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Arviointikertomus 2014
Lautakunta sai runsaasti positiivista palautetta vuoden 2013 arviointikertomuksesta, joka oli toteutettu
pyrkimyksenä tiivis ja helppolukuinen kokonaisuus. Positiivisen palautteen rohkaisemana lautakunta
päätti jatkaa edellisvuoden kaltaisen arviointikertomuksen toteuttamista.
Suomen talous on edelleen suurien haasteiden edessä. Bruttokansantuote supistui jo kolmantena
vuotena peräkkäin eikä kovin hyvältä näytä lähitulevaisuudessakaan. Kansantalouden tilasta huolimatta
Vihdin kunta onnistui oikaisemaan hieman syöksykierrettä tiukan kulukurin ja toisaalta verotulojen
nousun myötä. Kuntakonsernin tulos on merkittävästi parempi kuin mitä odotettiin ja se luo hyvää pohjaa
tuleville vuosille.
Vertailtaessa Vihtiä muihin Uudenmaan kuntiin olemme edelleen takamatkalla. Velkaa meillä on
enemmän kuin keskimäärin. Lainaa otettiin Vihdissä vuonna 2014 lähemmäs 8 miljoonaa euroa ja myös
veroprosenttimme on yli prosentin korkeammalla kuin Uudellamaalla keskimäärin. Veroprosentin nosto
myös vuodelle 2015 aiheuttaa yhden kriisikuntakriteerin täyttymisen. Kuluvan vuoden lopulla meillä
täyttyy kolme kriteeriä kuudesta.

Vaikka kunnan talous ylsikin arviointivuonna positiiviseen tulokseen, ei ole syytä vielä huokaista.
Tarkkaa taloudenpitoa on jatkettava ja huolehdittava siitä, että ylijäämää alkaa kertyä sekä
investointeihin pystytään käyttämään enemmän tulorahoitusta. Myös korjausvelasta on huolehdittava
ja palveluverkkorakennetta arvioitava vuosittain uudelleen. Kun kohteet saavuttavat merkittävän
peruskorjausvaiheen, tulee arvioida pystytäänkö palvelu tuottamaan kustannustehokkaammin
keskitetymmässä ja suuremmassa yksikössä.
Haastavista ajoista huolimatta on syytä pohtia keskeisten avainvirkojen perustamista. Täyspäiväinen
ja virkavastuullinen tietohallintojohtaja pystyy pitkällä aikajänteellä tuottamaan häneen sijoitetut rahat
takaisin. Vihdissä on paljon kehitettävää tietotekniikan hyödyntämisessä ja näitä investointeja
tehdessä tulee olla pitkäjänteinen. Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden ostojohtamisella
saavutettaisiin todennäköisesti kustannuksia suuremmat hyödyt.
Vihdin geopoliittinen asema osana metropolialuetta edellyttää väestömäärän kasvua. Se ei kuitenkaan
kasva väkisin. Se kasvaa myönteisen mielikuvan sekä hyvinvoivien kuntalaisten kautta. Jokainen
meistä on kunnan käyntikortti ja positiivisesti säteilevä vihtiläinen herättää kiinnostusta
pääkaupunkiseudulla liikkuessaan niin kansalaisissa kuin yrityksissäkin.
Vihdin kylissä herättiin me -henkeen viime vuoden lopulla, kun talousarviota suunniteltaessa oli esillä
kyläkoulujen lakkauttaminen. Nyt meidän pitäisi saada samanlainen henki päälle koko Vihdin
”kylässä”.
Vihdissä 18.5.2015
Vihdin kunnan tarkastuslautakunta

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

Tarkastuslautakunnan
toiminta
Varsinainen jäsen

varajäsen

Mike von Wehrt, puheenjohtaja

Timo Mursunen

Markku Eurajoki, varapuheenjohtaja

Asko Häyrinen

Urpo Andström

Veli-Matti Ojala

Kaddi Talts

Riikka Saarinen

Linnéa Ruda

Ulla Hakamäki

Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut asuntosihteeri Eija Ikonen.
Valtuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut PwC Julkistarkastus
Oy:n vastuullinen tilintarkastaja JHTT Topi Katajala.

Toimintamuodot
•

Kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa
– Kokouksissa arvioitiin kunnan toimia lautakunnan jäsenten
vastuualueiden mukaisesti
– Kokouksissa oli mukana tarvittaessa myös tilintarkastaja Topi Katajala

• Arviointia varten kuultiin seuraavia viranhaltijoita
–
–
–
–

Kunnanjohtaja Sami Miettinen
Hallintojohtaja Noora Nordberg
Talousjohtaja Hannu Nummela
ATK-suunnittelija Juha Ängeslevä

• Lisäksi
– Vierailu Vihdin kunnantalolle, jolloin kuultiin eri viranhaltijoita

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

Arviointikertomuksen
lähtökohdat
• Tarkastuslautakunnan arvioinnin lähtökohtana on Vihdin
kunnan tilinpäätös/toimintakertomus 2014
– Kunnan taloudellisen tilanteen seuraaminen
– Sitovien tavoitteiden toteutuminen

• Lisäksi tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena ovat
olleet
– Ajankohtaisia talousarvion ulkopuolisia asioita
– Edellisten arviointikertomusten käsittely ja hyödyntäminen
– Kunnan henkilöstön työhyvinvointi

2. EDELLISTEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN
POHJALTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN
ARVIOINTI

Kuva: Mike von Wehrt

Edellisten arviointikertomusten perusteella
tehtyjen toimenpiteiden arviointi
Tarkastuslautakunta:
• Kunnan tekemän vastineen selkeyteen tulisi kiinnittää huomiota
• Ulkopuoliselle lukijalle jää varsin epäselväksi, mikä tekstistä on tarkastuslautakunnan ja mikä
kunnan tuottamaa tekstiä
• Alla olevaan taulukkoon on poimittu keskeisimmät havainnot kunnan vastineesta
arviointikertomukseen. Suluissa viitataan asianomaiseen kohtaan, joihin voi tutustua tarkemmin
”Arviointikertomus 2013” tai ”Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2013”
Arviointikertomus 2013

Kunnan vastine (1.9.2014)

Tarkastuslautakunnan arvio

Kunnan tulisi ryhtyä
toimenpiteisiin väestömäärän
saavuttamiseksi TAI arvioida
tavoite uudelleen.
(s. 10/24 Väestömäärän kehitys)

Vihdin kunnan strategian
laadinnassa hyväksyttiin 1,5 %:n
väestönkasvu.

Vuonna 2014 kasvua oli 0,2%

Toiminnallisten tavoitteiden
selkeyteen, laatuun ja
mitattavuuteen tulisi kiinnittää
huomiota sekä hallintokuntien
välisiä tavoitteita tasamitallistaa.
(s. 17/24 Keskeiset tavoitteet ja
analysointi)

Toteutumattomuus johtuu
yleispiirteisyydestä sekä siitä, että
ne eivät toteudu
talousarviovuoden aikana.
Mitattavuus puuttuu ja
toteutumisen arviointi voi olla
vaikeaa. (s. 3/9)

(s. 2/9)

Toimenpiteitä väestökasvun
saavuttamiseksi on jatkettava ja
edelleen kehitettävä.
Tavoitetta, jonka mittaaminen on
epäselvää tai jota ei pystytä
toteuttamaan talousarviovuoden
aikana, ei tulisi sisällyttää
talousarviossa hyväksyttäväksi
toiminnalliseksi tavoitteeksi.

Edellisten arviointikertomusten perusteella
tehtyjen toimenpiteiden arviointi
Arviointikertomus 2013

Kunnan vastine

Tarkastuslautakunnan arvio

Kunnalla tulisi olla vahvempi rooli
Karviaisen omistajaohjauksessa.
(s. 19/24 Ostot Karviaiselta ja
erikoissairaanhoito)

Ohjausta on mahdollista toteuttaa
myös luottamushenkilöiden
toimesta.
Toiminnan sisällön ammatilliseen
arviointiin ei Vihdin kunnan
viranhaltijoilla ole riittävästi
ammattiosaamista. (s. 4/9)

Luottamushenkilöt voivat ohjata
omalta osaltaan, mutta ei
substanssimielessä.
Kunnan tulisi hankkia
substanssiosaamista Karviaisen
ohjaamiseen.

Tietohallinnon ulkoistaminen sekä
Kuntien Tieran taloudellinen tilanne.
(s. 20/24 Hallintokeskus )

Tarve tietohallintojohtajalle Vihdin
kokoisessa kunnassa on
olemassa.
Kuntien Tieran taloudellinen riski
on tiedossa ja sitä seurataan.(s.
5/9)

Vihdin kokoisessa kunnassa on
tyypillisesti 100% tietohallintojohtaja,
joka kantaa virkavastuun. Vihdin tulisi
ryhtyä toimenpiteisiin nostamaan
tietohallinnon panos 40%:sta 100% ja
virkavastuulliseksi.

Kunnan saamat ulkopuoliset
avustukset ja niiden
kohdentaminen(esim.
nuorisotyöhön) tulee raportoida
selkeämmin. (s. 21/24
Sivistyskeskus )

Kunta koosti taulukon saaduista
avustuksista vastineen liitteeksi.
(s.7/9 ja liite)

Kunnan saamien avustusten taulukko
on varsin havainnollinen ja antaa
kuvan avustusmääristä ja niiden
kohdentamisesta. Olisi syytä pohtia,
miten taulukko saataisiin jakoon.
Esim. lautakunnan päätösten
liitetiedostona.

Edellisten arviointikertomusten perusteella
tehtyjen toimenpiteiden arviointi
Arviointikertomus 2013

Kunnan vastine

Tarkastuslautakunnan arvio

Ulkoistamisen mahdollisuuksia
tulee arvioida siten, että kunnassa
tulee olla
riittävä osaaminen kyseisen
palvelun ostamiseen. (s 23/24
Lopuksi )

Edellyttää kunnalta riittävää
asiantuntemusta ostamiseen ja
palvelutuotannon valvontaan.
Asiantuntemuksen turvaaminen
erityisaloilla vaikeaa, joten siinä
täytyy turvautua myös
kuntayhteistyöhön. (s.9/9)

Kunnan tulisi arvioida toimialat,
joiden hankintoihin kehitetään
omaa osaamista.
Kuntayhteistyö on kannatettavaa,
mutta se ei kokonaisuudessaan
korvaa omaa osaamista.

3. ARVIO ASETETTUJEN TOIMINNALLISTEN
JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMISESTA

3.1 STRATEGIAN TOIMEENPANO
JA TALOUDEN ARVIOINNIT

Yleistä
•

•

•
•

Varsinainen metropolihallinto ei
toteutunut, mutta Vihti on osa
metropolialuetta
Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen, Vihti
-yhdistymisselvitys päätöksentekoa
varten valmistui, mutta päätöksenteko
siirtyi tulevaisuuteen
Samoin kävi sote-uudistukselle
Kunnan uusi strategia hyväksyttiin ja
otettiin osaksi toiminnan suunnittelua
kaudelle 2015

Tarkastuslautakunta:
•

•

•

Töitä talouden tasapainottamiseksi
on tehty ja se näkyy positiivisena
tuloskehityksenä
Kansalaiset ovat olleet aktiivisia
vuoden 2015
talousarviokeskusteluissa
Kylätoiminta on aktivoitunut
Kaavoitus on ollut tehokasta ja
kaavavaranto on riittävällä tasolla

Henkilöstö
•
•

•
•

Henkilöstökulut on suurin menoerä
kunnan toiminnassa
Tavoite 2014-2017 on ollut
henkilöstökustannusten kasvun
pysäyttäminen
Vuonna 2014 henkilöstömenot
supistuivat 1,6%
Henkilöstömenoja edelleen
supistettiin vuoden lopulla
käynnistetyillä yt-neuvotteluilla

Tarkastuslautakunta:
•

•
•

Henkilöstö on osallistunut
merkittävästi säästötavoitteisiin
vapaaehtoisesti
Kuluja karsittaessa on huolehdittava
henkilöstön hyvinvoinnista
Positiivista on, että säästöpaineista
huolimatta Vihti on edelleen
panostanut koulutukseen ja
kehittämiseen

Vuosikate
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Vuosikate prosenttia
poistoista

•
•

2011

2012

2013

2014

125,6 %

51,9 %

65,9 %

96,0 %

Kuvaa tulorahoituksen riittävyyttä
Yli 100%:n oleva arvo kertoo kunnan
tulorahoituksen olevan riittävä

Tarkastuslautakunta:
• Lähitulevaisuudessa investointien
määrä tulee entisestään kasvamaan
• Vuosikate prosenttia poistoista pitäisi
saada vuoden 2011 tasolle, jotta
velan otto taittuisi

Asukasluku ja veroprosentti
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Väestömäärän kehitys
•

•

Viime vuosikymmenen aikana Vihdin
väestömäärän kasvuvauhti on ollut alle
2%
Vuosille 2015-2017 vahvistetussa
strategiassa kasvutavoitteeksi on
linjattu 1,5%

Tarkastuslautakunta:
• Vuoden 2014 väestön kasvu oli alle 0,3 %,
yhteensä 86 henkilöä
• Väestökehitys
• Nurmijärvellä 1,00 %* ja 410*
henkilöä
• Kirkkonummella 0,85 %* ja 322*
henkilöä
Tarkastuslautakunta:
• Koska Vihdin kunta on strategiassa
vuosille 2015-2017 linjannut
kasvutavoitteeksi 1,5% tulee käytännön
toimenpiteet kasvun saavuttamiseksi
määritellä
• Investoinnit tulisi tasapainottaa todellisen
väestökasvun mukaisesti
* Tiedot perustuvat Uudenmaan liiton ennusteeseen

Omavaraisuusaste (%)
Tarkastuslautakunta:
• Hyvänä tavoitetasona voidaan
pitää 70%:n
omavaraisuusastetta
• Alle 50%:n omavaraisuusaste
merkitsee merkittävän suurta
velkarasitetta
• Vihdin kunnan
omavaraisuusaste 2014 on
38,5% (laskua viime vuodesta
1,3%-yksikköä)

Omavaraisuusaste
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Investoinnit ja rahoitusasema
•

Kuluneen vuoden investoinnit sujuivat suunnitelman mukaisesti sekä
aikataulun että budjetin osalta
Tarkastuslautakunta:
• Korjausvelka kasvaa
• Hankesuunnitelmissa esitetyt kustannusvaikutukset ja varsinaisen
toteutuksen kustannus ovat kohdanneet hyvin

Tarkastuslautakunta:
• Maanhankintoja tehtäessä tulee arvioida kohteen soveltuvuus kulloiseenkin
käyttötarkoitukseen

Lainakanta €/asukas
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Vihdin kunta
Lainakanta €/asukas

2010

2008
2 330

2011

2009
2 503

2012

2010
2 655

2013

2011
2 424

2012
2 516

2014

2013
2 661

2014
2 925

Lainakanta
•

Vihdin kunnan lainakanta on
noussut hälyttävästi
– Lainakanta vuoden 2014 lopussa
oli 84,8 milj. euroa
(77 milj. euroa)

•

Vuoden 2014 aikana lainamäärä
nousi 7,8 milj. euroa (4,8 milj.
euroa)

Tarkastuslautakunta:
•
•

Vihdin lainakannan kasvu pitää saada
taittumaan
Lainamäärä asukasta kohden on yli
koko valtakunnan keskiarvon

Valtakunnallista vertailua
2014

Vihti

Uusimaa*

Valtakunta
keskimäärin*

Veroprosentti

20 %

18,8%

19,74%

Verotulot/asukas

4086,00 €

4565,00 €

3869,00 €

Valtionosuudet/asukas

820,00 €

559,00 €

1496,00 €

Lainakanta/asukas

2925,00 €

2690,00 €

2733,00 €

Väestönkasvu

0,28 %

1,22 %

0,42%

Kuntien vuosikate %:a
poistoista

96 %

~105 %

~98 %

*Vuoden 2014 tilinpäätösarvio

YLI-/ALIJÄÄM ÄTILIN KEHITTYM INEN
Tilikauden ali-/ylijäämä

Kumulatiivinen edellisen tilikauden voitto
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Vihdin kunta
Tilikauden ali-/ylijäämä
Kumulatiivinen edellisen
tilikauden voitto

2008
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2009
-983

2010
475

2011
2 171

2012
-3 621

2013
-2 165

2014
51

14 489

13 505

13 980

16 151

12 530

10 617

10 668

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

Kriisikuntakriteerit
Kriteeri

Vihdin kunta

Kommentti

Kriteeri täyttyy/ei
täyty

Kunnan vuosikate on negatiivinen ilman
harkinnanvaraista valtionosuutta

Vuosikate 7 972 000 e

Vuosikate on positiivinen

Ei täyty

Lainakanta ylittää maan keskiarvon
vähintään 50 prosentilla

Lainaa Vihdissä on
2925 e/asukas

Koko maan keskiarvo on
2733 e/asukas. Kriisikuntakriteerin
ylittävä arvo olisi siten
4100 e/asukas

Ei täyty

Taseessa on kertynyttä alijäämää

Taseessa on kertynyttä
ylijäämää 10 668 000 e

Ylijäämätilin saldo pysyi
viimevuotisella tasolla

Ei täyty

Tuloveroprosentti on vähintään 0,5
prosenttiyksikköä korkeampi kuin maan
painotettu keskiarvo

Veroprosentti vuonna 2014
oli 20%

Koko maan keskiarvo on 19,74.
Kriisikuntaraja olisi 20,24.

Ei täyty
* Vuonna 2015 Vihti
kyseinen
kriisikuntakriteeri
täyttyy

Omavaraisuusaste alle 50%

Omavaraisuusaste oli
38,5 %

Omavaraisuusasteen kehittyminen
on ollut tasaisesti laskevaa

Täyttyy

Suhteellinen velkaantuneisuus on
vähintään 50 prosenttia

Suhteellinen
velkaantuneisuus 64,4 %

Vihdin kunnan suhteellinen
velkaisuus on hälyttävän korkealla
tasolla

Täyttyy

Kriisikuntakriteerit
Tarkastuslautakunta:
• Tuloveroprosenttia nostettiin (20
20,5%) vuodelle 2015
• Täyttää kriisikuntakriteerin ja vuonna 2015 Vihdin kunta täyttää
kriteereistä 3/6

Tarkastuslautakunta:
• Tuloveroprosentti on noussut niin korkealle, että se osaltaan vaikeuttaa
kuntaan muuttamista ja myös syö taloudellisen kasvun edellytyksiä

Kunnan konserni ja
tytäryhteisöt
Tuotot ja tulos
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Vihdin Vesi
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Tulos

2011
3620
477
13 %

2012
3632
251
7%

2013
3812
285
7,5 %

2014
4006
542
13,5 %

Vihdin Vesi
•

Kaksi toiminnallista tavoitetta
– Selvitetään Vihdin jätevesien käsittelyvaihtoehtojen ympäristövaikutukset
– Tehdään Tyhy-toimintasuunnitelma

Tarkastuslautakunta:
• Vihdin Veden taloudellisena tavoitteena oli, että tilinpäätös on ylijäämäinen
• toiminta on kannattavaa ja se parantaa kunnan tulosta
• Jätevesien käsittelyvaihtoehtojen selvittäminen on merkittävä asia ja hyvä,
että kansalaiset ja sidosryhmät on saatu mukaan hankkeeseen
• Tyhy-toimintasuunnitelma on tärkeä asia, mutta tässä yhteydessä se on
melko ympäripyöreä ja kevyt

3.2 TOIMINTAKERTOMUKSESSA RAPORTOITUJEN
TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Keskeiset tavoitteet ja
analysointi

•

Vihdin kunnalla oli yhteensä
48 toiminnallista tavoitetta
(ed. vuonna 53)
– 31 tavoitetta
toteutui ~ 65 %

Tarkastuslautakunta:
• Tavoitteiden tulee pohjautua kunnan
strategiaan
• Toiminallisten tavoitteiden tulee olla
yhteismitallisia ja konkreettisia, niissä pitää
olla selkeät mittarit, joiden avulla voidaan
arvioida tavoitteiden toteutumista

Toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen
Keskus

Tulosalue

Tavoite toteutui

Ei toteutunut

Yhteensä

Konsernihallinto

Konsernihallinto

4

2

6

Hallintokeskus

Keskus

4

1

5

Hallinto ja talous

3

1

4

Ruoka- ja siivouspalvelut

2

1

3

Keskus

0

0

0

Koulutus

3

1

4

Varhaiskasvatus

2

0

2

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

3

3

6

Keskus

0

1

1

Tukipalvelut

0

1

1

Kunnallistekniset palvelut

0

1

1

Maankäytön palvelut

2

4

6

Ympäristöpalvelut

4

1

5

Tilapalvelut

1

Vihdin Vesihuoltolaitos

3

0

3

31

17

48

Sivistyskeskus

Tekninen ja
ympäristökeskus

Yhteensä

1

KONSERNIHALLINNON
KESKUS
Kuva: Mike von Wehrt

Konsernihallinnon keskus

•
•
•

•

Tavoitteista toteutui 4/6
Tavoitteet ovat kuntastrategian
mukaisia
Myös uusi strategia on saatu
jalkautetuksi vuoden 2015
talousarviosuunnitteluun
Tavoite on olla
yrittäjäystävällinen kunta

Tarkastuslautakunta :
•

•

Vihdin yrittäjäystävällisyys alkaa
näkyä yritysten määrän
lisääntymisenä
• Myös oppilaitoksissa
kannustetaan yrittäjyyteen
Viestintään on panostettu ja
sosiaalisen median osuutta on lisätty

Ostot Karviaiselta ja
erikoissairaanhoito
•
•
•

Karviaisen menot kasvoivat 1,3%
edellisvuoteen verrattuna
Erikoissairaanhoidon menot
kasvoivat 5,4%
Yhteydenpitoa kunnan ja Karviaisen
välillä on lisätty

Tarkastuslautakunta:
Viime vuoden tapaan
• Karviaisella on sote-palveluiden
järjestämisvastuu ja kunta pystyy
ohjaamaan sen toimintaa
käytännössä
palvelutasosuunnitelman kautta
• Kunnalla on oltava vahvempi rooli
omistajaohjauksessa
• Kunnassa tulisi olla resurssi, joka
pystyy ammatillisesti arvioimaan
Karviaisen palvelutasosuunnitelmaa
sekä valvomaan alati kohoavia
kustannuksia

Kuva: Vihdin kunta

HALLINTOKESKUS

Hallintokeskus
•
•

•
•

•

Tavoitteista toteutui 9/12
Kuntaliitosselvitys Espoon,
Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vihdin
kesken työllisti koko vuoden
Sote-uudistus työllisti
Hallinnon henkilöstön osaamisen
kehittämiseen sekä työhyvinvoinnin
edistämiseen panostettiin
Henkilöstösäästöjen valmisteleminen

Tarkastuslautakunta :
• Tavoitteet olivat strategian mukaiset
• Vaikka kuntaliitosselvitys on vielä
kesken, toivotaan kuntien välisen
yhteistyön lisääntyvän

Tarkastuslautakunta:
• Työssäkäyvien ikääntyminen ja siitä
seuraavat kustannussäästöpaineet
edellyttävät modernin teknologian
hyödyntämistä
• Teknologiavalinnat ja
kokonaisuuden suunnittelu
edellyttää täysipäiväistä
tietohallinnon johtamista

SIVISTYSKESKUS

Kuva: Vihdin kunta

Sivistyskeskus
•
•
•
•
•

Tavoitteista toteutui 8/12
Pätevistä lastentarhanopettajista ja perhepäivähoitajista on pulaa
Kunnan strategian mukaisesti yhteisöllisyyttä on kehitetty tiimi- ja tunnetaitoja korostaen
TVT-hankkeesta hyviä kokemuksia
Syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin on Vimma- ja Vihtori-ohjelmissa panostettu
mahdollisuuksien mukaan

Tarkastuslautakunta :
• Koulurauha säilyi monenlaisista haasteista huolimatta
• Liikunnan merkitystä hyvinvoinnin kannalta on pidetty kestoaiheena hyvin tuloksin (esim.
Kuoppanummen koulu)
• Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoitettavuuteen ja osallistumishalukkuuteen tulisi
hakea tehokkaampia keinoja
• Kirjaston tietokoneet ovat vielä osittain XP –käyttöjärjestelmissä ja ne tulisi pikaisesti
uusia tietoturvallisempiin vaihtoehtoihin

TEKNINEN JA
YMPÄRISTÖKESKUS
Kuva: Mike von Wehrt

Tekninen ja ympäristökeskus
•
•

•

•
•

•

Tavoitteista toteutui 7/15
Tavoitteet ovat jakautuneet eri
tulosalueille epätasaisesti
(1-6 kpl)
Osallistuttu metropolialueen
maankäytön ja maakuntakaavan
suunnitteluun
Tonttien myynti edellisvuotta
pienempää
Kaavoitettujen tonttien varanto
on riittävällä tasolla
– Painopiste eteläisen
Vihdin alue
Palojärven työpaikka-alueelle
tehtiin pohjan vahvistustöitä

Tarkastuslautakunta :
• Tavoitteet ovat osittain epämääräisiä
eivätkä ne ole mitattavissa
• Strateginen ohjaavuus on myös melko
heikko

Tarkastuslautakunta:
• Tiedottamista kuntalaisille parannettava
(esim. Palojärven pohjan vahvistustyöt)
• Onko oman laskutusjärjestelmän
hankinta yksittäiselle toimialalle tätä
päivää?

Lopuksi
Tarkastuslautakunta :
• Kunnan taloudessa on edelleen suuria
haasteita, vaikka yksittäinen tilikausi tuottikin
positiivisen tuloksen
• Taloudellisesta tilanteesta huolimatta tulee
toiminnan kehittämiseen panostaa
• Velanotto pitää saada taittumaan
• Yt-neuvottelut oli raskas prosessi koko
henkilöstölle, nyt pitää kääntää katseet
eteenpäin ja ryhtyä luomaan uskoa
tulevaisuuteen
Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia kunnan
työntekijöitä panoksesta toimintaa
tehostettaessa.
Kiitos!

