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Arviointikertomus 2016 

Vihdin kunnan tarkastuslautakunnan 2013 - 2016 neljäs arviointityö on saatu suoritettua. Arviointityö 

perustuu lautakunnan jäsenten arviointeihin. Lautakunta pyrkii tekemään olennaisia havaintoja kunnan 

toiminnasta ja saattaa ne siten julkisesti nähtäville. 

 

Vihdin kunnan talous on vihdoin kääntynyt nousuun. Vaikka vuoden 2016 tulos oli paras kahdeksaan 

vuoteen, ei se vielä anna aihetta menokurin löysentämiselle. Tulos on myös hyvä esimerkki siitä, miten 

vaikeaa ennustaminen kuntataloudessa on. Vasta vuodenvaihteen jälkeen selvisi, että tulos tulee 

olemaan hyvällä tasolla. Siitä johtui, että vaikka investointien toteutuma jäi tavoitteesta, niin tästä 

huolimatta lainakanta nousi edellisvuodesta.  

 

Positiivisen tulostason ylläpito on nyt tärkeää. Kunnan taloussuunnitelma on edelleen negatiivinen ja nyt 

on mielenkiintoista nähdä, nouseeko suunnitelmien ennuste positiiviseksi vuoden 2016 tuloksen 

siivittämänä. 

 

Vaikka myös asukasmäärän kasvu kääntyi vuonna 2016 takaisin kasvu-uralle, niin ei 37 ihmistä ole vielä 

lähelläkään tavoitteellista 1,5 % kasvua. Strategiassa ja talousarviossa käytetty tavoiteluku edellyttäisi 

reilun 400 ihmisen muuttovoittoa vuodessa. Kun tuo tavoite saavutetaan, niin pääsemme lähelle 

naapurikuntiemme Kirkkonummen ja Nurmijärven kasvua. Se myös takaisi lisää verotuloja kunnan 

kehittämiseen.   
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Muuttovoiton saavuttamiseksi on brändin rakentaminen tärkeässä roolissa. Vaikka kuinka olisi 

tonttitarjontaa, niin pelkkä tontti ei riitä perheelle muuttokriteeriksi, vaan kokonaisuuden pitää olla 

kunnossa. Vihdissä on kaikki peruselementit; läheisyys pääkaupunkiseudulle, monipuolinen tontti- ja 

asuntotarjonta, koulut ja päiväkodit, harrastusmahdollisuudet sekä kaunis luonto ja paljon muuta. Näiden 

avulla meidän tulee kunnan houkuttelevuutta kasvattaa. Ja sehän brändäämisen perimmäinen syy onkin. 

Nostetaan niitä asioita esiin, mitä meillä on ja korostetaan niitä kaikessa toiminnassamme. Sen lisäksi 

meidän tulee saada asumis- ja muut elinkustannukset alaspäin, jotta olemme kilpailukykyinen vaihtoehto 

Espoolle ja kehyskunnille. Moni pendelöi pääkaupunkiseudulle töihin ja tuo päivässä käytetty 1,5 tuntia 

kaipaisi jotain korvikkeeksi.  

 

Tarkastuslautakunta 2013-16 on suorittanut tehtävänsä ja arvioinut menneen valtuustokauden ajalta 

kunnan toimintaa. Työ on ollut mielenkiintoinen matka ja se on avannut näkökulmia Vihdin kunnan 

toimintaan. Olemme matkan varrella tavanneet useita viranhaltijoita sekä haastatelleet heitä. Kaiken 

saamamme tiedon pusertaminen yksiin kansiin on mahdoton tehtävä, mutta olemme pyrkineet 

nappaamaan tarkastustoiminnan kannalta keskeisimmät ja tiivistämään kertomuksen tähän esitykseen. 

Kiitämme kaikkia tehtävässämme onnistumisen mahdollistajia ja toivotamme onnea ja menestystä 

tarkastuslautakunnalle 2017-21. 

 

 

 

 

 

 

 

Vihdissä 15.5.2017 

 

Vihdin kunnan tarkastuslautakunta 
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1. Tarkastuslautakunnan 

tehtävä, toiminnan tarkoitus 

ja tavoite 
• Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 71.2 §:n mukaisesti suorittaa arviointi 

siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnin lähtökohtana on 

valtuuston tilikaudelle asettamat sitovat tavoitteet ja kunnanhallituksen 

selvitys niiden toteutumisesta. Arviointiin sisältyy myös kannanotto kunnan 

toiminnan tuloksellisuudesta  

• Valtuuston toimikaudekseen asettama tarkastuslautakunta vastaa kuntalain 

71§:n nojalla kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä 

sekä tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta. Lautakunnan tehtävänä 

on erityisesti arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja 

taloudelliset tavoitteet toteutuneet   
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Tarkastuslautakunnan 

toiminta 

Varsinainen jäsen varajäsen 

Mike von Wehrt, puheenjohtaja Timo Mursunen 

Markku Eurajoki, varapuheenjohtaja Asko Häyrinen 

Urpo Andström 7.11.2016 saakka  

Veli-Matti Ojala 

Veli-Matti Ojala  Päivi Åhgren 

8.11.2016 

Kaddi Bergström Riikka Saarinen 

Linnéa Ruda Ulla Hakamäki 

Tarkastuslautakunnan sihteerinä ovat toimineet asuntosihteeri Eija Ikonen 

ja toimistosihteeri Leena Marttelin. 

 

Valtuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut PwC Julkistarkastus 

Oy:n vastuullinen tilintarkastaja JHT Topi Katajala. 
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Toimintamuodot   

 

•  Kokoontui vuoden 2016 aikana 9 kertaa  

– Kokouksissa arvioitiin kunnan toimia lautakunnan jäsenten 

vastuualueiden mukaisesti 

– Kokouksissa oli mukana tarvittaessa myös tilintarkastaja Topi Katajala, 

joka osallistui kokouksiin 29.2.2016, 2.5.2016 ja 29.8.2016 

• Arviointia varten kuultiin seuraavia viranhaltijoita 

– Sivistysjohtaja Marjo Ojajärvi 1.2.2016 

– Talousjohtaja Erkki Eerola 3.10.2016 

– Maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Toivikko 3.10.2016 

– Tietohallintojohtaja Sami Tikkanen 21.11.2016 

– Yrityskehittäjä Kristiina Salo 21.11.2016 
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Toimintamuodot   

 

• Tarkastuslautakunta käynnisti tilintarkastusyhteisön kilpailuttamisen 

3.10.2016 

– Tarjouspyyntö ja sopimusluonnos hyväksyttiin 21.11.2016 

– Valintaesitys tehtiin 6.3.2017 

• Tarkastuslautakunta lähetti kirjeen kunnanhallitukselle 29.2.2016,  

koskien markkinoinnin tehostamista väestökasvuennusteen 

toteutumiseksi 

• Osallistui FCG:n järjestämään koulutuspäivään 2.3.2016 
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Tarkastuslautakunnan toimikauden 

2013-16 painopistealueet 

• Kuntarakennemuutos 

• Kunnan taloudellinen tilanne 

• Kunnan investoinnit ja pikaista kunnostusta vaativat kiinteistöt 

(koulut ja päiväkodit) 

• Kunnan tilaamat sote-palvelut 

• Toimintojen sähköistyminen/tietotekniikan hyödyntäminen  

– Kouluissa, kuntalaisasioinnissa,… 

• Painopistealueita täydennetään ja arvioidaan vuosittain 
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Arviointikertomuksen 

lähtökohdat 

• Tarkastuslautakunnan arvioinnin lähtökohtana on Vihdin 

kunnan tilinpäätös 2016 

– Kunnan taloudellisen tilanteen seuraaminen 

– Sitovien tavoitteiden toteutuminen 

• Lisäksi tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena ovat 

olleet 

– Ajankohtaisia talousarvion ulkopuolisia asioita 

– Edellisten arviointikertomusten käsittely ja hyödyntäminen 

– Väestönkasvu ja elinkeinopolitiikka 
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2. EDELLISTEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN 

POHJALTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN 

ARVIOINTI 
Kuva: Mike von Wehrt 
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Edellisten arviointikertomusten perusteella 

tehtyjen toimenpiteiden arviointi 

Tarkastuslautakunta: 

• Kunnan vastine oli edellisvuoden tapaan toteutettu selkeästi ja siinä 

erottui hyvin tarkastuslautakunnan kommentit ja toisaalta kunnan 

vastineet 

• Tarkastuslautakunta on tyytyväinen kunnan antamaan vastineeseen 

ja näkee arviointikertomusten positiivisen vaikuttavuuden 

• Tavoitteiden asettelua ja niiden yhteismitallisuutta on kehitetty ja 

myös mittarointia on selkeytetty 

• Kunnan ja Karviaisen toimintojen koordinointi on tärkeää SOTE- 

uudistukseen valmistauduttaessa 

• Kuntaliitosselvityskuntien Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vihti 

(EKKV) yhteistyöstä tulee saada konkreettisia tuloksia 
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3. ARVIO ASETETTUJEN TOIMINNALLISTEN 

JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN 

SAAVUTTAMISESTA 

Kuva: Mike von Wehrt 
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3.1 STRATEGIAN TOIMEENPANO 

JA TALOUDEN ARVIOINNIT 

Kuva: Mike von Wehrt 
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Yleistä 

Tarkastuslautakunta:  

- Positiivisen tuloksen taustalla on mm. 

parantunut menokuri 

- Vuoden 2016 lopussa ja vuoden 2017 

alussa tulleet muutokset 

kuntainliittojen maksuosuuksiin ja 

verotuloihin olivat positiivisia 

talousarvioon verrattuna 

- Kunnan vetovoimaa on edelleen 

parannettava ja tavoitteena on olla 

houkuttelevin kunta lähialueilla 

• Kunnan talous palautui kasvu-uralle ja 

kunta teki parhaan tuloksen 

kahdeksaan vuoteen 

• Myös väestönkasvu kääntyi 

positiiviseksi +37 henkilöä 
• Kasvun taustalla luonnollinen väestönkasvu 

sekä maahanmuutto 

• Kuntien välinen nettomuutto on negatiivinen 

• Kunnan vetovoima on edelleen heikko 

verrattuna naapurikuntiin 

• Työpaikkaomavaraisuus on pysynyt 

melko samana koko vuosituhannen 
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Henkilöstö 

• Henkilöstökulut on suurin menoerä 

kunnan toiminnassa 

• Vuonna 2016 henkilöstömenot 

supistuivat 1,35% (-2,1% 2015) 

• YT- neuvotteluprosessin vaikutukset 

näkyivät vuonna 2016 

• Osaamista on kehitetty digitalisaation 

hyödyntämiseksi  

• Sairauspoissaolot kääntyivät kasvuun, 

+1,6 henkilötyöpäivää enemmän kuin 

2015 

• Mielenterveyden perusteella 

myönnetyt sairauslomat vähenivät 

Tarkastuslautakunta: 

• Sairauspoissaolojen kasvu on 

hälyttävää ja asialle on syytä pohtia 

toimenpiteitä  
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Vuosikate prosenttia 

poistoista 

• Kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä 

• Yli 100%:n oleva arvo kertoo kunnan 

tulorahoituksen olevan riittävä 

Tarkastuslautakunta:  

• Olemme esittäneet, että 

vuosikate prosenttia poistoista 

pitää saada vuoden 2011 

tasolle, jotta velan kasvu 

taittuisi 

• Vuonna 2016 tuo tavoite 

täyttyy, mutta velkamäärä 

kasvoi noin kaksi miljoonaa 

• Suunta on kuitenkin oikea 

 

 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

167,7 84,57 96,05 65,89 51,94 125,57 103,63 
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Omavaraisuusaste 

Omavaraisuusaste (%) 
Tarkastuslautakunta:  

• Hyvänä tavoitetasona voidaan 

pitää 70%:n 

omavaraisuusastetta 

• Alle 50%:n omavaraisuusaste 

merkitsee merkittävän suurta 

velkarasitetta 

• Vihdin kunnan 

omavaraisuusaste 2016 on 

40,7% (nousua viime vuodesta 

2,35 %-yksikköä) 

• Suunta on oikea ja Vihdin 

Veden mukaantulo parantaa 

omavaraisuusastetta 

entisestään 
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Investoinnit ja rahoitusasema 

• Lainakanta nousi entisestään noin 2 M€ 
– Lainakanta on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa 

• Investoinnit jäivät suunnitellusta 1,2M€  

 

 

Tarkastuslautakunta:  

• Väestökehitystä on edelleen seurattava uusien investointikohteiden 

toteutuspäätöksiä tehtäessä 

• Kunnan selvitys rakennusten kunnosta, toimivuudesta ja 

tarpeellisuudesta (salkutus) on hyvä ohjausväline tulevaisuuden 

suunnitteluun 
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Vihdin kunta  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Lainakanta €/asukas 2889 2 822 2 925 2 661 2 516 2 424 2 655 
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Lainakanta 

• Vihdin kunnan lainakanta kääntyi 

lievään nousuun 2016 

– Lainakanta vuoden lopussa oli 

83,6 milj. euroa (2015: 81,6 milj. 

euroa) 

– Vuoden aikana lainamäärä nousi 

noin 2,0 milj. euroa (2015 

lainamäärä laski 3,2 milj. euroa) 

Tarkastuslautakunta: 

  

• Huolimatta hyvästä tuloksesta 

kuluneen kauden aikana lainakanta 

nousi entisestään 
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YLI-/ALIJÄÄMÄTILIN KEHITTYMINEN 

Tilikauden ali-/ylijäämä Kumulatiivinen edellisen tilikauden voitto

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Tilikauden ali-/ylijäämä 6 987 732 -1 253 191 50 734 -2 165 027 -3 620 855 2 170 725 475 318 

Kumulatiivinen 

edellisen tilikauden 

voitto 16 402 220 9 414 488 10 667 680 10 616 946 12 781 973 16 151 214 13 980 489 
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Kriisikuntakriteerit 

• Valtioneuvoston asetuksessa (205/2011) on määritelty ns. 

kriisikuntakriteerit 

• Vaikka kaikki seuraavalla sivulla esitetyt kriteerit eivät täyttyisi, voi 

kunta päätyä kriisikunnaksi 

– Mikäli kahtena peräkkäisenä vuotena kertyy alijäämää yli määrätyn 

rajan (viimeinen tilinpäätös 500 e ja sitä edellinen 1000 e asukasta 

kohti) 

– tai jos kolmena peräkkäisenä vuotena vähintään neljä kriteeriä kuudesta 

täyttyy 

• Kriisikunnalle valtionvarainministeriö nimeää työryhmän, joka laatii 

talouden tasapainottamisohjelman 
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Kriisikuntakriteerit 
Kriteeri Vihdin kunta Kommentti Kriteeri täyttyy/ei 

täyty 

Kunnan vuosikate on negatiivinen ilman 

harkinnanvaraista valtionosuutta 

 

Vuosikate 15 889 407 e 
 

Vuosikate on positiivinen Ei täyty 

Lainakanta ylittää maan keskiarvon 

vähintään 50 prosentilla 

Lainaa Vihdissä on  

2889  e/asukas 

Koko maan keskiarvo on 

 2835 e/asukas. Kriisikuntakriteerin 

ylittävä arvo olisi siten 

4252  e/asukas* 

Ei täyty 

Taseessa on kertynyttä alijäämää Taseessa on kertynyttä 

ylijäämää 16 402 220 e 

Ylijäämätilin saldo nousi lähes 7 Me Ei täyty 

Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 

prosenttiyksikköä korkeampi kuin maan 

painotettu keskiarvo 

Veroprosentti vuonna 2016 

oli 20,5%  

Koko maan keskiarvo on 19,87. 

Kriisikuntaraja on 20,37. 

Täyttyy  

Omavaraisuusaste alle 50% Omavaraisuusaste oli  

40,7 %  

Omavaraisuusasteen kehittyminen 

kääntyi hienovaraiseen nousuun 

Täyttyy 

Suhteellinen velkaantuneisuus on 

vähintään 50 prosenttia 

Suhteellinen 

velkaantuneisuus 60,4 % 

Hienoisesta laskusta huolimatta 

Vihdin kunnan suhteellinen 

velkaisuus on  hälyttävän korkealla 

tasolla 

Täyttyy 

*Koko maan keskiarvo on vuodelta 2015, mutta suuntaa antava 
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Kommentteja 

kriisikuntakriteereihin 

Tarkastuslautakunta: 

 

• Verotus on Vihdissä erittäin korkealla tasolla 

• Omavaraisuusaste on edelleen alhaisella tasolla 

• Kustannussäästöjä on tehty runsaasti 

• Kunnan taloussuunnitelma tulee saada ylijäämäiseksi 
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2010-2013 2013-2015 2015-2016 

Kirkkonummi 2,9% 

1058 

2,88% 

1082 

2,1% 

816 

Nurmijärvi  2,75% 

1091 

2,89% 

1178 

1,1% 

447 

Vihti 2,89% 

805 

0,85% 

245 

-0,1% 

-36 

• Tonttien hintoja vuodelta 2015: 

• Vihti Perhosniitty (1,6 km Nummelasta) keskimäärin 60 

e/m^2 (Osa tonteista mahdollista vuokrata) 

• Kirkkonummi (~6 km keskusta) Keskimäärin  

117 e/m^2 (Tontit mahdollista vuokrata) 

• Nurmijärvi Lintumetsä  (~4  km Klaukkala) km  

65 e/m^2 (Tontit mahdollista vuokrata) 

*Kuntien web-sivuilta 

• Keskustaajaman etäisyys Helsingin keskustasta  

• Nummela 39,5 km 

• Kirkkonummi 34 km 

• Klaukkala 21,6 km 
*Google maps 

*Lähde Kunnat.net –palvelun: Kuntajaot ja asukasluvut 2000-2016 

Vertailua  Kirkkonummi, 
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Väestömäärän kehitys 

Tarkastuslautakunta:  

• Väestömäärän kehittyminen ei ole yksiselitteistä  

• Edellisillä sivuilla on kerätty tietoja 

väestömäärän ja veroprosentin 

kehittymisestä, tonttien hintoja sekä 

etäisyys Helsingin keskustaan 

• Muita vetovoimatekijöitä voisivat olla 

yleinen siisteys, julkisten rakennusten 

kunto, palvelut 

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että väestömäärän 

kehityskulkua tutkitaan tarkemmin esimerkiksi 

opinnäytetyönä. 

• Vuosille 2015-2017 vahvistetussa 

strategiassa kasvutavoitteeksi on linjattu 

1,5% 

• Investointien suunnitelmissa on otettu 

huomioon väestökehityksen hidastuminen 

• Valmius investointien käynnistämiseen on  

kuitenkin olemassa 

 

Tarkastuslautakunta:  

• Vuoden 2016 väestön kasvu kääntyi 

lievästi positiivisesti, kunnan tilaston 

mukaan 37 henkilöä ( 0,1 %) 

• Naapurikunnissa kehitys jatkuu selvästi 

positiivisempana 
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Kunnan konserni ja 

tytäryhteisöt 

Kuva: Mike von Wehrt 
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Kunnan konserni ja 

tytäryhteisöt 

Tarkastuslautakunta:  

• Vihdin kuntakonsernin velkamäärä 

on huomattavasti maan 

keskimääräistä pienempi  

• Vihti 3135 e/kuntalainen 

• Maan keskiarvo 5768 

e/kuntalainen 

• Eri kuntien kuntakonsernien 

sisältö ja rakenne vaihtelevat 

voimakkaasti 
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2016 2015 2014 

Toimintatuotot 89550 93053 89259 

Tilikauden yli-/alijäämä 6617 369 1018 
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2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Liikevaihto 4202 4152 4006 3812 3632 3620 

Tulos 671 467 542 285 251 477 

Tulos% 16,0 % 11,2 % 13,5 % 7,5 % 7 % 13 % 
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Vihdin Vesi 

Tarkastuslautakunta:  

• Toiminta on kannattavaa ja se parantaa kunnan tulosta 

• Nummelan jätevedenpuhdistamo toimii tehokkaasti puhdistusprosessin 

näkökulmasta 

• Vihdin Veden tiedottaminen häiriöistä ym. on toiminut hyvin 

 

• Toiminnallinen tavoite 

– Nummelan jätevedenpuhdistamolle haettiin uutta ympäristölupaa vuonna 2016 

• Taloudellinen tavoite  

– Tilikauden tavoitteeksi oli määritelty 430 000 € ja saavutettiin 621 062 € 
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3.2 TOIMINTAKERTOMUKSESSA RAPORTOITUJEN 

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN 

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Kuva: Mike von Wehrt 
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Toiminnallisten tavoitteiden 

toteutuminen 

Tavoite 

toteutui Ei toteutunut Yhteensä 

Konsernihallinto 

- Konsernijohto 3 0 3 

- Sosiaali-ja terveyspalvelut  0 0 0 

Hallintokeskus 

- Hallinto ja talous 0 3 3 

- Ruoka ja siivouspalvelut 1 1 2 

Sivistyskeskus 3 12 15 

Tekninen -ja ympäristökeskus 7 0 7 

Vihdin vesihuoltolaitos 2 0 2 
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Keskeiset tavoitteet ja 

analysointi 

• Vihdin kunnalla oli yhteensä 

32 toiminnallista tavoitetta 

(ed. vuonna 41) 

 

 

 

Tarkastuslautakunta: 

• Tavoitteista toteutui 16 eli 50 %  

• Toiminnallisten tavoitteiden määrää on 

karsittu vuosi vuodelta 

• Talousarviossa olevilla määrärahoilla ja 

asetettavilla tavoitteilla on oltava selkeä 

yhteys 
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KONSERNIHALLINNON  

KESKUS 
Kuva: Mike von Wehrt 

Kuva: Mike von Wehrt 
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Konsernihallinnon keskus 

• Tavoitteista toteutui 3/3 

• Tulot ja menot ovat alentuneet 

vuodesta 2015 

• Sosiaalista mediaa on otettu 

systemaattisesti käyttöön 

• AV- materiaalia on uudistettu 

• Vihtiin ja Vihdistä muuttaneille ja 

elinkeinoelämään liittyvät 

kyselytutkimukset tehtiin syksyllä 

2016 

Tarkastuslautakunta: 

• Muuttoon ja elinkeinoon liittyvien 

tutkimusten tulokset on hyvä saada 

laajemmin käyttöön 
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Ostot Karviaiselta ja 

erikoissairaanhoito 

Tarkastuslautakunta:  

 

• Karviaisella on sote-

palveluiden järjestämisvastuu 

ja kunta pystyy ohjaamaan sen 

toimintaa käytännössä 

palvelutasosuunnitelman kautta 

• Sote-uudistus tulee 

muuttamaan kunnan roolin 

sote-asioissa, joten nyt on 

syytä odottaa valtakunnallista 

ratkaisua 

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

rakenneuudistus on käynnissä ja se 

tullee muuttamaan kunnan roolia ja 

poistamaan sen velvollisuudet sote-

asioissa 
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HALLINTOKESKUS 
Kuva: Mike von Wehrt 
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Hallintokeskus 
• Tavoitteista toteutui 1/4 

• Tietohallinto, maahanmuutto ja 

työllistäminen korostuivat ja  näihin  on  

hankittu lisää henkilöresursseja  

• Kierrätyskeskus aloitti toimintansa 2016 
– Epärealistista myyntitavoitetta lukuunottamatta 

se täyttää toiminnassaan sille asetetut tavoitteet 

• Soten ja maakuntauudistuksen 

valmistelu yhdessä naapurikuntien 

kanssa 

• Talouden ennustamista on  hajautettu 

tulosalueille 

• Joukkoliikenteen subventioiden kehitys 

on epäloogista valtion ja kunnan osalta 

• Ateria ja puhdistuksen tulosalueella on 

vaikeuksia saada ammattitaitoista 

työvoimaa, joten on turvauduttu 

ostopalveluihin 

Tarkastuslautakunta: 

• Kulut hyvin kurissa  

• Virkavastuullinen tietohallintojohtaja 

aloitti vuonna 2016 

• Kuntaliitosselvityskuntien 

yhteistyömahdollisuudet on 

tunnistettu ja on syytä saada 

konkretiaa 

• Onko talouden ennustaminen 

parantunut hajauttamisen ansiosta? 

• Joukkoliikenteen tuki vaatii isompaa 

panostusta jatkossa 

• Ovatko ostopalveluhenkilöt 

ammattitaitoisia? 
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SIVISTYSKESKUS 

Kuva: Mike von Wehrt 
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Sivistyskeskus 

Tarkastuslautakunta: 

• Toiminnalliset tavoitteet jäivät hieman 

tavoitteista ja siksi vain 3 toteutui 

 

 

 

• Tavoitteista toteutui 3/15 

• Epäpäteviä opettajia 16% 

• Vuorohoidon tarve varhaiskasvatuksessa on 

kasvanut 

• Opettajia palveleva DIGITIIMI on  vakiintunut 

• Koululaisten iltapäivätoiminta on siirtynyt 

kokonaan kunnan hoidettavaksi 

• Erityisopetustuntien määrä kasvanut merkittävästi 

• Varhaiskasvatuksen lapsimäärä on vähentynyt 

• Etsivän  nuorisotyön asiakkaista katoaa 15% 

• Kuntalaisten omatoimisuutta  lisäävät tavoitteet 

eivät toteudu 
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           TEKNINEN JA 

YMPÄRISTÖKESKUS 

Kuva: Mike von Wehrt 
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Tekninen ja ympäristökeskus 

Tarkastuslautakunta: 

• Miten toteutuvat ostopalveluiden ja 

oman työn vertailun tulokset? 

• Henkilöstön työhyvinvointiin on 

kiinnitettävä huomiota 

• Työpaikkarakentamiseen löytyy 

tontteja  Markkinointia kunnan 

ulkopuolelle tehostettava 

 

 

 

 

• Tavoitteista toteutui 7/7 

• Ostopalveluiden ja oman työn 

vertailua on tehty 

• Työpaikkarakentamiseen liittyvä 

selvitys tehtiin  
– Lähes 568 000 k-m^2  

– Kokonaan rakentamattomia tontteja 

löytyy 65 (j34 kunnan omistamaa) 

• Sähköisiä asiointipalveluita on 

otettu käyttöön 

• Raakamaata on ostettu yli 

tavoitteiden 
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Tarkastuslautakunta : 

 

• Kunnan tulos oli huomattavasti budjetoitua 

parempi 

• Henkilöstö on sitoutunut tiukkaan 

menokuriin 

• Kunnan positiiviseen väestömäärän 

kehitykseen tulee panostaa 

• Vihti-kuvan markkinointia tulee kehittää  

 

Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia kunnan 

työntekijöitä! 

 

Kiitos! 

Lopuksi 

Kuva: Mike von Wehrt 
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