien määrä.

On toteutettu yhdessä 71
tapahtumaa.

Kirjaston käyttösäännöt
otetaan käyttöön. Tilojen
käyttöaste.

Varattavien tilojen käyttösäännöt otettiin käyttöön
marraskuussa. Kolmas
sektori varasi kirjaston tiloja yhteensä 95 kertaa.
Osallisuus -foorumi toteutettiin kaksi kertaa.
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Hankerahoitusmahdollisuuksista jatketaan aktiivista tiedottamista ja
opastamista.

Kolmannelle sektorille pidetään hanke-ilta yhdessä
liikunta- ja nuorisotoimen
sekä kulttuuritoimen
kanssa. Tilaisuudessa
kerrotaan erilaisista mahdollisuuksista hakea avustuksia ja hankkeita.

Kolmannelle sektorille järjestetään hanke-ilta yhdessä liikunta- ja nuorisotoimen sekä kulttuuritoimen kanssa.

Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa yksityisiä palveluja hyödyntäen
Kunta panostaa uudenlai- Yhteistyössä rakennusval- Kirjastolla järjestetään raseen ja tarpeenmukaiseen vonnan kanssa järjestekennusvalvontapäivä.
suunnitteluun ja tulevaitään tiedottava rakennussuuden asumis- ja maanvalvontapäivä.
käytön ratkaisujen mahdollistamiseen.
Kirjastossa järjestetään
kaavanlukutilaisuus, jossa Kirjastolla järjestetään
Kaavoitetaan tontteja,
annetaan tietoa rakentakaavanlukutilaisuus yhjotka ovat kooltaan, sijain- misessa käytettävistä
dessä rakennustarkastaniltaan ja esteettömyydel- kaavoista ja vaikutusmah- jan kanssa.
tään tarkoituksenmukaidollisuuksista.
sia. Tonteista tiedotetaan
aktiivisesti.
Tunnusluvut
Taloudellisuus
toimintakulut/asukas
lainan hinta (kok.kulut/lainaus)
aineistohankinnat/asukas

Kunnan avustuksista oli tilaisuus ja muista hankkeista/ avustuksista tiedotettiin.

Ei toteutunut.

Ei toteutunut.

TP2018
68,50
4,70
7,13

TA2019
55,00
3,00
9,00

TP2019
72,56
4,11
7,37

Toiminnallisuus
kirjastoaineistohankinnat/1000 asukasta
kokonaislainaus/asukas
fyysiset käynnit/asukas

TP2018
316,4
14,6
6,73

TA2019
400
18
12

TP2019
334,6
17,7
8,5

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018
3,21
3
0,21

TA2019
3
3
0

TP2019
3,14
3
0,14

3.5.6 Kulttuuritoimi
TP 2018
TOIMINTATUOTOT

TA 2019

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
0

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

40

0

60

60

TOIMINTAKULUT

-20 789

-24 777

0

-24 777

-21 971

2 806

88,68%

TOIMINTAKATE

-20 749

-24 777

0

-24 777

-21 911

2 866

88,43%

Vastuuhenkilö: matkailuneuvoja
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Toimintaympäristö: Kulttuuritoimi tukee kunnassa kulttuuripalveluja tarjoavien yhteisöjen ja muiden kulttuuritoimijoiden toimintaa jakamalla vuosittain yleisavustuksia ja avustamalla tapahtumien järjestämisessä kohdeavustuksilla.
Kulttuuritoimi järjestää omien tapahtumiensa lisäksi yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä vuosittaisia että yksittäisiä tapahtumia. Kulttuuritoimi osallistuu myös monien tapahtumien järjestämisestä koituneiden kustannuksien kattamiseen.
Kulttuuritoimen työntekijä on osa kirjaston yhteistä palvelutiimiä kirjastolla olevassa matkailun infopisteessä.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Kuntastrategiaan pohjautuen painopistealueina vuonna 2019
olivat henkilöstön hyvinvointi, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja
asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa yksityisiä palveluja hyödyntäen.
2019 vuonna valmisteltiin kulttuuritoimen, kirjastotoimen sekä liikunta- ja nuorisotoimen yhteistä toimintasuunnitelmaa vuosille 2020–2021.
2019 erityisenä teemana oli Vesilahden kunnan 150-vuotisjuhlavuosi. Kulttuuritoimi tuki ja kannusti kolmannen sektorin toimijoita huomioimaan juhlavuoden toiminnassaan ja tapahtumissaan. Kolmannen sektorin järjestämät tapahtumat tuotiin kattavasti esille kunnan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kulttuuritoimi oli vuoden 2019 aikana
mukana yli 100 tapahtuman järjestämisessä, joista kulttuuritoimen omia tapahtumia tai tapahtumia, jonka sisällön tai
esiintyjän kustannukset kulttuuritoimi kustansi, oli 10 kpl.
Myös Kalevalan allekirjoituksen 170-vuotisjuhla huomioitiin tapahtumatarjonnassa.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Henkilöstön hyvinvointi
Ylläpidetään myönteistä ja
kannustavaa ilmapiiriä
sekä avointa keskustelukulttuuria

Toimintasuunnitelma
2019

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Kirjaston palvelutiimiajattelu

Töiden jakaminen resurssien mukaisesti

Tehtävänkuvat tarkistettiin
ja toimintatapoja kehitettiin

Palaverit kuukausittain ja
niiden palaute
Kirjaston henkilökunnan
säännölliset palaverit toiminnan kehittämiseksi ja
tavoitteiden seuraamiseksi

Palavereja pidettiin tarpeen mukaan

Osallistuminen koulutuksiin
Koulutuksiin osallistuttiin
mahdollisuuksien mukaan

Mahdollisuus osallistua
koulutuksiin
Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
Kunta toimii vahvana
Varhaiskasvatus sekä esikoordinoijana ja kumppaja perusopetusikäisille
nina kolmannen sektorin
otetaan käyttöön Kulttuukanssa
rin laineilla -ohjelma hyödyntäen kolmannen sektorin tarjontaa

Kunnan 150-vuotisjuhlavuonna kolmas sektori

Kulttuuritoimi mukana sovittujen vuosiluokkien ohjelman organisoinnissa
ohjelman mukaisesti
Kunta tiedottaa eri kanavissa kolmannen sektorin
järjestämistä juhlavuoden
tapahtumista
Kolmannen sektorin järjestämien tapahtumien pitäminen kirjastolla

Toteutettiin olemassa olevien tavoitteiden mukaisesti toimintaa

Tapahtumista on tiedotettu monipuolisesti
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otetaan aktiivisesti mukaan tuottamaan tapahtumia
Kunnan ylläpitämät tilat
ovat kolmannen sektorin
käytettävissä

Hankerahoitusmahdollisuuksista jatketaan aktiivista tiedottamista ja
opastamista

Kulttuuritoimi tarjoaa tilat
erilaisten tapahtumien ja
näyttelyjen järjestämiseen
kirjastolla

Seurafoorumi kaksi kertaa
vuodessa. Kolmannelle
sektorille järjestetään
hanke-ilta yhdessä kirjaston sekä liikunta- ja nuorisotoimen kanssa.
Kirjastolla kolmannen sektorin toimijoiden toiminnan
esittelyä ja toimintaa.

Kunnan, seutukunnan,
valtakunnan ja EU:n tarjoamista kulttuuriin liittyvistä hankerahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen kunnan nettisivuilla ja
eri tilaisuuksissa.

Osallisuus -foorumi toteutettiin kaksi kertaa.
Kunnan avustuksista oli tilaisuus ja muista hankkeista/ avustuksista tiedotettiin.

Osallisuusfoorumissa eri
toimijat kohtasivat ja vaihtoivat ajatuksia

Kolmannen sektorin hyödyntäminen tapahtumatarjonnassa.
Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa yksityisiä palveluja hyödyntäen
Kunta panostaa uudenlai- Kulttuuripalvelujen kyläKulttuuripalvelujen tarjonseen ja tarpeenmukaiseen kohtainen tarjonta ja tarnasta ja tarpeesta tehsuunnitteluun ja tulevaipeet selvitetään huomioidään kyläkohtainen kysely
suuden asumis- ja maanden yhteistyö kolmannen
käytön ratkaisujen mahsektorin kanssa
Huomioidaan, säilytetään
dollistamiseen
ja korostetaan kulttuurimaisemaa kaavoitukKulttuurin ja historian
sessa.
Kaavoitetaan tontteja,
esille nostaminen vetovoijotka ovat kooltaan, sijain- matekijänä suunnitelniltaan ja esteettömyydel- missa ja markkinoinnissa.
tään tarkoituksenmukaisia. Tonteista tiedotetaan
aktiivisesti.
Tunnusluvut
Taloudellisuus
Kulttuuriavustukset euroa/asukas
Muut avustukset yht. euroa/asukas

Kirjastolla toteutettiin ulkopuolisen toimijoiden taholta 71 tapahtumaa

Ei toteutunut

Vireillä olleissa kaavoissa
ei ole korostettu, mutta on
huomioitu uudessa kuntastrategiatyössä.

TP2018
2,20
1,20

TA2019
2,20
1,20

TP2019
2,30
1,15

Toiminnallisuus
Kulttuuritoimen yleisavustuksen saaneet yhteisöt
Kulttuuritoimen kohdeavustuksen saaneet toimijat
Vuosittaiset kuntalaisille tarjottavat kulttuuritapahtumat

TP2018
6
7
7

TA2019
10
10
10

TP2019
4
8
10

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset

TP2018
0,2
0,2

TA2019
0,2
0,2

TP2019
0,2
0,2
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-

määräaikaiset

0

0

0

3.6 Rakennus- ja ympäristölautakunta
3.6.1 Rakennusvalvonta

TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
93 000

TP 2018

TA 2019

88 838

93 000

-119 944

-126 746

0

-31 106

-33 746

0

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

88 937

-4 063

95,63%

-126 746

-128 274

-1 528

101,21%

-33 746

-39 337

-5 591

116,57%

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
Toimintaympäristö: Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena ja maa-aineslain mukaisena lupa- ja valvontaviranomaisena. Rakennusvalvonnan päätehtäviä ovat kunnalle säädetyt lakisääteiset viranomaistehtävät ja MRL:n edellyttämä rakentamisen neuvonta yleisen
edun kannalta, valvonta ja lupapalvelut.
Toimintakertomusvuonna rakennusvalvonnassa oli merkittäviä henkilöstövaihdoksia ja vajausta. Rakennusluvat käsiteltiin kuukauden ajan Lempäälän kunnassa tilapäisellä viranhaltijasopimuksella.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Tavoite oli edistää kestävää, terveellistä ja turvallista rakentamista tarkastelemalla rakennusten elinkaaren aikaisia energiankäyttöratkaisuja, keskittyä parempaan kosteudenhallintaan ja yrittää luoda mahdollisimman laaja rajapinta hankkeeseen ryhtyviin ohjauksen tehostamiseksi.
Suunnitelmakaudella toiminta painottui erityisesti ennakkoneuvontaan lupamenettelyn ja hankkeen suunnittelun alkuvaiheen ennakko-ohjauksen (kaavat, rakennustapaohjeet) sekä suunnittelun (suunnitelmat, asiakirjat, lausunnot)
ja valvonnan (työnjohdon pätevyysvaatimukset) laadun parantamiseksi.
Seutuyhteistyönä kaupunkiseudun rakennusvalvontojen kanssa yhteisiä kehitettäviä rakennusvalvonnan toiminnallisia tavoitteita suunnitelmakaudelle olivat:
1) rakentamisen edistäminen nopeuttaen päätöksentekoa, hyvän ympäristön syntymistä ja tasapuolistaen hakijoiden
kohtelua
2) sähköisten palvelujen kehittäminen ja käyttö
3) lupaprosessien sujuvoittaminen
4) rakennusjärjestyksen seudullisen malliasiakirjan käyttöönotto
5) rakennuslupataksojen valtakunnallisten tavoitteiden eteneminen
Seuturava kokoontui kerran.
Aiempien vuosien paperiarkistoidut luvat 2000 - 2018 oli tarkoitus digitoida sähköiseen arkistoon neljän vuoden kuluessa. Resurssipulan vuoksi digitointia ei tehty.
Tavoitteena oli, että suunnitelmavuosien aikana päästään rakennusvalvonnan osalta siihen, että rakennusvalvontamaksuilla katetaan rakennusvalvontatehtävien hoidosta aiheutuvat kulut. Rakennusvalvonnan taksaa ei tarkastettu.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Henkilöstön hyvinvointi

Toimintasuunnitelma
2019

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen
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Tehokas ja nopea lupaprosessi

Lupien ratkaisu kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemusasiakirjat ovat täydelliset ja tarvittavat lausunnot on saatu

Jättöaika / Käsittelyaika

Rakennustyön
katselmusten
suorittaminen

Katselmukset suoritetaan
lain edellyttämän ajan kuluessa ajanvarauksesta

Katselmusaika

aikaisten
joustava

Tiedonkulun parantaminen, yhteistyön ja avoimuuden lisääminen

Myönteisen, kannustavan
ja positiivisen ilmapiirin ylläpito
Asiakaspalvelun, ammattitaidon ja pätevyyden lisääminen

Toimiston viikko - ja kuukausipalaverien pitäminen
(ml. kaavoitus, ympäristönsuojelu), tehdään muistio
Työntekijöiden vastuualueiden ja työnkuvien selkeyttäminen.
Lakimuutoksien seuranta,
koulutuksiin osallistuminen ja itsensä kehittäminen

Pidettyjen
määrä

Tilastointitavan muutoksesta johtuen käsittelyaika
lasketaan hakemuksen vireille tulosta päätöksen tekoon. käsittelyaika on ollut
keskimäärin 21 päivää
Katselmukset on suoritettu
kahden viikon sisällä asiakkaan tilauksesta.

palaverien

Henkilöstömuutoksista
johtuen, palavereja ei pidetty.

Henkilöstövaihdoksia,
ole toteutunut.
Kehityskeskustelut,
tuualueiden jako

ei

vasEi ole toteutunut kokonaan.

Koulutussuunnitelma

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
Tarpeenmukaiseen
ja
mahdollistavaan kaavoitukseen panostaminen

Kaavojen
suunnitteluun
osallistuminen

Lausunnot

Pyydetyt lausunnot on annettu.

Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa yksityisiä palveluja hyödyntäen
Rakennusjärjestyksen päivitystyö

Lakisääteisten velvoitteiden ja määräysten mahdollistavat vaihtoehdot tutkittava
Rakennusvalvontaviranomaisen tekemien päätösten tasapuolisuus
Kaikilla rakennetuilla kiinteistöillä on ajantasaiset
osoitteet

Pääpaino; seudullisuus,
yhteistyö, selkeä ja salliva
Maankäytön eri ratkaisujen tutkiminen; mm. alueellinen suunnittelutarveratkaisu

Selkeä, mahdollistava ja
helppotulkintainen työkalu
rakentamisen
ohjaamiseen

Henkilöstövaihdoksista
johtuen päivitystyö on viivästynyt.

Uudisrakentamisen määrä

Vaihtoehtoja ja mahdollisten tonttien lukumäärää on
kartoitettu.

Kaavojen ja kantatilatarkastelun huomioiminen

Lupapäätösten ratkaisu

Uusille rakennuksille osoitteet lupaprosessin yhteydessä, olemassa olevat
päivitetään tarpeen mukaan

Osoiterekisterin ajantasaisuus

Kantatilatarkastelut
tehty.
Osoiterekisteriä
tään jatkuvasti.

on

päivite-
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Sähköisen toimintamallin
käytön tehostaminen
Sähköisen arkistointiin siirtyminen

Asioinnin sujuvoittaminen
ja palvelun tehostaminen
Paperiarkisoitujen lupien
digitointi sähköiseen arkistomuotoon

Asiakastyytyväisyys
Asiakastyytyväisyys kyselyä ei ole tehty.
Arkistoitujen
määrä

asiakirjojen
Resurssipulasta
ei ole edennyt.

johtuen,

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Menot/asukas

TP2018
7 eur/asukas

TA2019
8 eur/asukas

TP2019
8 eur/asukas

Toiminnallisuus
Luvat
Jatkoajat
Ilmoitukset
Katselmukset
Poikkeaminen/suunnittelutarve
Lausunnot

TP2018
134
23
38
262
10
12

TA2019
150
30
70
400
15
15

TP2019
105
16
26
199
7
69

Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TP2018

TA2019

TP2019

1,3
0

1,3
0

1,3
0

3.6.2 Yksityistiet

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

TP 2018

TA 2019

TOIMINTAKULUT

-82 054

-80 154

0

-80 154

-78 186

1 968

97,55%

TOIMINTAKATE

-82 054

-80 154

0

-80 154

-78 186

1 968

97,55%

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
Toimintaympäristö: Rakennus- ja ympäristölautakunta hoitaa yksityistielaissa kunnalle määrättyjä tehtäviä.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Suunnitelmakaudella jatketaan yksityisteiden avustamista kunnossapidon ja kiireellisen peruskorjauksen osalta. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 8.11.2010 § 56 perusteet ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahden kunnassa. Näillä periaatteilla avustuksia jaetaan ja
neljän vuoden välein (tietojenkeruu 2018) pyydetään tilinpäätöstiedot hakemuslomakkeen liitteenä.
Yksityisteiden hallinnon vastuuhenkilöitä pyritään ohjaamaan teiden oikeaan ja oikea-aikaiseen hoitoon, jolla pyritään
välttämään kalliita peruskorjaustoimia.
Toiminnalliset tavoitteet
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Tavoite
Yksityisteiden kunnon
seuranta ja ongelmien
ennalta ehkäisy
Yksityisteiden kunnossapidon avustaminen

Yksityisteiden kiireellisten peruskorjaushankkeiden avustaminen
Yksityisteiden painorajoitusten ja liikennemerkkien ajantasaisuus
Käsitellään tiejaoston
toimivaltaan kuuluvat
tietoimitukset tavoiteajan kuluessa valmistelua tehostamalla

Toimintasuunnitelma
2019
Yksityisteiden hallinnon
ohjaaminen ja neuvonta

Arviointikriteeri (mittari)
Teiden kunnon seuraaminen

Kunnossapitoavustusten
myöntäminen valtuuston
hyväksymien perusteiden
ja periaatteiden mukaisesti
Peruskorjausavustusten
myöntäminen valtuuston
hyväksymien perusteiden
ja periaatteiden mukaisesti
Käsittely lautakunnassa

Avustusten myöntäminen
kriteeritaulukon mukaisesti

Käsitellään tiejaoksen
toimivaltaan kuuluvat toimitukset 6-8 kuukauden
kuluessa hakemuksesta

Käsittelyaika

Toteutuminen
Kunnan kotisivuja päivitetty tarpeen mukaan.
Yksityistieilta pidettiin
Narvassa.
Toteutui. Koko avustussumma jaettiin kriteerien mukaisesti.

Avustusten myöntäminen
hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti

Ei ole haettu.

Käsitellyt asiat

Toteutui, yksi liikennemerkin asettaminen käsitelty.
Ei toimituksia.

Tunnusluvut
Taloudellisuus
menot/asukas

TP2018
19 eur/asukas

Toiminnallisuus
Kunnossapitoavustusta saavat tiekunnat
Peruskorjausavustusta saavat tiekunnat
Yksityistielain mukaiset toimitukset
Henkilöstö
Vakanssit
- vakituiset
- määräaikaiset

TA2019
17 eur/asukas

TP2019
18 eur/asukas

TP2018
103
1
3
TP2018

TA2019
106
1
1
TA2019

TP2019
104
0
0
TP2019

0,2
0

0,2
0

0,2
0

3.6.3 Ympäristönsuojelu
TP 2018
TOIMINTATUOTOT

TA 2019

TA
TA
muutosten
muutokset
jälkeen
0
7 000

TP 2019 Poikkeama

Tot-%

8 209

7 000

21 906

14 906

312,95%

TOIMINTAKULUT

-51 319

-55 727

0

-55 727

-52 574

3 153

94,34%

TOIMINTAKATE

-43 110

-48 727

0

-48 727

-30 668

18 059

62,94%

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja
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Toimintaympäristö: Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja lisäksi
lautakunta hoitaa muita sille johtosäännössä määrättyjä lupa- ja viranomaistehtäviä. Ympäristönsuojelun viranhaltijatehtäviä hoitavat sopimusperusteisesti Lempäälän kunnan ympäristönsuojelun viranhaltijat.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Ympäristönsuojelun tehtävät painottuivat lupa- ja muihin viranomaistehtäviin. Ympäristönsuojelun muita kehittämiskohteita suunnitelmakaudella olivat pitkän aikavälin edistämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen, ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen ja vesihuoltolaitoksen liittymättömien kiinteistöjen valvonta. Haja-astusalueen jätevesijärjestelmien tulee täyttää hajajätevesiasetuksen perustason mukaisen puhdistusvaatimuksen enintään 100 metriä vesistöstä sijaitsevilla kiinteistöillä
31.10.2019 mennessä. Tämä saattaa lisätä merkittävästi viranomaistyötä toimenpideluvista annettavina lausuntoina, hajajätevesiasetukseen liittyvien poikkeushakemusten käsittelynä ja valvonnallisesti.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Henkilöstön hyvinvointi
Tiedonkulun parantaminen, yhteistyön ja avoimuuden lisääminen
Lupien käsittely on sujuvaa ja joutuisaa.

Toimintasuunnitelma
2019

Arviointikriteeri (mittari)

Toteutuminen

Toimiston kuukausipalaverien pitäminen (ml. kaavoitus, rakennusvalvonta),
tehdään muistio

Pidettyjen palaverien
määrä

Teknisen toimen henkilöstövaihdosten vuoksi palavereja ei pidetty.

Jättöaika / Käsittelyaika

Maa-aineslupa
27.5.2019/4 kk 1 vko
MAL ja YSL yhteislupa
5.2.2019/4 kk 12 vrk

Seurataan avustushakemusten ja toteutuneiden
hankkeiden määrää.
Seurataan toteutuneita tapahtumien ja tehdyt toimenpiteet.

Hakemuksia saapui neljä,
josta kolmelle myönnettiin
omatoimirahaa.
Vesilahden kunnan kestävän kehityksen työryhmä
kokoontui kaksi kertaa.
Siivoustalkoot järjes-tettiin
toukokuussa.

Ympäristö- ja maa-ainesluvat käsitellään lautakunnassa kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun hakemusasiakirjat ovat täydelliset.

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa
Edistetään yhteisöjen kestävän kehityksen mukaista
työtä.
Edistetään kuntaorganisaation kestävän kehityksen työtä.

Avustetaan rahallisesti yhteisöjen omatoimisia ympäristönhoitohankkeita.
Kannustetaan ja tuetaan
teknistä toimea kunnan
kiinteistöjen energiatehokkuuteen tähtäävissä toimissa sekä järjestetään
kestävän kehityksen tapahtumia.

Asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa yksityisiä palveluja hyödyntäen
Turvataan kestävästi keToteutetaan ympäristönYmpäristönsuojelun edishittyvä, terveellinen, viihsuojelun edistämissuunni- tämissuunnitelman mukaityisä sekä luontosuhteiltelman mukaisia toimia.
sesti toteutunut projekti.
taan monimuotoinen luonnonympäristö toteuttamalla pitkän aikavälin ympäristönsuojelun edistämissuunnitelmaa.

Vesistötarkkailusuunnitelman väliarviointi tehty,
esitys tarkkailusta Rakennus- ja ympäristölautakuntaan keväällä v. 2020.
Pienvesikartoitus aloitettu
karttatarkastelulla. Vesilahti osallistui kaksivuotiseen ilmastohankkeeseen
Tavoitteesta toiminnaksi-
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Jatketaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
olevien liittymättömien
kiinteistöjen tehostettua
valvontaa yhteistyössä vesihuoltolaitoksen kanssa.

Selvitetään liittymättömät
kiinteistöt sekä liittymismahdollisuudet yksi alue
kerrallaan.

Kehotettujen kiinteistöjen
määrä / liittyneiden kiinteistöjen määrä

kohti hiilineutraalia kuntaa
2030.
Kiinteistöistä 15 lähetetty
kehotus / neljä liittyjää,
joita aiemmin kehotettu
(vuonna 2019 yht. 17 liittyjää).

Tunnusluvut
Taloudellisuus
Ympäristönsuojelun menot/asukas

TP2018
10eur/
asukas

TA2019
11eur/
asukas

TP2019
9 eur/ asukas

Toiminnallisuus
Lausunnot rakennus- ja toimenpidelupahakemuksiin

TP2018
37

TA2019
45

TP2019
16

Ympäristö- ja maa-aineslupapäätösten määrä vuodessa

1

1

2

Rekisteröitävien toimintojen (jätelaki ja ympäristönsuojelulaki)
käsittelyn lukumäärä
Valvontaohjelman mukaisten valvontakäyntien määrä

1

1

0

5

7

10

3.6 Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Tuloslaskelmaosassa seurattavia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot
ja -menot sekä satunnaiset erät.
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6 267 436

Muutettu TA
Poikkeama
TP 2019
Poikkeama %
2019
eur
0
6 267 436
6 074 579
-192 857
-3,1 %

Myyntitulot

2 796 473

0

2 796 473

2 845 721

49 248

1,8 %

Maksutulot

892 300

0

892 300

569 451

-322 849

-36,2 %

Tuet ja avustukset

210 500

0

210 500

231 543

21 044

10,0 %

Muut toimintatulot

2 368 163

0

2 368 163

2 427 864

59 701

2,5 %

-31 036 226

-95 000

-31 131 226

-30 052 950

1 078 276

3,5 %

Henkilöstömenot

-8 450 245

0

-8 450 245

-8 211 072

239 173

2,8 %

Palvelujen ostot

-18 844 468

-70 000

-18 914 468

-18 082 832

831 636

4,4 %

-1 368 750

-25 000

-1 393 750

-1 361 314

32 437

2,3 %

-551 300

0

-551 300

-475 947

75 353

13,7 %
-5,5 %

Alkup. TA 2019 TA muutokset
Toimintatulot

Toimintamenot

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset muille
Muut toimintamenot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot

-1 821 463

0

-1 821 463

-1 921 785

-100 322

-24 768 790

-95 000

-24 863 790

-23 978 371

885 419

3,6 %

17 350 000

0

17 350 000

16 960 633

-389 367

-2,2 %

7 751 965

0

7 751 965

8 515 140

763 175

9,8 %

-96 000

0

-96 000

44 086

140 086

145,9 %

Korkotulot muilta
Muut rahoitustulot muilta
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

0

0

0

3 693

29 600

0

29 600

103 837

74 236

3 693 -

-125 100

0

-125 100

-60 571

64 529

51,6 %

-500

0

-500

-2 873

-2 373

-474,5 %

250,8 %

237 175

-95 000

142 175

1 541 488

1 399 312

984,2 %

-1 591 600

0

-1 591 600

-1 566 509

25 091

1,6 %

-1 591 600

0

-1 591 600

-1 566 509

25 091

1,6 %

-1 354 425

-95 000

-1 449 425

-25 021

1 424 404

98,3 %

39 100

0

39 100

39 122

22

0,1 %

-1 315 325

-95 000

-1 410 325

14 101

1 424 426

101,0 %

Talousarvio
muutosten
jälkeen

Toteuma

Verotulojen erittely
Verotulot

Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Poikkeama

15 561 000

0

15 561 000

15 175 007

385 993

557 000

0

557 000

525 441

31 559

1 232 000

0

1 232 000

1 260 184

-28 184

17 350 000

16 960 632

17 350 000

Taulukko: Verotulot

Tuloveron määräytyminen
Tuloveroprosentti

2019

2018

2017

2016

2015

21,50

21,50

21,50

21,50

21,50

69 801 000

67 103 353

69 416 544

68 413 607

Maksuunpantua kunnallisveroa
vastaavat verotettavat tulot
Muutos %
Asukkaat
Verotettava tulo/as

4359

4,0

-3,3

1,5

2,5

4393

4359

4462

4489

15 889

15 394

15 557

15 240

Taulukko: Tuloveron määräytyminen, lähde Kuntaliitto
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Kiinteistöveroprosentit

2019

2018

2017

2016

2015

Yleinen

1,20

1,20

1,20

1,00

1,00

Vakituinen asuinrakennus

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

Muut asuinrakennukset
Rakentamattomat
rakennuspaikat

1,30

1,30

1,30

1,15

1,15

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Taulukko: Kiinteistöveroprosentit

Valtionosuuksien erittely
Valtionosuuksien erittely
Alkuperäinen
talousarvio
Kunnan peruspalvelujen
valtionosuus ml. tasaukset
Opetus- ja kulttuuritoimen
muut valtionosuudet
Harkinnanvarainen
valtionosuuden korotus

Talousarvio
Talousarviomuutokset muutosten jälkeen Toteuma

Poikkeama

8 646 143

0

8 646 143

8 827 058

180 915

-894 178

0

-894 178

-911 918

-17 740

0

0

0

600 000

600 000

Taulukko: Valtionosuudet
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4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

TA 2019

TA muutoksen
jälkeen

TA muutos

Toteuma

Tot. %

Muut pitkävaikutteiset menot
Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan

-200 000

0

-200 000

0

0,0 %

Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraukseen
varautuminen, Vesilahden osuus
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä

-10 000
-210 000

0
0

-10 000
-210 000

0
0

0,0 %
0,0 %

Osakkeet
Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP
Tavase
Sarastia Oy
Metsäliitto Osuuskunta
Osakkeet yhteensä

-60 490
0
0
0
-60 490

0
0
0
0
0

-60 490
0
0
0
-60 490

-60 490
-3 885
-4 500
-11 801
-80 676

100,0 %
100,0 %

Maa- ja vesialueet
Maa-alueet
Maa-alueet/tonttien myyntihinnat
Maa-alueet yhteensä

-490 000
160 000
-330 000

0
0
0

-490 000
160 000
-330 000

-390 000
33 413
-356 587

79,6 %
20,9 %

130 000
0
0
130 000

-116 991
0
0

13 009
0
0
13 009

52 891
142 000
-21 240
173 651

406,6 %
-

Kaavateiden rakentamiskohteet
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta

-100 000
-600 000

0
0

-100 000
-600 000

-73 267
-19 000

73,3 %
3,2 %

Suomelantien asemakaavatien ja rakentaminen (Rahoinen)
Kalalahden yritysalue tiet
Lammasniemen tiet
Kiisken ja Kalsinalueen kunnallistekniikka/tiet
Veikkolanrinteen tiet
Tievalaistus
Kaavateiden päällystäminen
Tie kirjastolle
Kaavatiet yhteensä

-20 000
-100 000
-5 000
-60 000
0
-20 000
-50 000
-30 000
-985 000

0
0
0
0
0
0
0
0

-20 000
-100 000
-5 000
-60 000
0
-20 000
-50 000
-30 000
-985 000

0
0
0
0
-2 008
0
-48 258
0
-142 533

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
96,5 %
0,0 %

Kiinteistöhankkeet
Myytävät kiinteistöt
Vesilahden kirjasto Lähde
Ylämäen monitoimitalon automaatio
Kiinteistöhankkeet yhteensä
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Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet
Pappilan pellon pohjan tasaaminen
Anttilanvuoren pururadan kunnostus
Anttilanvuoren pururadan kunnostus
Kirjaston pihan päällystäminen
Narvan uimarannan kunnostaminen
Lammasniemen vierasvenelaituri
Ulkoalueiden perustaminen
Vatajan kaatopaikan laajentaminen
Kaakilanmutkan maavarasto
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yhteensä

-10 000
0
-20 000
-35 000
-5 000
-12 000
-25 000
-10 000
-10 000
-127 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-10 000
0
-20 000
-35 000
-5 000
-12 000
-25 000
-10 000
-10 000
-127 000

-5 447
2 400
-5 715
-32 100
0
-2 962
-11 807
-3 546
0
-59 177

54,5 %
16,6 %
91,7 %
0,0 %
24,7 %
47,2 %
35,5 %
0,0 %

Vesihuoltolaitos
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka (vesi- ja viemäri)
Suomelantien kunnallistekniikan rakentaminen
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Lammasniemen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Kiisken ja Kalsiaelueen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Veikkolanrinteen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Vesi- ja viemäröintiyhteys Kurjen tilalle
Jätevesipumppaamot
Vesihuollon mittarit
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen
Vesihuollon paikallisautomaation laajentaminen/pumppaamot
Muut/kunnallistekniikka
Vesihuoltolaitos yhteensä

-100 000
-20 000
-100 000
-5 000
-60 000
0
-60 000
-20 000
-30 000
-40 000
-60 000
-30 000
-525 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-100 000
-20 000
-100 000
-5 000
-60 000
0
-60 000
-20 000
-30 000
-40 000
-60 000
-30 000
-525 000

-106 050
-4 236
0
0
0
-1 361
-5 000
-22 466
-2 369
-35 678
-55 228
-35 075
-267 463

106,0 %
21,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
8,3 %
112,3 %
7,9 %
89,2 %
92,0 %
116,9 %

-1 637 000

-469 173

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä

-1 637 000

Koneet ja kalusto
Mönkijä
Koneet ja kalusto yhteensä

0
0

0
0

0
0

-11 613
-11 613

-

Investointimenot
Investointitulot
Investoinnit yhteensä, netto

-2 397 490
290 000
-2 107 490

0
-116 991
-116 991

-2 397 490
173 009
-2 224 481

-833 102
88 704
-744 398

34,7 %
51,3 %
33,5 %

Valtuustoon nähden sitovat talousarvion euromäärät tummennetulla pohjalla.
Investointien matalan toteutumiseen syy oli se, että kohteet eivät olleet valmiita toteuttamiselle ja henkilöstövaihdoksista johtuen kaikkia ei ehditty viemään eteenpäin. Investoinneissa oli myöskin investoinneiksi kelpaamattomia kohteita. Suurimmat toteuttamatta jääneet kohteet olivat Kalalahden yritysalue ja
Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikka. Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikka on sovittu maankäyttösopimuksessa rakennettavaksi ulkopuolisen toimijan toimesta, joten kunnan vaikutusmahdollisuudet toteuttamiseen ovat vähäiset. Kunta on maankäyttösopimuksessa sitoutunut maksamaan osan kunnallistekniikasta sen rakennuttua. Kalalahden yritysalueelta puuttuivat suunnitelmat ja henkilöstövaihdoksista johtuen yritysalue ei toteutunut.
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5 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN
1 000 €

Talousarvio
Alkuperäinen Talousarvio
muutosten
talousarvio
muutokset
jälkeen

Toteuma

Poikkeama

Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
Vuosikate

237 175

-95 000

-502 300

0

-502 300

-132 366

369 934

Investointimenot
Rahoitusosuudet
investointimenoihin
Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustulot

-2 397 490

0

-2 397 490

-834 912

1 562 578

0

0

0

2 400

2 400

590 000

-116 991

473 009

218 670

-254 339

Toiminta ja investoinnit, netto

-2 072 615

-211 991

-2 284 606

795 279

3 079 885

50 000

0

50 000

0

-50 000

3 000 000

1 000 000

4 000 000 4 000 000

0

-1 010 000

0

-1 010 000 -1 110 000

-100 000

Tulorahoituksen korjauserät

142 175 1 541 487

1 399 312

Investointien rahavirta

Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten
vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen
vähennys
Muut maksuvalmiuden
muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

131 860

0

2 171 860

1 000 000

99 245

788 009

131 860

-968 273 -1 100 133

3 171 860 1 921 727 -1 250 133
887 254 2 717 006

1 829 752
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6 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA
Sitovuus, Sitovuus, tilikauden
brutto
tulos (netto)
Tulos TA
TA
TA muut.
Poikkeam (Poikkeam
TA
TA muut.
Poikkeam (Poikkeam
Alkup. TA
Toteuma
Alkup. TA
Toteuma
muut. Toteuma
muutokset jälkeen
a
a %)
muutokset jälkeen
a
a %)
jälkeen

Määrärahat (tEUR)

Tuloarviot (tEUR)

KÄYTTÖTALOUSOSA
keskusvaalilautakunta
vaalit

-21

0

-21

-11

10

47 %

12

0

12

14

2

-19

0

-19

-14

-5

25 %

0

0

0

0

0 -

3 -

18 %

x

tarkastuslautakunta
tarkastuslautakunta

x

kunnanhallitus
luottamushenkilöhallinto

x

-415

0

-415

-371

41

10 %

0

0

0

3

yleishallinto

-1 014

-20

-1 034

-1 023

10

1%

86

0

86

88

2

3%

x

tukipalvelut

-1 618

0

-1 618

-1 484

134

8%

1 620

0

1 620

1 488

-133

-8 %

-

-196

0

-196

-200

-4

-2 %

5

0

5

4

1

-9 %

x

kaavoitus

-92

0

-92

-94

-2

-2 %

354

0

354

6

-348

-98 %

x

maa- ja metsätilat

-23

0

-23

-12

11

48 %

205

0

205

176

-29

-14 %

x

maaseututoimi
sosiaali- ja terveystoimen
hallinto
sosiaali- ja terveystoimi,
yhteistoiminta-alue

-61

0

-61

-56

5

8%

0

0

0

0

-217

0

-217

-190

27

13 %

50

0

50

41

-14 175

0

-14 175

-13 435

739

5%

0

0

0

0

0 -

ympäristöterveydenhuolto

-107

0

-107

-117

-10

-10 %

0

0

0

0

0 -

x

-15

0

-15

-12

3

16 %

0

0

0

0

0 -

x

elinkeinotoimi

sotiemme veteraanit

2

-66

2

-133

-148

x

0 9

0

-18 %

x
x

tekninen lautakunta
tekninen hallinto
kiinteistötoimi

-154

0

-154

-122

32

21 %

0

0

0

0

-1 472

-45

-1 517

-1 454

62

4%

2 489

0

2 489

2 526

x

0 37

2%

liikenneväylät ja yleiset alueet

-151

-30

-181

-222

-20

-15 %

49

0

49

70

21

44 %

vesi- ja viemärilaitos

-400

0

-400

-564

-164

-41 %

568

0

568

680

112

20 %

palo- ja pelastustoimi

-324

0

-324

-322

2

0%

0

0

0

0

x

x

0 -

sivistyslautakunta
sivistystoimen hallinto

x

-224

0

-224

-213

11

5%

0

0

0

0

-6 351

0

-6 351

-6 309

42

1%

266

0

266

366

-53

0

-53

-66

-14

-26 %

0

0

0

0

-2 929

0

-2 929

-2 741

188

6%

387

0

387

401

14

4%

x

liikunta- ja nuorisotoimi

-437

0

-437

-419

19

4%

72

0

72
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10

14 %

x

kirjastotoimi

-283

0

-283

-316

-33

-12 %

4

0

4

17

13

312 %

x

kulttuuritoimi

-25

0

-25

-22

3

11 %

0

0

0

0

peruskoulut
muu koulutus
varhaiskasvatus

0 100

37 %

x
x

0 -

x

0 -

rakennus- ja
ympäristölautakunta
rakennusvalvonta

-127

0

-127

-128

-2

-1 %

93

0

93

89

yksityistiet

-80

0

-80

-78

-2

3%

0

0

0

0

4

ympäristönsuojelu

-56

0

-56

-53

3

6%

7

0

7

22

15

17 350

0

17 350

16 961

7 752

0

7 752

8 515

0

0

0

4

30

0

30

104

-4 %

x
x

0 213 %

x

-389

-2 %

x

763

10 %

x

TULOSLASKELMAOSA
verotulot
valtionosuudet
korkotulot
muut rahoitustulot
korkomenot
muut rahoitusmenot

x

4 74

251 %

x

-125

0

-125

-61

65

52 %

x

-1

0

-1

-2

-1

-280 %

x

0

0

0

0

0

0%

x

RAHOITUSOSA
antolainojen muutokset
antolainojen lisäys
antolainasaamisten
vähennys

50

0

50

0

-50

0%

3 000

1 000

4 000

4 000

0

0%

x

lainakannan muutokset
pitkäaikaisten lainojen lisäys
pitkäaikaisten lainojen
vähennys
toiminnan ja investointien
rahavirta

-1 010
-2 073

0
-212

-1 010
-2 285

-1 110
795

-100
2 878

-10 %
138 %

Investointiosan sitovat erät ja niiden toteumat on esitetty tilinpäätöksen osassa 4.

x
x
X
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7 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
7.1 Tuloslaskelma
2019

2018

Myyntituotot

1 444 790,64

1 373 094,36

Maksutuotot

569 350,68

546 548,65

Tuet ja avustukset

231 544,08

251 677,43

Muut toimintatuotot

765 449,51

3 011 134,91

721 615,79

2 892 936,23

0,00

0,00

17 188,27

17 188,27

Toimintatuotot

Valmistus omaan käyttöön
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

-6 614 858,41

-6 408 307,28

-1 416 805,76

-1 396 648,35

-179 407,82

-201 648,39

-16 702 761,27

-16 836 096,31

-1 340 361,48

-1 355 211,68

Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset

-466 236,80

Muut toimintakulut

-269 074,40

Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet

-460 853,92
-26 989 505,94

-275 802,51 -26 934 568,44

-23 978 371,03

-24 024 443,94

16 960 632,51

16 233 381,20

8 515 140,00

7 554 503,00

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot

3 693,24

4 630,69

Muut rahoitustuotot

103 835,65

135 986,99

Korkokulut

-60 570,74

Muut rahoituskulut
Vuosikate

-2 872,51

-40 479,93
44 085,64

1 541 487,12

-1 194,86

98 942,89

-137 616,85

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos

-1 566 508,55

-1 566 508,55

-1 532 496,07

-1 532 496,07

-25 021,43

-1 670 112,92

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

39 122,20

39 122,20

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

14 100,77

-1 630 990,72
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7.2 Tase

VASTAAVAA
A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
1. Muut pitkävaikutteiset menot
II Aineelliset hyödykkeet
1. Maa- ja vesialueet
2. Rakennukset
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet

2019

2018

25 322 991,88 26 143 292,02
197 511,96

251 260,25

197 511,96

251 260,25

22 235 871,52 23 084 912,35
3 680 917,94

3 330 699,32

14 401 271,18 15 576 725,51
3 836 198,16

3 833 057,69

4. Koneet ja kalusto

100 976,04

141 953,45

5. Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat

216 508,20

202 476,38

2 889 608,40

2 807 119,42

2 889 608,40

2 807 119,42

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT

57 968,34

58 023,34

1. Muut toimeksiantojen varat

57 968,34

58 023,34

5 836 299,60

2 640 134,85

Pitkäaikaiset saamiset

673 572,00

943 000,00

1. Muut saamiset

673 572,00

943 000,00

1 587 808,79

839 221,53

III Sijoitukset
1. Osakkeet ja osuudet

C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset

540 112,87

529 906,87

2. Lainasaamiset

0,00

50 000,00

3. Muut saamiset

213 511,99

67 140,66

4. Siirtosaamiset

834 183,93

192 174,00

3 574 918,81

857 913,32

II Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

31 217 259,82 28 841 450,21
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VASTATTAVAA

2019

2018

A OMA PÄÄOMA

9 352 728,20

9 338 627,43

I Peruspääoma

8 683 376,26

8 683 376,26

655 251,17

2 286 241,89

II Edell. tilikausien yli-/alijäämä
III Tilikauden yli-/alijäämä
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

14 100,77 -1 630 990,72
56 707,91

95 830,11

56 707,91

95 830,11

61 232,27

61 441,00

61 232,27

61 441,00

7 704 989,83

4 709 310,83

1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

6 083 334,00

3 180 000,00

2. Liittymismaksut ja muut velat

1 621 655,83

1 529 310,83

1. Poistoero
C TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
1. Muut toimeksiantojen pääomat
D VIERAS PÄÄOMA
I Pitkäaikainen

II Lyhytaikainen
1. Joukkovelkakirjalainat
2.Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
3. Saadut ennakot
4. Ostovelat

14 041 601,61 14 636 240,84
10 000 000,00 10 000 000,00
996 666,00

1 010 000,00

0,00

12 348,38

1 678 291,72

1 800 083,60

4. Muut velat

132 723,44

159 421,13

5. Siirtovelat

1 233 920,45

1 654 387,73

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31 217 259,82 28 841 450,21
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7.3 Rahoituslaskelma

2019

2018

1 541 487,12

-137 616,85

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät

-132 365,97

1 409 121,15

-56 882,88

-194 499,73

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

-834 912,44

-1 672 016,18

2 400,00

398 105,06

218 670,00

Toiminnan ja investointien rahavirta

-613 842,44

59 995,75 -1 213 915,37

795 278,71

-1 408 415,10

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos

4 000 000,00

0,00

-1 110 000,00

-1 511 464,94

0,00

2 890 000,00 1 800 000,00

288 535,06

Muut maksuvalmiuden muutokset
-153,73

-20,26

Saamisten muutos

-479 159,26

-57 797,65

Korottomien velkojan muutos

-488 960,23

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

-968 273,22

595 911,99

538 094,08

Rahoituksen rahavirta

1 921 726,78

826 629,14

Rahavarojen muutos

2 717 005,49

-581 785,96

Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

3 574 918,81
857 913,32

857 913,32
2 717 005,49

1 439 699,28 -581 785,96
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7.4 Konsernituloslaskelma
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Omistuksen eliminointierot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

7.5 Konsernitase

1.1.2019-31.12.2019
9 861 779,53
-33 451 813,45
8 201,60
-23 581 832,31
16 960 632,51
8 515 140,00
5 104,97
107 749,57
-84 097,31
-34 301,61

-1 817 649,28
-784,20
0,00
0,00

-5 544,38
1 888 395,82

-1 818 433,49
69 962,33
-2 133,57
-11 337,51
-1 572,35
-19 308,74
35 610,17

1.1.2018-31.12.2018
9 440 093,35
-33 147 071,31
1 417,30
-23 705 560,67
16 233 381,20
7 554 503,00
5 806,10
137 304,77
-56 207,23
-27 840,62

-1 792 331,93
0,00
0,00
0,00

59 053,02
141 376,55

-1 792 331,93
-1 650 955,38
134,22
-14 948,77
16,09
-22 142,35
-1 687 896,19
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31.12.2019

31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT

28 598 145,83

28 993 656,05

Aineettomat hyödykkeet

377 998,09

416 443,64

VASTAAVAA

17 414,60

17 356,38

339 071,76

397 240,07

21 511,73

1 847,19

Aineelliset hyödykkeet

26 216 136,62

26 660 288,71

Maa- ja vesialueet

3 779 872,23

3 425 337,36

16 756 039,67

17 570 515,83

3 953 418,85

3 899 113,50

390 297,12

409 841,54

Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut

Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat
Sijoitukset

2 094,46

1 996,08

1 334 414,29

1 353 484,40

2 004 011,12

1 916 923,70

46 655,12

43 278,28

1 944 256,39

1 861 466,29

Lainasaamiset

6 920,70

7 689,67

Muut saamiset

6 178,91

4 489,46

Osakkuusyhteisöosakkeet
Muut osakkeet ja osuudet

103 001,39

112 417,45

Valtion toimeksiannot

45 033,05

54 394,11

Muut toimeksiantojen varat

57 968,34

58 023,34

7 131 454,18

3 883 493,97

80 021,21

77 090,42

80 021,21

77 090,42

2 808 361,64

2 581 736,43

689 379,70

958 235,15

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset
Muut siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset

1 418,12

2 783,76

675 515,58

955 451,39

12 446,01

0,00

2 118 981,94

1 623 501,28

929 682,86

1 162 705,71

80,78

50 325,14

8,37

8,31

Muut saamiset

299 579,42

143 384,94

Siirtosaamiset

889 630,52

267 077,18

16 287,98

21 971,70

16 287,98

21 971,70

4 226 783,36

1 202 695,42

35 832 601,41

32 989 567,48

Laskennalliset verosaamiset

Rahoitusarvopaperit
Joukkovelkakirjasaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
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31.12.2019

31.12.2018

OMA PÄÄOMA

9 767 612,88

9 731 352,09

Peruspääoma

8 683 376,26

8 683 376,26

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat

1 510,62

1 510,62

Arvonkorotusrahasto

2 220,30

2 220,30

Muut omat rahastot

1 867,00

1 905,75

1 043 028,54

2 730 235,35

35 610,17

-1 687 896,19

VÄHEMMISTÖOSUUDET

122 181,72

101 052,18

PAKOLLISET VARAUKSET

191 047,75

273 113,31

191 047,75

273 113,31

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

124 534,73

148 442,46

Lahjoitusrahastojen pääomat

18 269,41

32 607,35

106 265,32

115 835,11

VIERAS PÄÄOMA

25 627 224,33

22 735 607,44

Pitkäaikainen

10 130 931,82

6 679 243,31

7 194 138,56

3 782 729,90

2 073,31

2 538,02

Lainat muilta luotonantajilta

1 284 050,98

1 329 223,43

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat

1 648 359,33

1 562 244,86

2 309,63

2 507,10

15 496 292,51

16 056 364,13

10 000 000,00

10 000 000,00

1 090 963,91

1 066 959,91

464,71

464,71

46 265,25

32 707,72

3 963,47

16 407,21

2 021 014,26

2 190 800,70

292 961,95

298 239,63

2 024 135,84

2 434 665,38

16 523,10

16 118,87

35 832 601,41

32 989 567,48

VASTATTAVAA

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä

Muut pakolliset varaukset

Muut toimeksiantojen pääomat

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä

Laskennalliset verovelat
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Laskennalliset verovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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7.6 Konsernirahoituslaskelma
2019
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen lisäys
Antolainauksen vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta

2018

1 888 395,82
-11 337,51
-225 537,13 1 651 521,18

-1 515 225,54
2 400,00
233 089,67 -1 279 735,87
371 785,31

-1 689,44
768,97

-920,47

4 615 942,58
-1 213 469,13
859,59 3 403 333,04
2 511,85
-14 491,67
-2 930,79
-228 960,14
-511 922,92

-758 305,51
2 646 618,90

Rahavarojen muutos

3 018 404,21

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

4 243 071,34
1 224 667,12 3 018 404,21

141 376,55
-14 948,77
-10 052,09

116 375,69

-2 563 900,35
398 105,06
60 770,67 -2 105 024,61
-1 988 648,92

768,97
0,00
748 385,83
-1 552 797,95
1 791 371,37

6 348,50
-5 085,58
-309 702,76
753 177,21

768,97

986 959,26
-113 623,53

444 737,37
1 318 842,06
-669 806,86

1 224 667,12
1 894 473,98

-669 806,86
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8 LIITETIEDOT

8.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
8.1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.
Pysyvät vastaavat
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.10.2012 poistosuunnitelman muutoksen 1.1.2013 alkaen. Laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perustana on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotantoon.
Rahoitusomaisuus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
Johdannaiset sisältää koronvaihtosopimuksen, joka on tehty suojaamistarkoituksessa. Kunta on suojannut
lainansa vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksella. Kunta on tehnyt toukokuussa 2015 suojaamistarkoituksessa koronvaihtosopimuksen, jonka voimassaoloaika alkaa 13.5.2020 ja päättymispäivä on 12.5.2045.
Tarkemmat tiedot on esitetty liitetietojen kohdassa Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt.
8.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä.
Sisäiset liiketapahtumat
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty.
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Konsernitaseessa on jaettu poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset omaan pääomaan.
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8.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Liitetieto 6
Toimintatuotot

Konserni

Yleishallinto
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Opetus- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskuntapalvelut
Muut palvelut
Toimintatuotot yhteensä

Kunta

2019

2018

2019

2018

798 701

732 930

733 123

649 690

6 827 468 6 523 370

41 006

48 170

783 989

720 262

783 989

720 260

1 370 577 1 395 170 1 370 577 1 406 453
82 440

68 360

82 440

68 360

9 863 175 9 440 090 3 011 135 2 892 935

Liitetieto 7
Verotulojen erittely
2019
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä

2018

15 175 007 14 492 881
1 260 184

505 768

525 441

1 234 732

16 960 632 16 233 381

Liitetieto 8
Valtionosuuksien erittely
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Siitä: Verotuloihin perustuva
valtionosuuden tasaus
Siitä: Harkinnanvarainen
valtionosuuden korotus
Opetus- ja kulttuuritoimen
valtionosuudet
Valtionosuudet yhteensä

2019

2018

9 427 058

8 448 683

2 091 720

2 010 656

600 000

0

-911 918

-894 180

8 515 140

7 554 503

Liitetieto 9
Palvelujen ostojen erittely
Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Kunnan palvelujen ostot yhteensä

2019

2018

13 445 681

13 468 266

3 257 080

3 367 830

16 702 761

16 836 096
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Liitetieto 11

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista
arvioidun taloudellisen käyttöajan mukaan.
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:
Aineettomat oikeudet
Tietokoneohjelmistot

Tasapoisto

2 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

Tasapoisto

2 vuotta

Maa- ja vesialueet

ei poistoa

Rakennukset ja rakennelmat
Asuinrakennukset

Tasapoisto

30 vuotta

Hallinto- ja laitosrakennukset

Tasapoisto

20-30 vuotta

Tehdas- ja tuotantorakennukset

Tasapoisto

20 vuotta

Muut rakennukset/talousrakennukset

Tasapoisto

10 vuotta

Kadut, tiet, torit ja puistot

Menojäännöspoisto

15-20 %

Sillat, laiturit, uimalat

Menojäännöspoisto

15-25 %

Muut maa- ja vesirakenteet

Menojäännöspoisto

20 %

Vedenjakeluverkosto

Menojäännöspoisto

8-10 %

Viemäriverkosto

Menojäännöspoisto

8-10 %

Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaisinlaitteet

Menojäännöspoisto

20 %

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

Tasapoisto

10 vuotta

Kuljetusvälineet ja autot

Tasapoisto

4 vuotta

Kevyet koneet

Tasapoisto

5 vuotta

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet

Tasapoisto

5 vuotta

Mittauslaitteet ja optiset instrumentit

Tasapoisto

3 vuotta

Atk-laitteet

Tasapoisto

3 vuotta

Muut laitteet ja kalusteet

Tasapoisto

3-5 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Koneet ja kalusto

Keskeneräiset hankinnat

ei poistoa

Osakkeet ja osuudet

ei poistoa

Kuntayhtymäosuudet

ei poistoa

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kunnassa kirjattu
vuosikuluiksi.
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Liitetieto 12

Pakollisten varausten muutokset Konserni
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.
Muut pakolliset varaukset 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Muut pakolliset varaukset 31.12.

Kunta

2019

2018

2019

2018

268 234

232 544

0

0

0

35 690

0

0

79 609

0

0

0

188 625

268 234

0

0

4 879

2 920

0

0

0

2 259

0

0

2 456

-300

0

0

2 423

4 879

0

0

Liitetieto 13
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutusvoitot ja -tappiot

Konserni

Kunta

2019

2018

2019

2018

Muut toimintatuotot
Maa- ja vesialuieden luovutusvoitot

119 357

48 567

119 357

48 567

Rakennusten luovutusvoitot

13 009

290

13 009

290

Muut luovutusvoitot

10 812

1 412

Luovutusvoitot yhteensä

143 178

50 269

132 366

48 857

2

4 364

0

0

Luovutustappiot

Liitetieto 15

Muiden rahoitustuottojen erittely
2019

2018

Osinkotuotot muista
yhteisöistä

69 339

845

Peruspääoman korot
kuntayhtymiltä

25 681

25 676

0

101 850

Pääoman palautus
kuntayhtymältä
Muut rahoitustuotot

8 816

7 616

103 836

135 987
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8.3 Tasetta koskevat liitetiedot
8.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Liitetieto 19

Poistamaton hankintameno 1.1.

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Muut
pitkävaik.
menot

Maa- ja
vesialueet

Yhteensä

251 260

251 260

Lisäykset tilikauden aikana

Kiinteät
Koneet ja
Rakennukset rakenteet ja
kalusto
laitteet

3 330 699

15 576 726

3 833 058

141 954

390 000

-142 000

273 902

11 613

Rahoitusosuudet tilikaudella

Ennakkomak
sut ja kesk.er. Yhteensä
hankinnat
202 476 23 084 913
218 908
-2 400

Vähennykset tilikauden aikana

-39 781

-46 522

Siirrot erien välillä
-53 748

Poistamaton hankintameno 31.12.

197 512

197 512

Kirjanpitoarvo 31.12.

197 512

197 512

-180 390

0

-986 932

-451 152

-52 590

-22 086

-1 512 760

3 680 918

14 401 272

3 836 198

100 976

216 508 22 235 872

3 680 918

14 401 272

3 836 198

100 976

216 508 22 235 872

Osakkeet ja osuudet
Muut
Kuntayhtymä
osakkeet Yhteensä
osuudet
ja osuudet
Hankintameno 1.1.

1 032 766 1 774 353 2 807 119

Lisäykset tilikauden aikana

2 174

80 315

82 489

Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.

1 034 940 1 854 668 2 889 608

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 034 940 1 854 668 2 889 608

Maa- ja vesialueet erittely

Konserni

Kunta

2019

2018

2019

2018

29 946

29 945

29 946

29 945

Maa- ja vesialueet
Kiinteistöjen liittymismaksut
Muut maa- ja vesialueet
Maa- ja vesialueet yhteensä

-2 400
-86 303

180 390

Tilikauden poisto

752 423

3 749 927 3 395 392 3 650 972 3 300 754
3 779 872 3 425 337 3 680 918 3 330 699

Liitetieto 21
Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot, kuntayhtymät
kunnan osuus kunnan osuus kunnan osuus
omasta
vieraasta
tilikauden alikotipaikka
omistusosuus pääomasta
pääomasta
/ylijäämästä
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Tampere

0,68 %

1 378 867

3 841 298

63 623

Pirkanmaan Liitto

Tampere

0,55 %

7 893

34 519

-68

Tampereen kaupunkiseudun ky

Tampere

1,13 %

6 299

5 018

176
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Liitetieto 23
Saamisten erittely

Kunta
2019

2018

25 676

25 676

25 676

25 676

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on
jäsenenä
Siirtosaamiset
Yhteensä

Liitetieto 24
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni
2019

Kunta
2018

2019

2018

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Siirtyvät korot
Kelan korvaus työterveyshuollosta
Yhteistoiminta-alueen ja
pelastuslaitoksen palautus
Muut tulojäämät
Menoennakot
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä

0

0

25 676

25 676

60 146

101 796

41 600

84 600

751 302

0

751 302

0

64 692

138 809

15 606

81 156

0

742

0

742

876 140

241 347

834 184

192 174

8.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
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Liitetieto 25
Oman pääoman erittely

Konserni

Kunta

2019
Peruspääoma 1.1.

2018

2019

2018

8 683 376 8 683 376 8 683 376 8 683 376

Lisäykset/Vähennykset

-

Peruspääoma 31.12.

-

-

-

8 683 376 8 683 376 8 683 376 8 683 376

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma 1.1.

1 511

Lisäykset/Vähennykset

1 511 -

-

-

-

1 511 -

-

2 220 -

-

-

-

2 220

2 220 -

-

1906

2 040 -

-

-39

-134 -

-

1 867

1 906 -

-

-

-

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma 31.12.

1 511

Arvonkorotusrahasto 1.1.

2 220

Lisäykset/Vähennykset

-

Arvonkorotusrahasto 31.12.
Muut omat rahastot
Lisäykset/Vähennykset
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.

1 042 339 2 832 703

Ed. tilikausien ylijäämän muutos
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

690

655 251 2 286 242

-102 468 -

-

1 043 029 2 730 235

655 251 2 286 242

35 610 -1 687 896

14 101 -1 630 991

9 767 613 9 731 352 9 352 728 9 338 627

Liitetieto 27
Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöh. kuin viiden
vuoden kuluttua
2019

2018

Lainat rahoitus- ja
vakuutuslaitoksilta

3 466 667

1 100 000

Yhteensä

3 466 667

1 100 000

Liitetieto 29
Pakolliset varaukset

Konserni
2019

Kunta
2018

2019

2018

Muut pakolliset varaukset
Potilavahinkovakuutusmaksu
Muut pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset yhteensä

188 625

268 234 -

-

2 423

4 879 -

-

191 048

273 113 -

-
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Liitetieto 31

Sekkitililimiitti
Luotollisen
sekkitilin limiitti
31.12.
siitä
käyttämättä
oleva määrä

2019

2018

500 000

500 000

500 000

500 000

Liitetieto 32

Muiden velkojen erittely

Konserni
2019

Kunta
2018

2019

2018

Muut velat yhteensä
Liittymismaksut

1 621 656

Muut velat yhteensä

26 703

Muut velat yhteensä

1 648 359

1 529 311 1 621 656 1 529 311
32 934
1 562 245 1 621 656 1 529 311

Liitetieto 33
Siirtovelkoihin sisältyvät erät, jolleivät
ne ole epäolennaisia

Konserni

Kunta

2019

2018

2019

2018

72 801

493 601

70 937

492 324

1 641 834 1 454 489 1 034 729

877 084

Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Menojäämät
Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset
Korkojaksotukset

21 430

23 454

21 430

20 050

Muut menojäämät

284 056

463 976

106 824

264 930

Muut velat yhteensä

2 020 121 2 435 520 1 233 920 1 654 388

8.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Liitetieto 34 - 35
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Velat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä kiinteistöihin

Konserni
2019

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Vakuudeksi annetut
kiinteistökiinnitykset

Kunta
2018

2019

2018

42 651

48 420 -

-

158 481

158 481 -

-

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset

108 560

108 560 -

-

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset

10 178

10 178 -

-

Panttausitoumukset

169

Liitetieto 38
Vuokravastuut

Konserni
2019

Tilojen vuokravastuut
Koneiden ja laitteiden vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava
osuus

2 106 366
443 752
2 550 117
497 599

Kunta
2018

2019

2018

2 127 245 1 550 969 1 640 000
356 909

382 407

302 159

2 484 154 1 933 376 1 942 159
352 235

275 524

243 082

Liitetieto 40
Vastuusitoumukset

Konserni
2019

Kunta
2018

2019

2018

Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma

1 063 176

Jäljellä oleva pääoma

344 919

1 036 981 1 063 052 1 033 053
226 316

344 796

226 245

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

2 019

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.

26 447 154 25 461 813

Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.
kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.

0

0

17 400

16 358

Liitetieto 41
Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Konserni
2019

Maankäyttösopimuksista kunnalle
aiheutuvat velvoitteet
Sopimuksiin liittyvät lunastusvelvoitteet
Potilasvakuutusvastuu

2 120 000

2 018

Kunta
2018

2019

2018

1 320 000 2 120 000 1 320 000

101 757

98 262 -

-

1 502

54 626 -

-
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Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt
Koronvaihtosopimus, tehty
suojaustarkoituksessa
Pääoma

2 019

2 018

5 000 000

5 000 000

-207 593

-444 689

Sopimuksen alkamispäivä 13.5.2020
Sopimuksen päättymispäivä 12.5.2045
Vaihtuva korko: 3 kk Euribor
Kiinteä korko: 1,49 % tai 3 kk Euriborin
ylittäessä 5,00 %, korko on 3 kk Euribor
väh. 1,00 %
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)

8.5 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkiota ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot
Liitetieto 42

Henkilöstön lukumäärä 31.12.
2019

2018

12

11

Yleishallinto, elinkeinotoimi
Tukipalvelut

26

27

Sivistystoimi
Tekninen toimi,
rakennusvalvonta ja
ympäristönsuojelu

144

147

10

12

Yhteensä

192

197

Liitetieto 44
Luottamushenkilön palkkiosta
perityt ja tilitetyt
luottamushenkilömaksut
2019

2018

Keskustan Vesilahden kunnallisjärjestö

1 316

1 171

Vesilahden Kokoomus

3 037

2 578

Lempäälän-Vesilahden KD

644

818

Vihreä liitto

680

23

Vesilahden perussuomalaiset

246

233

Vesilahden Sosialidemokraatit

336

306

6 259

5 129

Yhteensä
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Liitetieto 45
Tilintarkastajan palkkiot
BDO Audiator Oy

2019

2018

Tilintarkastuspalkkiot

7 513

3 974

Tarkastuslautakunann sihteerin tehtävät

3 340

4 281

Muut palkkiot

1 300

0

12 153

8 255

Yhteensä

Liitetieto 46 - Tiedon kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien välisistä liiketoimista

Kunnan luottamushenkilöissä on yritystoiminnassa mukana olevia henkilöitä. Kaikki mahdolliset hankinnat
tehdään tavanomaisilla ehdoilla ja hankintalakia ja kunnan hankintaohjeita noudatetaan.
Kunnanjohtajan kanssa on solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus.

102

9 VESILAHDEN VESIHUOLTOLAITOKSEN ERIYTETTY TILINPÄÄTÖS
9.1 Toimintakertomus
Vesilahden vesihuoltolaitos on luonteeltaan laskennallinen taseyksikkö, joka on eriytetty kunnan kirjanpidossa. Laskennallisessa taseyksikössä kaikkia eriä ei kohdisteta yksikölle tarkasti. Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on turvata kuntalaisille hyvä ja laadukas juomavesi sekä varmistaa ympäristön puhtaus pumppaamoiden toiminnalla ja toimittamalla jätevesi asianmukaiseen käsittelyyn Lempäälään.
Vesihuoltolaitoksen toiminta oli rauhallista, talousvesiputkiston vuotoja ei vuoden aikana ollut ja korjauksia
ei jouduttu suorittamaan kiireellä. Pumppaamoiden lisääminen automaatioon ja pumppaamoiden ylivuodon
korjaamiset lisäsivät toimintavarmuutta jätevesipuolelle ja vähensivät Lempäälään puhdistettavaksi menevän veden osuutta huomattavasti. Talousvesipuolella Kaustialantien alavesisäiliön ja pumppujen kunnostaminen vähentävät verkoston painevaihteluita ja tasaavat verkoston painetta. Talousveden laadun riskiä
vähennettiin ilmanpoistokaivon korjaamisella.
Talous
Talouden osalta vesihuoltolaitoksen tuotot ja kulut ylittyivät. Tulos oli 15 075 euroa eli 11 prosenttia heikompi kuin talousarviossa. Talousarviota suuremmat kulut johtuivat suunnittelemattomista viemärilaitoksen
pumppaamoiden korjaustöistä.
9.1.1 Hallinto ja organisaatio
Vesilahden vesihuoltolaitos on kunnan omistama vesihuoltolaitos ja kuuluu osaksi Vesilahden kuntaa. Vesihuoltolaitoksen asiat päätetään Vesilahden kunnan teknisessä lautakunnassa ja vesilaitos on osa teknisen toimen yksikköä. Toimintaa ohjaa myös vuoden 2018 lopussa tehty sopimus Vesilahden kunnan vesihuollon operoinnista.
Henkilöstö
Vesilahden vesihuoltolaitoksella on vakituisessa toiminnassaan 0,5 henkilöä. Vesihuollon päivystysringissä on 4 henkilöä. Vakituinen toiminta kattaa vesimittareiden vaihtamisen ja verkoston ja pumppaamoiden valvonnan. Vesihuoltolaitoksen toiminta tulee vuoden 2020 jälkeen olemaan Lempäälän veden hallussa ja Vesilahden osalta vesihuoltolaitos ei enää tarvitse omaa henkilöstä toiminnassaan.
9.1.2 Olennaiset tapahtumat ja muutokset toiminnassa ja taloudessa
Vesihuollon operointisopimuksessa on sovittu kahden vuoden sopeutumiskaudesta. Sopeutumiskauden
aikana Vesilahden vesihuoltolaitoksen on tarkoitus saattaa vesihuoltoverkosto samalle tasolle kuin Lempäälän vesihuoltoverkosto. Tärkeimpinä kehittämistoimina sopimukseen on kirjattu automaatiojärjestelmän
uusinta, vesimittareiden uusinta, verkoston sulkemissuunnitelma ja sen mukaisten venttiileiden tarkistus ja
tarvittaessa uusinta ja asiakassopimusten saattaminen ajan tasalle. Operointi tulee siirtymään Lempäälän
veden toiminnaksi vuonna 2021.
Vesimittareita vaihdettiin vuoden aikana noin 300 kpl ja noin 15kpl pumppaamoita saatettiin automaatiovalvonnan piiriin. Vesilaskutus ja lausuntopyynnön ja liittymien allekirjoittaminen sovittiin siirrettäväksi Lempäälän alaisuuteen ennen sopeutumiskauden loppua. Toiminnalle ei nähty estettä ja siirto oli mahdollista
tehdä aikaisemmin. Verkoston tilan selvitykseen ja karttojen ajantasaistamiseen on vuoden aikana panostettu paljon. Kaikki Vesilahden vesihuoltolaitoksen verkostot siirrettiin sähköiseen järjestelmään ja venttiileitä käytiin tarkemittaamassa maastossa. Viemärin vuotovesistä valmistui vuoden aikana DI-työ, jota tullaan käyttämään hyväksi viemäreiden saneerauksia suunniteltaessa. Työn perusteella kriittisimmät viemärin vuotokohdat korjattiin vuoden aikana.
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Uutta verkostoa rakennettiin vuoden 2019 aikana Ämmänhaudanmäen kaava-alueelle noin 320 metriä.
2016

2017

2018

2019

Laskutettu Talousvesimäärä

113 587

114 347

113 723

115 069

Laskutettu jätevesimäärä

106 312

107 374

106 678

108 032

Vesilaitos
Vesilaitos

Talousvesi

150 000

Jätevesi
130 000

110 000

90 000

70 000

50 000

2016

2017

2018

2019

Taulukko ja kuvaaja: Myydyt vesimäärä m3

9.1.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Sopeutumiskautta on jäljellä vielä vuosi. Vuonna 2021 operointi on Lempäälässä ja Lempäälä hoitaa Vesilahden vesihuoltoa sopimuksella. Sopimuksessa Lempäälä sitoutuu hoitamaan Vesilahden vesihuoltolaitoksen vesihuoltojärjestelmää ja –palvelua samalla tasolla kuin omaansa. Laskuttamattoman veden osuus
tulee olla alle 10 prosenttia ja laskuttamattoman jäteveden osuus alle 30 prosenttia. Ensi vuoden aikana
on tarkoitus selvittää vesihuoltolaitoksen verkoston tila mallintamalla verkosto. Vesimittareiden osalta tehdään sopeutumiskauden aikaisia tehtäviä ja mittareita uusitaan Narvan alueella etäluettaviin mittareihin.
Operointisopimukseen on kirjattu vesihuoltomaksujen määräytyvän Vesilahden alueella sovittavalla kertoimella Lempäälän maksuista. Kertoimet on tarkoitus määritellä sopeutumiskauden loppuun mennessä ja
viedä päätettäväksi Vesilahden valtuustoon.
Sopeutumiskauden aikana jatketaan sopimuksessa määrättyjen tehtävien noudattamista.
9.1.4 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä vesilaitoksen muista toiminnan
kehittämiseen vaikuttavista seikoista
Talousveden laadulle merkittävin riski on Koskenkylässä sijaitseva vanha ilmanpoistokaivo. Ilmanpoistokaivossa on viemäriputki ja talousvesiputki samassa tilassa. Talousvesiputkiston hajotessa veden saastuminen olisi todennäköistä. Ilmanpoistokaivo on tarkoitus korjata vuoden 2020 aikana. Pitkä kuiva kausi ja
vesivarantojen yllätyksellinen vähentyminen ovat Vesilahden vesihuollolle merkittävä riski. Vesilahden vesihuoltolaitoksella ei ole omaa vesilähdettä, eikä varavesisäiliötä ja vesihuoltolaitos on Lempäälän veden
ja Hämeenlinnan seudun veden varassa.
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9.1.5 Tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä
Selonteko sisäisen valvonnan, riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä on kunnan
varsinaisen tilinpäätöksen yhteydessä.
9.1.6 Ympäristötekijät
Lempäälän vesi toimittaa Vesilahdelle yhdessä HS- veden kanssa talousveden. Vesilahden verkostosta
otetaan talousvesinäytteet suunnitelmallisesti. Juomavedelle annetut määräykset toteutettiin vuoden aikana jokaisessa talousvesinäytteessä. Pumppaamoiden toimintaa valvottiin vuoden aikana säännöllisesti
ja riskiä saatiin vähennettyä pumppaamoiden saattamisella automaatioon.

9.2 Talousarvion toteutuminen
9.2.1 Käyttötalouden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Vastuuhenkilö: kunnaninsinööri

Toimintaympäristö: Teknisen toimen tehtävänä on vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella turvata asiakkaille laatuvaatimukset täyttävän talousveden määrällinen saatavuus sekä huolehtia viemärivesien pois
johtamisesta ja käsittelystä huomioiden ympäristönsuojelulliset tavoitteet.
Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet: Yhteistyön kehittäminen ja jatkaminen ympäristökuntien kanssa vesihuollon turvaamiseksi myös poikkeustilanteissa.
Kehittämiskohteita ovat kaukovalvonnan laajentaminen ja vesihuoltoverkoston huonokuntoisten osien paikantaminen.
Toiminnalliset tavoitteet
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Tavoite

Toimintasuunnitelma
2019

Arviointikriteeri
tari)

(mit-

Toteutuminen

Puhtaan Talousveden Lempäälän
Veden Häiriötilanteiden määrä
tuottaminen ilman häiri- kanssa yhteistyössä
öitä

Lempäälän Vesi ja HSVesi toimittaa talousveden Vesilahden vesihuoltolaitoksen toimintaa varten. Vuoden aikana häiriötilanteita oli
vähäisesti. Eniten ongelmia aiheutti painevaihteluista johtuva sakan liikkeelle lähtö.

Jätevesipumppaamojen Lempäälän
Veden Liitetyt pumppaamot
kaukovalvontaan liittä- kanssa yhteistyössä
minen

Jätevedenpumppaamoita on liitetty vuoden
aikana
kaukovalvontaan noin 15 kpl. Työtä
jatketaan vuoden 2020
aikana.

Vuotovesikohteiden pai- Yhteistyössä Lempää- Korjatut kohteet
kantaminen
jäteve- län Veden kanssa
siviemäreissä

Vesilahden viemäreiden
vuotovesistä on tehty
diplomityö, joka on valmistunut vuoden 2019
helmikuussa. Diplomityön pohjalta on kriittisimpiä kohteita saatu
korjattua ja vuotovesiä
vähennettyä.
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9.3 Tilinpäätöslaskelmat
9.3.1 Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

eur
Liikevaihto

TP 2019

TP 2018

680 051,36

685 807,86

0,00

150 532,55

-201 199,10

-167 267,66

-302 348,52

-298 991,32

-47 535,95

-43 133,71

Eläkekulut

-8 177,53

-7 515,42

Muut henkilösivukulut

-1 283,46

-1 338,86

-263 714,00

-210 936,13

-3 488,14

-9 099,65

-147 695,34

98 057,66

-634,01

0,00

-148 329,35

98 057,66

Tuet ja avustukset kunnalta
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -klulut
Muut rahoituskulut
Tilikauden yli-/alijäämä

9.3.2 Vesihuoltolaitoksen tase
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eur
VASTAAVAA

2019

2018

117 230,72

157 025,41

2 526 460,81

2 445 313,63

20 448,94

33 333,12

131 410,64

137 131,15

135 326,71

70 951,71

2 930 877,82

2 843 755,02

A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
1. Muut pitkävaikutteiset menot
II Aineelliset hyödykkeet
1. Kiinteät rakenteet ja laitteet
2. Koneet ja kalusto
3. Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat
III Sijoitukset
1. Osakkeet ja osuudet

B VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
449 887,92

255 014,87

2. Saamiset kunnalta

14 887,36

14 887,36

3. Muut saamiset

37 967,02

37 967,02

4. Siirtosaamiset

342,70

342,70

503 085,00

308 211,95

3 433 962,82

3 151 966,97

1 435 589,31

1 435 589,31

1. Myyntisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma
IV Edell. tilikausien yli-/alijäämä

-1 207 162,11 -1 305 219,77
-148 329,35

98 057,66

80 097,85

228 427,20

1. Korottomat velat kunnalle

1 660 939,51

1 191 000,00

2. Liittymismaksut ja muut velat

1 621 655,83

1 529 310,83

3 282 595,34

2 720 310,83

V Tilikauden yli-/alijäämä

B VIERAS PÄÄOMA
I Pitkäaikainen

II Lyhytaikainen
1. Saadut ennakot
2. Ostovelat
3. Muut lyhytaikaiset velat
4. Siirtovelat

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

0,00

7 018,01

46 494,22

188 356,48

0,00

26,68

24 775,41

7 827,77

71 269,63

203 228,94

3 433 962,82

3 151 966,97
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9.3.3 Hulevesiasiat
Vesilahden kunnan taloushallinnon hierarkiassa hulevedet ovat olleet osa vesi- ja viemärilaitoksen taloutta.
Ennen hulevesiin liittyvää lakiuudistusta (22.8.2014/681) hulevesien hallinta oli osa vesihuoltoa ja vesihuoltolaitos vastasi siitä viemäröinnin ja vesihuollon ohella kunnan määräämää yhdyskuntakehitystä vastaavalla tavalla. Eduskunta hyväksyi maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset siten,
että lait tulivat voimaan 1.9.2014. Maankäyttö-ja rakennuslakiin lisättiin uusi luku 13 a. Lukuun on sisällytetty hulevesien hallintaa koskevat säännökset, jotka sisältävät uusia tehtäviä kunnalle. Vastuu hulevesien
hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla on ollut tästä eteenpäin kunnalla. Vesihuoltolakiin lisättiin
uusi luku 3 a, jota noudatetaan vesihuoltolaitoksen huolehtiessa huleveden viemäröinnistä. Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä.
Muutosten taustalla on edistää hulevesien kokonaisvaltaista hallintaa sekä selkeyttää vastuita. Vesilahdella valtuusto on 20.02.2017 päättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 13 luvun pykälän 103 mukaisen hulevedenviranomaiseksi teknisen lautakunnan, lisäksi tekninen lautakunta valvoo maankäyttö- ja rakennuslain 13 a luvun säännöksiä. Vesihuoltolain luvun 3 a pykälän 17 a mukaista päätöstä ja sopimusta hulevesien hoitamisesta vesihuoltolaitoksen kanssa ei ole tehty.
Huleveden vuosien 2018-2019 tuloslaskelmaluvuista voidaan todeta hulevesiin liittyvä euromääräinen tulosvaikutus. Hulevesien kirjanpidollinen käsittely tullaan muuttamaan vuonna 2020 ja samalla arvioidaan,
muutetaanko vesihuoltolaitoksen edeltävien vuosien tilinpäätöslukuja hulevesiasioiden osalta.
TP 2019
Liikevaihto

TP 2018

310

219

0

-352

0

-8 286

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

-49 764

-8 340

Liikeylijäämä (-alijäämä)

-49 454

-16 759

-49 454

-16 759

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Palvelujen ostot

Rahoitustuotot ja -klulut
Muut rahoituskulut
Tilikauden yli-/alijäämä

Tietojen vertailukelpoisuus: Huleveden tuloslaskelman vertailutiedot vuodelta 2018 eivät vastaa tilinpäätöksessä 2018 esitettyjä lukuja, vaan ne on muutettu vastaamaan kunnan talousraportointiohjelman lukuja.
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10 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT
Vesilahdessa maaliskuun 30. päivänä 2020
Vesilahden kunnanhallitus

Pertti Uusi-Erkkilä, pj

Kristiina Pispala, vpj

Riitta Rantala

Ari Perämaa

Tapani Pietilä

Miia Rajala

Harri Tapanainen

Tuomas Hirvonen
kunnanjohtaja

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.
Vesilahdessa
BDO Audiator Oy

päivä

kuuta 2020
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11 TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT
Kirjanpitokirjat

säilytys

Pääkirja

atk-tiedosto

10 v

Päiväkirja
Tilinpäätös

atk-tiedosto
sidottu

10 v
pysyvästi

Tase-erittelyt arkistomapissa

10 v

Tositelajit ja käytetyt tositenumerot
1
Alkusaldot

1001-1002

2
3

Talousarvio
Lisämääräraha

2001-2002
3001-3004

10

Muistio, ulkoinen

10001-10703

20
31
34

Muistio, sisäinen
Vyörytys
Käyttöomaisuus

20001-20039
31001-31013
34001-34039

35

Sisäiset laskut ProELask

35001-35058

40

Sisäiset laskut Rondo

40001-40072

48
96

KOM muistiot
Budjetointitositteet

48000-48002
96000-96015

101

Pankin tiliote

101001-101304

102

Palkat

100001-100035

100
110

Myyntilaskut 10
Myyntilaskut 11

10000001-11000793
11000001-13000160

140

Myyntilaskut 14

14000001-14000098

150
511

Myyntilaskut 15
Manuaalisuoritukset

15000001-15000053
5110001-5110309

520
521

Myyntilaskut 52
Viitesuoritukset

52000001-52004876
5210001-5210253

530
531

Myyntilaskut 53
Hyvityslaskujen kuittaus

53000001-53001993
5310001-5310520

541

Tileistä poisto

5410001-5410001

730

Myyntilaskut 73

73000001-73000164

801
899

Ostolaskut
Ostomaksut

8000001-8006895
8990001-8990252

LT

Liitetietotosite

1-22

Kunnanvaltuusto 15.6.2020
§ 27 liite 2
Keskus 020 743 2920
Faksi 020 743 2935
www.bdo.fi

BDO Audiator Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki

TILINTARKASTUSKERTOMUS 2019
Vesilahden kunnanvaltuustolle
Olemme tarkastaneet Vesilahden kunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden
liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilinpäätökseen
kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernitaseen, konsernituloslaskelman, konsernin
rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.
Kunnanhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
tilikaudella. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä,
että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta,
rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten
mukaisesti. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa
kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja
raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet
toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan
lainmukaisuutta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta
olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyn selonteon.
Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta.
Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu
lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita,
sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei
tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset
Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Tilinpäätöksen 31.12.2019 mukaan kunnalla on ylijäämää yhteensä 0,67 milj. euroa. Voimassa
olevan taloussuunnitelman 2020-2022 mukaan alijäämää kertyy yhteensä -1.135 milj. euroa,
eivätkä kertyneet ylijäämät riitä kattamaan taloussuunnitelmakaudella kertyvää alijäämää.
Muilta osin kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.
Kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti.
Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.
Kunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten
mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta
asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Haluamme kiinnittää huomiota
toimintakertomuksessa esitettyihin arvioihin koronaepidemian vaikutuksista kunnan
toimintaan ja talouteen.

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen BDO-konserniin. Emoyhtiö BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO International
Limitedissä ja kuuluu kansainvälisten itsenäisten BDO-jäsenyhtiöiden verkostoon.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.
Vesilahdessa 20.5.2020
BDO Audiator Oy
Tilintarkastusyhteisö

Minna Ainasvuori
JHT, HT
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1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTITEHTÄVÄ
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät
hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat
toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet ja onko kunnan toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Toiminnan voidaan katsoa olevan tuloksellista, jos kaikki sen neljä osatekijää toteutuvat: 1) taloudellisuus eli tuotosten ja panosten suhde 2) vaikuttavuus eli palvelun aikaansaava muutos 3) toiminnan laatu ja 4) toiminnan aikaansaaminen eli työelämän laatu. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on
myös arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää sekä vastaanottaa
sidonnaisuusilmoitukset ja viedä ne valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että
se saa käyttöönsä kaikki ne tiedot, joita se arviointityössään tarvitsee.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että niin arviointikertomus kuin talousarvio ja tilinpäätöskin tavoittavat myös kuntalaiset. Kaikkia näitä laadittaessa on pyrittävä antamaan kuntalaisen kannalta
merkityksellistä tietoa siitä mitä on tapahtunut ja jäänyt tapahtumatta. Kirjanpidolliset detaljit pitää
jättää niiden käsiteltäviksi, jotka voivat niihin syvällisemmin perehtyä ja ohjata toimintaa tämän informaation pohjalta. Tästä esimerkkinä tilinpäätöksen kohta: ”Maa- ja metsätilojen tuotoista jäi toteutumatta 29 303 euroa, joka on 14 prosenttia tehtäväalueen tuotoista. Ero johtuu pysyvien vastaavien luovutusvoitoista, joita toteutui kunnalle 119 357 euroa budjetoidun 150 000 euron sijaan.”
Näyttää siltä, että ao. teksti on kirjoitettu kirjanpidon näkökulmasta, eikä se anna selvyyttä poikkeaman syihin.
Kunnan strategian perimmäinen tarkoitus on tehdä kunnasta paremmin kuntalaista palveleva ja parantaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä alueen elinvoimaa. Strategiasta johdettujen
tavoitteiden pitää, suoraan tai välillisesti, johtaa kohti samaa päämäärää ja tavoitteen toteutumisen
mitattavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Jos tavoitteen vaikuttavuus on todettavissa vasta vuosien
päästä, voidaan raportoida suoritusta, kuten tapahtumakertoja tai yleisömääriä ja sitä, millä tavalla
tavoite on edistänyt strategian toteutumista pidemmällä tähtäimellä.
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen
yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. Syksyllä 2019 kunnanjohtajan valmistelusta
osana kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa tarkastuslautakunnan vuoden 2020 määrärahoja
vähennettiin merkittävästi. Tarkastuslautakunta ei valmistellut tätä esitystä, mutta päätti sopeuttaa
määrärahavarauksia ja muutti arviointisuunnitelmaansa uusien määrärahojen mukaiseksi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tarkastuslautakunnan käyttöön osoitetaan riittävät voimavarat,
jotta lautakunta voi suorittaa arviointitehtäväänsä riippumattomasti ja luotettavasti. Tarkastuslautakunta myös toteaa, että kuntalain perustelujen mukaan valtuuston ja tarkastuslautakunnan tulee
osaltaan huolehtia siitä, että edellytykset riippumattomaan sekä laadullisesti ja määrällisesti riittävän
laajaan tilintarkastukseen on huomioitu.
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Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastaja
Tarkastuslautakuntaan kuuluu neljä varsinaista jäsentä ja kullakin on henkilökohtainen varajäsen.
Lautakunnan jäsenet ovat puheenjohtaja Ari Arvela, varapuheenjohtaja Ilona Leppänen, jäsenet
Soila Simoja ja Antti Uusi-Rasi. Varajäsenet ovat samassa järjestyksessä Elina Järvenpää-Mäkelä,
Esko Halme, Anna-Maija Kurki ja Mauri Penttilä.
Tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Minna
Ainasvuori. Tilikauden 2019 arviointia varten lautakunta on pitänyt kahdeksan varsinaista kokousta.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus antaa aihetta. Tarkastuslautakunta esittää, että aikaisempien vuosien tapaan myös muut toimielimet käsittelevät osaltaan arviointikertomusta ja antavat siitä lausuntonsa kunnanhallitukselle siten, että ne ovat valtuuston käsittelyssä alkusyksyn 2020
kokouksessa.
Vuoden 2018 arviointikertomuksesta annettua kunnanhallituksen lausuntoa ei viety valtuuston käsittelyyn, kuten kuntalaki edellyttää. Tarkastuslautakunta on havainnut, että myöskään kaikkia ao. selvityksessä olleita kehitysajatuksia ei ole toistaiseksi toimeenpantu.

Tarkastuslautakunnan toiminta
Tarkastuslautakunta on arviointitehtävän suorittamiseksi seurannut kunnan toimielinten
päätöksentekoa ja tutustunut hallituksen laatimaan toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen, henkilöstöraporttiin, hyvinvointikyselyn raporttiin sekä haastatellut kunnan eri sektoreiden vastuullisia viran- ja toimenhaltijoita sekä kaikkien työntekijäryhmien luottamusmiehiä. Lisäksi tarkastuslautakunta kuuli arviointisuunnitelman mukaisesti eri toimielinten puheenjohtajia. Edellisvuosien tapaan
Vesilahden ja Pirkkalan tarkastuslautakunnat pitivät arviointivuonna yhden yhteisen kokouksen.
Tarkastuslautakunta toimii virkavastuulla ja luottamuksellisesti eikä raportoi saamistaan asioista yksityiskohtaisesti vaan arviointikertomukseen sisällytetään havaintoja yleisellä tasolla.
Tarkastuslautakunta on tehnyt yhteistyötä Tampereen ympäristökuntien tarkastuslautakuntien
kanssa yhteisen koulutuksen merkeissä. Lisäksi Tampereen ympäryskuntien tarkastuslautakuntien
puheenjohtajat ovat kokoontuneet säännöllisesti tilikauden aikana.
Kaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteisenä tehtävänä oli PSHP:n yhteisarviointi. Tässä arvioinnissa on kerrottu, että ilman lähetettä erikoissairaanhoitoon tulevien asiakkaiden määrä on vuosi
vuodelta kasvanut. Vuonna 2018 tämä luku oli Vesilahden osalta 22,3 %. Mahdollisia syitä kasvulle
on useampia, joista yksi on tilastointitapojen muutokset. Yksityisen terveydenhuollon lähetteiden
määrä ei Vesilahdesta ole juurikaan muuttunut, vaan on pysytellyt n. 20 %:n tienoilla. Terveyskeskuksen lähetteiden määrä vaihtelee vuosittain hiukan enemmän, mutta se on pysytellyt keskimäärin
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reilussa 40 %:ssa. Saman sairaalan lähetteillä potilaita tulee reilut 7 %. Päivystyksenä erikoissairaanhoitoon tulee Vesilahdelta reilut 40 % joka käyntimääränä on 700 käyntiä vuodessa.
Tarkastuslautakunnan arvioinnin vuoden 2018 painopistealueena oli henkilöstönäkökulma, ja lautakunta ehdotti pääluottamusmiesten roolin korostamista henkilöstön äänen kuulumisen parantajana.
Kunnanhallitus piti selvityksessään toteutettavana mallina pääluottamusmiesten kutsumista kunnan
johtoryhmään kuultavaksi ja heidän näkemyksensä kirjaamista henkilöstöraporttiin. Tarkastuslautakunta huomioi, että tämä uudistus on vielä jäänyt toteuttamatta.
Tarkastuslautakunta lausui vuoden 2018 arviointikertomuksessaan, että lähiesimiehet tarvitsevat
koulutusta työhönsä. Hallitus vastineessaan pitää esimiestyön kehittämistä äärimmäisen tärkeänä.
Tarkastuslautakunta näkee edelleen tärkeäksi, että lähiesimiestaitoja parannetaan niin, että henkilökunnan perusoikeudet toteutuvat mukaan lukien tiedonkulku ja tasa-arvo.
Tarkastuslautakuntaa aiemmin huolettaneeseen viestinnän tehottomuuteen kunnan hallinnon sisällä
on kiinnitetty huomiota ja haettu parannusta. Lisäksi kuntalaisille tuli vastikään tiedote viestintään
liittyen kunnan nettisivuille. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että jokainen vesilahtelainen, sekä
kuntahallinnon sisällä että ulkopuolella, osaltaan huolehtii siitä, että ottaa velvollisuudekseen kysyä
ja selvittää mieltä painavat seikat ennen niihin reagoimista. Pienen kunnan etu on, että monta asiaa
saadaan selvitettyä pelkällä puhelinsoitolla ja turhaa byrokratiaa voidaan näin välttää.
Vuoden 2019 tarkastuslautakunnan arvioinnin painopisteenä oli luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö. Kunnan johtoryhmästä vaihtui sivistysjohtajaa lukuun ottamatta kaikki ja pikkuhiljaa on opittu toistemme toimintatavat. Osin luottamusta vielä haetaan. Suurelta osin yhteistyö koetaan hyvänä ja avoimena. Tarkastuslautakunta pitää edelleen tärkeänä, että kunnan luottamushenkilöt kiinnittävät huomiota kommunikoinnin asianmukaisuuteen kunnan henkilökunnan kanssa.
Vaikka luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaaminen on tärkeää, on muistettava luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit, jotka on määritelty kuntalaissa ja kunnan hallintosäännössä.
Henkilöstöraportti auttaa suunnittelemaan kunnan henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä pohdittaessa
Vesilahden henkilöstövoimavaroja. Vesilahdessa on laadittu henkilöstöraporttia vuodesta 2008 lähtien ja sitä on nyt alettu kehittämään käytettävyyden parantamiseksi. Raportista käy ilmi, että vaikka
henkilöstön määrä on hivenen laskenut viimeisten vuosien aikana, käytetty tosiasiallinen työpanos
henkilötyövuosina ilmoitettuna on pysynyt kuitenkin ennallaan.
Henkilöstön ikärakenne Vesilahdessa on keskiarvona 46 vuotta vastaten koko kunta-alaa. Näin ollen
laskennallinen eläkehuippu osuu Vesilahteenkin vuosille 2026-2029, kun tällä hetkellä eläkkeelle siirtyy yksittäisiä henkilöitä vuosittain. Vuonna 2019 Vesilahdessa vaihtui poikkeuksellisen paljon henkilöstöä. 18 vakituista virka- tai työsuhdetta päättyi ja uusia vakinaisia rekrytoitiin 17.
Työterveyshuollon kustannukset ovat pysyneet ennallaan. Sairauspoissaolojen syihin on työterveyshuollossa perehdytty ennakoivasti ajatellen henkilöstön ikääntymistä ja työergonomiaan on kiinnitetty huomiota. Henkilöstöraportissa sairauspoissaolojen kirjaustapaa on muutettu, joten edellisvuosien sairaspoissaolojen määrissä ja kuluvan vuoden tiedoissa on merkittäviä eroavaisuuksia. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan sairauspoissaolot on nyt käsitelty todenmukaisesti. Sairauspoissaoloja tarkasteltaessa on huomioitava, että kunnan lukuihin ei sisälly Pirkkalan kunnan palveluksessa oleva yhteistoiminta-alueen Vesilahden toimipisteen henkilöstö.
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Vesilahdessa toteutettiin työhyvinvointikysely loppuvuodesta 2019, johon oli vastausprosentti 53,8.
Vesilahden tulosten on tulkittu olevan hyvää keskitasoa verrattuna muihin samankokoisiin kuntiin.
Kyselystä saadun materiaalin hyödyntämisestä on tehty suunnitelma, jonka tavoitteena on kehittää
ja parantaa henkilöstön hyvinvointia edelleen.
Vesilahdessa aloitti TYHY-ryhmä vuonna 2010, jonka tavoitteena on miettiä niitä toimenpiteitä, joilla
kunnan henkilöstön hyvinvointia voitaisiin lisätä ja työkyky säilyttää. Tyhy-ryhmää vetää hallintojohtaja ja siihen kuuluu laajalti toimijoita eri aloilta. Arviointivuonna on kehitetty tyhy-toimintaa ja tämä
on tarkastuslautakunnan mielestä erittäin positiivista. Tämä tukee myös vuoden 2019 strategista
painopistetavoitetta koskien henkilöstön hyvinvoinnin lisäämistä.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat olennainen osa kunnan johtamista ja ensisijainen vastuu
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kuuluu kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle.
Sisäisen valvonnan ohje on vuodelta 2013. Koska kunnan johtoa ja esimiehiä on vaihtunut, on tärkeää, että uudetkin esimiehet tuntevat sisäisen valvonnan ohjeistuksen ja omat vastuunsa valvontaan liittyen.
Riskienkartoitus on tehty vuonna 2018 ja riskienhallintaprosessin kehittämistä on suunniteltu. Tarkastuslautakunnan mielestä riskienkartoitus olisi hyvä päivittää tilikausittain.
Toimintakertomuksessa on todettu, että hallintokunnilla on omia, hallintokuntien tyypillisimpiin riskeihin kohdistuvia riskien hallintatapoja ja ohjelmia. Esimerkkinä mainitaan tukipalvelujen omavalvontasuunnitelma ja eri hallinnon alojen turvallisuussuunnitelmat. Vuonna 2018 toteutetussa riskikartoituksessa keskeisimmiksi riskeiksi tunnistettiin kiinteistöjen mahdolliset sisäilmaongelmat,
avainhenkilöriskit, henkilövalintojen epäonnistuminen ja kunnan kannalta mahdolliset epäedulliset
päätökset. Tarkastuslautakunta näkee em. riskit edelleen relevanteiksi ja esittää, että tapahtuneita
henkilöstövaihdoksia hyödynnetään myös riskiarvioinnin näkökulmasta ja havaittuja asioita käytetään riskinkestävyyden parantamiseksi.

Alkuvuoden 2020 koronapandemia on vaikuttanut olennaisesti kunnan toimintaan ja talouteen. Pandemian vaikutukset talouteen voivat olla pitkäkestoisia ja vaikeuttavat entisestään
kunnan talouden tasapainoa.
Tilikauden aikana kunta joutui äkillisesti negatiivisen julkisuuden kohteeksi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että vastaavien tapausten varalta on selkeät pelisäännöt ja tiedottamiseen liittyvä varautumissuunnitelma.
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2. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Talousarvion tavoitteita on johdettu suoraan kuntastrategiasta, jossa vuoden 2019 painopistealueiksi
määriteltiin kunnan henkilöstön hyvinvointi, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja asumisen monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen. Strategiasta johdetut tavoitteet ja eri toimialueiden painopistealueet eivät kaikilta osin kohtaa. Tämä ristiriita olisi suositeltavaa selkeyttää.

2.1

Kunnanhallituksen alainen toiminta

Luottamushenkilöhallinnolle asetettu tavoite kuntastrategian uusimisesta toteutui. Kunnan uusi strategia otettiin käyttöön vuoden 2020 alusta. Työ tehtiin valtuuston ja johtoryhmän yhteistyönä. Strategian valmistelussa kuultiin myös kuntalaisia. Kuntastrategia on valtuuston hyväksymä pitkän tähtäimen suunnitelma, joka ohjaa kunnan taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita. Uudistettu strategia
luo tarpeen ja pohjan talousarviokirjan uudistamiseen ja selkeyttämiseen. Tämä työ on aloitettu.
Keskeistä on, että strategia jalkautetaan toimintaan vuosittain talousarviotavoitteiden kautta. Strategian uudistaminen oli iso prosessi ja osoitti uudistuneen johtoryhmän ja luottamushenkilöstön yhteistyötaidot.
Valtuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa oli budjetoitu myytäviin kiinteistöihin 130 te
tuottoja. Vanha kirjasto myytiin 105,5 te:lla, mutta kirjastosta annettiin myöhemmin hinnanalennusta lähes 40 te. Ostaja vaati hinnanalennusta kiinteistössä kaupanteon jälkeen ilmenneiden teknisten vikojen vuoksi. Hinnanalennuksesta johtuen rakennuksen ja tontin myyntivoitto jäi vähäiseksi
(13 te). Tarkastuslautakunta jäi pohtimaan olisiko tilanne voitu välttää perusteellisemmalla kuntokartoituksella tai muulla tavoin.

Elinkeinotoimi
Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelmassa oli elinkeinotoimen arviointi ja elinvoimapäällikön
kuuleminen. Tarkastuslautakunta ei saanut määräaikaista elinvoimapäällikköä haastateltavakseen
esittämistään kutsuista huolimatta.
Elinvoimatoimikunta on hallituksen alainen toimikunta ja toimikunnalla oli talousarviossa 30.00060.000 kohdentamaton määräraha. Elinkeinotoimen arviointikriteereinä olivat yrittäjien ja kunnan
yhteistyö, kuntakuvan yritysmyönteisyys, yrittäjien hyvinvointi ja työperäisten sairauksien ehkäisy.
Tilinpäätöksessä ei ole annettu selvitystä kaikkien tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta
koki vaikeaksi arvioida elinkeinotoimen tavoitteiden toteutumista tai toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Tähän vaikutti myös se, että elinvoimapäällikön kuuleminen ei toteutunut.
Elinkeinotoimen tavoitteina ovat olleet mm. yritystilojen aktiivinen tarjonta. Tilinpäätöksessä on todettu, että tavoite ei ole toteutunut, koska kunnalla ei ole ollut vapaita yritystiloja. Myös asumisen
monimuotoisuuden lisääminen ja asumisen turvaaminen kuntalaisen koko elinkaaressa yksityisiä palveluja hyödyntäen on ollut tavoitteena. Tavoitteen toteutumisen esteenä on ollut kaavojen valmistumisen viiveet.
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Yhtenä elinkeinotoiminnan tunnuslukuna on ollut yrittäjätapaamisten määrä (50 kpl). Yrittäjätapaamisia toteutui 28 kpl, joten tavoitteesta jäätiin. Tilinpäätöksessä on todettu, että tavoite yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaamisesta on toteutunut. Tarkastuslautakunta ei pysty toteamaan
tavoitteen toteutumista ja tätä asiaa olisi hyvä avata valtuustolle. Lisää tietoa olisi tarpeen saada
myös elinvoimatoimikunnan toiminnasta ja aikaansaannoksista.

Sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut järjestää Pirkkalan kunta. Pirkkalan kunnan tarkastuslautakunta
on laatinut arviointikertomuksen vuodelta 2019, jossa on käsitelty myös sosiaali- ja terveydenhuollon
asioita ja tavoitteiden toteutumista. Tämä arviointikertomus on saatavilla Pirkkalan kunnan internetsivuilta.

2.2

Sivistyslautakunnan alainen toiminta

Sivistystoimen hallinto
Henkilöstön hyvinvointia tukemaan asetettiin tavoitteeksi toimintojen yhtenäistämisestä seurannut
johtamisrakenteiden ja vastuualueiden kehittäminen. Rakenteet ja vastuut sekä tehtävänkuvat on
mainittu kuvatuiksi, mutta työ jatkuu, sillä johtamisratkaisut arvioidaan palveluverkkoselvityksen yhteydessä 2020.
Nuorison ja perheiden pahoinvointi on kasvava huoli niin kansallisella tasolla kuin paikallisesti Vesilahdessa. Ongelmat ovat sivullisillekin osin näkyviä ja tiedostettuja. Yhtenä strategisena painopistealueena on yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. On pyritty löytämään uusia yhteystyökanavia ja
syventämään jo olemassa olevia. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet mm. avoimen varhaiskasvatuksen järjestämisellä yhdessä seurakunnan ja MLL:n kanssa. Matalan kynnyksen ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen ja käyttöönotto ovat sekä strategian mukaisia että kunnalta
suoraa reagointia havaittuihin ongelmiin. Valitettavasti vaikuttaa siltä, että työtä tälläkin saralla vielä
riittää.
Peruskoulu
Peruskoulun toimintaa ohjaa kolme asiakirjaa. Sivistystoimen visio hyväksyttiin 1/2019, ja tämän
jalkauttaminen on aloitettu. Perusopetuksen kehittämissuunnitelma päivitettiin vuosille 2019-2021.
Kuntastrategian mukaiset painopistealueet vuodelle 2019 määritettiin valtuustotasolla. Visio ja kehittämissuunnitelma antavat operatiiviset työkalut sivistykselle, mutta onko mahdollista jatkossa kytkeä näiden asiakirjojen tavoitteita kunnan strategisiin tavoitteisiin ja tätä myöden talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin?
Peruskoulun henkilöstön hyvinvoinnista on pyritty huolehtimaan pitämällä yllä avointa, myönteistä
ja kannustavaa ilmapiiriä. On mahdollistettu osallistuminen työnohjaukseen. Resurssia lisättiin erityisopetukseen, johon nähtiin tarve. Vesilahden yhtenäiskoulu aloitti toimintansa vuoden 2019
alusta. Yhtenäiskoulun ohjausryhmä on käynnistetty ja sen toiminnasta ja havainnoista tarkastuslautakunta mielellään kuulisi jatkossa lisää.
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Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on ollut Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelman ja
lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen. Toiminnallisissa tavoitteissa korostui
strategiasta johdetut tavoitteet. Näin ollen vastuualueen omien tärkeimpien tavoitteiden arvioiminen
ei näy juurikaan tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen mukaan toimintaa on kuitenkin arvioitu suhteessa
kehittämissuunnitelman tavoitteisiin.
Tilinpäätöksessä voidaan kuitenkin huomata, että henkilöstön hyvinvointiin on panostettu. Henkilöstöä on 46 vakanssia ja heille on ollut tarjolla 67 kokopäiväistä ja 155 osapäiväistä koulutusta. Myös
työnohjausta on ollut tarjolla ja tehtävänkuvat on päivitetty.
Kolmannen sektorin kanssa toteutettavaa yhteistyötä on ollut, mutta valitettavasti sen palautetta ei
tilinpäätöksestä löydy, vaikka sekin arviointikriteeriksi on asetettu. 150-vuotisjuhlavuoden kevätjuhla
on kuitenkin ollut ilmeisen onnistunut tilaisuus, missä on ollut myös senioreiden edustus. Erityinen
ilonaihe on ollut varhaiskasvatuksen, seurakunnan ja MLL:n yhteistyö avoimessa päiväkotitoiminnassa.

Liikunta- ja nuorisotoimi
Henkilöstön hyvinvoinnin suhteen on nähtävissä selkeitä panostuksia ja onnistumisia. Etsivä nuorisotyöntekijä on vakinaistettu ja tätä työtä pystytään kehittämään pitkäjänteisemmin kuin ennen. Se
myös saa aikaan hyviä tuloksia nuorten jatko-opintoihin ohjaamisessa. Henkilöstön työnkuvat on
päivitetty ja koulutus- ja kehittämissuunnitelmat laadittu. Työtiimin yhteiset palaverit ovat myös
säännöllisiä.
Tilojen käyttöaste on monena vuonna ollut arviointikriteerinä ja näin tälläkin kertaa. Edellisistä vuosista poiketen se on nyt myös saatu laskettua ja se asettuu 48,5 %:n tasolle. Seutuvaraamon kehitystyö on kesken, joten käyttöönotto ei ollut vielä mahdollista. Kunnan koolle kutsuma seurojen ja
yhdistysten osallisuus-/seurafoorumi kokoontui kaksi kertaa ja sen toiminta kehittyi osallistavampaan
ja kehittämiseen tähtäävään suuntaan, minkä tarkastuslautakunta on ilolla pannut merkille. Positiivista on ollut huomata myös Nurkan käyntimäärien kasvu. Lisäksi tapahtumien määrässä on hienoista kasvua.

Kirjastotoimi
Kirjaston aineiston hankintamäärät ovat pysyneet suurin piirtein samoina, mutta niin asukaskohtaiset
lainausmäärät kuin fyysiset käynnit kirjastossa ovat kasvussa. Kirjastossa myös järjestettiin paljon
erilaisia tapahtumia, joista noin kolmasosassa kirjasto oli päävastuullisena järjestäjänä. Valtaosassa
muita tapahtumia kirjasto toimi yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
Tarkastuslautakunta pohti edellisessä arviointikertomuksessaan lisääntyneiden tapahtumien ja muun
toiminnan kasvun vaikutusta kirjastohenkilökunnan perustyöhön. Vuoden 2019 aikana tätä kysy-
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mystä on lähestytty ainakin käymällä kehityskeskustelut ja päivittämällä työnkuvat. Lisäksi on suunniteltu kouluttautumista. Työyhteisön palavereja on pidetty tarpeen mukaan kuukausittaisen tavoitteen sijasta eikä niiden palautetta ole arvioitu tilinpäätöksessä.
Kirjastolle suunnitellut rakennusvalvontapäivä ja kaavanlukutilaisuus eivät toteutuneet ilmeisesti rakennustarkastajan viranhaltijan vaihtumisen vuoksi. Kirjaston henkilökunta palkittiin Vuoden positiivinen viestittäjä -palkinnolla. Kirjaston lukuisat tapahtumat ovat olleet perinteisten tiedotuskanavien
lisäksi hyvin esillä sosiaalisessa mediassa ja ovat tavoittaneet hyvin ihmisiä. Kirjaston kautta on saatu
paljon positiivista näkyvyyttä koko Pirkanmaalla.

Kulttuuritoimi
Kulttuuritoimessa näkyi erityisesti kunnan 150-vuotisjuhlavuosi. Kulttuuritoimi oli vuoden aikana mukana yli 100 tapahtuman järjestämisessä ja tiedotti eri tapahtumista monipuolisesti. Muuten kulttuuritoimessa jatkettiin perinteisten toimintamuotojen ja olemassa olevien pidemmän ajan tavoitteiden
mukaista toimintaa. Kulttuurin laineilla -ohjelma otettiin käyttöön varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja
peruskouluikäisille. Kulttuuriportaat-ohjelman käynnistäminen siirtyi jälleen. Myöskään kyläkohtainen kysely ei toteutunut.
Kirjaston palvelutiimiajattelun mukaisesti tehtävänkuvat tarkastettiin ja toimintatapoja kehitettiin.
Työyhteisön palavereja on pidetty tarpeen mukaan kuukausittaisen tavoitteen sijasta eikä niiden
palautetta ole arvioitu tilinpäätöksessä.
Kulttuuritoimi osallistui myös osallisuusfoorumeihin jossain määrin. Tapaamisissa eri toimijat kohtasivat ja vaihtoivat ajatuksia. Kolmas sektori pääsi myös esittelemään toimintaansa erilaisissa kirjaston tapahtumissa.

2.3

Teknisen lautakunnan alainen toiminta

Kunnaninsinöörin tehtävään liittyen oli rekrytointihaasteita, mutta alkusyksyllä valittiin uusi kunnaninsinööri ja hänen myötään teknisessä toimessa on selvästi määrätietoisemman, suunnitellumman
ja hallitumman tekemisen merkkejä.
Vuoden 2019 tavoitteiden osalta teknisen toimen tavoitteissa on tarkastuslautakunnan mielestä paljon kehitettävää. Nyt asetetut tavoitteet ja arviointikriteerit eivät aina kohtaa ja tavoitteiden toteutumisen arviointi on hankalaa. Tämän vuoksi tarkastuslautakunta ei arvioi teknisen toimen tavoitteiden toteutumista.
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2.4

Rakennus- ja ympäristölautakunnan alainen toiminta

Rakennustarkastaja ja teknisen puolen sihteeri vaihtoivat työnantajaa, jonka myötä kunnasta poistui
paljon kokemusta ja ns. hiljaista tietoa. Kokeneista rakennustarkastajista on koko valtakunnassa
pulaa ja kokemattoman harjaantumiseen lakisääteisten viranomaistehtävien hallitsevaksi menee
väistämättä melkoisesti aikaa.
Nopeiden ja oikeiden lupapäätösten lisäksi rakennusvalvontaa kohtaan tulee eri tahoilta paineita
tulkita lakeja ja asetuksia eri näkökulmia painottaen. Esimerkiksi ilmastonäkökulma, yhdyskuntarakenteen tiivistämistavoite tai kunnan palvelujen sijainti eivät saa ohjata päätöksiä. Tarkastuslautakunta toivoo, että uudenkin rakennustarkastajan aikana kunnan elinvoiman kannalta ensiarvoisen
tärkeää kaavoitusta ja rakennusvalvontaa pidetään kunnan omana toimintana ja edelleen seutukunnallisesti parhaiten palvelevana rakennusvalvontana.
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2 KUNNAN TALOUS
Kunnan tilinpäätös päätyi hiukan ylijäämäiseksi, eli 1,3 miljoonaa euroa paremmaksi kuin talousarviossa esitettiin. Kunnan velka kasvoi 690 €/asukas, eli noin 3 miljoonaa euroa päätyen 3 918 euroon
/asukas. Kriisikunnan tunnusmerkit eivät täyttyneet.
Kunnan ulkoiset toimintatuotot olivat yhteensä 3,0 miljoonaa euroa (2018: 2,9 milj. euroa) ja toimintakulut 26,9 miljoonaa euroa (2018: 26,9 milj. euroa). Toimintatuotot kattoivat toimintamenoista
11,1% (2018: 10,7%). Toimintakate heikkeni edellisvuodesta 47teuroa.
Kunnan tuloista valtionosuudet muodostivat 8,5 miljoonaa euroa, joka on noin 1 miljoonaa euroa
edellisvuotta enemmän. Verotuloja kunnalle kertyi yhteensä 16,9 miljoonaa euroa, joka on noin 0,7
miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.
Vuosikatteen, nettoinvestointien ja poistojen määrää vuosina 2016–2022 esittävä kuvio osoittaa selvästi vuosikatteen ja poistojen välisen vajeen kertomusvuodesta aina vuoteen 2022. Ennusteen mukaan poistoja ei lähivuosina pystytä vuosikatteella kattamaan.

Vuosi
Vuosikate
Nettoinvestoinnit
Poistot
Vuosikate/poistot %
Investointien tulorah. %

TP 2017
1,970
1,330
1,600
123 %
147 %

TP 2018
-0,140
1,270
1,530
-9 %
-11 %

TP 2019
1,540
0,830
1,570
98 %
186 %

Vuosikate oli 1,5 miljoonaa euroa (2018: -0,14 miljoonaa euroa) samoin poistoprosentti, ollen 98 %
(2018: -9%). Suunnitelman mukaiset poistot (1,5 miljoonaa euroa) pysyivät samalla tasolla kuin
vuonna 2018.
Tilikauden tulos oli 14 tuhatta euroa ylijäämäinen, ollen noin 1,4 me muutostalousarviota parempi.
Otettaessa huomioon tilinpäätöksessä 2019 olevat edellisten tilikausien ylijäämät (669 te), tilikauden
2019 ylijäämän (14 te) ja taloussuunnitelmakaudelle 2020-2022 arvioidut alijäämät (yhteensä 1,134
me), on lopputuloksena se, että taloussuunnitelma vuoteen 2022 ei ole talouden osalta tasapainossa.
Kuntalain 110 §:n mukaisesti kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnan talouden tasapainoon ja kuntalain alijäämäsäännösten noudattamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota taloussuunnitelmakaudella.
Verotulot olivat alkuperäisessä talousarviossa 17 350 000 euroa. Verotulojen toteuma oli 16 960 000
euroa alittaen talousarviossa ennakoidun 390 000 eurolla. Alkuperäisessä talousarviossa ennakoidut
valtionosuudet, olivat 7 751 000 euroa. Valtionosuuksien toteuma oli 760 000 euroa arvioitua parempi, ollen 8 515 000 euroa.
Kunnan lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 17 miljoonaa euroa, kasvaen edellisvuodesta 2,8 milj.
euroa (2018: 14,2 milj. euroa). Kuntakonsernin lainakanta kasvoi miljoona euroa viime vuoteen verrattuna ollen vuoden lopussa 19,6 miljoonaa euroa (2018: 16,2 milj. euroa). Vesilahden kunnan
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asukaskohtainen lainamäärä on edelleen suurempi kuin useissa kunnissa Pirkanmaalla. Kuntakonserneja verrattaessa Vesilahden asukaskohtainen lainamäärä on kuitenkin keskimääräistä pienempi.
Omavaraisuusaste mittaa kuntien vakavaraisuusastetta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden
keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä pienempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävää velkarasitetta. Vesilahden omavaraisuusaste vuonna 2019 oli edelleen
heikko 30,1 % (2018: 32,7%).
Tarkastelu kuntalain 118 §:ssä määriteltyjen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan
kunnan kriteerien täyttymisestä (kriisikunnaksi määritellään, mikäli kriteerit täyttyvät kahtena
vuonna peräkkäin):

Kriteeri

TP2019

Johtopäätös

Kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen

+1 888

EI TÄYTY

Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi
kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti

Vesilahti: 21,5
TÄYTTYY
Koko maa: 19,88
Vesilahti: 4 505 €/ as.

Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien
kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla
Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia

Koko maa, raja-arvo
v, 2019 6 537 €/as

EI TÄYTY

Vesilahti 72,5 %

TÄYTTYY

Talouden tasapainon tarkastelua
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2019

+ 655.000 euroa

Tilikauden ylijäämä 31.12.2019

+ 14.000 euroa

Ylijäämät yhteensä 31.12.2019

+ 669.000 euroa

Talousarvio 2020 alijäämäarvio

- 883.000 euroa

Taloussuunnitelma 2021 alijäämäarvio

- 371.000 euroa

Taloussuunnitelma 2022 ylijäämäarvio

+ 59.000 euroa

Alijäämät 2020-2022 yhteensä

- 1.195 000 euroa

Arvio alijäämistä 31.12.2022 tilanteessa

- 526 000 euroa
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3 YHTEENVETO
Kunnan talous päätyi hienoisesti positiiviseksi valtion 600 000 euron harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen ja sotepalveluiden (erikoissairaanhoito) 750 000 euroa arvioitua pienemmän loppulaskun ansiosta. Lisäksi talouden säästötoimia jatkettiin. Syksyllä valtuusto päätti korottaa vuoden
2020 kunnallisveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä 22,0 %:iin ja kiinteistöveroa muiden kuin vakituisten asuntojen kohdalta 0,05 – 0,10 prosenttiyksiköllä.
Kunnan lainakanta vuoden lopussa oli 3 918 €/asukas, jossa on 21,4 % kasvua edelliseen vuoteen.
Kuntakonsernin, joka käsittää kunnan lisäksi osuudet Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä,
Pirkanmaan liitosta ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä, lainakanta oli 4505 €/asukas.
Konsernilainoissa kasvuprosentti on 22,0 %. Velkaantumiskehitys on hälyttävää ja epävakaina aikoina tiukka talouden tilanne sekä velkaantuminen voivat vaarantaa kunnan itsenäisen tulevaisuuden.
Tarkastuslautakunnan arvioinnissa painopisteenä oli luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyö kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa. Tarkastuslautakunnan muodostaman käsityksen mukaan viranhaltijajohto on kiinnittänyt huomiota tietojen jakamiseen ja vuorovaikutukseen valtuuston
ja hallituksen puheenjohtajille sekä valtuutetuille. Lautakuntien puheenjohtajien kommentit viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyöstä olivat kiittäviä. Vuorovaikutusta ja yhteistyötä on
edelleen hyvä kehittää, erityisesti kun kunnalla on edessään erittäin tiukat ajat talouden tasapainon
suhteen ja yhteiseen hiileen puhaltamista tarvitaan enemmän kuin koskaan.
Tarkastuslautakunta kiittää kunnan henkilöstöä ja päättäjiä yhteistyöstä arviointivuonna 2019.
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1

JOHDANTO
Vesilahden kunnassa on laadittu henkilöstöraportti vuodesta 2008 lähtien. Henkilöstöraportti antaa tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista, henkilöstön ikääntymisestä, poissaoloista ja työhyvinvoinnista.
Tietolähteinä on kunnan oman henkilöstönohjausjärjestelmän lisäksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Tilastokeskuksen ja Kuntien eläkevakuutuksen tilastoja ja tiedotteita,
osin myös muita tietolähteitä. Kertomuksessa tiedot esitetään koko kunnan tasolla,
osastoittain tai ammattiryhmittäin ja keskeiset tunnusluvut esitetään mahdollisuuksien
mukaan erikseen miehistä ja naisista tasa-arvolainsäädännön mukaisesti. Vastaavat
tiedot on mahdollista saada myös työyksikkötasolla esimiesten ja työyhteisöjen käyttöön. Tässä yhteydessä työyksikkötasoiset tiedot ovat kuitenkin liian hienojaksoiset ja
vaarantavat henkilöstön tietosuojaa.
Raportointia ei tulisi tehdä vain raportoinnin vuoksi, joten toiveissa on, että tätä ja tulevia
henkilöstöraportteja käytettäisiin hyödyksi suunniteltaessa tai arvioitaessa henkilöstöön
liittyviä toimenpiteitä. Erityisesti tästä raportista tulisi olla perustietoa henkilöstövoimavarojen suunnittelun pohjaksi sekä henkilöstövoimavarojen ennakointiin.
Raporttiin on tehty joitakin muutoksia aiempiin vuosiin nähden, ja raportin kehittämistä
jatketaan tulevina vuosina. Isoimpia uudistuksia tänä vuonna ovat henkilötyövuosien
määrien tuomien raporttitasolle, työtapaturmien tilastointi ja henkilöstötyytyväisyyden
kokonaisuus. Kyselyn mukaan meillä menee hyvin, olemme hyvää keskitasoa mitä tulee
henkilöstön työtyytyväisyyteen, mutta aina on varaa parantaa.
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2

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
Vesilahden kunnan henkilöstön määrä 31.12.2019 oli 192 henkilöä, vuoden 2018 lopussa vastaava lukumäärä oli 197 henkilöä kuten myös vuoden 2017 lopussa. Henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli 162 henkilöä (vuonna 2018 166 henkilöä) ja määräaikaisia 30 henkilöä (vuonna 2018 31 henkilöä). Naisia henkilöstöstä oli yhteensä 164
ja miehiä 28. Kokoaikatyössä oli 166 henkilöä ja osa-aikaisia 26 henkilöä. Osa-aikaisten
vakanssien lisäksi syitä osa-aikaisuuksiin olivat osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke,
osatyökyvyttömyyseläke ja osa-aikatyö omasta pyynnöstä.
Tilapäisissä palvelussuhteissa toimi 31.12.2019 tilanteen mukaan 30 henkilöä, joista
työllistettyjä oli 2, sijaisia 18, määräaikaisia 9 ja oppisopimussuhteissa 1. Vuonna 2018
tilapäisiä työntekijöitä oli yhteensä 31, joten tilapäisten työntekijöiden määrä on pysynyt
melko samana.
Kesätyöntekijöitä palkattiin vuonna 22 kappaletta.

2.1

VAKITUISET JA TILAPÄISET HENKILÖT

5

31.12.2019 henkilöstö jakaantui eri hallintokuntiin seuraavasti:

2.2

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ SOPIMUSALOITTAIN
Henkilöstön määrä sopimusaloittain jakaantui alla olevan kuvion mukaisesti. Suurin
henkilöstömäärä on KVTES:n piirissä, seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat OVTES ja
TS.
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2.3

HENKILÖTYÖVUODET
Henkilöstön koon vaihdellessa voimakkaasti vuoden aikana, henkilötyövuosi kuvaa tarkemmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää kuin pelkkä henkilöstön lukumäärä 31.12.2019.
Osaa vuotta kestäneet tai osa-aikaiset palvelussuhteet muutetaan vuosityöntekijäksi eli
henkilötyövuosiksi. Yhdellä henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän yhden henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi hänen osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Normaalin työajan ylittävää työaikaa
ei oteta huomioon.
Henkilötyövuosi HTV1 ilmoittaa palveluksessaolopäivien lukumäärän kalenteripäivinä ja
HTV2 palveluksessaolopäivistä on vähennetty kaikki poissaolot, myös vuosilomat ja
koulutukset.
Tarkastellessa henkilötyövuosia kolmen kalenterivuoden aikana, voidaan todeta, että
henkilötyövuosien määrä on pysynyt verrattaen samana, vaikka muutoksia keskimääräisessä henkilöstön määrässä onkin tapahtunut vertailuvuosina. Käytetty tosiallinen työpanos ei ole näin ollen vähentynyt.
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3

HENKILÖSTÖN RAKENNE
Henkilöstön keskiarvoikä Vesilahden kunnassa 31.12.2019 oli 46 vuotta, kun vastaava
luku vuonna 2018 oli 45 vuotta. Kun vastaavaa lukua tarkastellaan koko kunta-alalla, oli
se vuonna 2019 45,7 vuotta. Alla olevassa kaaviossa on esitetty Vesilahden kunnan
henkilöstön ikäjakauma sukupuolittain.
Vuonna 2019 naisten osuus koko kunnan henkilöstöstä oli 164 henkilöä eli 85,4%. Koko
kunta-alaa tarkasteltaessa naisten osuus koko henkilömäärästä 80%.
Vesilahden kunnan henkilöstöstä 86,5% työskentelee kokoaikaisesti ja 13,5% osaaikaisesti.

3.1

HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE SUKUPUOLITTAIN
Vesilahden kunnassa kaikissa ikäryhmissä naisia on huomattavasti enemmän kuin miehiä. Suurimmat ikäryhmät ovat 40-49 vuotiaat sekä 50-59 vuotiaat.

Suomalaiset jäävät työeläkkeelle keskimäärin 61,3 vuotiaina. Vesilahden kunnasta on
jääty vanhuuseläkkeelle vuosina 2010 - 2018 keskimäärin 63-vuotiaina.
Vuonna 2019 Vesilahden kunnasta jäi vanhuuseläkkeelle 1 henkilöä, vastaava luku
vuonna 2018 oli 3 henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä ja osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli viime vuonna 0 henkilöä.
2000-luvulla kunta-alan eläköitymisessä on tapahtunut isoja muutoksia. Vanhuuseläkkeiden alkavuus on yli kaksinkertaistunut. Toisaalta työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet ja muuttuneet osatyökyvyttömyyseläkepainotteisiksi. Lisäksi eläkkeelle siirrytään
myöhäisemmässä vaiheessa työuraa kuin 2000-luvun alussa.
Hyvästä kehityksestä huolimatta sairauspoissaolot ja ennenaikaiset eläköitymiset aiheuttavat kunta-alalla vuosittain 2 miljardin euron kustannukset. Eläkepoistumassa on
suurta alueellista vaihtelua esimerkiksi maakuntien välillä. Pirkanmaalla lähivuosien eläkepoistuma on melko lähellä valtakunnallista keskiarvoa tai jopa sen alle.
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3.2

KESKI-IKÄ SOPIMUSALOITTAIN

3.3

ELÄKKEELLE SIIRTYNEET
Vuonna 2019 eläkkeelle siirtyi 1 henkilö. Vastaava luku vuonna 2018 oli 3. Yllä olevaan
taulukkoon on kuvattu eläkkeelle siirtyneiden lukumäärät vuodesta 2005 alkaen.

9

3.3.1 Eläköitymisennuste
Kuntien eläkevakuutus on laatinut eläköitymisennusteen vuosille 2020-2038. Ennusteesta nähdään, että Vesilahden kunnan osalta varsinaista eläköitymispiikkiä ennustetaan
vasta vuosille 2026-2029, jolloin eläköityisi keskimäärin 7 henkilöä vuodessa.

3.4

VAIHTUVUUS
Henkilöstön vaihtuvuuden osalta vuosi 2019 oli erikoinen vuosi. Pitkään kunnassa olleita
viranhaltijoita irtisanoutui useita ja uusia rekrytointiin. Myös tilastojen valossa vuosi näyttäytyy poikkeuksellisena. Vakinaisia työ-/ virkasuhteita päättyi vuonna 2019 18 kpl, kun
vastaava luku vuonna 2018 oli 8 kpl.
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Henkilöstön vaihtuvuutta voidaan kuvata myös kunnan vakituisen henkilöstön lähtö- ja
tulovaihtuvuusprosenteilla. Lähtövaihtuvuusprosentilla tarkoitetaan päättyneiden palvelussuhteiden ja henkilöstömäärän välistä suhdetta, mukana ovat myös eläkkeelle siirtyneet. Tulovaihtuvuusprosentilla tarkoitetaan alkaneiden palvelussuhteiden ja henkilöstömäärän välistä suhdetta.
Lähtövaihtuvuusprosentti koko kunnan tasolla vuonna 2019 oli 11,1% (v. 2018 4,9%).
Tulovaihtuvuus vuonna 2019 oli 10,5%, kun vuonna 2018 se oli 1,2%.

5

HENKILÖSTÖKULUT

5.1

HENKILÖSTÖKULUT JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN OSTOT
Vuonna 2019 henkilöstökulut (sis. sivukulut) olivat 8 209 125 € (v. 2018 8 006 604€).
Tämä on noin 202 500 € enemmän kuin vuonna 2018.
Vuoden 2019 henkilöstöpalvelujen ostot olivat 44 506 €, kun vastaava luku vuonna 2018
oli 85 166 €.
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5.2

VÄLILLISET PALKAT
Henkilöstön koulutuksista ja erilaisista poissaoloista aiheutui vuonna 2019 palkkakustannuksia seuraavasti (luvut eivät sisällä sivukuluja ja suluissa on vastaava luku vuoden
2018 osalta):
Koulutus

42 526

(44 947)

euroa

Lomat

453 826

(448 953)

euroa

Perhevapaat

23 541

(51 542)

euroa

Sairauspoissaolot

211 752

(205 913)

euroa

Työtapaturmat

2 406

(6 443)

euroa

13 887

(8 299)

euroa

Muut KVTES:n ja OVTES:n mukaiset
palkalliset poissaolot:

-

5.3.

lastentarhanopettajien VES-päivät
merkkipäivät, omaisen siunauspäivä, vihkimispäivä
lääkärin määräämät tutkimukset
kertausharjoitus
palkallinen poissaolo (OVTES) opettaja hoitaa työpaikalla tai työpaikan ulkopuolella
muuta kuin varsinaista opetustehtäväänsä.

TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET
Alla olevaan taulukkoon on koottu työterveyshuollon kustannukset vuosina 2015-2019.
Vuonna 2019 työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat 30 938€, joka oli lähes sama kuin vuonna 2018. (30 980€)
Työterveyshuollon kustannukset olivat 191€/vakituinen työntekijä. (v.2018 187€).

5.4

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT
Vakituisen henkilöstön sairauspäivien lukumäärä oli vuonna 2019 2492 päivää, kun se
vuonna 2018 oli 2655 (vähentynyt 163 työpäivää). Sairauspäiviä vuonna 2019 kertyi
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keskimäärin 15,4 työpäivää yhtä vakituisessa työsuhteessa olevaa työntekijää kohden,
kun vastaava luku vuonna 2018 oli 16.

Vakituisen henkilöstön poissaoloprosentti

2017

2018

2019

4,56%

4,89%

4,57%

5.5

TAPATURMAT

5.6

SAIRAUSLOMAT TYÖTERVEYDEN NÄKÖKULMASTA
Henkilöstön ikääntyminen näkyy tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lisääntymisenä. Vuosina 2015 - 2019 tule-sairaudet ovat kuitenkin laskeneet edellisiin vuosiin verrattuna. Tule-sairauksien ehkäisemiseksi / vähentämiseksi työpaikkakäynneillä on arvioitu työergonomiaa ja tehty siihen parannusehdotuksia. Työterveyshuollon tekemien terveystar-
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kastuksien ja sairaanhoitokäyntien perusteella työntekijöitä on ohjattu työfysioterapeutin
arvioon, ohjaukseen ja neuvontaan. Työfysioterapeutti on tehnyt myös suunnattuja työpaikkakäyntejä, joissa työntekijä on saanut henkilökohtaista ohjausta työergonomiaansa. Työkuormituksen keventämiseksi ja ergonomian parantamiseksi on tehty tarpeelliseksi katsottuja välinehankintoja talouden sallimissa rajoissa.

Sairaspoissaolojen jakaantuminen diagnooseittain

Poissaolopäivien lukumäärä verrattuna poissaolojaksoihin
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HYVINTOINTIKYSELY 2019
Vesilahden kunnassa toteutettiin työhyvinvointikysely joulukuussa 2019 Kevan työhyvinvointikyselypalvelulla. Vastaajia kyselyssä 105, vastausprosentin ollen 53,8%.
Kokonaisuudessaan Vesilahden kunnan vastaukset olivat hyvää keskitasoa verrattuna
muihin samankokoisiin kuntiin.
Kyselyssä oli seuraavat kysymysosiot:
•

Asiakkaat ja yhteistyö

•

Työhön liittyvät tuntemukset

•

Työn sujuminen työyhteisössä

•

Työnantajan toiminta

•

Lähiesimiestyö

•

Lisäkysymykset (työnantajakohtaiset)

Kysymyksiä oli kolmisenkymmentä, oheiset kysymykset kuvaavat hyvin henkilöstön
keskimääräistä tilannetta.

15
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7

TYÖKYKYÄ JA TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ JA YLLÄPITÄVÄ
TOIMINTA
Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö, työkykyisyyttä ja terveyttä tukeva työyhteisö sekä tuottava, työ- ja toimintakykyinen
työntekijä. Toiminnalla pyritään edistämään ja tukemaan jokaisen työtä tekevän työ- ja
toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa.
Työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelusta, ohjauksesta, toteutumisen, tuloksellisuuden sekä laadun seurannasta ja arvioinnista vastaa TYHY-ryhmä (TYHY-ryhmä aloitti
toimintansa vuonna 2010 ja siinä ovat edustettuina yhteistyötoimikunta ja eri hallintokuntien edustajia) yhteistyössä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. TYHY-ryhmässä
ovat edustettuina mahdollisimman laajasti kunnan eri hallinnonaloilla toimivat ammattiryhmät. Edustajien tehtävänä on toimia viestinviejinä työryhmän ja oman ammattiryhmänsä välillä mm. tarpeiden, toiveiden ja vireillä olevien suunnitelmien suhteen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan toteutumisessa keskeistä on työntekijöiden oma-aloitteisuus
tarjolla olevien mahdollisuuksien puitteissa. TYHY-ryhmää on vetänyt hallintojohtaja.
Vesilahden kunnassa järjestettiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön kanssa työkykyä ylläpitävää toimintaa vuonna 2019 seuraavasti (toimintasuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa):


Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille tarjottiin mahdollisuus saada 13 yhdistelmäseteliä, joilla tuetaan henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia.
Yhden setelin arvo on 5 euroa ja se käy liikunta- ja kulttuuripalvelujen maksamiseen.



Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen Vesilahdessa työskentelevälle henkilöstölle tarjottiin
mahdollisuus osallistua maksutta kuntosaliharjoitteluun kunnan omalla salilla Kirkonkylässä.



Henkilöstölle järjestettiin kuntosaliopastuksia, jotka pidettiin vuoden 2019 lopussa

Kunnan TYHY-ryhmässä mietitään niitä toimenpiteitä, joilla henkilöstön hyvinvointia voitaisiin lisätä ja työkyky säilyttää. Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, mm. johtaminen, esimies- ja alaistaidot, työn hallinta, riittävä työtehtävien vaatima osaaminen, työn
organisointi, työilmapiiri ja omat vaikutusmahdollisuudet. Työ- ja toimintakyvyn edistäminen on moniulotteista toimintaa: se yhdistää yksilön, työyhteisön, työympäristön ja
osaamisen toiminta-alueet kokonaisuudeksi.
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MUITA TOIMENPITEITÄ
Työterveyshuolto / suunnatut tarkastukset
Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa toimintaa on fokusoitu entistä enemmän työkykyasioihin ja sairaanhoitopalvelun rajaukset on kirjattu suunnitelmaan aiempaa tarkemmin. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisia ns. suunnattuja tarkastuksia
ja työpaikkaselvityksiä tehdään vuosittain jollekin ammattiryhmälle.
Vuonna 2019 suunnatut tarkastukset tehtiin sivistyksen henkilöstölle. Suunnattujen tarkastusten menetelmiä ovat työpaikkakäynnit, haastattelut, havainnointi, kyselyt ja terveystarkastukset (kliiniset tutkimukset, toiminnalliset mittaukset, suoritustestistö).
Varhaisen välittämisen malli
Kunnanhallitus hyväksyi 19.9.2011 varhaisen välittämisen mallin eli toimintamallin työkyvyn heikentyessä. Varhaisen välittämisen toimintamallin avulla tavoitellaan työntekijän
hyvää työkykyä ja työssään selviytymistä, joka lisää myös työyhteisön tyytyväisyyttä.
Toimintamallista esimiehet saavat apua omaan työskentelyynsä ja esimiestyö jämäköityy. Onnistuessaan varhainen välittäminen vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Pitkällä tähtäimellä vaikutetaan myös ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuviin kustannuksiin.
TYHY-toiminta
Vuonna 2010 toimintansa aloittanut TYHY-ryhmä kokoontui 6 kertaa vuonna 2018.
TYHY-ryhmässä käsiteltiin mm. seuraavia asioita: henkilöstö- ja koulutussuunnitelma,
tykyn toimintasuunnitelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työsuojelun ajankohtaiset asiat, sosiaalisen median ohje, kehyskuntien yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuotanto- ja järjestämisselvitys, maakunta- ja sote-uudistus sekä tilinpäätös ja henkilöstöraportti vuodelta 2017. Lisäksi järjestettiin työpajoja henkilöstön hyvinvointiin panostamiseen liittyen (vrt. kuntastrategian mukainen painopiste vuodelle 2019).
Lisäksi jokaisessa TYHY-ryhmän kokouksessa eri hallintokuntien edustajat kertovat
ajankohtaiset kuulumiset omista hallintokunnistaan.

Kunnanvaltuusto 15.6.2020
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1

JOHDANTO
Vesilahden kunnassa on laadittu henkilöstöraportti vuodesta 2008 lähtien. Henkilöstöraportti antaa tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista, henkilöstön ikääntymisestä, poissaoloista ja työhyvinvoinnista.
Tietolähteinä on kunnan oman henkilöstönohjausjärjestelmän lisäksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Tilastokeskuksen ja Kuntien eläkevakuutuksen tilastoja ja tiedotteita,
osin myös muita tietolähteitä. Kertomuksessa tiedot esitetään koko kunnan tasolla,
osastoittain tai ammattiryhmittäin ja keskeiset tunnusluvut esitetään mahdollisuuksien
mukaan erikseen miehistä ja naisista tasa-arvolainsäädännön mukaisesti. Vastaavat
tiedot on mahdollista saada myös työyksikkötasolla esimiesten ja työyhteisöjen käyttöön. Tässä yhteydessä työyksikkötasoiset tiedot ovat kuitenkin liian hienojaksoiset ja
vaarantavat henkilöstön tietosuojaa.
Raportointia ei tulisi tehdä vain raportoinnin vuoksi, joten toiveissa on, että tätä ja tulevia
henkilöstöraportteja käytettäisiin hyödyksi suunniteltaessa tai arvioitaessa henkilöstöön
liittyviä toimenpiteitä. Erityisesti tästä raportista tulisi olla perustietoa henkilöstövoimavarojen suunnittelun pohjaksi sekä henkilöstövoimavarojen ennakointiin.
Raporttiin on tehty joitakin muutoksia aiempiin vuosiin nähden, ja raportin kehittämistä
jatketaan tulevina vuosina. Isoimpia uudistuksia tänä vuonna ovat henkilötyövuosien
määrien tuomien raporttitasolle, työtapaturmien tilastointi ja henkilöstötyytyväisyyden
kokonaisuus. Kyselyn mukaan meillä menee hyvin, olemme hyvää keskitasoa mitä tulee
henkilöstön työtyytyväisyyteen, mutta aina on varaa parantaa.
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2

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
Vesilahden kunnan henkilöstön määrä 31.12.2019 oli 192 henkilöä, vuoden 2018 lopussa vastaava lukumäärä oli 197 henkilöä kuten myös vuoden 2017 lopussa. Henkilöstöstä vakinaisessa palvelussuhteessa oli 162 henkilöä (vuonna 2018 166 henkilöä) ja määräaikaisia 30 henkilöä (vuonna 2018 31 henkilöä). Naisia henkilöstöstä oli yhteensä 164
ja miehiä 28. Kokoaikatyössä oli 166 henkilöä ja osa-aikaisia 26 henkilöä. Osa-aikaisten
vakanssien lisäksi syitä osa-aikaisuuksiin olivat osittainen hoitovapaa, osa-aikaeläke,
osatyökyvyttömyyseläke ja osa-aikatyö omasta pyynnöstä.
Tilapäisissä palvelussuhteissa toimi 31.12.2019 tilanteen mukaan 30 henkilöä, joista
työllistettyjä oli 2, sijaisia 18, määräaikaisia 9 ja oppisopimussuhteissa 1. Vuonna 2018
tilapäisiä työntekijöitä oli yhteensä 31, joten tilapäisten työntekijöiden määrä on pysynyt
melko samana.
Kesätyöntekijöitä palkattiin vuonna 22 kappaletta.

2.1

VAKITUISET JA TILAPÄISET HENKILÖT
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31.12.2019 henkilöstö jakaantui eri hallintokuntiin seuraavasti:

2.2

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ SOPIMUSALOITTAIN
Henkilöstön määrä sopimusaloittain jakaantui alla olevan kuvion mukaisesti. Suurin
henkilöstömäärä on KVTES:n piirissä, seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat OVTES ja
TS.
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2.3

HENKILÖTYÖVUODET
Henkilöstön koon vaihdellessa voimakkaasti vuoden aikana, henkilötyövuosi kuvaa tarkemmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää kuin pelkkä henkilöstön lukumäärä 31.12.2019.
Osaa vuotta kestäneet tai osa-aikaiset palvelussuhteet muutetaan vuosityöntekijäksi eli
henkilötyövuosiksi. Yhdellä henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän yhden henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi hänen osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Normaalin työajan ylittävää työaikaa
ei oteta huomioon.
Henkilötyövuosi HTV1 ilmoittaa palveluksessaolopäivien lukumäärän kalenteripäivinä ja
HTV2 palveluksessaolopäivistä on vähennetty kaikki poissaolot, myös vuosilomat ja
koulutukset.
Tarkastellessa henkilötyövuosia kolmen kalenterivuoden aikana, voidaan todeta, että
henkilötyövuosien määrä on pysynyt verrattaen samana, vaikka muutoksia keskimääräisessä henkilöstön määrässä onkin tapahtunut vertailuvuosina. Käytetty tosiallinen työpanos ei ole näin ollen vähentynyt.
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HENKILÖSTÖN RAKENNE
Henkilöstön keskiarvoikä Vesilahden kunnassa 31.12.2019 oli 46 vuotta, kun vastaava
luku vuonna 2018 oli 45 vuotta. Kun vastaavaa lukua tarkastellaan koko kunta-alalla, oli
se vuonna 2019 45,7 vuotta. Alla olevassa kaaviossa on esitetty Vesilahden kunnan
henkilöstön ikäjakauma sukupuolittain.
Vuonna 2019 naisten osuus koko kunnan henkilöstöstä oli 164 henkilöä eli 85,4%. Koko
kunta-alaa tarkasteltaessa naisten osuus koko henkilömäärästä 80%.
Vesilahden kunnan henkilöstöstä 86,5% työskentelee kokoaikaisesti ja 13,5% osaaikaisesti.

3.1

HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE SUKUPUOLITTAIN
Vesilahden kunnassa kaikissa ikäryhmissä naisia on huomattavasti enemmän kuin miehiä. Suurimmat ikäryhmät ovat 40-49 vuotiaat sekä 50-59 vuotiaat.

Suomalaiset jäävät työeläkkeelle keskimäärin 61,3 vuotiaina. Vesilahden kunnasta on
jääty vanhuuseläkkeelle vuosina 2010 - 2018 keskimäärin 63-vuotiaina.
Vuonna 2019 Vesilahden kunnasta jäi vanhuuseläkkeelle 1 henkilöä, vastaava luku
vuonna 2018 oli 3 henkilöä. Osa-aikaeläkeläisiä ja osatyökyvyttömyyseläkeläisiä oli viime vuonna 0 henkilöä.
2000-luvulla kunta-alan eläköitymisessä on tapahtunut isoja muutoksia. Vanhuuseläkkeiden alkavuus on yli kaksinkertaistunut. Toisaalta työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet ja muuttuneet osatyökyvyttömyyseläkepainotteisiksi. Lisäksi eläkkeelle siirrytään
myöhäisemmässä vaiheessa työuraa kuin 2000-luvun alussa.
Hyvästä kehityksestä huolimatta sairauspoissaolot ja ennenaikaiset eläköitymiset aiheuttavat kunta-alalla vuosittain 2 miljardin euron kustannukset. Eläkepoistumassa on
suurta alueellista vaihtelua esimerkiksi maakuntien välillä. Pirkanmaalla lähivuosien eläkepoistuma on melko lähellä valtakunnallista keskiarvoa tai jopa sen alle.
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3.2

KESKI-IKÄ SOPIMUSALOITTAIN

3.3

ELÄKKEELLE SIIRTYNEET
Vuonna 2019 eläkkeelle siirtyi 1 henkilö. Vastaava luku vuonna 2018 oli 3. Yllä olevaan
taulukkoon on kuvattu eläkkeelle siirtyneiden lukumäärät vuodesta 2005 alkaen.
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3.3.1 Eläköitymisennuste
Kuntien eläkevakuutus on laatinut eläköitymisennusteen vuosille 2020-2038. Ennusteesta nähdään, että Vesilahden kunnan osalta varsinaista eläköitymispiikkiä ennustetaan
vasta vuosille 2026-2029, jolloin eläköityisi keskimäärin 7 henkilöä vuodessa.

3.4

VAIHTUVUUS
Henkilöstön vaihtuvuuden osalta vuosi 2019 oli erikoinen vuosi. Pitkään kunnassa olleita
viranhaltijoita irtisanoutui useita ja uusia rekrytointiin. Myös tilastojen valossa vuosi näyttäytyy poikkeuksellisena. Vakinaisia työ-/ virkasuhteita päättyi vuonna 2019 18 kpl, kun
vastaava luku vuonna 2018 oli 8 kpl.
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Henkilöstön vaihtuvuutta voidaan kuvata myös kunnan vakituisen henkilöstön lähtö- ja
tulovaihtuvuusprosenteilla. Lähtövaihtuvuusprosentilla tarkoitetaan päättyneiden palvelussuhteiden ja henkilöstömäärän välistä suhdetta, mukana ovat myös eläkkeelle siirtyneet. Tulovaihtuvuusprosentilla tarkoitetaan alkaneiden palvelussuhteiden ja henkilöstömäärän välistä suhdetta.
Lähtövaihtuvuusprosentti koko kunnan tasolla vuonna 2019 oli 11,1% (v. 2018 4,9%).
Tulovaihtuvuus vuonna 2019 oli 10,5%, kun vuonna 2018 se oli 1,2%.

5

HENKILÖSTÖKULUT

5.1

HENKILÖSTÖKULUT JA HENKILÖSTÖPALVELUJEN OSTOT
Vuonna 2019 henkilöstökulut (sis. sivukulut) olivat 8 209 125 € (v. 2018 8 006 604€).
Tämä on noin 202 500 € enemmän kuin vuonna 2018.
Vuoden 2019 henkilöstöpalvelujen ostot olivat 44 506 €, kun vastaava luku vuonna 2018
oli 85 166 €.
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5.2

VÄLILLISET PALKAT
Henkilöstön koulutuksista ja erilaisista poissaoloista aiheutui vuonna 2019 palkkakustannuksia seuraavasti (luvut eivät sisällä sivukuluja ja suluissa on vastaava luku vuoden
2018 osalta):
Koulutus

42 526

(44 947)

euroa

Lomat

453 826

(448 953)

euroa

Perhevapaat

23 541

(51 542)

euroa

Sairauspoissaolot

211 752

(205 913)

euroa

Työtapaturmat

2 406

(6 443)

euroa

13 887

(8 299)

euroa

Muut KVTES:n ja OVTES:n mukaiset
palkalliset poissaolot:

-

5.3.

lastentarhanopettajien VES-päivät
merkkipäivät, omaisen siunauspäivä, vihkimispäivä
lääkärin määräämät tutkimukset
kertausharjoitus
palkallinen poissaolo (OVTES) opettaja hoitaa työpaikalla tai työpaikan ulkopuolella
muuta kuin varsinaista opetustehtäväänsä.

TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET
Alla olevaan taulukkoon on koottu työterveyshuollon kustannukset vuosina 2015-2019.
Vuonna 2019 työterveyshuollon kokonaiskustannukset olivat 30 938€, joka oli lähes sama kuin vuonna 2018. (30 980€)
Työterveyshuollon kustannukset olivat 191€/vakituinen työntekijä. (v.2018 187€).

5.4

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT
Vakituisen henkilöstön sairauspäivien lukumäärä oli vuonna 2019 2492 päivää, kun se
vuonna 2018 oli 2655 (vähentynyt 163 työpäivää). Sairauspäiviä vuonna 2019 kertyi
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keskimäärin 15,4 työpäivää yhtä vakituisessa työsuhteessa olevaa työntekijää kohden,
kun vastaava luku vuonna 2018 oli 16.

Vakituisen henkilöstön poissaoloprosentti

2017

2018

2019

4,56%

4,89%

4,57%

5.5

TAPATURMAT

5.6

SAIRAUSLOMAT TYÖTERVEYDEN NÄKÖKULMASTA
Henkilöstön ikääntyminen näkyy tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lisääntymisenä. Vuosina 2015 - 2019 tule-sairaudet ovat kuitenkin laskeneet edellisiin vuosiin verrattuna. Tule-sairauksien ehkäisemiseksi / vähentämiseksi työpaikkakäynneillä on arvioitu työergonomiaa ja tehty siihen parannusehdotuksia. Työterveyshuollon tekemien terveystar-
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kastuksien ja sairaanhoitokäyntien perusteella työntekijöitä on ohjattu työfysioterapeutin
arvioon, ohjaukseen ja neuvontaan. Työfysioterapeutti on tehnyt myös suunnattuja työpaikkakäyntejä, joissa työntekijä on saanut henkilökohtaista ohjausta työergonomiaansa. Työkuormituksen keventämiseksi ja ergonomian parantamiseksi on tehty tarpeelliseksi katsottuja välinehankintoja talouden sallimissa rajoissa.

Sairaspoissaolojen jakaantuminen diagnooseittain

Poissaolopäivien lukumäärä verrattuna poissaolojaksoihin
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6

HYVINTOINTIKYSELY 2019
Vesilahden kunnassa toteutettiin työhyvinvointikysely joulukuussa 2019 Kevan työhyvinvointikyselypalvelulla. Vastaajia kyselyssä 105, vastausprosentin ollen 53,8%.
Kokonaisuudessaan Vesilahden kunnan vastaukset olivat hyvää keskitasoa verrattuna
muihin samankokoisiin kuntiin.
Kyselyssä oli seuraavat kysymysosiot:
•

Asiakkaat ja yhteistyö

•

Työhön liittyvät tuntemukset

•

Työn sujuminen työyhteisössä

•

Työnantajan toiminta

•

Lähiesimiestyö

•

Lisäkysymykset (työnantajakohtaiset)

Kysymyksiä oli kolmisenkymmentä, oheiset kysymykset kuvaavat hyvin henkilöstön
keskimääräistä tilannetta.
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7

TYÖKYKYÄ JA TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ JA YLLÄPITÄVÄ
TOIMINTA
Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on turvallinen ja terveellinen työ ja työympäristö, työkykyisyyttä ja terveyttä tukeva työyhteisö sekä tuottava, työ- ja toimintakykyinen
työntekijä. Toiminnalla pyritään edistämään ja tukemaan jokaisen työtä tekevän työ- ja
toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa.
Työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelusta, ohjauksesta, toteutumisen, tuloksellisuuden sekä laadun seurannasta ja arvioinnista vastaa TYHY-ryhmä (TYHY-ryhmä aloitti
toimintansa vuonna 2010 ja siinä ovat edustettuina yhteistyötoimikunta ja eri hallintokuntien edustajia) yhteistyössä työsuojelun ja työterveyshuollon kanssa. TYHY-ryhmässä
ovat edustettuina mahdollisimman laajasti kunnan eri hallinnonaloilla toimivat ammattiryhmät. Edustajien tehtävänä on toimia viestinviejinä työryhmän ja oman ammattiryhmänsä välillä mm. tarpeiden, toiveiden ja vireillä olevien suunnitelmien suhteen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan toteutumisessa keskeistä on työntekijöiden oma-aloitteisuus
tarjolla olevien mahdollisuuksien puitteissa. TYHY-ryhmää on vetänyt hallintojohtaja.
Vesilahden kunnassa järjestettiin yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön kanssa työkykyä ylläpitävää toimintaa vuonna 2019 seuraavasti (toimintasuunnitelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa):


Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille tarjottiin mahdollisuus saada 13 yhdistelmäseteliä, joilla tuetaan henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia.
Yhden setelin arvo on 5 euroa ja se käy liikunta- ja kulttuuripalvelujen maksamiseen.



Kunnan vakituisille ja vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa kuntaan oleville määräaikaisille työntekijöille/toimihenkilöille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen Vesilahdessa työskentelevälle henkilöstölle tarjottiin
mahdollisuus osallistua maksutta kuntosaliharjoitteluun kunnan omalla salilla Kirkonkylässä.



Henkilöstölle järjestettiin kuntosaliopastuksia, jotka pidettiin vuoden 2019 lopussa

Kunnan TYHY-ryhmässä mietitään niitä toimenpiteitä, joilla henkilöstön hyvinvointia voitaisiin lisätä ja työkyky säilyttää. Työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, mm. johtaminen, esimies- ja alaistaidot, työn hallinta, riittävä työtehtävien vaatima osaaminen, työn
organisointi, työilmapiiri ja omat vaikutusmahdollisuudet. Työ- ja toimintakyvyn edistäminen on moniulotteista toimintaa: se yhdistää yksilön, työyhteisön, työympäristön ja
osaamisen toiminta-alueet kokonaisuudeksi.
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MUITA TOIMENPITEITÄ
Työterveyshuolto / suunnatut tarkastukset
Työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa toimintaa on fokusoitu entistä enemmän työkykyasioihin ja sairaanhoitopalvelun rajaukset on kirjattu suunnitelmaan aiempaa tarkemmin. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisia ns. suunnattuja tarkastuksia
ja työpaikkaselvityksiä tehdään vuosittain jollekin ammattiryhmälle.
Vuonna 2019 suunnatut tarkastukset tehtiin sivistyksen henkilöstölle. Suunnattujen tarkastusten menetelmiä ovat työpaikkakäynnit, haastattelut, havainnointi, kyselyt ja terveystarkastukset (kliiniset tutkimukset, toiminnalliset mittaukset, suoritustestistö).
Varhaisen välittämisen malli
Kunnanhallitus hyväksyi 19.9.2011 varhaisen välittämisen mallin eli toimintamallin työkyvyn heikentyessä. Varhaisen välittämisen toimintamallin avulla tavoitellaan työntekijän
hyvää työkykyä ja työssään selviytymistä, joka lisää myös työyhteisön tyytyväisyyttä.
Toimintamallista esimiehet saavat apua omaan työskentelyynsä ja esimiestyö jämäköityy. Onnistuessaan varhainen välittäminen vähentää sairauspoissaoloja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Pitkällä tähtäimellä vaikutetaan myös ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuviin kustannuksiin.
TYHY-toiminta
Vuonna 2010 toimintansa aloittanut TYHY-ryhmä kokoontui 6 kertaa vuonna 2018.
TYHY-ryhmässä käsiteltiin mm. seuraavia asioita: henkilöstö- ja koulutussuunnitelma,
tykyn toimintasuunnitelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työsuojelun ajankohtaiset asiat, sosiaalisen median ohje, kehyskuntien yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuotanto- ja järjestämisselvitys, maakunta- ja sote-uudistus sekä tilinpäätös ja henkilöstöraportti vuodelta 2017. Lisäksi järjestettiin työpajoja henkilöstön hyvinvointiin panostamiseen liittyen (vrt. kuntastrategian mukainen painopiste vuodelle 2019).
Lisäksi jokaisessa TYHY-ryhmän kokouksessa eri hallintokuntien edustajat kertovat
ajankohtaiset kuulumiset omista hallintokunnistaan.

Kunnanvaltuusto 15.6.2020
§ 30 liite 1

Osavuosikatsaus 1-4/2020
Kunnanhallitus 25.5.2020 §
Kunnanvaltuusto xx.xx.xx §

1 Käyttötalous
Vesilahden kunnanvaltuusto on päättänyt 6.4.2020 §7 ja §10 määrärahamuutoksista, jotka
perustuvat kunnanvaltuuston 2.12.2019 §46 hyväksymään kuntastrategiaan.
Määrärahamuutokset kohdistuvat elinkeinotoimen, maa- ja metsätilojen, peruskoulujen ja
liikunta- ja nuorisotoimen tehtäväalueisiin ja muutosten yhteismäärä lisää kuluja 210 000
eurolla.
Oheisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset ja sisäiset erät.
sis. + ulk.
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot

TA 2020
5 850 410
2 841 360
522 700
187 000
2 299 350
-30 800 601
-8 303 001
-6 687 485
-1 615 516
-1 410 304
-205 212
-18 748 660
-1 449 890
-501 200
-1 797 850
-24 950 191
18 065 000
7 843 540
-188 300
500
27 600

Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman muk. poistot
Tilikauden tulos
Poistoeron muutos
Tilikauden ylijäämä (alij.)

-216 100
-300
770 049
-1 631 900
-1 631 900
-861 851
39 100
-822 751

TAToteutunut
muutokset
MTA 2020
1-4/2020
0
5 850 410
1 676 458
0
2 841 360
676 439
0
522 700
163 803
0
187 000
67 811
0
2 299 350
768 405
-210 000 -31 010 601 -9 580 777
-77 000 -8 380 001 -2 554 733
-77 000 -6 764 485 -2 050 677
0 -1 615 516
-504 056
0 -1 410 304
-445 045
0
-205 212
-59 011
-121 000 -18 869 660 -5 844 600
-2 000 -1 451 890
-420 445
0
-501 200
-137 409
-10 000 -1 807 850
-623 589
-210 000 -25 160 191 -7 904 318
0 18 065 000
5 906 816
0
7 843 540
2 610 376
0
-188 300
-19 184
0
500
5 034
0
27 600
2 703
0
0
-210 000
0
0
-210 000
0
-210 000

-216 100
-300
560 049
-1 631 900
-1 631 900
-1 071 851
39 100
-1 032 751

-26 709
-211
593 691
-543 967
-543 967
49 724
13 033
62 758

TOT %
28,7
23,8
31,3
36,3
33,4
30,9
30,5
30,3
31,2
31,6
28,8
31,0
29,0
27,4
34,5
31,4
32,7
33,3
10,2
1 006,7
9,8

Poikkeama
eur
-4 173 952
-2 164 921
-358 897
-119 189
-1 530 945
21 429 824
5 825 268
4 713 808
1 111 460
965 259
146 201
13 025 060
1 031 445
363 791
1 184 261
17 255 873
-12 158 184
-5 233 164
169 117
4 534
-24 897

12,4
70,3
106,0
33,3
33,3
0,33
-

189 391
89
33 642
-1 087 933
-1 087 933
1 121 575
-26 067
1 099 050

ETP 2020
TP2019
5 800 410
6 074 579
2 841 360
2 845 721
472 700
569 451
187 000
231 544
2 299 350
2 427 864
-31 210 601 -30 052 950
-8 380 001 -8 211 072
-6 764 485 -6 614 858
-1 615 516 -1 596 214
-1 410 304 -1 416 806
-205 212
-179 408
-19 069 660 -18 082 832
-1 451 890 -1 361 314
-501 200
-475 947
-1 807 850 -1 921 785
-25 410 191 -23 978 371
16 850 000 16 960 633
8 235 083
8 515 140
-60 200
44 086
5 500
3 693
84 600
103 836
-150 000
-300
-385 308
-1 631 900
-1 631 900
-2 017 208
39 100
-1 978 108

-60 571
-2 873
1 541 487
-1 566 509
-1 566 509
-25 021
39 122
14 101

Etp 2020 -sarakkeessa esitetään ennakkoarvio vuoden 2020 tilinpäätöksen toteumasta.
Ennakkoarvio perustuu talousarvioon ja tehtyihin talousarviomuutoksiin, vuoden
ensimmäisten neljän kuukauden talouden toteumaan, huhtikuun alussa julkaistun
verotulokehikon tietoihin ja huhtikuussa julkaistuihin päivitettyihin valtionosuustietoihin.
Ennakkoarvioon liittyy epävarmuutta koskien erityisesti verotulojen kertymistä ja
valtionosuuksia.

Toimintatuotot ovat huhtikuun loppuun mennessä toteutuneet 28,7-prosenttisesti.
Myyntituottoihin kuuluvat vesi- ja jätevesimaksut on laskutettu maaliskuun loppuun ja
tuloslaskelmasta puuttuu kuukauden maksut. Kunnan sisäiset ruoka- ja siivouspalvelut
laskutetaan kolmen kuukauden sykleissä, joten myyntituotoista puuttuu myös kuukauden
sisäiset ruoka- ja siivouspalvelutuotot.
Koronakriisi on vaikuttanut kevään 2020 varhaiskasvatuksen ja ip-kerhomaksujen
kertymiseen alentavasti. Arvio maksujen alentumisesta on huomioitu etp-sarakkeessa.
Tuissa ja avustuksissa ja muissa toimintatuotoissa ei ole poikkeamia talousarvioon
nähden.
Toimintakulut ovat toteutuneet huhtikuun loppuun mennessä 30,9-prosenttisesti
talousarvioon nähden.
Kunta-alan työehtosopimus oli voimassa 31.3.2020 asti. Kunnan talousarvioon on varattu
kuluvalle vuodelle 1,5 prosentin korotusvaraus. Sopimusneuvotteluissa ei ole päästy
osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Palkkaratkaisu vaikuttaa keskeisesti kunnan
henkilöstökulujen toteutuvaan tasoon. Koronakriisi on vähentänyt keväällä 2020
sijaistarvetta ja tämä vaikuttaa toteutuneisiin henkilöstökuluihin alentavasti.
Palvelujen ostojen toteuma on 31 prosenttia talousarvioon nähden. Merkittävä osa kunnan
palveluiden ostoista muodostuu sosiaali- ja terveyspalveluista. Yhteistoiminta-alueelta on
saatu arvio, että vuonna 2020 lastensuojelun ylitysuhka on 150 000 - 200 000 euroa ja
ikääntyneiden palveluiden ylitysuhka on 50 000 euroa. Yhteensä yhteistoiminta-alueen
ylitysuhka on näin ollen 200 000 - 250 000 euroa. Yhteistoiminta-alueen ennakoitu ylitys
on huomioitu etp-sarakkeessa.
Koronan vaikutuksista sairaanhoitopiiriltä kunnille tuleviin kustannuksiin ei ole vielä tarkkaa
tietoa. Sairaanhoitopiirin arvio on, että kulut olisivat keskimäärin 220 euroa/asukas.
Vesilahdella tämä tarkoittaa 960 000 euroa. Kustannuksen jakautumisesta vuosille 20202021 ei ole kuitenkaan tarkkaa tietoa. Sairaanhoitopiirin kustannusten ylitystä ei ole
huomioitu etp-sarakkeessa.
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden toteuma on 29 prosenttia talousarvioon nähden.
Hankintojen määrä vaihtelee vuoden aikana ja huhtikuun lopussa määrätty hankintakielto
vaikuttaa todennäköisesti hieman alentavasti koko vuoden kuluihin.
Avustusten toteuma huhtikuun lopussa on 27,4 prosenttia. Avustuksia ei makseta
tasaisesti vuoden aikana, joten huhtikuun lopun toteuma perusteella ei vielä voida tehdä
johtopäätöksiä siitä, että avustukset jäisivät alle talousarvion.
Muissa toimintakuluissa ei ole olennaista poikkeamaa talousarvioon nähden.

Verotulot ovat toteutuneet vuoden neljänä ensimmäisenä kuukautena talousarvion
mukaisesti. Huhtikuun alussa julkaistun verokehikon mukaan koko vuoden verotulot
jäisivät koronakriisin vuoksi kuitenkin noin 1,2 miljoonaa euroa alle talousarvion. Etp 2020
-sarakkeessa on huomioitu verokehikon mukainen verotulojen lasku.
Vuoden 2020 valtionosuuksia nostaa Suomen hallituksen tekemä päätös verotulojen
lykkäysmenettelyn kompensoinnista kunnille. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan
vuonna 2020 maksettua korvausta vastaava euromäärä lisättynä viivästyskorolla
vähennetään kuntien valtionosuusmaksatuksen yhteydessä vuonna 2021. Vuoden 2020
valtionosuuksien lisäyksellä ei siis ole pitkän aikavälin kuntataloutta kohentavaa
vaikutusta.
Vesilahden saama kompensaatio on huomioitu valtionosuuksia lisäävänä eränä etp 2020 sarakkeessa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antamassa erää koskevan kirjanpidon
kirjausohjeen.
Vuoden 2020 aikana tullaan tekemään lisäpäätöksiä valtion tuesta kunnille. Tuen
jakoperusteista ei ole vielä päätöksiä, joten myöskään Vesilahden osuudesta ei ole
varmuutta.
Rahoitustuottoihin ja -kuluihin on ennakoitu etp 2020 -sarakkeeseen Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:n osinkotuotto. Tuottoa ei ole budjetoitu, mutta saatujen tietojen mukaan
osinkotuotto on edeltävän vuoden tasolla. Arvion mukaan korkokulujen määrä olisi
budjettia alemmalla tasolla.
Poistojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti.

2 Investointien toteuma

INVESTOINNIT

eur
Kokonaiskustannusarvio

Muut pitkävaikutteiset menot
Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan
osuus
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä
Osakkeet
Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP
Tavase
Sarastia Oy
Metsäliitto Osuuskunta
Osakkeet yhteensä

-120 980

Maa- ja vesialueet
Maa-alueet
Maa-alueet (myyntihinnat, sis. myyntivoiton)
Maa-alueet yhteensä

tot eur
TP 2019

eur

eur

TA + MTA
2020 TOT 1-4/2020

0
0

-100 000
-100 000

0

-60 490
-3 885
-4 500
-11 801
-80 676

-36 294

-36 294

-36 294

-36 294

-390 000
33 413
-356 587

-500 000
400 000
-100 000

25 000
25 000

52 891

0
-45 000

Kiinteistöhankkeet
Myytävät kiinteistöt
Narvan tekninen toimisto, vesikatto
Vesilahden kirjasto Lähde
Yhtenäiskoulun lukitusten uusiminen
Ylämäen alatalon kunnostus, keittiö ja pesutilat
Ylämäen monitoimitalon automaatio
Kiinteistöhankkeet yhteensä
Kaavateiden rakentamiskohteet
Kaavateiden päällystäminen
Kalalahden Rimmintien asuinalue, tiet, kunnallistekniikka
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka/tiet
Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta
Lammasniemen ja lähialueiden rakentaminen
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka
Tievalaistus
Veikkolanrinteen kunnallistekniikka/tiet
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet
Kaavatiet yhteensä
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet
Anttilanvuoren pururadan kunnostus
Anttilanvuoren pururadan kunnostus
Kirjaston pihan päällystäminen, kivetys ja asfaltti
Lammasniemen vierasvenelaituri
Muut/kunnallistekniikka
Pappilan pellon pohjan tasaaminen
Ulkoalueiden perustaminen
Vatajan kaatopaikan laajentaminen
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yhteensä

-45 000
142 000
-100 000
-30 000

-110 000
-30 000
-21 240
173 651

-48 258
-20 000
-40 000
-300 000
-10 000
-150 000

0
-19 000
0

-30 000
-320 000

0
-2 008
-73 267
-142 533

-20 000
-30 000
-13 000
-10 000
-25 000
-10 000

-5 715
2 400
-32 100
-2 962
-5 447
-11 807
-3 546
-59 177

-185 000

0

-50 000
-20 000
-40 000
-100 000
-10 000
-150 000
-20 000
-30 000
-220 000
-640 000

-67 145
-72 768

-10 000

-905

-5 623

-10 000
-30 000

-50 000

-905

INVESTOINNIT

eur
Kokonaiskustannusarvio

Vesihuoltolaitos
Jätevesipumppaamot
Kalalahden Rimmintien kunnallistekniikka
Kalalahden yritysalue kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Kunnan osuus Savelanmetsähelmen kunnallistekniikasta
(Vesi- ja viemäri)
Lammasniemen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Muut/kunnallistekniikka
Palvelukeskusalueen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Siirtoviemäri
Suomelantien kunnallistekniikan rakentaminen
Veikkolanrinteen kunnallistekniikka (vesi ja viemäri)
Vesihuollon mittarit
Vesihuollon paikallisautomaation uudistaminen
Vesihuollon paikallisautomaation laajentaminen/pumppaamot
Vesi- ja viemäröintiyhteys Kurjen tilalle
Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka (vesi- ja viemäri)
Vesihuoltolaitos yhteensä

-42 466
-10 000
-20 000
-100 000
-10 000
-50 000
-253 455
-4 236
-1 361
-32 369
-55 678
-85 228
-115 000
-300 000

tot eur
TP 2019

-22 466
0

0
-35 075

eur

-20 000
-10 000
-20 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä

-3 235

-100 000
-10 000
-997
-50 000
-253 455

-4 236
-1 361
-2 369
-35 678
-55 228
-5 000
-106 050
-267 463

eur

TA + MTA
2020 TOT 1-4/2020

-101 347

-30 000
-20 000
-30 000
-110 000
-200 000
-853 455

-7 510

-44 815
-157 904

-1 543 455

-231 577

Koneet ja kalusto
Mönkijä
Koneet ja kalusto yhteensä

-11 613
-11 613

0

0

Investoinnit yhteensä, netto

-744 398

-2 364 749

-242 871

Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 6.4.2020 §15 yhden investointeja koskevan
määrärahamuutoksen. Muutos koski maantien 301 parantamista ja oli suuruudeltaan
100 000 euroa.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.5.2020 §45 päättänyt esittää
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuodelta 2020 jätetään toteuttamatta
joitain investointeja. Esityksen mukaiset investoinnit on merkitty taulukkoon vihreällä
pohjalla ja niiden yhteissumma on 385 000 euroa.

3 Rahoitus
Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.4.2020 §83 päättänyt 2,0 miljoonan euron
talousarviolainan nostosta. Laina nostetaan 4.6.2020.
Kunnan lyhytaikaisten lainojen määrä on ollut helmikuusta lähtien 8,5 miljoonaa euroa.

Kunnanvaltuusto 15.6.2020
§ 32 liite 1

Kunnanvaltuusto 15.6.2020
§ 32 liite 2
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Pyörny-Suonpään YksitYistie
Markku Hakala
Suonpääntie 75
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Päätös yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta
Hakemus

Pyörny-suonpään yksityistie (000-2007-K8366, Vesilahti) on hakenut
yksityisen tien parantamisen valtionavustusta sillan uusimiseen Pirkanmaan
älinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Hankkeen
kokonarskustannusarvio on 142 600 euroa.
Välitoimenpiteet
Hankkeelle on tehty tarkastus 27.11.2019
PäätÖS

Avustuspäätöksen kohteena oleva Pyörny-Suonpään yksityistie on
yksityistielain (560/201 B) mukaan valtionavustuskelpoinen'
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus myÖntää
Pyörny-Suonpään yksityistielle Yksityistielain 83 § mukaista parantamisen
våltionavustusta sillan uusimiseen. Kustannusarvioksi ELY-keskus hyväksyy
o/o hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin
142600 euroa. Avustus on75
enintään 106 950 euroa.

Avustus voidaan maksaa enintään 10 erässä.
Päätöksen voimassaoloaika on 20.02.2020 - 30.11 .2020. Hanke tulee
toteuttaa ja kustannusten syntyä päätöksen voimassaoloaikana.

Hankkeen on valmistuttava ja viimeisen erän maksatushakemus tulee
ol la toimitettuna KEHA-kesku kseen 30. 1 1 .2020 men nessä'
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Kunnanvaltuusto 15.6.2020
§ 33 liite 1

KEHITTÄMISKORVAUKSEN PERIAATTEET VESILAHDELLA
Asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla on velvollisuus osallistua kunnalle
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Asemakaavasta aiheutuvan
hyödyn on oltava merkittävää. Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä
sopimaan maanomistajan kanssa. Maanomistajia on kohdeltava yhdenvertaisesti.
Yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnalle on
säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvussa.
Maankäyttösopimus
Kunta voi tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvän maankäyttösopimuksen.
Maankäyttösopimuksissa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen sisällöstä.
Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun
kaavaluonnos tai ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Tämä ei koske sopimusten
tekemistä kaavoituksen käynnistämisestä. Maankäyttösopimuksilla voidaan kehittämiskorvausta
laajemminkin sopia osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Maankäyttösopimuksesta
tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä.
Kehittämiskorvaus maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
Kehittämiskorvaus
Jos maanomistajan kanssa ei ole syntynyt sopimusta hänen osallistumisestaan
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, kunta voi periä maanomistajalta
kehittämiskorvauksen. Se koskee kaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen
arvioituja kustannuksia. Maanomistajan osuus suhteutetaan asemakaavan mukaiselle
tontille asemakaavassa osoitetun rakennusoikeuden, rakennusoikeuden lisäyksen tai
käyttömahdollisuuden muutoksen aiheuttamaan tontin arvonnousuun. Tontin arvonnousu
määritellään soveltuvin osin samoilla periaatteilla kuin kiinteän omaisuuden ja erityisten
oikeuksien lunastamisessa (lunastuslaki). Kehittämiskorvauksesta vähennetään
korvauksetta luovutettavan katualueen arvo ja maanomistajalta perittävä katualueen
korvaus.
Kehittämiskorvausta ei saa määrätä maanomistajalle, jonka omistamille alueille
osoitetaan asemakaavassa rakennusoikeutta vain asuntorakentamiseen eikä rakennusoikeuden
tai rakennusoikeuden lisäyksen määrä ylitä 500 kerrosneliömetriä. Muulle
maanomistajalle kehittämiskorvaus saadaan määrätä, jos asemakaavasta aiheutuu hänelle
91 a §:ssä tarkoitettua merkittävää hyötyä. Kunta voi päättää kunnassa tai tietyllä kaava-alueella
sovellettavasta korkeammasta rajasta.
Kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvat kustannukset
Kaava-aluetta palvelevan yhdyskuntarakentamisen kustannuksina voidaan ottaa
huomioon katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden hankinta-, suunnittelu- ja
rakentamiskustannukset. Huomioon voidaan ottaa myös maanhankintakustannukset
kaava-aluetta merkittävässä määrin palvelevien yleisten rakennusten rakentamiseksi.
Lisäksi voidaan ottaa huomioon kunnalle kaava-alueen maaperän kunnostamisesta ja
kaava-alueen välttämättömästä meluntorjunnasta aiheutuvat kustannukset sekä kunnalle
aiheutuvat kaavoituskustannukset. Kustannukset voivat syntyä kaava-alueella
tai sen ulkopuolella, jos ne palvelevat kaava-aluetta merkittävässä määrin.

Kustannuksina otetaan huomioon sekä arvioidut hyväksytyn kaavan toteuttamisen
edellyttämät kustannukset, että kaavan toteuttamiseksi ennalta suoritetuista toimenpiteistä
kunnalle aiheutuneet kustannukset. Kustannusten tulee olla alueen luonteeseen ja
olosuhteisiin nähden kohtuullisia.
Kunnan on pyrittävä toteuttamaan 10 vuoden kuluessa ne toimenpiteet, joiden
kustannukset on otettu huomioon kehittämiskorvausta määrättäessä. Määräaika lasketaan
siitä, kun kehittämiskorvausta koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi.
Jo rakennetulla alueella kehittämiskorvaus voidaan määrätä arvioimalla ne kustannukset,
jotka kaava-aluetta merkittävässä määrin palveleva yhdyskuntarakentaminen kaavan
hyväksymishetkellä aiheuttaisi.
Kehittämiskorvausta määrättäessä otetaan kustannusten vähennyksinä huomioon tontin
omistajan aikaisemman kaavan tai sopimuksen perusteella suorittamat yhdyskuntarakentamiseen
liittyvät korvaukset.
Kehittämiskorvauksen enimmäismäärä
Kehittämiskorvauksena voidaan periä enintään 60 prosenttia asemakaavasta johtuvasta
asemakaavan mukaisen tontin arvonnoususta. Kunnanvaltuusto voi päättää alhaisemmastakin
kunnassa tai kaavoitettavalla alueella sovellettavasta kehittämiskorvauksen
enimmäismäärästä.
Kehittämiskorvauksen määrääminen ja kehittämiskorvaukselle suoritettava korko
Kehittämiskorvauksen määräämisestä päättää kunta. Päätös on tehtävä viipymättä
asemakaavan hyväksymisen jälkeen. Päätöksestä tulee ilmetä korvauksen määräämisen
perusteet. Kehittämiskorvaus voidaan määrätä vain, jos sitova tonttijako on osoitettu
asemakaavassa. Kehittämiskorvaus määrätään kullekin kaavan mukaiselle tontille
erikseen. Yhteen käyttötarkoitukseen osoitetulla korttelialueella, jolla on yksi omistaja, ei
tonttijaon osoittaminen asemakaavassa ole tarpeen. Tällöin kehittämiskorvaus voidaan
määrätä korttelikohtaisesti.
Kehittämiskorvaukselle on suoritettava kahden prosentin vuotuinen korko. Sen maksu
alkaa kahden vuoden kuluttua siitä, kun asemakaava on tullut voimaan ja kehittämiskorvauksen
määräämistä koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi. Korkoa ei suoriteta
ajalta, jolloin tontilla on voimassa rakennuskielto.
Lausunnon pyytäminen ja maanomistajien kuuleminen
Ennen kehittämiskorvauksen määräämistä on päätösehdotuksesta pyydettävä maanmittaustoimiston
lausunto. Päätösehdotus annettava tiedoksi niille maanomistajille, joita
ehdotus koskee. Maanomistajalla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on
jätettävä kunnalle 30 päivän kuluessa ehdotuksen tiedoksi saamisesta. Lausunto on
pyydettävä ja kuuleminen suoritettava ennen asemakaavan hyväksymistä.
Kehittämiskorvausta määrättäessä voidaan kiinteistön arvonnousua koskevilta osin
poiketa maanmittaustoimiston lausunnosta vain erityisestä syystä.
Vastuu kehittämiskorvauksesta ja kehittämiskorvauksen maksuunpanon ajankohta
Kehittämiskorvauksen maksamisesta vastaa se, joka omistaa alueen kehittämiskorvauksen
määräämisajankohtana tai se, jolle alue on tältä siirtynyt vastikkeettomalla

saannolla. Kunnan on pantava kehittämiskorvaus maksuun viipymättä sen jälkeen, kun
kiinteistö on asemakaavan perusteella myönnetyn lainvoimaisen rakennusluvan
perusteella rakennettavissa. Jos kaavatonttiin kuuluva alue on luovutettu vastikkeellisella
saannolla ennen edellä mainittua ajankohtaa, kehittämiskorvaus on pantava maksuun
viipymättä luovutuksen jälkeen.
Kehittämiskorvauksen maksuunpano, erääntyminen ja viivästyskorko
Kunnan on kehittämiskorvauksen perimistä varten toimitettava kehittämiskorvauksesta
vastaavalle maksulippu, josta käy ilmi tontille määrätty kehittämiskorvaus ja sille
laskettu korko. Jos rakennusluvan perusteella toteutetaan vain vähäinen osa tontille
kaavassa osoitetun rakennusoikeuden tai sen lisäyksen määrästä, tämän rakennusluvan
yhteydessä peritään vain rakennusluvalla toteutettava osuus tontille määrätystä
kehittämiskorvauksesta.
Kehittämiskorvaus
on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa maksuunpanosta.
Erääntynyt kehittämiskorvaus voidaan ulosottaa ilman erillistä tuomiota tai päätöstä
siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.
Jos rakennuslupa koskee tonttia, jolle on annettu rakentamiskehotus, korvaus on
suoritettava vuoden kuluessa maksuunpanosta. Maksun viivästymisestä peritään korkolain
mukainen korko. Kunta ja maanomistaja voivat sopia kehittämiskorvauksen suorittamisesta
kokonaan tai osaksi maa-alueena tai muuna omaisuutena. Maanomistajan pyynnöstä voidaan
kehittämiskorvaus panna maksuun jo ennen kuin tontti on lainvoimaisen rakennusluvan perusteella
rakennettavissa. Jos kehittämiskorvausta ei ole määrätty tonttikohtaisesti, se on ennen
maksuunpanoa kohdistettava tonttikohtaisesti tonttien pinta-alojen
suhteessa.
Kehittämiskorvaus on kohdistettava ennen maksuunpanoa siihen kaavatontin osaan
tai korttelin osaan, joka on vastikkeellisen luovutuksen kohteena, jos kehittämiskorvaus
on määrätty korttelikohtaisesti. Kohdistaminen suoritetaan tällöin maanomistajakohtaisesti.
Päätös kehittämiskorvauksen perimättä jättämisestä, vapautuksesta tai lykkäyksestä
Jos kunta muuttaa asemakaavaa tai tonttijakoa siten, että kehittämiskorvauksen perusteet
olennaisesti poistuvat, kunnan on päätettävä kehittämiskorvauksen perimättä
jättämisestä.
Jos kehittämiskorvauksen suorittaminen olisi sen määräämisen perusteissa tapahtuneen
olennaisen muutoksen vuoksi kohtuutonta, kunta voi myöntää vapautuksen kokonaan tai
osittain kehittämiskorvauksen suorittamisesta tai myöntää lykkäystä maksun suorittamisesta.
Kehittämiskorvauksen oikaisu maksuunpanon yhteydessä. Jos kehittämiskorvauksen perusteet ovat
tonttijaon muuttamisen tai muun vastaavan syyn vuoksi vähäisessä määrin muuttuneet,
kehittämiskorvaus on maksuunpanon yhteydessä oikaistava muuttunutta tilannetta vastaavaksi.
Kehittämiskorvauksen kirjaaminen
Kunnan on pidettävä kehittämiskorvauksista luetteloa. Kun kunta on määrännyt
kehittämiskorvauksen perittäväksi, sen tulee viipymättä kirjallisesti ilmoittaa tästä
käräjäoikeudelle merkinnän tekemiseksi lainhuutoja kiinnitysrekisteriin.
Myös kehittämiskorvauksen tonttikohtaisesta osittelusta tai uudelleen kohdentamisesta

on viipymättä ilmoitettava käräjäoikeudelle merkinnän tekemiseksi lainhuutoja
kiinnitysrekisteriin. Suoritetuista kehittämiskorvauksista on ilmoitettava rekisteriviranomaiselle
merkinnän tekemiseksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.
Milloin käytetään Vesilahdella










Asemakaava, joka perustuu oikeusvaikutteiseen osayleiskaavaan
Kunnan kannalta tärkeää täydennysrakentamista
yhdyskuntarakenteen laajentamiskohde
Maanomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttösopimuksesta tai maakaupasta ja
neuvottelut eivät ole johtaneet tulokseen
Maanomistajan maiden saaminen mukaan on kokonaisuuden syntymisen kannalta
tärkeää
Kehittämiskorvaus ei syrjäytä ensisijaista pyrkimystä vapaaehtoiseen sopimiseen
Ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista käyttää muita maapoliittisia keinoja

Prosessi
1. kaavoitusaloite



kunta esittää asemakaavoittamista maanomistajalle
maanomistajan aloite

2. maankäyttösopimusneuvottelut
 neuvottelut eivät johda tulokseen, kunta haluaa viedä kaavoitusta eteenpäin
 allekirjoitettu asemakaavoituksen käynnistämissopimus,
 hyväksytty asemakaavaluonnos, ei neuvottelutulosta maankäyttösopimuksesta
3. kaavoituspäätös tai päätös asemakaavatyön jatkamisesta
 päätöksessä todetaan, että tässä asemakaavassa tullaan soveltamaan
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kehittämiskorvausta
4. asemakaavan laatiminen alueiden suunnittelun prosessin mukaan
5. asemakaavaehdotus valmis hyväksyttäväksi
6. valmistellaan päätösehdotus kehittämiskorvauksen määräämisestä
 lausunto päätösehdotuksesta maanmittaustoimistolta
 päätösehdotus tiedoksi maanomistajalle, maanomistajan muistutusaika 30 vrk
7. asemakaava hyväksytään ja kehittämiskorvaus määrätään
 merkitään kunnan pitämään luetteloon kehittämiskorvauksista
 ilmoitetaan käräjäoikeudelle merkinnän tekemiseksi lainhuuto- ja
kiinnitysrekisteriin
8. kehittämiskorvauspäätöksen voimaan tulo
 kehittämiskorvauksen määräämispäätöksestä valitetaan kuntalain mukaan
9. tontti myydään tai tontilla on asemakaavan perusteella myönnetty lainvoimainen rakennuslupa

10. kehittämiskorvaus pannaan maksuun kyseisen tontin osalta
 kunta ja maanomistaja voivat sopia kehittämiskorvauksen suorittamisesta
kokonaan tai osaksi maa-alueena tai muuna omaisuutena
 suoritetusta kehittämiskorvauksista ilmoitetaan rekisteriviranomaiselle
merkinnän tekemiseksi lainhuutoja kiinnitysrekisteriin
 koron maksu alkaa kahden vuoden kuluttua siitä, kun asemakaava ja
kehittämiskorvauksen määräämistä koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi.
11. mahdollinen rakentamiskehotus
12. kunnan on pyrittävä 10 vuoden aikana toteuttamaan se yhdyskuntarakentaminen, jonka
kustannukset on otettu huomioon kehittämiskorvausta määrättäessä
4 Kehittämiskorvaus Vesilahdella
Maanomistaja maksaa kehittämiskorvauksen pääasiassa silloin, kun tontteja myydään.
Maankäyttö- ja rakennuslaki ei aseta tonttien myymiselle määräaikaa.
Kun asemakaava on ollut voimassa vähintään kaksi vuotta, on mahdollista käyttää maankäyttö- ja
rakennuslain 97 §:n mukaista rakentamiskehotusta. Kunnalla on oikeus ilman erityistä lupaa
lunastaa tontti, jos sitä ei rakenneta kolmen vuoden kuluessa rakentamiskehotuksen antamisesta.
Pääperiaate on, että maanomistaja osallistuu alueen toteuttamiskustannuksiin. Kehittämiskorvausta
määriteltäessä on varmistuttava siitä, ettei arvon nousun leikkaus ylitä lain sallimaa 60 %:a.
Tarkastelussa käytetään Vesilahdessa vastaavissa tapauksissa toteutuneita, kohtuullisia maan
hintoja, joista pyydetään maanmittaustoimiston lausunto. Kehittämiskorvausta ei saa määrätä, jos
asemakaavassa osoitetaan rakennusoikeutta vain asuntorakentamiseen eikä rakennusoikeuden tai
rakennusoikeuden lisäyksen määrä ylitä 500 kerrosneliömetriä.
Samalla asemakaava-alueella saattaa olla maanomistajia, jotka tekevät maankäyttösopimuksen
ja maanomistajia, joilta peritään kehittämiskorvaus. Maankäyttösopimuksen
mukaisen rahoituksen alueen rakentamiseen kunta saa, kun rakentaminen alkaa.
Kehittämiskorvausta voidaan periä, kun tontteja myydään tai saadaan rakennuslupia.
Tällöin kunta joutuu rakentamaan merkittävän osan kaduista ja vesihuollosta ennen
kuin se saa rahoitusta kehittämiskorvauksista. Kehittämiskorvausta määriteltäessä otetaan
huomioon kulloisenkin korkotason mukaiset rahoituskustannukset.
Yleinen periaate maankäyttösopimuksia solmittaessa on, että maanomistaja luovuttaa
yleiset alueet kunnalle kaavasta saatavaa hyötyä vastaan ilman erillistä korvausta.
Kehittämiskorvausta sovellettaessa kunta saa ilmaiseksi luovutettavat katualueet
maankäyttö- ja rakennuslain perusteella ja muut yleiset alueet lunastamalla. Kehittämiskorvaus
sisältää tällöin yleisten alueiden hankintakustannukset.
Kehittämiskorvauksen toteuttamiskustannukset perustuvat asemakaavaehdotukseen, jota
esitetään valtuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavan hyväksyminen ja kehittämiskorvauksen
määrääminen käsitellään samassa valtuuston kokouksessa, koska asiat
liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Vesilahden kehittämiskorvauksessa mukana olevat erät:
A. Asemakaavan laatimiskustannukset
B. Toteuttamiskustannukset
1. Tilan saaman hyödyn mukainen osuus asemakaava-alueelle rakennettavien katujen
rakentamiskustannuksista
 Sopimusalueelle rakennettavien uusien katujen laatuvaatimus on katuvalaistus
ja kestopäällystys.
 Rakentamiskustannukset arvioidaan tapauskohtaisesti.
 Hyödyn jakautuminen eri tilojen kesken arvioidaan kaduittain lähinnä
rakennusoikeuden perusteella
2. Tilan saaman hyödyn mukainen osuus kaava-alueen toteuttamisen kannalta välttämättömien,
tilan ulkopuolelle rakennettavien tai peruskorjattavien katujen rakentamiskustannuksista
3. Tilan alueelle tulevien virkistysalueiden viherrakentamiskustannukset
 Rakentamiskustannukset arvioidaan tapauskohtaisesti
 Tilan alueelle rakennettavan koko aluetta palvelevan puiston kustannuksista
otetaan huomioon kyseistä tilaa palveleva osuus
4. Tilan saaman hyödyn mukainen osuus tilan ulkopuolelle rakennettavan, koko kaava-aluetta
palvelevan puiston rakentamiskustannuksista
5. Tilan saaman hyödyn mukainen osuus kaava-alueen toteuttamisen kannalta
välttämättömien teknisiin verkostoihin tehtävien muutosten, liikenneväylien
melusuojauksen tai vastaavien järjestelyiden rakentamiskustannuksista
 Rakentamiskustannukset arvioidaan tapauskohtaisesti
6. Tilan alueelle rakennettavien katujen maanhankintakustannus ilmaisluovutusvelvollisuuden
ylittävältä osalta
7. Tilan alueelle tulevien muiden yleisten alueiden kuin katujen maanhankintakustannus
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SOPIMUS YHTEISESTÄ TOIMIELIMESTÄ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN
VIRANOMAISTEHTÄVIEN HOITAMISESSA (LUONNOS)
1. Sopimuksen osapuolet
1. Tampere
2. Ikaalinen
3. Kangasala
4. Lempäälä
5. Nokia
6. Orivesi
7. Pirkkala
8. Pälkäne
9. Ruovesi
10. Vesilahti
11. Virrat
12. Ylöjärvi

Kuntajohtajatapaamisessa
8.1. käsitelty sopimus.
Korjattuna kokouksessa
sovitun mukaiseksi.
Huomioitu myös
Tampereen kaupungin
lakimiehen kommentit.

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Sopimuksen tarkoituksena on järjestää sopijakunnissa voimassa olevan
lainsäädännön mukaisia ammatillisen koulutuksen palveluja Tampereen
kaupungille myönnetyssä järjestämisluvassa määrätyn koulutustehtävän
mukaisesti. Sopimuksella sovitaan niistä ehdoista, joiden mukaisesti
sopijapuolet antavat ammatillisen koulutuksen tehtävät Tampereen
kaupungin järjestettäväksi.
Sopijakunnat muodostavat yhteistoiminta-alueen ja alueen kuntien yhteisenä
toimielimenä toimii Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta.
Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Tampereen kaupunki toimii
kuntalain (410/2015) 51 §:n mukaisena vastuukuntana. Tämä sopimus on
kuntalain 52 §:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä toimielimestä.
Tampereen kaupungin tehtävä ammatillisen koulutuksen vastuukuntana
perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään ammatillisen
koulutuksen järjestämislupaan ja siihen liittyvään koulutustehtävään.
Tämä sopimus korvaa 1.6.2017 voimaan tulleen sopimuksen ammatillisen koulutuksen
yhteistoiminta-alueesta, jollei jäljempänä tässä sopimuksessa muuta mainita.
Sopimuksen uudistamisen taustalla on ensisijaisesti ammatillista koulutusta koskevan
lainsäädännön muutos. Sopimuksen perustarkoitus säilyy ennallaan.
3. Yhteinen toimielin ja sen kokoonpano
Kuntalain mukaisena yhteisenä toimielimenä toimii Tampereen kaupungin
elinvoima- ja osaamislautakunta.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan kokoonpanoon (11 jäsentä) lisätään muiden
sopijakuntien valtuustojen yhteensä valitsemat 6 jäsentä ja jokaiselle
henkilökohtainen varajäsen. Muiden sopijakuntien valitsemat jäsenet osallistuvat
yhteistoiminta-aluetta koskevaan päätöksentekoon lautakunnassa.
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Lautakunnan toimikausi on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen
toimikausi, ellei Tampereen kaupunginvaltuusto toisin päätä.
Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
4. Hallinto ja päätöksenteko
Elinvoima- ja osaamislautakunta on Tampereen kaupungin organisaatioon
kuuluva toimielin, joka hoitaa muiden sopijakuntien puolesta tässä sopimuksessa
tarkoitetut kunnan viranomaisen tehtävät.
Hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan Tampereen kaupungin
sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita.
Lautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja
toimeenpanosta huolehtii Tampereen kaupunki.
Johtavana viranhaltijana ja esittelijänä toimii Tampereen kaupungin
hallintosäännön mukainen viranhaltija.
Lautakunta voi päättää toimivaltaansa kuuluvan asian siirtämisestä
ratkaistavaksi viranomaiselle, joka tämän päätöksenteon osalta toimii
lautakunnan alaisuudessa.
Lautakunnan jäsenille toimitettavan esityslistan lisäksi yhteistoimintaaluetta koskeva esityslista ja pöytäkirja toimitetaan kunkin sopijakunnan
nimeämälle viranhaltijalle.
Mikäli Tampereen kaupungin hallintosääntöä muutetaan sopimuksen
kohteena olevien viranomaistehtävien järjestämisen osalta, kuulee
Tampereen kaupunki sopijakuntia ennen muutosta.
Tampereen kaupunginhallituksella on kuntalain mukainen otto-oikeus
lautakunnan tekemiin kuntalain mukaisiin päätöksiin.
5. Yhteisen toimielimen tehtävät
Elinvoima- ja osaamislautakunnan erityistehtävät ja ratkaisuvalta yhteistoimintaasioissa ovat:
1. järjestää ammatillisen koulutuksen palveluja, edistää osaamista, elinkeinojen
kehittymistä ja työllisyyttä elinvoimapalveluihin liittyen.
2. vastata kaupungin ja koko yhteistoiminta-alueen koulutuspolitiikan
suuntaviivojen määrittelystä sekä koulutuspoliittisesta ohjauksesta ammatillisen
koulutuksen osalta,
3. päättää ammatillisen koulutuksen palveluverkosta koko yhteistoiminta-alueella,
4. hyväksyä koulutuksen järjestäjän osaamisen arvioinnin
toteuttamissuunnitelma,

3 (5)

5. asettaa ammatillisen koulutuksen monijäseninen toimielin (Sora-toimielin),
joka päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta,
määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta
pidättämisestä,
6. päättää Tredun osalta Tredun ja lukioiden yhteistyöstä, joka koskee lukioopintoja suorittavalle opiskelijalle järjestettävää ylioppilastutkintoon
valmentavaa koulutusta (LukioL 714/2018) ja koulutuksen järjestäjän
yhteistyövelvoitteen (AmmL 531/2017 § 14) mukaista yhteistyötä lukioiden
kanssa.
Tredun ja lukioiden yhteistyösopimusten toiminnan sisältö ja hinnoittelu
vahvistetaan vuosittain talousarviovuotta edeltävän vuoden toukokuun loppuun
mennessä erillisellä toimintasuunnitelmalla, jonka vahvistavat allekirjoituksillaan
ammatillisen koulutuksen johtaja ja kunnan sivistystoimen toimivaltainen
viranomainen.
7. päättää Tredun ja alueen kuntien välisestä aluepalvelumallista.
8. päättää kuntayhteistyötä koskevien sopimusten ja muiden merkittävien
sopimusten hyväksymisestä.
9. päättää muista lainsäädännössä ammatillisen koulutuksen järjestäjälle
säädetyistä tehtävistä.
6. Muu yhteistoiminta
Tampereen kaupunki käy vuosittain kaikkien sopijakuntien kanssa neuvottelut,
joissa käsitellään palveluverkkoa ja koulutuspalvelutarjontaa sekä
aluepalvelumallin toteuttamista yhteistoiminta-alueella.
7. Tilat
Sopijapuolet omistavat yhdessä TREDU-Kiinteistöt Oy -nimisen yhtiön, joka on
muodostettu sulauttamalla Pirko-Kiinteistöt Oy, TAO-Kiinteistöt Oy ja KOY
Ylöjärven Koulutuskeskus kombinaatiofuusiolla yhdeksi yhtiöksi. Yhtiön
tarkoituksena on omistaa, hallita ja vuokrata koulutustoiminnan käytössä olevia
oppilaitosympäristöjen kiinteistöjä irtaimistoineen sekä tuottaa ja järjestää näiden
kiinteistöjen omistukseen, hallintaan ja ylläpitoon liittyviä palveluita. Yhtiön
omistukseen on sulautumisjärjestelyllä siirtynyt ammatillisen koulutuksen
käyttöön tarkoitettu tilaomaisuus ja muu varallisuus.
Yhtiö toteuttaa tarvittavat uudisrakennus-, laajennus-, peruskorjaus- ja
perusparannusinvestoinnit kaikissa ammatillisen koulutuksen käyttöön
tarkoitetuissa tiloissa. Pirko-Kiinteistöt Oy:n kautta yhtiölle siirtynyt
rahavarallisuus on käytetty näihin investointeihin.
8. Toimipisteiden kehittäminen
Tampereen kaupunki sitoutuu yhdessä sopimuskuntien ja muiden kumppanien
kanssa kehittämään ammatillisen koulutuksen lähipalveluja kunnissa. Tavoitteena
on löytää asiakaslähtöisiä, vaikuttavia sekä taloudellisesti kestäviä ratkaisuja
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paikallisten opiskelijoiden ja työnantajien tarpeisiin.
Ammatillisen koulutuksen lähipalvelujen ja toimipisteiden merkittävistä
muutoksista neuvotellaan sopimuskunnan kanssa tavoitteena yhteisen
näkemyksen ja ratkaisun löytäminen paikallisen osaamisen kehittämiseksi ja
taloudellisen kestävyyden turvaamiseksi.
9. Talous
Talous on osa Tampereen kaupungin talousarviota,
taloussuunnittelua ja kirjanpitoa.
Elinvoima- ja osaamislautakunnan on tehtävä Tampereen
kaupunginvaltuustolle esitys seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja
seuraavien vuosien taloussuunnitelmaksi.
Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on sopijakunnille varattava
tilaisuus esityksen tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista, suunnitelluista
toimenpiteistä ja rahoituksesta. Tätä varten seuraavan kalenterivuoden
talousarvioesitys on toimitettava sopijakunnille 30.9. mennessä ja hyväksytty
talousarvio ja -suunnitelma 15.1. mennessä.
Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät
määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen tuloilla. Talousarvio on
laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan hoitamiseen turvataan.
Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa on noudatettava talousarviota.
Tilikauden aikana mahdollisesti hyväksyttävien talousarviomuutosten on
perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai
palveluiden käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo
tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin. Talousarvioon tehtävistä
muutoksista päättää Tampereen kaupunginvaltuusto ja muutosesityksistä on
annettava mahdollisuuksien mukaan tieto etukäteen sopijakunnille.
10. Kustannustenjaon periaatteet
Valtiolta ammatillisen koulutuksen järjestämiseen saatava rahoitus käytetään
kokonaisuudessaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Ammatillisen
koulutuksen muut toimintatuotot kohdennetaan koulutukseen ja sitä tukevaan
kehittämiseen.
11. Asiakkuus- ja kumppanuustietojen käsittely
Tampereen kaupunki toimii tietosuojalain (1050/2018) tarkoittamana rekisterin
pitäjänä.
12. Asiakirjahallinta
Tampereen kaupunki huolehtii elinvoima- ja osaamislautakunnan asiakirjojen
arkistoimisesta voimassa olevan lainsäädännön ja erillisen
arkistointisuunnitelman mukaisesti.
13. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
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Muutoksista päätetään sopijakuntien yhtäpitävillä päätöksillä.
14. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijapuolten
välisillä neuvotteluilla. Tarvittaessa neuvottelujen pohjaksi pyydetään Suomen
Kuntaliiton lausunto.
Jos yhteisymmärrystä ei synny, asia ratkaistaan hallintoriita-asiana
hallinto- oikeudessa.
15. Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen
Tämä sopimus tulee voimaan 1.5.2020 ja on voimassa toistaiseksi. Sopijapuolten
valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen päätöksillään xxx ja xxx. Sopimus tulee
näiden kuntien osalta voimaan, vaikka jokin muu sopimuskunta ei sitä
hyväksyisikään. Voimaantulon edellytyksenä kuitenkin on, että Tampereen
kaupunki vastuukuntana on sopimuksen hyväksynyt.
Sopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi. Kullakin sopijakunnalla on oikeus
irtisanoa tämä yhteistoimintasopimus omalta osaltaan ilmoittamalla siitä
kirjallisesti muille kunnille vähintään yhtä vuotta aikaisemmin. Irtisanoutuminen
tapahtuu aina kalenterivuoden vaihtuessa. Irtisanomisen jälkeen sopimus jää
voimaan jäljellejäävien kuntien kesken. Mikäli Tampereen kaupunki irtisanoo
sopimuksen, katsotaan kuitenkin sopimus päättyneeksi.
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1. Johdanto
Uudistunut lainsäädäntö (mm. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, kansallinen tietosuojalaki, tiedonhallintalaki) pyrkii pysymään kiihtyvän digitalisoitumisen vauhdissa. Uudella lainsäädännöllä määritellään tiedon koko elinkaaren hallintaa julkisessa hallinnossa.
Tietotilinpäätös on hyvä tapa tuoda kootusti esille haastavan toimintakentän aikaansaannokset
sekä pohtimaan kehittämiskohteita tietoturvan, tietosuojan ja koko tiedonhallinnan edistämiseksi.
Tietotilinpäätös on osa kunnan vuotuista tilinpäätöstä.

1.1.Tilannekuva
Vesilahdessa on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä kehitetty sisäänrakennettua tietosuojaa,
jossa tietosuoja otetaan huomioon kaikissa toiminnan vaiheissa. Tiedonhallinnan parantamisen
tunnistaminen keskeiseksi kehityskohteeksi vaikuttaa merkittävästi tiedon käsittelyyn Vesilahden
kunnassa. Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto vuonna 2020 tulee parantamaan merkittävästi
mm. asiakirjojen eheyden ja luotettavuuden varmistamista, tietosuojan tasoa, tiedon elinkaaren
hallintaa sekä hallinnon tehokkuutta.

1.2.Lainsäädännön keskeiset muutokset
1.2.1. Tiedonhallintalaki
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.
Uusi laki haastaa kuntaa luomaan edellytyksiä tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamiselle. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja
kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuudesta, teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden toteuttamisesta.
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sisältää useita siirtymäsäännöksiä, jotta viranomaisilla on
mahdollisuus saattaa tiedonhallinnan menettelynsä ajan tasalle. Uusi laki aloitti asiaan varautumisen Vesilahden kunnassa jo vuonna 2019.

2. Tavoitetila
Tiedonhallinnassa pyritään tiedon koko elinkaaren hallintaan, asian vireille tulosta hävittämiseen tai
arkistointiin. Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto tulee tukemaan elinkaaren hallintaa ja vahvistaa sisäänrakennetun tietosuojan toteutumista: kunta saa keskitetyn tietovaraston virallisille asiakirjoille, jossa niille määritellään mm. julkisuutta, mahdollista salassapitoa, käyttöoikeuksia ja säilytysaikaa koskevia tietoja. Tämä selkiyttää tiedon käsittelyn prosesseja kaikilla toimialoilla ja luo kuntaan yhtenäisempää asiakirjahallintoa.
Isona tavoitteena on Arkistolaitoksen myöntämän sähköisen arkistoinnin luvan saaminen Vesilahden kunnalle. Hankittu asianhallintajärjestelmä mahdollistaa sen jo itsessään. Sähköinen arkistointi
tehostaa tiedon käytettävyyttä.
Vesilahden kunnan hankkima Fujitsun CaseM on moderni asianhallintajärjestelmä, jossa toteutuvat
tietosuojan ja –turvan vaatimukset.
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3. Tietosuojatyö vuonna 2019

Kuva 1 Tietosuojan vuosikello 2019

3.1. Tietosuojatyöryhmä
Vesilahden kunnassa tietosuoja-asioita käsittelee tietosuojatyöryhmä. Työryhmässä on edustus
kaikilta kunnan toimialoilta. Työryhmä kokoontui vuonna 2019 seitsemän (7) kertaa, noin 1-2 kuukauden välein. Työryhmän vetäjänä toimii tietosuojavastaava. Kehyskuntien tietosuojavastaavien
tapaamiset sen sijaan päättyivät lähes heti toimeenpanoprojektin päättymisen jälkeen eikä vuosikello toteutunut siltä osin. Seudullisesti yhteyttä on pidetty kuitenkin mm. sähköpostitse konsultoimalla ongelmatilanteissa.

3.2. Organisaation varautuminen tietosuoja- ja tietoturva-asioissa
Vesilahden kunta on mukana valtiovarainministeriön julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden
kehittämisohjelman toimeenpanohankkeessa, JUDOssa.
Osana JUDO-hanketta Vesilahden kunta osallistui vuonna 2019 Digi- ja väestötietoviraston järjestämään TAISTO 2019 –harjoitukseen. Harjoituksen tavoitteena on kehittää organisaation tietoturvallisuuden hallintaa, johtamista ja viestintää tietoturvaloukkaustilanteissa. Lisäksi harjoituksella
pyritään kehittämään kunnan henkilötietojen tietoturvaloukkauksissa tarvittavia prosesseja, kuten
kykyä arvioida syntynyttä riskiä, tehdä tarvittavat viranomaisilmoitukset ja viestiä tilanteesta.
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TAISTO 2019 –harjoituksessa havaittiin erityisesti kolme kehityskohdetta:

1

Kehityskohde

Vastuullinen viranhaltija/ toimielin

Tietoturvasta vastaavan puuttuminen
(henkilöresurssi)

Johtoryhmä

2 Valmiussuunnitelmien ajantasaistaminen

Valmiusasioista vastaava viranhaltija /
johtoryhmä

3 Käyttövaltuushallinnan kehittäminen

Tiedonhallintatyöryhmä

3.3. Tietosuojan kehittäminen palveluissa
Vesilahden kunta on lisännyt sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja paperilomakkeita pyritään
muuntamaan sähköisiksi kaikilla toimialoilla. Ensimmäisenä pyritään sähköistämään ne lomakkeet,
joita käytetään paljon ja jotka sisältävät merkittävää henkilötietoa.
Kunnan sähköisissä palveluissa on varmistettava, että asiakas voidaan tunnistaa ja henkilötietoja
ei kulje suojaamattomassa ympäristössä. Kunta on ottanut lomakeasioinnissa vaiheittain käyttöön
vahvan tunnistautumisen hyödyntäen ilmaista Suomi.fi Viestit -palvelua. Asiakas voi Suomi.fi Viestit –palvelun kautta ottaa yhteyttä Vesilahden kunnan kirjaamoon myös muissa tapauksissa silloin,
kun on tarpeen lähettää henkilötietoa sisältävää tietoa.

3.4. Henkilöstön tietosuoja-osaaminen
Keväällä 2019 toteutettiin järjestyksessä toinen tietosuojakysely kunnan henkilöstölle (23.5.4.6.2019). Sähköisellä kyselyllä kartoitetaan Vesilahden kunnan henkilöstön tietosuojaan liittyvää
tietotasoa. Ensimmäisen kerran vastaava kysely toteutettiin vuonna 2018.
Kyselyyn vastanneita oli vuonna 2019 48 henkilöä (v.2018 89). Kyselyn vastauksia verrattiin edellisen vuoden tuloksiin ja yleisesti voidaan todeta, että henkilöstö koki tietosuoja-asiat vuonna 2019
tutummiksi ja tietosuoja-tilanteen parantuneen organisaatiossa.
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Kuva 2 Tietosuojakysely 2019

Henkilöstön tietosuoja-osaamisen varmistamiseksi on uusien työntekijöiden perehdytykseen lisätty
tietosuoja-asioita. Tämän lisäksi tietosuojavastaava järjestää kaksi (2) kertaa vuodessa henkilöstölle tietosuoja-infon.

4. Tietosuojamittarit vuonna 2019
Jotta tietosuojatoimenpiteiden tehokkuutta ja onnistumista voidaan seurata, on valittu kolme tietosuojamittaria.

4.1. Tietosuoja- ja käsittelytoimien selosteet
Vesilahden kunnan ylläpitämiä henkilötietoja sisältäviä rekisterejä koskevat informointiasiakirjat eli
tietosuojaselosteet ovat julkisesti esillä kunnan verkkosivuilla. Tietosuojaselosteita on tällä hetkellä
28 kpl.
Käsittelytoimien seloste on kirjallinen kuvaus Vesilahden kunnan tekemästä henkilötietojen käsittelystä.
Vuosi

Tietosuojaselosteet (lkm)

Käsittelytoimien selosteet (lkm)

2019

28

16

2018

26

16
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4.2. Tietoturvapoikkeamat
Henkilötietojen tietoturvapoikkeamalla tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena henkilötietoja
tuhoutuu, häviää, muuttuu, henkilötietoja luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi taho,
jolla ei ole käsittelyoikeutta.
Vesilahden kunnalle on määritelty tietoturvapoikkeamien hallintamalli.

Kuva 3 Vesilahden kunnan tietoturvapoikkeamien hallintamalli

Vuonna 2019 tietosuojavastaava kirjasi yhden (1) tietoturvapoikkeama-ilmoituksen. Tämä tietoturvapoikkeama koski yksittäistä kuntalaista. Kuntalaiseen oltiin henkilökohtaisesti yhteydessä eikä
tapauksesta ollut tarvetta tehdä ilmoitusta valvontaviranomaiselle.
Tämän lisäksi tietosuojavastaava otti vastaan muutamia kyselyjä, jotka eivät johtaneet viralliseen
käsittelyyn.
Vuosi

Tietoturvapoikkeama (lkm)

Ilmoitus valvontaviranomaiselle (lkm)

2019

1

0

2018

3

1
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4.3. Koulutukset ja perehdytykset
Vesilahden kunta ylläpitää henkilöstönsä tietosuoja-osaamista jatkuvalla koulutuksella ja perehdytyksellä. Jokainen toimiala sai alkuun sisäistä tietosuojavastaan järjestämää tietosuojakoulutusta.
Sen lisäksi jotkut toimialat hankkivat ulkoista tietosuojakoulutusta toimialan erityislainsäädäntöön
liittyen.
Myöhemmin sisäinen tietosuojakoulutus on keskittynyt tietosuojavastaavan tarjoamaan yleiseen
tietosuojatietouden päivittämiseen ja uusien työntekijöiden perehdytykseen.
Vuosi

Toimialakohtaiset (lkm)

Yleiset tietosuojainfot (lkm)

Perehdytykset (lkm)

2019

-

1

4

2018

10

2

-

5. Kehittyvä toimintaympäristö
Vesilahden kunta on mukana Tampereen kehyskuntien yhteisessä tietohallinto-organisaatiossa.
Vesilahdessa kaikki käytössä olevat keskeiset järjestelmät ovat yhteishankintoja ja niiden toimintaympäristöstä vastasi vuonna 2019 Tieto Oyj.

5.1. Office 365
Kehyskuntien yhteisellä päätöksellä otettiin vuonna 2019 ensiaskeleet Microsoft Office 365 ympäristön käyttöönotossa. Pilvipalveluun siirtymisen etuna nähdään mm. tiedon saavutettavuuden ja
hyödynnettävyyden paraneminen.
Office 365 ympäristön vaiheittain etenevä käyttöönotto alkoi työntekijäkohtaisen OneDrive tallennustilan käyttöönotolla ja kehyskuntien kuntien intranetien siirtämisellä yhteiseen Office 365 Sharepoint ympäristöön.
Vuonna 2020 aikana otetaan seudullisesti käyttöön Office 365 Teams-sovellus, joka mm. poistaa
työntekemisen paikkasidonnaisuutta ja tehostaa tiedostojen yhteiskäytettävyyttä.

6. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet
1. Vesilahden kunta jatkaa tiedonhallintalain velvoitteisiin perehtymistä ja toimintansa kehittämistä sen suuntaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa kunnan tiedonhallintatyöryhmä (entinen
tietosuojatyöryhmä) on päättänyt, että kuntaan luodaan järjestelmäsalkku. Järjestelmäsalkusta löytyy jatkossa kaikista kunnan käytössä olevista keskeisistä järjestelmistä järjestelmää koskevat yleiset tiedot, käytetty teknologia, järjestelmän sisältämät tiedot sekä elinkaari ja merkitys toiminnalle.
2. Vesilahden kunta jatkaa sähköisten palvelujen kehittämistä, mm. lomakkeiden sähköistäminen jatkuu.
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3. Tiedonhallinta kehittyy asianhallinnan käyttöönotolla Vesilahden kunnassa vuonna 2020.
Samassa yhteydessä mahdollistuu luottamustoimen sähköisten kokousten järjestäminen.
4. Vesilahden kunta tehostaa myös käytönvalvontaa. Tiedonhallintaryhmä valmistelee organisaation sisäistä sanktiotaulukkoa tietosuoja- ja tietoturvarikkomuksissa.
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