
TILAPÄISEN VALIOKUNNAN KOKOUS 8.10.2020 

MUISTIO 1/2020 
Kunnanhallituksen huone klo 18.00- 19.20 

Puheenjohtaja Seija Leinosen kutsumana valiokuntaan valitut varsinaiset jäsenet: Aki Lilja, 
Teija Hitonen, Tero Lakka, Pauliina Maukonen sekä varajäsenet Suvi-Jaana Aho, Pirkko 
Järvinen, Pekka Kupari, Juha Mutanen ja Ville Väyrynen. 

Paikalla PJ Seija Leinonen, varapj Pauliina Maukonen, Aki Lilja, Teija Hitonen sekä 
varajäsenet Suvi-Jaana Aho ja Pekka Kupari. Tero Lakka ja Juha Mutanen olivat 
etukäteen ilmoittaneet esteen. 

Seija Leinonen avasi kokouksen klo 18.10 todeten paikallaolijat ja luonnehtien saatua 
tehtävää vaativaksi. 

Puheenjohtajan ehdotuksesta sovittiin, että sihteeri valitaan toimikuntaan valittujen 
keskuudesta. Yksimielisesti päätettiin, että tehtävässä aloittaa Suvi-Jaana Aho ja 
vetovastuuta voidaan muuttaa työn edistyessä tarvittaessa. Valiokunnan tapaamisista 
laaditaan vapaamuotoiset muistiot, jotka jaetaan myös varajäsenille, jotta varmistetaan 
tiedonkulku. Tanja Leponiemeä ja Johanna Pitkälää on mahdollista käyttää teknisinä 
sihteereinä. 

Keskusteltiin yleisellä tasolla tehtävän rajauksesta ja sisällöstä 

seuraavan jäsentelyn pohjalta: 

Hyvän hallinnon periaatteet: 

- yhdenvertaisuus

- tarkoitussidonnaisuus

- objektiviteetti

- suhteellisuus

- luottamuksensuoja

- palvelu ja sen asianmukaisuus

- neuvontavelvollisuus

- hyvän kielenkäytön vaatimus

- viranomaisten yhteistyö

- viestintä: ulkoinen ja sisäinen tiedonkulku

- avoimuus



 

Hallinnon lainmukaisuus 

-          tilintarkastus ja tilintarkastuskertomukset 

-          vastuuvapaudet tarkastusajalta 

-          oikeudenkäynnit ja valitukset  

 Aineiston kerääminen     

-      kysely: johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat, henkilöstö 

-      kuulemiset; kuulemisten ja kyselyjen tavoitteena saada hyvän hallintotavan esityksiä 

-       asiakirjat  
 
-        kantelut, oikaisupyynnöt, valitukset jne. 
 
Asiantuntijan käyttäminen -  FCG- konsulttiyhtiöltä tietotaitoa selvitystyöhön? 
 
Puheenjohtaja tiedustelee, onko Jarmo Asikainen käytettävissä. 
Konsultin tuella laaditaan varsinainen toimintasuunnitelma. 
 
Aineiston analysointi 

- tehtävänjako jäsenten kesken 

- johtopäätösten tekeminen esimerkiksi johtosäännön mahdollisista muutostarpeista 

- muistiot, lausunto 

Sovittiin seuraava kokous ke 21.10. Klo 17.30 paikka tarkentuu myöhemmin 

Kokous joka toinen viikko; tarvittaessa tiheämmin.  

Valiokunnan toimintaan liittyy EHDOTON LUOTTAMUKSELLISUUS. 

Työskentelyn ja loppuraportin tavoitteena on selvittää muutostarpeet ja tuottaa 
konkreettisia ehdotuksia hyvän hallintotavan toteutumiseksi Muuramen kunnan 
hallinnossa. 

  

Päätimme kokouksen klo 19.20.                                      Muistion laati Suvi-Jaana Aho 

 

 



TILAPÄISEN VALIOKUNNAN KOKOUS 21.10.2020 

MUISTIO 2/2020 

Valtuustosali klo 17.30-20.40 

Paikalla pj Seija Leinonen, varapj Pauliina Maukonen sekä                                                                        

varsinaiset jäsenet: Teija Hitonen, Tero Lakka ja Aki Lilja.  

Sihteeri Suvi-Jaana Aho ja                           

FCG - Finnish Consulting Groupista Jarmo Asikainen. 

Puheenjohtaja Seija Leinonen avasi kokouksen toivottaen osanottajat erityisesti hallinnon 

kehittämisen asiantuntijan Jarmo Asikaisen tervetulleiksi. 

1. Aluksi lyhyt esittelykierros, jonka jälkeen paneuduttiin tehtävän antoon:  

Tehtävänä tarkastaa kunnan hallintoa: asioiden valmistelua, toimielinten päätöksentekoa 

ja päätösten oikeellisuutta ja tarkastustoiminnan kokonaisuutta. 

2. Keskusteltiin tarkastelukohteen rajaamisesta.  

Ajallisesti tämän valtuustokauden ajalta, ellei ilmene tarvetta muuhun ja 

sisällöllisesti hallinnon juridinen ja laadullinen tarkastelu 

• hallinnon lainmukaisuus – ulkopuoliset kantelut ja valitukset 

• kunnanhallituksen toiminta toimeenpanevana elimenä 

• liikelaitoksen tilanne 

• hyvän hallinnon toteutuminen 

• hallintosäännön arviointi 

 

Päätettiin selvittää johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden näkemyksiä yllä 

olevista asioista aluksi sähköisen kyselyn avulla ja niiden pohjalta tehdyn yhteenvedon 

perusteella henkilökohtaisten kuulemisten kautta. 

Kysely laaditaan FCG:n asiantuntijoiden tuella ja siinä hyödynnetään kesäkuussa-19 

tehdyn valtuustokyselyn aineistoa.  

Kysely marraskuussa ja kuulemiset joulukuussa;  

väliraportti valtuustolle ennen vuoden vaihdetta. 

 

3. Seuraava kokous virastotalolla 4.11.2020 klo 17.30. Valiokunnan jäsenet 

valmistelevat kukin tahoillaan asiasisältöjä ja tekevät yhteenvetoa 

laillisuuskysymyksistä.  

  

Muistion laati Suvi-Jaana Aho 

 



TILAPÄISEN VALIOKUNNAN KOKOUS 4.11.2020 

 

MUISTIO 3/2020 

Valtuustosali klo 17.30 – 20.40 

 

Paikalla pj Seija Leinonen, varapj Pauliina Maukonen sekä 

Varsinaiset jäsenet: Teija Hitonen, Tero Lakka ja Aki Lilja. 
Sihteeri Suvi-Jaana Aho ja FCG:n Jarmo Asikainen 

 

1. Edellisen kokouksen muistio  
 
Todettiin ettei edellisten kokousten muistioihin ollut huomautettavaa.  
 

2. Valiokunnan tehtävän täsmentäminen 
  
Pitäydytään kuluvassa valtuustokaudessa. 
Asioiden valmisteluprosessissa on useita osallisia, mutta koska toimielimissä esittely 
tehdään virkavastuulla päätettiin keskittyä tarkastelemaan 
 
➔ kuinka hyvä hallintotapa toteutuu liittyen esittelyyn.   

 
Kunnan hallintosäännössä on linjattu, että kunnanhallitus vastaa toiminnan riskianalyysistä 
sisäisen tarkastuksen keinoin 
 
➔ Selvitetään sisäisen tarkastuksen mekanismeja ja toteutumista.  

 
Kunnan tehtävä on toteuttaa kuntalaisille mahdollisimman hyvät, riittävät sekä 
asianmukaiset palvelut. Hyviä palveluita ei voida toteuttaa ilman toimivaa sisäistä 
yhteistyötä 
 
➔ Tutkitaan vuorovaikutuksen toimivuutta eri hallintokuntien välillä.   

 

3. Työsuunnitelma  – vaiheet ja aikataulu (Liite 1)  
 

Pohdittiin raportin laajuutta. 
Päätettiin laatia Word-muotoinen ulkoasultaan selkeä ja tiivis raportti.  
Työskentelyn ja sisällön pääkohdat PowerPoint -esittelynä. 
 

Kolmiportainen yhteenveto  
Toimintasuunnitelma hyvän hallinnon kehittämiseen 

• lain velvoitteet, joiden ajan tasalle saattaminen nähdään erityisen tärkeänä 
• hyvän hallintotavan käytänteet, joita esitetään välittömästi käynnistettäviksi  
• ehdotukset vuorovaikutteisesta, avoimesta ja läpinäkyvästä toimintamallista läpi 

koko organisaation  
 

Selkeästi perustellut johtopäätökset, jotka pohjaavat kerättyyn aineistoon ja 
konkreettiset suositukset toiminnan kehittämiseen. 
  
Kunnanhallitus lausuu raportista oman käsityksensä, jonka jälkeen valtuusto työstää asiaa 
iltakoulussa. 



4. Kanteluiden analyysin tilanne 

 

Kanteluiden aineisto on pääosin kerätty.  
Tarkistetaan vielä valitusviranomaisilta (mm AVI, eduskunnan oikeusasiamies, 
oikeuskansleri, hallinto- ja markkinaoikeus) onko Muuramen kuntaa koskevia ratkaistuja tai 
keskeneräisiä hallinnon päätösten laillisuuteen liittyviä asioita. 
 

5. Kyselyn valmistelu  
– kyselyluonnoksen työstäminen ja päätös tahoista, joille kysely toteutetaan 
 
Sähköinen kysely, jossa pyydetään puntaroimaan asioiden valmistelua, esittelyä ja 
päätöksentekoa sekä vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Kohdennetaan toimielinten 
varsinaisille jäsenille. Hyvinvoinnin ja palveluiden, Elinvoiman ja kestävän kasvun sekä 
tarkastuslautakunnat, kunnanhallitus ja Liikelaitoksen johtokunta sekä kunnan 
johtoryhmä.  
 

  
6. Kuulemisten suunnittelu 
 
Sähköisen kyselyaineiston analyysiin pohjaava teemahaastattelu, jossa painotetaan 
oman roolin ja toiminnan reflektointia.  
Kuulemiset pyritään järjestämään kahtena päivänä ennen joulua viikolla 51. 
Haastatellaan johtoryhmän esittelyvastuulliset, valtuuston, kunnanhallituksen sekä 
tarkastuslautakunnan puheenjohtajat, Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen johtokunnan 
puheenjohtaja ja liikelaitosjohtaja sekä tilintarkastaja.  
Kaikki valiokunnan jäsenet osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan kuulemisiin ja niissä 
käytetään teknistä sihteeriä.  
 

7. Henkilöstön hyvinvointikartoitus-asia 
 

Selvitetään toteutuneet käytännöt koko henkilöstön ja liikelaitoksen osalta. 
 

8. Lakisääteiset ja muut hyvän hallintotavan mukaiset suunnitelmat valiokunnan 
tarkasteluun 
 

Kuntaliitosta pyydetään ajantasaista listausta niistä kunnan toimintaa ohjaavista 
suunnitelmista, jotka ovat lakisääteisiä. 
  
9. Alustava keskustelu raportoinnin muodosta, kehitysehdotusten kolmiportaisuudesta ja 
lausunnosta valtuustolle 

 

Puheenjohtaja antaa joulukuun valtuustossa suullisen selvityksen työsuunnitelmasta ja 
sen toteumasta; mahdollisesti joitakin nostoja kyselyissä esiin nousseista seikoista. 
Varataan mahdollisuus kysymyksille liittyen työskentelyyn; sisällöllinen analyysi tuolloin 
vielä tekemättä.  
 

10. Muita asioita  -  valiokunnan jäsenet valmistelevat sovitusti aineistoa  
 

11. Seuraava kokous to 19.11.2020 valtuustosalissa           Muistion kirjasi Suvi-Jaana Aho 



Muuramen kunnan 
tilapäinen valiokunta

Valmistelun,  toimielinten päätöksenteon  ja päätösten oikeellisuuden 
sekä tarkastustoiminnan kokonaisuuden arviointi. 



Valiokunnan toiminta ja tehtävät
 Valiokunnan tehtävä ja työskentelyperiaatteet

• Tehtävän rajaus 
• Työskentelytapa ja työvastuut
• Luottamuksellisuus
• Muistioiden pitäminen ja julkisuus

 Valiokunnan työn kohteet 
• Hyvä hallinto – hallintolaki, kuntalaki ja  hallintosääntö
• Hyvä hallinto - hallintolaki
• Kantelut ja valitukset
• Arviointikertomukset 2017-2018 sekä hallituksen lausunto 

toimenpiteistä ja valtuuston päätökset 

 Valiokunnan arviointimenetelmät
• Dokumentit: hallintolaki, hallintosääntö sekä pöytäkirjat 
• Eri viranomaisten asiakirjat 
• Kyselyt eri toimijoille
• Eri tahojen kuulemiset 

 Valiokunnan tuki hallinnolta
• Kunnan asiantuntijoiden selvitysapu
• Kunnan sihteeriapu raportointiin
• Kuuntelemisen organisointituki

 Valiokunnan raportointi
• Valiokunnan toteamukset  ja ehdotukset
• Valiokunnan työn alustava esittely valtuustolle
• Kunnanhallituksen lausunto ja valtuusto käsittely
• Raportointitapa ja -muoto

 FCG:n tuki
• Kyselyn jäsentäminen, toteutus  ja raportointi

 Asiantuntijatuki
• Osallistumisen tapa ja  kokoukset



Hyvä hallinto – lainmukaisuus, toimintapa ja -kulttuuri

 Hyvän hallinnon toteutuminen ja hallinnon 
lainmukaisuus

• Kuntalaisten ja asianomaisten  kantelut 
• Valitukset, jotka eivät liity poliittiseen 

tarkoituksenmukaisuuteen

 Hallintosäännön mukaisen toiminnan arviointi
• Talouden hoito ja valtuuston asettamat tavoitteet
• Riskien hallinta
• Toimielinten valmistelu, esittely ja päätöksenteko

 Kunnanhallituksen toiminta valmistelevana ja 
toimeenpanevana elimenä

• Esittely hallituksessa ja esitykset valtuustolle
• Valtuuston päätökset hallituksen esitysten 

perusteella ja toimeenpanon toteutuminen

 Tarkastuslautakunnan toiminta
• Tarkastuslautakunnan rooli kuntalain ja 

hallintosäännön mukaan  
• Arviointikertomuksen huomiot vuosilta 2017, 2018 ja 

2019
• Kunnanhallituksen lausunnot toimenpiteistä
• Arviointikertomuksen käsittely valtuustossa

 Hyvinvointilautakunnan ja Muuramen Hyvinvointi 
liikelaitoksen  rooli

• Hyvinvointilautakunnan ja liikelaitokset johtokunnan  
roolit 



Tilapäinen valiokunta – Muuramen valtuuston päätös 28.9.2020
 Kunnanhallituksen piirissä on noussut kuluvan vuoden aikana tarve selvittää kunnan hallinnon ja päätöksenteon sekä 

tarkastustoiminnan tilaa ja näiden asioiden yhteensovittamista. Kunnassa on selkeästi erilaisia näkemyksiä siitä, 
millaisessa tilassa asioiden valmistelu ja päätöksenteko on. 

 Kokonaisuudessa nousee esiin etenkin asioiden valmistelu, toimielinten päätöksenteko ja päätösten oikeellisuus, sekä 
tarkastustoiminnan kokonaisuus. Sekä asioiden hoidon, että työrauhan saamiseksi olisi tarpeellista selvittää kunnan 
hallinnon kokonaisuutta tilapäisen valiokunnan toimesta. 

 Valtuusto päätti
1. asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnan hallinnon 

tarkastamista koskevaa asiaa;
2. valita tilapäiseen valiokuntaan (viisi) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen; 
3. nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; sekä                                        
4. että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä ja että asiat 

käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.”

 Valiokunnassa on viisi jäsentä ja varajäsentä. Varsinainen jäsenet: Pauliina Maukonen, Teija Hiltonen, Tero Lakka, Seija 
Leinonen ja Lilja Aki sekä varajäsenet: Juha Mutanen, Pekka Kupari, Ville Väyrynen, Suvi-Jaana Aho ja Pirkko Järvinen. 

 Tilapäinen valiokunta voi käyttää työssään apuna ulkopuolista asiantuntijaresurssia.



Projektin kulku 1
Vaiheet Tehtävä Toimenpiteet Aikataulu
Valiokunnan 
kokous 8.10.2020

Järjestäytyminen Sopiminen valiokunnan toimintatavat ja luottamuksellisuus
Aineiston kerääminen: 
Muistion laatiminen ja sihteeri

Valiokunnan 
kokous 
21.10.2020

Suunnittelu tehtävistä Kyselyn valmistelu 
Kanteluiden analysointi
Kuulemisten 
Väliraportti

4.11

12/20

2-4.11.2020 Kyselyn suunnittelu Kyselyn jäsentäminen ja luonnos

Valiokunnan 
kokous 4.11.2020

Kyselyn työstäminen Kyselyn teemat ja kysymykset, vastaajat ja aikataulu

Kuulemisen suunnittelu Asiat, toimintatapa ja kuultavat

Kanteluiden tarkastelu Kanteluiden määrä ja sisältö

Kyselyn viimeistely Kyselyn viimeistely,
Vastaajien sähköpostiosoitteet
Kyselyn toteutus 16.11-7.12

Kysely Kyselyn raportti Kyselyn raportin julkistaminen ja esittely 10.12

Kuuleminen Kuulemisten toteuttaminen Kuulemisten toteutus 14-19.12



Projektin kulku 2
Ajankohta Tehtävä Toimenpiteet Vastuut Aikataulu



Raporttipohja - luonnostelua
1.  Tilapäisen valiokunnan asettaminen ja tehtävä
2.  Tilapäisen valiokunnan työskentely
3. Kantelut ja valitukset
4. Hallintosäännön mukainen toiminta

4.1 Talouden hoito
4.1 Riskien hallinta
4.2 Toimielinten valmistelu, esittely ja päätöksenteko

5. Tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen yhteistyö ja vuorovaikutus
5.1 Tarkastuslautakunnan rooli kuntalain ja hallintosäännön mukaan
5.2 Tilintarkastajan rooli kuntalain ja hallintosäännön mukaan
5.3 Arviointikertomusten huomiot ja kunnanhallituksen lausunnot valtuustokaudelta
5.4 Arviointikertomusten käsittely valtuustossa

6 Kyselyjen toteutus ja tulokset
6.1 Luottamushenkilöt
6.2 Viranhaltijat
6.3 Kyselyjen johtopäätökset

7. Kuulemiset
8. Johtopäätökset – toteutus hallinnon toimivuudesta ja suositukset kehittämiseen



Liitteet



Tilapäinen valiokunta - Kuntalaki 35 §

 Kun 34 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia tai 43 §:ssä tarkoitettu kunnanjohtajan 
irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen 
valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

 Tilapäinen valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten. Tilapäisen 
valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

 Jos kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat esteellisiä hoitamaan kunnanhallitukselle 38 tai 39 §:n mukaan 
kuuluvia tehtäviä eikä kunnanhallitusta saada tästä syystä päätösvaltaiseksi, valtuuston tulee asettaa tilapäinen 
valiokunta, joka hoitaa niitä kunnanhallituksessa käsiteltäviä asioita, joita kunnanhallituksen jäsenten ja 
varajäsenten esteellisyys koskee. Tätä tehtävää varten asetetun valiokunnan jäsenten vaalikelpoisuuteen 
sovelletaan, mitä kunnanhallituksen jäsenten vaalikelpoisuudesta säädetään.

 Tilapäiseen valiokuntaan sovelletaan muuten, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Tilapäisen valiokunnan 
toimikausi päättyy, kun sen asettamisen aiheuttaneiden asioiden käsittely kunnassa on päättynyt.



V Osa päätöksenteko – ja hallintomenettely - hallintosääntö
 15 luku  Kokousmenettely . 130 § Määräysten soveltaminen 

• Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa sekä soveltuvin osin 
toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 

• Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty. 

 147 § Esittelijät 

 Kunnanhallituksen esittelijästä määrätään 3 §:ssä. 

 Toimielinten esittelystä määrätään 27 ja 29 §:ssä  

 148 § Esittely 

 Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä ja 
tarkastuslautakunnassa asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

 Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään 
toimielimelle päätösehdotuksen. 

 Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esi- tyslistalla
olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. 

 Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä. 

 Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman vi- ranhaltijan
esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. 



Sisäinen valvonta ja riskien hallinta - Hallintosääntö

 Hallintosääntö 10 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta - 86 § Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan tehtävät 

 Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä
1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, 
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti 

sekä 
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä 

johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä. 

4. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kunnan toi- minnan laillisuus 
ja tuloksellisuus varmistetaan, 

5. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, 
johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta, 

6. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja 
kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä 
arvioidaan sekä

7. valmistelee sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otetta- van osion.



Hallinnon ja talouden tarkastus – kuntalaki 121§ tarkastuslautakunta
 Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. 

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko 
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan 
taseessa on kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen 
talousarvioksi.

 Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja 
talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

 Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa 
esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi 
antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.



Tarkastuslautakunta -Hallintosääntö 

 9 § Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. 

 78 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta. Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja 
sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.  Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta 
johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.  Sisäinen 
valvonta on osa johtamista. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. 

 80 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi. Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, 
tarkastuslautakunnan on

• seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien 
suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilin-tarkastuksen kehittämiseksi, 

• huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen 
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä 

• tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

 Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen 
arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. 
Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista



Tilintarkastaja

 82 § Tilintarkastusyhteisön valinta 
• Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 

 83 § Tilintarkastajan tehtävät 
• Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä. 

 84 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 
• Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden 

valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa 
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. 

 85 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi 
• Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä. 
• Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kunnanhallitukselle 

annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi 
tarkastuslautakunnalle. 

• Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan 
tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla. 



 

TILAPÄISEN VALIOKUNNAN KOKOUS 19.11.2020  
 
MUISTIO 4/2020  
Kunnanhallituksenhuone klo 17.30 – 21.00 
 
Paikalla pj Seija Leinonen, varapj Pauliina Maukonen sekä Varsinaiset jäsenet: Teija Hitonen ja 
Aki Lilja. Sihteeri Suvi-Jaana Aho ja FCG:n Jarmo Asikainen. 

Tero Lakka: yllättävä työeste. 
 

1. Edellisen kokouksen muistio 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio muutoksitta. 

 
 

2. Kanteluiden analyysin ja lakisääteisten ym. suunnitelmien tilannekatsaus 
 
Todettiin ettei Kuntaliitolla ole valmista kattavaa listaa kuntia velvoittavista suunnitelmista. 
Työstetään asiaa omana työnä. Siirrettiin kanteluiden analyysi seuraavaan kokoukseen. 
 
3. Henkilöstön hyvinvointikartoituksen tilannekatsaus  

 

Henkilöstöpäälliköltä on saatu tieto, että vuosina 2015 ja 2019 on koko henkilöstölle tehty  
työn Vaarojen ja Riskien Arviointi kysely (VRA) 
Sisältäen kysymyksiä 
Tapaturmista (9 kysymystä) 
Fysikaalisista vaaratekijöistä (6+1) 
Kemiallisista ja biologisista vaaratekijöistä (5) 
Työstä ja ergonomiasta (7) 
Työhyvinvoinnista (10) 
Tietosuojasta (4) 
Työn sisällöstä (8+1) 
 
Kyseessä on viisivaiheinen riskien arviointi -menetelmä 

• Vaarojen ja vaarassa olevien tunnistaminen 

• Riskien arviointi ja priorisointi 

• Päätökset ennaltaehkäiseväistä toimenpiteistä 

• Toimenpiteiden toteuttaminen 

• Seuranta ja tarkistukset 
Prosessin etenemistä kuvataan seuraavasti:  
Ennaltaehkäisy – tuloksien esittely oman esimiehen johdolla työyksiköissä – korjaustoimet ja 
toteutusehdotukset – päätökset toimista, vastuuhenkilöistä ja aikataulusta. 
Toteutus, seuranta ja tarkistukset. 
 
Päätettiin pyytää henkilöstöpäälliköltä vastausprosentteja ja dokumentteja prosessikuvauksen 
mukaisesta toiminnasta.  
 



 

4. Kyselyn valmiiksi saattaminen   

 
Käytiin yhdessä läpi kysymykset, jotka suunnataan kunnanhallituksen, liikelaitoksen 
johtokunnan, hyvinvoinnin ja palveluiden, sekä elinvoiman ja kestävän kasvun ja 
tarkastuslautakunnan varsinaisille jäsenille.  
FCG formuloi kysymykset sähköiseen muotoon ja toteuttaa kyselyn.  

 

 

5. Kyselyn toteuttamisen ja kuulemisten aikataulusuunnittelu 
 

Kysely lähetetään heti joulukuun alussa kahden viikon vastausajalla. 
Valtuuston asettaman tavoitteen saavuttamiseksi kyselyihin paneutuminen ja aktiivinen 
vastaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Toimielinten puheenjohtajilla on tässä ratkaiseva rooli.  
Kuulemiset ajoittuvat vuoden vaihteen jälkeen viikolle 2.  

        
6. Työsuunnitelman päivitys 

 
Työsuunnitelma on päivittynyt liitteen mukaisesti. 
 

7. Keskustelua raportoinnista  

 

Raportointia käsitellään seuraavassa kokouksessa.  
Todettiin yleisesti, että raportoidaan kyselystä enemmistön näkemystä, selvitetään 
dokumenteista poimittuja huomioita ja kuvaillaan kuulemisissa esille noussutta.  
 

8. Muita asioita 
 
       
       Keskusteltiin hyvän johtamisen periaatteista ja kokoustekniikan hallitsemisen tärkeydestä. 

 

 

9. Seuraavat kokoukset  

 

Seuraava kokous on virastotalolla ma 7.12.2020 klo 17.30  
Tammikuussa ma 4.1.2021 klo 17.30  
 
 
Muistion kirjasi Suvi-Jaana 

 

 



Muuramen kunnan 
tilapäinen valiokunta

Valmistelun,  toimielinten päätöksenteon  ja päätösten oikeellisuuden 
sekä tarkastustoiminnan kokonaisuuden arviointi. 



Valiokunnan toiminta ja tehtävät
 Valiokunnan tehtävä ja työskentelyperiaatteet

• Tehtävän rajaus 
• Työskentelytapa ja työvastuut
• Luottamuksellisuus
• Muistioiden pitäminen ja julkisuus

 Valiokunnan työn kohteet 
• Hyvä hallinto – hallintolaki, kuntalaki ja  hallintosääntö
• Hyvä hallinto - hallintolaki
• Kantelut ja valitukset
• Arviointikertomukset 2017-2018 sekä hallituksen lausunto 

toimenpiteistä ja valtuuston päätökset 

 Valiokunnan arviointimenetelmät
• Dokumentit: hallintolaki, hallintosääntö sekä pöytäkirjat 
• Eri viranomaisten asiakirjat 
• Kyselyt eri toimijoille
• Eri tahojen kuulemiset 

 Valiokunnan tuki hallinnolta
• Kunnan asiantuntijoiden selvitysapu
• Kunnan sihteeriapu raportointiin
• Kuuntelemisen organisointituki

 Valiokunnan raportointi
• Valiokunnan toteamukset  ja ehdotukset
• Valiokunnan työn alustava esittely valtuustolle
• Kunnanhallituksen lausunto ja valtuusto käsittely
• Raportointitapa ja -muoto

 FCG:n tuki
• Kyselyn jäsentäminen, toteutus  ja raportointi

 Asiantuntijatuki
• Osallistumisen tapa ja  kokoukset



Hyvä hallinto – lainmukaisuus, toimintapa ja -kulttuuri

 Hyvän hallinnon toteutuminen ja hallinnon 
lainmukaisuus

• Kuntalaisten ja asianomaisten  kantelut 
• Valitukset, jotka eivät liity poliittiseen 

tarkoituksenmukaisuuteen

 Hallintosäännön mukaisen toiminnan arviointi
• Talouden hoito ja valtuuston asettamat tavoitteet
• Riskien hallinta
• Toimielinten valmistelu, esittely ja päätöksenteko

 Kunnanhallituksen toiminta valmistelevana ja 
toimeenpanevana elimenä

• Esittely hallituksessa ja esitykset valtuustolle
• Valtuuston päätökset hallituksen esitysten 

perusteella ja toimeenpanon toteutuminen

 Tarkastuslautakunnan toiminta
• Tarkastuslautakunnan rooli kuntalain ja 

hallintosäännön mukaan  
• Arviointikertomuksen huomiot vuosilta 2017, 2018 ja 

2019
• Kunnanhallituksen lausunnot toimenpiteistä
• Arviointikertomuksen käsittely valtuustossa

 Hyvinvointilautakunnan ja Muuramen Hyvinvointi 
liikelaitoksen  rooli

• Hyvinvointilautakunnan ja liikelaitokset johtokunnan  
roolit 



Tilapäinen valiokunta – Muuramen valtuuston päätös 28.9.2020
 Kunnanhallituksen piirissä on noussut kuluvan vuoden aikana tarve selvittää kunnan hallinnon ja päätöksenteon sekä 

tarkastustoiminnan tilaa ja näiden asioiden yhteensovittamista. Kunnassa on selkeästi erilaisia näkemyksiä siitä, 
millaisessa tilassa asioiden valmistelu ja päätöksenteko on. 

 Kokonaisuudessa nousee esiin etenkin asioiden valmistelu, toimielinten päätöksenteko ja päätösten oikeellisuus, sekä 
tarkastustoiminnan kokonaisuus. Sekä asioiden hoidon, että työrauhan saamiseksi olisi tarpeellista selvittää kunnan 
hallinnon kokonaisuutta tilapäisen valiokunnan toimesta. 

 Valtuusto päätti
1. asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnan hallinnon 

tarkastamista koskevaa asiaa;
2. valita tilapäiseen valiokuntaan (viisi) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen; 
3. nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; sekä                                        
4. että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä ja että asiat 

käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.”

 Valiokunnassa on viisi jäsentä ja varajäsentä. Varsinainen jäsenet: Pauliina Maukonen, Teija Hiltonen, Tero Lakka, Seija 
Leinonen ja Lilja Aki sekä varajäsenet: Juha Mutanen, Pekka Kupari, Ville Väyrynen, Suvi-Jaana Aho ja Pirkko Järvinen. 

 Tilapäinen valiokunta voi käyttää työssään apuna ulkopuolista asiantuntijaresurssia.



Projektin kulku 1
Vaiheet Tehtävä Toimenpiteet Aikataulu
Valiokunnan 
kokous 8.10.2020

Järjestäytyminen Sopiminen valiokunnan toimintatavat ja luottamuksellisuus
Aineiston kerääminen: 
Muistion laatiminen ja sihteeri

Valiokunnan 
kokous 
21.10.2020

Suunnittelu tehtävistä Kyselyn valmistelu 
Kanteluiden analysointi
Kuulemisten 
Väliraportti

4.11 ->
4.11.->
Vko 2
12/20

2-4.11.2020 Kyselyn suunnittelu Kyselyn jäsentäminen ja luonnos

Valiokunnan 
kokous 4.11.2020

Kyselyn työstäminen Kyselyn teemat ja kysymykset, vastaajat ja aikataulu Vkot 46-47

Kuulemisen suunnittelu Asiat, toimintatapa ja kuultavat 18.12.->

Kanteluiden tarkastelu Kanteluiden määrä ja sisältö 7.12.->
Kyselyn viimeistely Kyselyn viimeistely,

Vastaajien sähköpostiosoitteet
Kyselyn toteutus

Vko 48

27.11-8.12

Kysely Kyselyn raportti Kyselyn raportin julkistaminen ja esittely Maaliskuu-21

Kuuleminen Kuulemisten toteuttaminen Kuulemisten toteutus Tammikuu-21



Projektin kulku 2
Ajankohta Tehtävä Toimenpiteet Vastuut Aikataulu



Raporttipohja - luonnostelua
1.  Tilapäisen valiokunnan asettaminen ja tehtävä
2.  Tilapäisen valiokunnan työskentely
3. Kantelut ja valitukset
4. Hallintosäännön mukainen toiminta

4.1 Talouden hoito
4.1 Riskien hallinta
4.2 Toimielinten valmistelu, esittely ja päätöksenteko

5. Tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen yhteistyö ja vuorovaikutus
5.1 Tarkastuslautakunnan rooli kuntalain ja hallintosäännön mukaan
5.2 Tilintarkastajan rooli kuntalain ja hallintosäännön mukaan
5.3 Arviointikertomusten huomiot ja kunnanhallituksen lausunnot valtuustokaudelta
5.4 Arviointikertomusten käsittely valtuustossa

6 Kyselyjen toteutus ja tulokset
6.1 Luottamushenkilöt
6.2 Viranhaltijat
6.3 Kyselyjen johtopäätökset

7. Kuulemiset
8. Johtopäätökset – toteutus hallinnon toimivuudesta ja suositukset kehittämiseen



Liitteet



Tilapäinen valiokunta - Kuntalaki 35 §

 Kun 34 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia tai 43 §:ssä tarkoitettu kunnanjohtajan 
irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen 
valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

 Tilapäinen valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten. Tilapäisen 
valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

 Jos kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat esteellisiä hoitamaan kunnanhallitukselle 38 tai 39 §:n mukaan 
kuuluvia tehtäviä eikä kunnanhallitusta saada tästä syystä päätösvaltaiseksi, valtuuston tulee asettaa tilapäinen 
valiokunta, joka hoitaa niitä kunnanhallituksessa käsiteltäviä asioita, joita kunnanhallituksen jäsenten ja 
varajäsenten esteellisyys koskee. Tätä tehtävää varten asetetun valiokunnan jäsenten vaalikelpoisuuteen 
sovelletaan, mitä kunnanhallituksen jäsenten vaalikelpoisuudesta säädetään.

 Tilapäiseen valiokuntaan sovelletaan muuten, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Tilapäisen valiokunnan 
toimikausi päättyy, kun sen asettamisen aiheuttaneiden asioiden käsittely kunnassa on päättynyt.



V Osa päätöksenteko – ja hallintomenettely - hallintosääntö
 15 luku  Kokousmenettely . 130 § Määräysten soveltaminen 

• Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa sekä soveltuvin osin 
toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 

• Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty. 

 147 § Esittelijät 

 Kunnanhallituksen esittelijästä määrätään 3 §:ssä. 

 Toimielinten esittelystä määrätään 27 ja 29 §:ssä  

 148 § Esittely 

 Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä ja 
tarkastuslautakunnassa asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

 Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään 
toimielimelle päätösehdotuksen. 

 Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esi- tyslistalla
olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. 

 Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä. 

 Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman vi- ranhaltijan
esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. 



Sisäinen valvonta ja riskien hallinta - Hallintosääntö

 Hallintosääntö 10 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta - 86 § Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan tehtävät 

 Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä
1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, 
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti 

sekä 
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä 

johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä. 

4. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kunnan toi- minnan laillisuus 
ja tuloksellisuus varmistetaan, 

5. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, 
johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta, 

6. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja 
kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä 
arvioidaan sekä

7. valmistelee sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otetta- van osion.



Hallinnon ja talouden tarkastus – kuntalaki 121§ tarkastuslautakunta
 Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. 

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko 
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan 
taseessa on kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen 
talousarvioksi.

 Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja 
talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

 Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa 
esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi 
antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.



Tarkastuslautakunta -Hallintosääntö 

 9 § Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. 

 78 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta. Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja 
sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.  Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta 
johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.  Sisäinen 
valvonta on osa johtamista. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. 

 80 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi. Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, 
tarkastuslautakunnan on

• seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien 
suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilin-tarkastuksen kehittämiseksi, 

• huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen 
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä 

• tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

 Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen 
arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. 
Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista



Tilintarkastaja

 82 § Tilintarkastusyhteisön valinta 
• Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 

 83 § Tilintarkastajan tehtävät 
• Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä. 

 84 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 
• Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden 

valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa 
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. 

 85 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi 
• Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä. 
• Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kunnanhallitukselle 

annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi 
tarkastuslautakunnalle. 

• Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan 
tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla. 



TILAPÄISEN VALIOKUNNAN KOKOUS 7.12.2020 
 
MUISTIO 5 / 2020 
Kunnanhallituksen huone klo 17.30 – 20.45 
 
Paikalla pj Seija Leinonen, varapj Pauliina Maukonen sekä 
Varsinaiset jäsenet: Teija Hitonen, Tero Lakka ja Aki Lilja. 
Sihteeri Suvi-Jaana Aho 
 
 
1. Edellisen kokouksen muistio  
 
Tarkennettiin kohtaa 4. Kyselyn valmiiksi saattaminen, johon lisättiin puuttuva johtoryhmä. 
”Käytiin yhdessä läpi kysymykset, jotka suunnataan johtoryhmän, kunnanhallituksen, 
liikelaitoksen johtokunnan, hyvinvoinnin ja palveluiden, sekä elinvoiman ja kestävän 
kasvun ja tarkastuslautakunnan varsinaisille jäsenille.” 
 
 
2. Kanteluiden analyysin ja lakisääteisten ym. suunnitelmien tilannekatsaus 
 
Sovittiin, että kootun aineiston pohjalta laaditaan seuraavaan kokoukseen raakaversio 
raporttiin tulevasta yhteenvedosta kunnan päätöksenteon lainmukaisuudesta. 
Raportissa selvennetään myös käsitteitä; muun muassa mitä sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta käytännössä tarkoittavat. 
Raportti työstetään napakaksi ja selkeäksi tietopaketiksi, jota liitteillä voidaan 
täydentää. 
 

3. Henkilöstön hyvinvointikartoituksen tilannekatsaus 

Henkilöstöpäälliköltä oli saatu tarkennusta hyvinvointikyselyihin liittyen. Keskusteltiin 

työhyvinvointikyselyjen toteutuksen aikatauluista, systemaattisesta prosessien 

dokumentoinnista sekä vastausprosenteista. Tilapäisen valiokunnan toimeksiantoon 

työhyvinvoinnin tilanne ei suoranaisesti kuulu mutta kunnan palvelutehtävä ja 

lakisääteinen hyvä hallinto toteutuu henkilöstön kautta ja siksi henkilöstöhallinnon 

suunnitelmallisuuden ja prosessien dokumentoinnin tarkastelu on tarpeellista.   

 4. Varhaiskasvatuksen laadunarviointisuunnitelma 

Tiivistelmän pohjalta tutustuttiin Muuramen kunnan varhaiskasvatuksen 

laadunarviointisuunnitelmaan vuosille 2020-25. Suunnitelma nähtiin esimerkillisenä 

toimintaa ohjaavana mallina. Laatua arvioidaan sekä sisällön että rakenteiden osalta.  

Suunnitelma ja tiivistelmä liitteenä. 

 

 

 

 



5. Kyselyn tulosten käsittelystä ja kuulemisten suunnittelua 

FCG -tutkimus lähetti pe 27.11.2020 Webropol -kyselyyn henkilökohtaisen 

vastauslinkin otsikolla Hyvän hallinnon arviointikysely luottamushenkilöille: 

kunnanhallituksen, hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan, elinvoiman ja kestävän 

kasvun lautakunnan ja liikelaitoksen johtokunnan sekä tarkastuslautakunnan varsinaisille 

jäsenille. Johtoryhmälle lähetettiin myös oma kysely. 

Tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalta Seija Leinoselta tuli pe 4.12. muistutusviesti 

niille luottamushenkilöille, jotka eivät olleet kyselyyn vastanneet.  

Kysely oli avoinna ti 8.12.2020 saakka. 

Kysymysten kokonaisuus antaa mahdollisuuden tarkastella varsin kattavasti kokemuksia 

ja näkemyksiä kunnan hallinnon hoitamisesta meneillään olevan valtuustokauden aikana. 

Todettiin, että vain vastauksista saadaan tietoa, jota voidaan hyödyntää valiokunnan 

jatkotyöskentelyssä ja loppuraportissa. Toimielinten puheenjohtajia pyydettiin tästä syystä 

vielä kannustamaan vastausaktiivisuuteen.  

Alustavaa yhteenvetoa kyselystä työstetään FCG:n toimesta pe 18.12.2020 ja tuon 

aineiston pohjalta puheenjohtaja valmistelee kuulemisten teemoja. 

Pohdittiin kuulemisten taltiointia ja päädyttiin konsultin ehdotuksesta kahden sihteerin 

malliin. Teknisen sihteerin lisäksi asiasisällöt tunteva tilapäisen valiokunnan sihteeri tekee 

omat muistiinpanonsa, jotta kuulemisesta päävastuussa oleva puheenjohtaja tai jäsen voi 

keskittyä haastatteluun.  

Kuultavia on yksitoista, joten kuulemisiin on varattava vähintään kaksi työpäivää. Kullekin 

haastateltavalle varataan aikaa noin 1 ½ tuntia. Tauot ja pikayhteenvedot huomioitava 

myös aikataulutuksessa. 

Päätettiin siirtää kuulemiset viikolle 3: torstai 21. ja perjantai 22.1.2021. Puheenjohtaja 

informoi alustavasti asianosaisia asiasta.  

 6. Työsuunnitelman päivitys 

Työsuunnitelma päivitettiin toteuman ja suunnitelman mukaiseksi. 

7. Muita asioita 

Varapuheenjohtaja Pauliina Maukonen oli viimeistä kertaa mukana kokouksessa 

paikkakunnalta muuton vuoksi. Häntä muistettiin kynttilätervehdyksellä ja isoilla kiitoksilla 

asiatuntevasta ja paneutuvasta työstä Muuramen kunnan hyväksi myös tämän 

valiokunnan osalta.  

Sihteeri ilmoittaa kootusti valiokunnan kokoustiedot kuntaan Tanja Leponiemelle 

palkkioiden maksatusta varten. 

8. Seuraava kokous ma 4.1.2021  klo 17.30 Virastotalolla 

                                                                                                    



MUURAMEN VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTI 2020 – 2025 

 

T a u s t a a 

Päiväkodin johtaja Anna-Maria Pursiainen osallistui Muuramen varhaiskasvatuksen edustajana syksyllä 

2019 Arvioinnilla laatua varhaiskasvatukseen – koulutukseen, joka käsitteli Kansallisen arviointikeskuksen 

(KARVIn) varhaiskasvatuksen laatuindikaattoreita sekä arviointisuunnitelman laatimisen prosessia. 

Muodostettiin ARVI työryhmä, joka koostui 11 henkilöstä; eri yksiköiden ja varhaiskasvatuksen eri 

toimintamuotojen edustajia, kunta- ja yksityisen puolen varhaiskasvatuksen esimiehiä sekä vanhempien 

edustaja. 

T o t e u t u s 

Tarkastellaan prosessin laatua seitsemän aihealueen kautta sekä rakenteellista laatua, joka käsittää viisi 

aihealuetta. Kyselyihin vastaa henkilöstö tiimeittäin, lapset sekä vanhemmat.                                                

Rakenteellista laatua koskeviin kysymyksiin vastaa myös varhaiskasvatuksen johtoryhmä. 

Muuramen varhaiskasvatuksen laadun arviointi toteutetaan Karvin suosituksen mukaan:                        

yhtenä vuonna otetaan arvioinnin kohteeksi yksi prosessien laadun arvioinnin osa-alue ja yksi 

rakenteellisen laadun arvioinnin osa-alue. Näin arviointikysely toimii hyvänä ja nopeana työkaluna laadun 

kehittämistyössä. 

Varhaiskasvatuksen laadun arviointikyselyt tehdään marraskuussa henkilöstölle tiimeittäin, lapsille ja 

vanhemmille. Tulokset analysoidaan joulu-tammikuussa. Päiväkodin johtajat analysoivat prosessien laadun 

vastaukset, varhaiskasvatuksen johtoryhmä analysoi rakenteellisen laadun vastaukset ja ryhmän opettaja 

(yksikön esimies vastaa ryhmä/perhepäivähoidossa) analysoi lasten ja vanhempien kyselyn vastaukset. 

Loppuarviointi toimitetaan nähtäväksi sekä varhaiskasvatuksen johtoryhmälle, kasvatuksen- ja opetuksen 

johtoryhmälle sekä hyvinvoinnin- ja palveluiden lautakuntaan. 

 

S i s ä l t ö 

VARHAISKASVATUKSEN PROSESSIEN LAATU 

1. HENKILÖSTÖN JA LAPSEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS 

 

2. PEDAGOGINEN SUUNNITTELU, DOKUMENTOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

 

3. PEDAGOGINEN TOIMINTA JA OPPIMISYMPÄRISTÖT 

 

4. JOHTAMINEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TASOLLA  

 

5. VERTAISVUOROVAIKUTUS JA RYHMÄN ILMAPIIRI 

 

6. HENKILÖSTÖN KESKINÄINEN VUOROVAIKUTUS JA MONIALAINEN YHTEISTYÖ OMASSA 

LAPSIRYHMÄSSÄ 

 

7. HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJIEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS 



Esimerkkinä kuntalaisten osallisuuden toteutumisesta: 

KYSYMYKSIÄ HUOLTAJILLE: Kysymyksiin vastataan joko kyllä tai ei.                                                                                      

Mikäli vastaatte EI, perustelettehan vastauksen?  

Oletteko saaneet / osallistuneet varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toimintaan?  

Onko teillä hyvä luottamussuhde varhaiskasvatuksen henkilökuntaan?  

Näkyykö vuorovaikutuksessa henkilökunnan ammatillinen tieto sekä taito?  

Onko lapsesi kiinnostuksenkohteita huomioitu ryhmän toiminnassa?  

Saatteko tarpeeksi tietoa lapsenne ryhmän toiminnasta?  

Saatteko tiedon toiminnan sisällöstä ja siitä miksi mitäkin tehdään?  

Onko ryhmän toimintaa dokumentoitu?  

Mikäli vastasitte edelliseen KYLLÄ, niin mistä dokumentointi koostuu?  

Mikäli lapsellasi on jokin tuentarve, niin onko tuen tarpeeseen vastattu?  

Oletteko saaneet riittävästi tietoa laaja-alaisesta yhteistyöverkostosta? 

Onko lapsesi helppo ja hyvä jäädä päiväkotiin?  

Hyväksyykö henkilöstö lapsenne sellaisena kuin hän on?  

RAKENTEELLISTA LAATUA KUVAAVAT KRITEERIT                                                                                                                                                   

joita tarkastellaan sekä paikallisella että pedagogisella tasolla 

Esimerkkinä kysymyksistä yksi poiminta kunkin aihealueen osalta. 

1. YHTENÄINEN KOULUTUS- JA KASVATUSJÄRJESTELMÄ JA SIIRTYMÄT  

Toteutuuko oppimispolun sujuvuus lapsen siirtyessä kotihoidosta varhaiskasvatukseen, ryhmästä toiseen, 

esiopetukseen, kouluun? 

2. LAPSIRYHMÄN KOKO JA RAKENNE  

Huomioidaanko lapsiryhmien rakenteessa ja koossa ensisijaisesti lapsen etu? 

3. VARHAISKASVATUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖT Paikallisella ja pedagogisen toiminnan tasolla: 

Onko ryhmänne oppimisympäristö monipuolinen (esim. oppimisen alueet huomioitu, lasten kiinnostuksen 

kohteet ja vahvuudet huomioitu)? 

4. VARHAISKASVATUKSEN ARVIOINNIN JA KEHITTÄMISEN RAKENTEET 

Onko varhaiskasvatuksen järjestäjällä arviointijärjestelmä, jolla varhaiskasvatuksen palveluja voidaan 

kehittää?  

5. VARHAISKASVATUKSEN TYÖAIKARAKENTEET JA –SUUNNITTELU 

Ohjataanko työaikarakenteissa ja työaikoja suunniteltaessa henkilöstö siten että he voivat toteuttaa 

suunnitelmallista varhaiskasvatusta hyödyntäen ammatillisen koulutuksensa ja osaamisensa parhaalla 

mahdollisella tavalla? 

Suvi-Jaana Aho 6.12.2020 
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Muuramen varhaiskasvatuksen laadun arviointikriteerit ja 

arviointisuunnitelman laatiminen 

 

Varhaiskasvatuksen laadun arviointikriteerien laatimisen prosessi 

Muuramen varhaiskasvatuksen arviointikriteerit perustuvat kansallisen arviointikeskuksen (KARVI) 

julkaisemiin laatuindikaattoreihin. Päiväkodin johtaja Anna-Maria Pursiainen osallistui Muuramen 

varhaiskasvatuksen edustajana syksyllä 2019 Arvioinnilla laatua varhaiskasvatukseen – koulutukseen, jossa 

käytiin läpi KARVIn varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit sekä arviointisuunnitelman laatimisen prosessia 

kunnissa. (KARVIn varhaiskasvatuksen laatuindikaattorit / tiivistelmät 13:2019 / ISSN 2669-8811). 

Koulutuksen jälkeen varhaiskasvatuksen työryhmässä perustettiin arviointisuunnitelman laatimista varten 

ARVI -työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia Muuramen varhaiskasvatuksen laadun arviointisuunnitelma. 

ARVI työryhmä koostui 11 henkilöstä, joissa on eri yksiköiden ja varhaiskasvatuksen eri toimintamuotojen 

edustajia, kunta- ja yksityisen puolen varhaiskasvatuksen esimiehiä sekä vanhempien edustaja: 

varhaiskasvatusjohtaja Jaana Vähäpesola, Rajalan/Saunakylän päiväkodin johtaja Anna-Maria Pursiainen, 

Leikarin/Kinkomaan päiväkodin johtaja Tuija Kuha, varhaiserityisopettaja Liisa Sinikunnas, 

varhaiskasvatuksen opettaja Teresa Pietikäinen, vanhempien edustaja Sini Tervala, varhaiskasvatuksen 

opettaja Jenna Virtanen, perhekeskusohjaaja Anu Piispanen, Touhula Löytöretken/Myrskylyhdyn päiväkodin 

johtaja Samuli Liekkinen, Norlandia Satumetsän päiväkodin vastaava opettaja Satu Suoranta ja Norlandia 

Aurinkolahden päiväkodin johtaja Jennimaria Pudas. Anna-Maria Pursiainen vastasi prosessin etenemisestä 

ja arviointikriteerien kirjalliseen työstämiseen vapautettiin lapsiryhmätyöstä määräajaksi 

varhaiskasvatuksen opettaja Hannamaija Hakonen. 

 

Varhaiskasvatuksen laadun arviointikriteerit 

Laatukriteerit jakaantuvat kahteen osa-alueeseen, Prosessin laatua kuvaaviin kriteereihin, joissa seitsemän 

aihealuetta sekä Rakenteellista laatua kuvaaviin kriteereihin, joissa viisi aihealuetta. Kyselyihin vastaa 

henkilöstö tiimeittäin, lapset sekä vanhemmat. Muuramen varhaiskasvatuksen laadun arviointi toteutetaan 

Karvin suosituksen mukaan siten, että yhtenä vuonna otetaan arvioinnin kohteeksi yksi prosessien laadun 

arvioinnin osa-alue ja yksi rakenteellisen laadun arvioinnin osa-alue. Näin arviointikysely toimii hyvänä ja 

nopeana työkaluna laadun kehittämistyössä. 

Arvioinnin aikataulusuunnitelma 

Varhaiskasvatuksen laadun arviointikyselyt tehdään marraskuussa henkilöstölle tiimeittäin, lapsille ja 

vanhemmille. Tulokset analysoidaan joulu-tammikuussa. Päiväkodin johtajat analysoivat prosessien laadun 

vastaukset, varhaiskasvatuksen johtoryhmä analysoi rakenteellisen laadun vastaukset ja ryhmän opettaja   

(yksikön esimies vastaa ryhmä/perhepäivähoidossa) analysoi lasten ja vanhempien kyselyn vastaukset. 

Tämän jälkeen tuloksia käydään yhdessä läpi niin yksiköiden viikkopalaverissa, tiimipalavereissa sekä 

varhaiskasvatuksen johtoryhmän palaverissa ja laaditaan tarvittavat kehittämissuunnitelmat. Loppuarviointi 

ja loppuyhteenveto laaditaan toukokuussa yhteistyössä ryhmän opettajan/vastuuhenkilön ja päiväkodin 

johtajan kanssa. Tämän jälkeen loppuarviointi toimitetaan nähtäväksi sekä varhaiskasvatuksen 

johtoryhmälle, kasvatuksen- ja opetuksen johtoryhmälle sekä hyvinvoinnin- ja palveluiden lautakuntaan.  

Tässä esitellyn suunnitelman lisäksi joka toinen vuosi tehdään koko varhaiskasvatusta (sekä kunnallista että 

yksityistä) koskeva iso asiakaskysely, jonka kysymykset päivitetään vastaamaan ajankohtaisia teemoja. 
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Liitteet: 

Liite 1 Varhaiskasvatuksen prosessien laatua kuvaavat kriteerit 

Liite 2 Varhaiskasvatuksen rakenteellista laatua kuvaavat kriteerit  

Liite 3 Varhaiskasvatuksen arvioinnin vuosikello 
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VARHAISKASVATUKSEN PROSESSIEN LAATUA KUVAAVAT KRITEERIT                    Liite 1 

 

Lomakkeessa on alussa kysymyksiä henkilökunnalle ja sen jälkeen huoltajille ja lapsille. 

 

Lomakkeen arviointiasteikko: 

1 = paljon tavallista alhaisempi 

2 = hieman tavallista alhaisempi 

3 = suunnitelman mukainen / normaali 

4 = parempi kuin suunniteltu 

5 = paljon parempi kuin suunniteltu  

 

Ympyröi vaihtoehto joka mielestäsi kuvaa parhaiten omalta osaltasi laatuindikaattorien 

toteutumaa.  Mikäli vastauksesi on 1, niin perustele vastauksesi. 

 

KYSYMYKSET HENKILÖKUNNALLE: 

 

1. HENKILÖSTÖN JA LAPSEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS       

Huomioitko jokaisen lapsen yksilönä? 
 
 

1 2 3 4 5 

Puhutko lapsille myönteiseen ja kannustavaan äänen sävyyn? 
 
 

1 2 3 4 5 

Varmistatko päivittäin, että jokainen lapsi saa lämpöä, kiintymystä ja 
hyväksyntää ryhmässä? 
 
 

1 2 3 4 5 

Oletko perehtynyt riittävästä lasten eri kehitysvaiheisiin? 
 
 

1 2 3 4 5 

Oletko lasten kanssa vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa tavalla, joka 
vastaa kunkin lapsen kehitystä? 

1 2 3 4 5 

Oletko lasten kanssa vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa tavalla, joka 
vastaa lapsen oppimisen valmiuksia? 
 
 

1 2 3 4 5 
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Toimitko sensitiivisesti siten, että havaitset lasten omat aloitteet ja 
reaktiot? 
 
 

1 2 3 4 5 

Tuetko lapsen osallisuutta ryhmässä? 
 
 

1 2 3 4 5 

Havainnoidaanko ryhmässä lasten kielellisen kehityksen tasoa? 
 
 

1 2 3 4 5 

Käytätkö kieltä monipuolisesti toimiessasi lasten kanssa? 
 
 

1 2 3 4 5 

Innostatko lapsia osallistumaan vuorovaikutukseen? 
 
 

1 2 3 4 5 

Saavatko kaikki lapset mahdollisuuden ilmaista itseään ja toiveitaan 
ryhmässä? 
 
 

1 2 3 4 5 

Huomioitko lasten erilaisia ilmaisun tapoja? 
 
 
 

1 2 3 4 5 

Käytätkö vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä? 
 
 
 

1 2 3 4 5 

     

2. PEDAGOGINEN SUUNNITTELU, DOKUMENTOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 

Arvioitko ja dokumentoitko ryhmän toimintaa?                                         
 
 

1 2 3 4 5 

Arvioitko omaa toimintaasi säännöllisesti?                                                  
 
 

1 2 3 4 5 

Kehitätkö toimintaa siten, että se tukee lapsen oppimista?                     
 
 

1 2 3 4 5 

Kehitätkö toimintaa siten, että se tukee lapsen kehitystä?                       
 
 

1 2 3 4 5 

Havainnoitko lapsia arjessa säännöllisesti ja                                                
systemaattisesti?                 
 

1 2 3 4 5 
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3. PEDAGOGINEN TOIMINTA JA OPPIMISYMPÄRISTÖT 

Varmistatko päivittäin, että toiminta on lapsille                                    
merkityksellistä, oppimaan haastavaa sekä innostavaa? 
 
 

1 2 3 4 5 

Otatko lapset mukaan suunnittelemaan pedagogista                         
 toimintaa? 
 

1 2 3 4 5 

Onko toiminta lapsen kehitystä edistävää?           
 
                                 

1 2 3 4 5 

Huomioitko jokaisen lapsen yksilönä?                                                     
 
 

1 2 3 4 5 

Huomioitko lasten vahvuudet?                                                                 
 

1 2 3 4 5 

Huomioitko tasapuolisesti lasten erilaiset kiinnostusten                     
kohteet?          
 
 

1 2 3 4 5 

Ovatko lasten perustoiminnot pedagogisesti tavoitteellisia?             
 
 

1 2 3 4 5 

Tukeeko arki lapsen omatoimisuuden onnistumista? 
 
 

1 2 3 4 5 

Tunnistatko lapsen yksilöllisen tuentarpeen?         
                                
 

1 2 3 4 5 

Saako lapsi tarvittaessa tukea monialaisesta yhteistyöstä?       
 
 

1 2 3 4 5 

Saatko riittävästi tietoa tuentarpeen menetelmiin?           
 
 

1 2 3 4 5 

Saatko riittävästi tukea lasten tuentarpeiden                                        
menetelmien toteutukseen? 
 
 

1 2 3 4 5 

Onko oppimisympäristönne suunniteltu yhdessä                                 
 lasten kanssa?  
 

1 2 3 4 5 

Kannustaako oppimisympäristönne lapsia leikkimään?         
 
              

1 2 3 4 5 
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Kannustaako oppimisympäristönne lapsia liikkumaan?      
 
                 

1 2 3 4 5 

Kannustaako oppimisympäristönne lasta luomaan ja                          
ilmaisemaan itseään?   
 
 

1 2 3 4 5 

Arvioitteko oppimisympäristön toiminnallisuutta                                
säännöllisesti? 
 
 

1 2 3 4 5 

Ovatko siirtymätilanteet ryhmässänne joustavia ja                            
johdonmukaisia? 
 

1 2 3 4 5 

Ovatko siirtymätilanteet kokonaisuudessaan lapsen                        
hyvinvointia ja oppimista tukevia? 
 
 

1 2 3 4 5 

 

4. JOHTAMINEN PEDAGOGISEN TOIMINNAN TASOLLA 

Vastaako yksikkösi johtaja koko varhaiskasvatusyksikön                               
pedagogiikan tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta johtamisesta?   
 
 

1 2 3 4 5 

Vastaako yksikön johtaja pedagogiikan arvioinnista                                       
ja kehittämisestä? 
 
 

1 2 3 4 5 

Mahdollistaako yksikön johtaja henkilöstön työssä oppimisen?                  
 
 

1 2 3 4 5 

Johtaako ryhmän opettaja / opettajat toimintaa pedagogisesti                                         
omassa tiimissä ja osallistaa koko tiimin henkilökunnan?      
 
 

1 2 3 4 5 

Johtaako opettajat toimintaa pedagogisesti                                                    
varhaiskasvatusyksikössänne ja osallistavatko koko henkilöstön? 
 
 

1 2 3 4 5 

Vastaako opettaja lapsiryhmän toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä?                                                                        
 
 

1 2 3 4 5 

Vastaako opettaja toiminnan suunnittelusta?                                                 
 
 

1 2 3 4 5 
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Vastaako opettaja toiminnan tavoitteiden toteutuksesta?                            
 
 

1 2 3 4 5 

Osallistuuko koko henkilöstö pedagogisen toiminnan                                                   
toteutuksen? 
 
 

1 2 3 4 5 

Osallistuuko koko henkilöstö pedagogisen toiminnan                            
arviointiin ja kehittämisen?   
 
 

1 2 3 4 5 

 

5. VERTAISVUOROVAIKUTUS JA RYHMÄN ILMAPIIRI 

Onko ryhmänne ilmapiiri lapsille turvallinen?                                             
 
 

1 2 3 4 5 

Onko ryhmänne ilmapiiri lapsille lämmin?          
                                           
 

1 2 3 4 5 

Onko ryhmänne ilmapiiri lapsia oppimaan innostava?                               
 
 

1 2 3 4 5 

Onko ryhmänne ilmapiiri lapsista välittävä?                                                
 
 
 

1 2 3 4 5 

Muodostatteko henkilöstönä yhdessä lasten kanssa ilmapiirin               
jossa kaikkien lasten mielekäs osallistuminen toteutuu?   
 
 

1 2 3 4 5 

Tuetko lasten ryhmätoimintaa esimerkein ja ohjaten?                              
 
 

1 2 3 4 5 

Rakennatko ryhmän toimintakulttuuria systemaattisesti siten               
että se edistää ja ylläpitää yhteenkuuluvuutta?   
 
 

1 2 3 4 5 

Tunteeko jokainen lapsi kuuluvansa ryhmään?   
 
 
 

1 2 3 4 5 

Tuetko työssäsi lasten monipuolisia kaverisuhteita?         
                          
 
 

1 2 3 4 5 
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Varmistatko että jokaisen lapsen on hyvä olla varhaiskasvatuksessa?   
 
 
 

1 2 3 4 5 

Tuntevatko lapset sen, että heitä arvostetaan sellaisina                           
kuin he ovat?   
 
 
 

1 2 3 4 5 

Tulevatko lapset ryhmässänne kuulluksi?       
 
 
 

1 2 3 4 5 

Onko ryhmään rakennettu ilmapiiri, joka sallii                                           
lasten yksilölliset erot?  
 
 
 

1 2 3 4 5 

Huomioitteko lasten eri kulttuurit ja uskonnot?         
                                 
 

1 2 3 4 5 

Tuetaanko ryhmässä lasten monikielisyyttä?       
 
 

1 2 3 4 5 

 

 

6. HENKILÖSTÖN KESKINÄINEN VUOROVAIKUTUS JA MONIALAINEN YHTEISTYÖ OMASSA 

LAPSIRYHMÄSSÄ 

Oletteko rakentaneet luottamuksellisen työilmapiirin?                             
 
 

1 2 3 4 5 

Onko vuorovaikutus arvostavaa?                                                                   
 
 

1 2 3 4 5 

Kunnioitetaanko ryhmässänne kaikkia työyhteisön jäseniä?                    
 
 

1 2 3 4 5 

Tunnistatko oman ammattiryhmäsi ja muiden ammattiryhmien             
 velvollisuudet ja vastuut?  
 
 

1 2 3 4 5 

Hyödynnättekö ryhmässä henkilöstön erilaista osaamista?                      
 
 
 

1 2 3 4 5 
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Tunnistetaanko ryhmässänne monialaisten yhteistyötahojen                 
vastuut ja osaaminen? 
 
 

     

 

 

7. HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJIEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS 

Oletko rakentanut luottamuksellisen suhteen vanhempiin?                    
 
 

1 2 3 4 5 

Näkyykö vuorovaikutuksessa vanhempien kunnioittaminen                    
lapsensa asiantuntijana?  
 
 

1 2 3 4 5 

Näkyykö vuorovaikutuksessa henkilökunnan                                              
ammatillinen osaaminen? 
 
 

1 2 3 4 5 

Oletteko mahdollistaneet huoltajien osallistumisen                                  
varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toimintaan, arviointiin sekä 
kehittämiseen?  
 
 
 

1 2 3 4 5 

Suunnitteletteko erilaisia kasvatusyhteistyön muotoja ja                         
toimintatapoja yhdessä huoltajien kanssa? 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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KYSYMYKSIÄ HUOLTAJILLE: 

Kysymyksiin vastataan joko kyllä tai ei. 

Mikäli vastaatte EI, perustelettehan vastauksen? 

Oletteko saaneet / osallistuneet varhaiskasvatuksen                             
suunnitteluun ja toimintaan?   
 
 

KYLLÄ         
 

EI 

Onko teillä hyvä luottamussuhde varhaiskasvatuksen                            
henkilökuntaan?  
 
 

KYLLÄ         
 

EI 

Näkyykö vuorovaikutuksessa henkilökunnan ammatillinen                  
tieto sekä taito?   
 
 

KYLLÄ         
 

EI 

Onko lapsesi kiinnostuksenkohteita huomioitu ryhmän                       
toiminnassa?  
 
 

KYLLÄ         
 

EI 

Saatteko tarpeeksi tietoa lapsenne ryhmän toiminnasta?                      
 
 

KYLLÄ         
 

EI 

Saatteko tiedon toiminnan sisällöstä ja siitä                                              
miksi mitäkin tehdään? 
 
 

KYLLÄ         
 

EI 

Onko ryhmän toimintaa dokumentoitu? 
 
 
 

KYLLÄ         
 

EI 

Mikäli vastasitte edelliseen KYLLÄ, niin mistä dokumentointi 
koostuu? 
 
 

KYLLÄ         
 

EI 

Mikäli lapsellasi on jokin tuentarve, niin                                                      
onko tuen tarpeeseen vastattu?  
 
 
 

KYLLÄ         
 

EI 

Oletteko saaneet riittävästi tietoa laaja-alaisesta                                    
yhteistyöverkostosta?  
 
 
 
 

KYLLÄ         
 

EI 
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Onko lapsesi helppo ja hyvä jäädä päiväkotiin?     
                                    
 
 

KYLLÄ         
 

EI 

Hyväksyykö henkilöstö lapsenne sellaisena kuin hän on?                       
 
 
 

KYLLÄ         
 

EI 
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KYSYMYKSIÄ LAPSILLE: 

Ympyröi                         tai     

OLEN HOIDOSSA :    PÄIVÄKODISSA        RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA 

                                    PERHEPÄIVÄHOIDOSSA 

Mikäli vastaus on  ☹, niin miksi? 

Viihdytkö päiväkodissa?                                                                             
 
 
 
 

 

 😊            ☹ 
 
 

Onko sinun hyvä olla päiväkodissa?                                                        
 
 
 
 

 

 😊             ☹ 
 

Kuuntelevatko aikuiset sinua päiväkodissa?                                            
 
 
 
 

 

 😊             ☹ 
 

Onko sinulla kavereita päiväkodissa?                                                         
 
 
 
 

 

 😊             ☹ 
 

Oletko sinä saanut esittää toiveita, mitä tekisitte päiväkodissa?            
 
 
 
 

 

 😊             ☹ 
 
 

Onko toiveitasi toteutettu?                                                                           
 
 
 
 

 

 😊             ☹ 
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RAKENTEELLISTA LAATUA KUVAAVAT KRITEERIT                             Liite 2 

  

 

Alussa kysymykset henkilökunnalle, lopussa huoltajille. Esikoulusta kouluun 

kysymyksiin vastaavat vain esikoulussa työskentelevät. 

 

1= paljon tavallista alhaisempi 

2= hieman tavallista alhaisempi 

3= suunnitelman mukainen / normaali 

4= parempi kuin suunniteltu 

5= paljon parempi kuin suunniteltu 

 

Ympyröi vaihtoehto joka mielestäsi kuvaa parhaiten omalta osaltasi kriteerien toteutumaa. Mikäli 

vastauksesi on 1 tai 2, niin perustele vastauksesi. 

 

YHTENÄINEN KOULUTUS- JA KASVATUSJÄRJESTELMÄ JA SIIRTYMÄT 

Paikallisella tasolla: 

Onko lapsen siirtyminen kotoa varhaiskasvatukseen sujuvaa? 
 
 

1 2 3 4 5 

Toteutuuko oppimispolun sujuvuus lapsen siirtyessä ryhmästä 
toiseen? 
 

1 2 3 4 5 

Toteutuuko tasa-arvoinen jatkumo lapsen siirtyessä ryhmästä 
toiseen? 
 

1 2 3 4 5 

Toteutuuko oppimispolun sujuvuus lapsen siirtyessä ryhmästä 
esiopetukseen? 
 

1 2 3 4 5 

Toteutuuko tasa-arvoinen jatkumo lapsen siirtyessä ryhmästä 
esiopetukseen? 
 

1 2 3 4 5 

Onko lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen sujuvaa? 
 
 

1 2 3 4 5 

Toteutuuko lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen 
tasa-arvoisesti? 

1 2 3 4 5 
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Pedagogisen toiminnan tasolla: 

Suunnitteletteko yhdessä lasten huoltajien kanssa lapsen turvallisuuden 
tunnetta tukevia käytänteitä lapsen siirtyessä kotoa 
varhaiskasvatukseen? 
 
 

1 2 3 4 5 

Suunnitteletteko yhdessä lapsen huoltajien kanssa lapsen oppimista 
tukevia käytänteitä lapsen siirtyessä kotoa varhaiskasvatukseen? 

1 2 3 4 5 

Suunnitteletteko yhdessä lapsen huoltajien, varhaiskasvatuksen sekä 
muiden ammattilaisten kanssa oppimista tukevia käytänteitä lapsen 
siirtyessä yksiköstä toiseen? 

1 2 3 4 5 

Suunnitteletteko yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen, muiden 
ammattilaisten sekä perusopetuksen ammattilaisten kanssa lapsen 
oppimista tukevia ja edistäviä käytänteitä lapsen siirtyessä 
esiopetuksesta perusopetukseen? 

1 2 3 4 5 

Suunnitteletteko yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen sekä muiden 
ammattilaisten kanssa lapsen hyvinvointia tukevia ja edistäviä 
käytänteitä lapsen siirtyessä yksiköstä toiseen? 

1 2 3 4 5 

 

 

LAPSIRYHMÄN KOKO JA RAKENNE 

Paikallisen ja pedagogisen toiminnan tasolla: 

Huomioidaanko lapsiryhmien rakenteessa ja koossa ensisijaisesti 
lapsen etu? 
 
 

1 2 3 4 5 

Huomioidaanko lapsiryhmien rakenteessa ja koossa ensisijaisesti 
lapsen hyvinvointi? 
 
 

1 2 3 4 5 

Huomioidaanko lapsiryhmien rakenteessa ja koossa ensisijaisesti 
lapsen oppimisen edistäminen? 
 
 

1 2 3 4 5 
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VARHAISKASVATUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖT 

Paikallisella ja pedagogisen toiminnan tasolla: 

Onko ryhmänne oppimisympäristö terveellinen (esim. hygienia-, ja 
melutaso, valaistus)? 
 
 

1 2 3 4 5 

Onko ryhmänne oppimisympäristö turvallinen (esim. 
turvallisuusohjeet, toimintakäytännöt, välineiden turvallisuus ja 
saatavuus)? 
 
 

1 2 3 4 5 

Onko ryhmänne oppimisympäristö monipuolinen (esim. oppimisen 
alueet huomioitu, lasten kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet 
huomioitu)? 
 
 

1 2 3 4 5 

Edistääkö ryhmänne oppimisympäristö lapsen oppimista (esim. 
erilaiset oppijat huomioitu, lasten kehitysvaiheet huomioitu)? 
 
 

1 2 3 4 5 

 

VARHAISKASVATUKSEN ARVIOINNIN JA KEHITTÄMISEN RAKENTEET 

Ympyröi vaihtoehto joka mielestäsi kuvaa parhaiten omalta osaltasi kriteerien toteutumaa. Mikäli 

vastauksesi on 1 tai 2, perustele vastauksesi. 

Vastaukset myös varhaiskasvatuksen johtoryhmältä alla oleviin kysymyksiin. 

Paikallisella tasolla: 

Onko varhaiskasvatuksen järjestäjällä arviointijärjestelmä, jolla 
varhaiskasvatuksen palveluja voidaan kehittää? 
 
 

1 2 3 4 5 

Onko varhaiskasvatuksen järjestäjällä arviointijärjestelmä, jolla 
varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa voidaan kehittää? 
 
 

1 2 3 4 5 

Onko varhaiskasvatuksen järjestäjän laatima arviointijärjestelmä 
selkeä? 
 
 

1 2 3 4 5 

Onko varhaiskasvatuksen laatima arviointijärjestelmä hyvin saatavilla? 
 
 

1 2 3 4 5 
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Onko yksityisillä palveluntuottajilla arviointijärjestelmää, jolla 
varhaiskasvatuksen palveluja voidaan kehittää? 
 

 

1 2 3 4 5 

Onko yksityisellä palveluntuottajalla arviointijärjestelmää, jolla 
varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa voidaan kehittää? 
 
 

1 2 3 4 5 

Osallistuuko varhaiskasvatuksen arviointiin kaikki varhaiskasvatuksen 
osapuolet, kuten toimijat organisaation eri tasoilla. lapset ja heidän 
huoltajansa ja päätöksentekijät? 
 
 

1 2 3 4 5 

Osallistuuko vahaiskasvatuksen kehittämiseen kaikki 
varhaiskasvatuksen osapuolet, kuten toimijat organisaation eri 
tasoilla, lapset ja heidän huoltajansa sekä päätöksentekijät? 
 
 

1 2 3 4 5 

 

 

VARHAISKASVATUKSEN TYÖAIKARAKENTEET JA –SUUNNITTELU 

VAKAJORY / TYÖAIKASUUNNITTELIJAT vastaavat myös alla oleviin kysymyksiin. 

Paikallisella tasolla: 

Linjataanko työaikarakenteita ja työaikojen suunnittelua siten, 
että henkilöstö voi toteuttaa suunnitelmallista 
varhaiskasvatusta hyödyntäen koulutuksensa ja osaamisensa 
parhaalla mahdollisella tavalla?   
 

1 2 3 
 

4 5 

Ohjataanko työaikarakenteissa ja työaikoja suunniteltaessa 
henkilöstö siten että he voivat toteuttaa suunnitelmallista 
varhaiskasvatusta hyödyntäen ammatillisen koulutuksensa ja 
osaamisensa parhaalla mahdollisella tavalla? 
 

1 2 3 
 

4 5 
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Pedagogisen toiminnan tasolla: 

Ovatko työaikarakenteet ja työajat sellaiset, että siinä 
huomioidaan ammatillinen osaaminen parhaalla mahdollisella 
tavalla? 

1 2 3 
 

4 5 

Ovatko työaikarakenteet ja työajat sellaiset, että siinä 
huomioidaan lasten etu? 

1 2 3 
 

4 5 

 

KYSYMYKSIÄ HUOLTAJILLE:  

Vastaukset   kyllä tai ei, mikäli vastasit ei niin perustele vastauksesi. 

Vaihtoehdoista ympyröi se vaihtoehto mikä koskee tällä hetkellä perhettänne. 

Onko varhaiskasvatusyksikön aloituskeskustelussa huomioitu lapsen 
siirtyminen kotoa varhaiskasvatukseen mahdollisimman sujuvaksi 
 
 

kyllä          ei 

Suunnitteletteko yhdessä aloituskeskustelussa varhaiskasvatuksen 
henkilöstön kanssa toimivia, lapsenne turvallisuuden tunnetta tukevia 
käytänteitä lapsen siirtyessä kotihoidosta varhaiskasvatukseen?   
 
 

kyllä           ei 

Suunnitteletteko yhdessä aloituskeskustelussa varhaiskasvatuksen 
henkilöstön kanssa toimivia, lapsenne oppimiseen liittyviä käytänteitä 
lapsen siirtyessä kotihoidosta varhaiskasvatukseen? 
 
 

kyllä            ei 

Suunnitteletteko yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä muiden 
ammattilaisten kanssa oppimista edistäviä käytänteitä lapsen siirtyessä 
varhaiskasvatuksen sisällä ryhmästä toiseen tai esiopetuksesta 
perusopetukseen? 
 
 

kyllä          ei 

Osallistutteko suunnitteluun lapsenne hyvinvointia tukevissa 
käytänteissä yhdessä varhaiskasvatuksen sekä muiden ammattilaisten 
kanssa lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksen sisällä ryhmästä toiseen tai  
esiopetuksesta perusopetukseen? 

kyllä          ei 

Oletteko saaneet riittävästi tietoa varhaiskasvatuspalveluista 
 
 

kyllä          ei 

Tiedättekö mitä kautta voitte antaa palautetta, (Reklamaatiot, kiitokset, 
kehittämisehdotukset jne.)? 
 
 
 

kyllä          ei 
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TILAPÄISEN VALIOKUNNAN KOKOUS 4.1.2021 

MUISTIO 6 / 2021 Valtuustosali klo 17.30 – 21.45  

Paikalla pj Seija Leinonen ja  

varsinaiset jäsenet: Teija Hitonen, Tero Lakka ja Aki Lilja  

FCG Jarmo Asikainen ja sihteeri Suvi-Jaana Aho  

Varapuheenjohtajaksi paikkakunnalta muuton vuoksi eronneen Pauliina Maukosen tilalle 

kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 14.12.2020 Juha Mutasen ja hänelle 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi Päivi Kvistin. Kumpikaan ei ollut paikalla eikä 

ilmoittanut esteestä.  

 

1. Edellisen kokouksen muistio 

Muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

 

2. Kyselyn tulosten tarkastelua kuulemisten perustaksi 

Johtoajatuksena on, että nykyiset toimielinten edustajat ja johtavat viranhaltijat arvioivat 

omaa työskentelyään kriittisesti ja kehityshakuisesti tarjoten kevään vaaleissa valituille 

luottamushenkilöille selkeät lähtökohdat hyvän hallintotavan toteutumiseksi seuraavalla 

valtuustokaudella.  

Kyselyn toteuttaneen FCG:n toimesta oli tehty alustava koonti vastauksista. 

Kokonaisvastausprosentti oli 79% ja se todettiin hyväksi tulokseksi.  

Valiokunta kävi yhdessä läpi kyselyn vastaukset puheenjohtaja Seija Leinosen 

valmisteleman yhteenvedon pohjalta.  

Päätettiin että puheenjohtaja lähettää kuultaville sähköpostitse ennakkoon tietoa 

haastattelun luonteesta. 

 

3. Kuulemisten työnjaosta päättäminen 

Kuulemishaastattelut suoritetaan kahden päivän aikana to 21.1. ja pe 22.1.2021 klo 8.30 

alkaen virastotalolla kunnanhallituksen huoneessa. Kaikki valiokunnan jäsenet osallistuvat 

mahdollisuuksiensa mukaan kuulemisiin. Kukin vuorollaan on päävastuussa noin tunnin 

kestävän haastattelun etenemisestä. Mikäli haastattelussa nousee esiin asioita, joiden 

käsittely vaatii enemmän aikaa järjestetään toinen kuulemistilaisuus myöhemmin. 

Haastattelut kirjataan ylös valiokunnan jatkotyöskentelyn pohjaksi kahden sihteerin Jenni 

Isopahkalan ja Suvi-Jaana Ahon toimesta. Haastatteluja ei liitetä osaksi raporttia.  

 

  



4. Kyselyn tulosten jatkoanalyysistä ja raportoinnin työnjaosta päättäminen 

Sovittiin, että jatkoanalyysiin palataan kuulemisten jälkeen. Todettiin lyhyesti, että raportti 

kirjoitetaan tiiviisti osin diagrammeilla havainnollistaen.  

Ulkoasun viimeistelyssä hyödynnetään kunnan viestintäasiantuntijaa Jenni Isopahkalaa ja 

viestinnän suunnittelijaa Pekka Selliä.  

 

5. Työsuunnitelman päivitys 

Liitteenä ajantasainen työsuunnitelma 

6. Muita asioita 

Todettiin ettei muita asioita ollut. 

7. Seuraava kokous 

Valiokunta kokoontuu virastotalolla seuraavan kerran ma 18.1.2021 klo 17.30 

 



Muuramen kunnan 
tilapäinen valiokunta

Valmistelun,  toimielinten päätöksenteon  ja päätösten oikeellisuuden 
sekä tarkastustoiminnan kokonaisuuden arviointi. 



Valiokunnan toiminta ja tehtävät
 Valiokunnan tehtävä ja työskentelyperiaatteet

• Tehtävän rajaus 
• Työskentelytapa ja työvastuut
• Luottamuksellisuus
• Muistioiden pitäminen ja julkisuus

 Valiokunnan työn kohteet 
• Hyvä hallinto – hallintolaki, kuntalaki ja  hallintosääntö
• Hyvä hallinto - hallintolaki
• Kantelut ja valitukset
• Arviointikertomukset 2017-2018 sekä hallituksen lausunto 

toimenpiteistä ja valtuuston päätökset 

 Valiokunnan arviointimenetelmät
• Dokumentit: hallintolaki, hallintosääntö sekä pöytäkirjat 
• Eri viranomaisten asiakirjat 
• Kyselyt eri toimijoille
• Eri tahojen kuulemiset 

 Valiokunnan tuki hallinnolta
• Kunnan asiantuntijoiden selvitysapu
• Kunnan sihteeriapu raportointiin
• Kuuntelemisen organisointituki

 Valiokunnan raportointi
• Valiokunnan toteamukset  ja ehdotukset
• Valiokunnan työn alustava esittely valtuustolle
• Kunnanhallituksen lausunto ja valtuusto käsittely
• Raportointitapa ja -muoto

 FCG:n tuki
• Kyselyn jäsentäminen, toteutus  ja raportointi

 Asiantuntijatuki
• Osallistumisen tapa ja  kokoukset



Hyvä hallinto – lainmukaisuus, toimintapa ja -kulttuuri

 Hyvän hallinnon toteutuminen ja hallinnon 
lainmukaisuus

• Kuntalaisten ja asianomaisten  kantelut 
• Valitukset, jotka eivät liity poliittiseen 

tarkoituksenmukaisuuteen

 Hallintosäännön mukaisen toiminnan arviointi
• Talouden hoito ja valtuuston asettamat tavoitteet
• Riskien hallinta
• Toimielinten valmistelu, esittely ja päätöksenteko

 Kunnanhallituksen toiminta valmistelevana ja 
toimeenpanevana elimenä

• Esittely hallituksessa ja esitykset valtuustolle
• Valtuuston päätökset hallituksen esitysten 

perusteella ja toimeenpanon toteutuminen

 Tarkastuslautakunnan toiminta
• Tarkastuslautakunnan rooli kuntalain ja 

hallintosäännön mukaan  
• Arviointikertomuksen huomiot vuosilta 2017, 2018 ja 

2019
• Kunnanhallituksen lausunnot toimenpiteistä
• Arviointikertomuksen käsittely valtuustossa

 Hyvinvointilautakunnan ja Muuramen Hyvinvointi 
liikelaitoksen  rooli

• Hyvinvointilautakunnan ja liikelaitokset johtokunnan  
roolit 



Tilapäinen valiokunta – Muuramen valtuuston päätös 28.9.2020
 Kunnanhallituksen piirissä on noussut kuluvan vuoden aikana tarve selvittää kunnan hallinnon ja päätöksenteon sekä 

tarkastustoiminnan tilaa ja näiden asioiden yhteensovittamista. Kunnassa on selkeästi erilaisia näkemyksiä siitä, 
millaisessa tilassa asioiden valmistelu ja päätöksenteko on. 

 Kokonaisuudessa nousee esiin etenkin asioiden valmistelu, toimielinten päätöksenteko ja päätösten oikeellisuus, sekä 
tarkastustoiminnan kokonaisuus. Sekä asioiden hoidon, että työrauhan saamiseksi olisi tarpeellista selvittää kunnan 
hallinnon kokonaisuutta tilapäisen valiokunnan toimesta. 

 Valtuusto päätti
1. asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnan hallinnon 

tarkastamista koskevaa asiaa;
2. valita tilapäiseen valiokuntaan (viisi) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen; 
3. nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; sekä                                        
4. että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä ja että asiat 

käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.”

 Valiokunnassa on viisi jäsentä ja varajäsentä. Varsinainen jäsenet: Pauliina Maukonen, Teija Hiltonen, Tero Lakka, Seija 
Leinonen ja Lilja Aki sekä varajäsenet: Juha Mutanen, Pekka Kupari, Ville Väyrynen, Suvi-Jaana Aho ja Pirkko Järvinen. 

 Tilapäinen valiokunta voi käyttää työssään apuna ulkopuolista asiantuntijaresurssia.



Projektin kulku 1
Vaiheet Tehtävä Toimenpiteet Aikataulu
Valiokunnan 
kokous 8.10.2020

Järjestäytyminen Sopiminen valiokunnan toimintatavat ja luottamuksellisuus
Aineiston kerääminen: 
Muistion laatiminen ja sihteeri

Valiokunnan 
kokous 
21.10.2020

Suunnittelu tehtävistä Kyselyn valmistelu 
Kanteluiden analysointi
Kuulemisten 
Väliraportti

4.11 ->

12/20

2-4.11.2020 Kyselyn suunnittelu Kyselyn jäsentäminen ja luonnos

Valiokunnan 
kokous 4.11.2020

Kyselyn työstäminen Kyselyn teemat ja kysymykset, vastaajat ja aikataulu

Kuulemisen suunnittelu Asiat, toimintatapa ja kuultavat

Kanteluiden tarkastelu Kanteluiden määrä ja sisältö

Kyselyn viimeistely Kyselyn viimeistely,
Vastaajien sähköpostiosoitteet
Kyselyn toteutus 16.11-7.12

Kysely Kyselyn raportti Kyselyn raportin julkistaminen ja esittely Maaliskuu-21

Kuuleminen Kuulemisten toteuttaminen Kuulemisten toteutus Tammikuu-21



Projektin kulku 2
Ajankohta Tehtävä Toimenpiteet Vastuut Aikataulu



Raporttipohja - luonnostelua
1.  Tilapäisen valiokunnan asettaminen ja tehtävä
2.  Tilapäisen valiokunnan työskentely
3. Kantelut ja valitukset
4. Hallintosäännön mukainen toiminta

4.1 Talouden hoito
4.1 Riskien hallinta
4.2 Toimielinten valmistelu, esittely ja päätöksenteko

5. Tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen yhteistyö ja vuorovaikutus
5.1 Tarkastuslautakunnan rooli kuntalain ja hallintosäännön mukaan
5.2 Tilintarkastajan rooli kuntalain ja hallintosäännön mukaan
5.3 Arviointikertomusten huomiot ja kunnanhallituksen lausunnot valtuustokaudelta
5.4 Arviointikertomusten käsittely valtuustossa

6 Kyselyjen toteutus ja tulokset
6.1 Luottamushenkilöt
6.2 Viranhaltijat
6.3 Kyselyjen johtopäätökset

7. Kuulemiset
8. Johtopäätökset – toteutus hallinnon toimivuudesta ja suositukset kehittämiseen



Liitteet



Tilapäinen valiokunta - Kuntalaki 35 §

 Kun 34 §:ssä tarkoitettu luottamushenkilöiden erottamista koskeva asia tai 43 §:ssä tarkoitettu kunnanjohtajan 
irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskeva asia on tullut vireille, valtuusto voi asettaa tilapäisen 
valiokunnan, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

 Tilapäinen valiokunta voidaan asettaa myös lausunnon antamista ja hallinnon tarkastamista varten. Tilapäisen 
valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

 Jos kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat esteellisiä hoitamaan kunnanhallitukselle 38 tai 39 §:n mukaan 
kuuluvia tehtäviä eikä kunnanhallitusta saada tästä syystä päätösvaltaiseksi, valtuuston tulee asettaa tilapäinen 
valiokunta, joka hoitaa niitä kunnanhallituksessa käsiteltäviä asioita, joita kunnanhallituksen jäsenten ja 
varajäsenten esteellisyys koskee. Tätä tehtävää varten asetetun valiokunnan jäsenten vaalikelpoisuuteen 
sovelletaan, mitä kunnanhallituksen jäsenten vaalikelpoisuudesta säädetään.

 Tilapäiseen valiokuntaan sovelletaan muuten, mitä kunnanhallituksesta säädetään. Tilapäisen valiokunnan 
toimikausi päättyy, kun sen asettamisen aiheuttaneiden asioiden käsittely kunnassa on päättynyt.



V Osa päätöksenteko – ja hallintomenettely - hallintosääntö
 15 luku  Kokousmenettely . 130 § Määräysten soveltaminen 

• Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten kokouksissa sekä soveltuvin osin 
toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 

• Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty. 

 147 § Esittelijät 

 Kunnanhallituksen esittelijästä määrätään 3 §:ssä. 

 Toimielinten esittelystä määrätään 27 ja 29 §:ssä  

 148 § Esittely 

 Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Vaalilaissa säädetyissä vaalitoimielimissä ja 
tarkastuslautakunnassa asiat päätetään kuitenkin puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

 Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään 
toimielimelle päätösehdotuksen. 

 Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esi- tyslistalla
olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. 

 Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päätä. 

 Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman vi- ranhaltijan
esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. 



Sisäinen valvonta ja riskien hallinta - Hallintosääntö

 Hallintosääntö 10 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta - 86 § Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan tehtävät 

 Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä
1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, 
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti 

sekä 
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä 

johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä. 

4. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kunnan toi- minnan laillisuus 
ja tuloksellisuus varmistetaan, 

5. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, 
johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta, 

6. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kunnan toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja 
kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä 
arvioidaan sekä

7. valmistelee sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otetta- van osion.



Hallinnon ja talouden tarkastus – kuntalaki 121§ tarkastuslautakunta
 Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. 

Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko 
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan 
taseessa on kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen 
talousarvioksi.

 Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja 
talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

 Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa 
esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi 
antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

 Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.



Tarkastuslautakunta -Hallintosääntö 

 9 § Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. 

 78 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta. Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja 
sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.  Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta 
johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.  Sisäinen 
valvonta on osa johtamista. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. 

 80 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi. Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, 
tarkastuslautakunnan on

• seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien 
suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilin-tarkastuksen kehittämiseksi, 

• huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen 
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä 

• tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

 Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen 
arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. 
Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista



Tilintarkastaja

 82 § Tilintarkastusyhteisön valinta 
• Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 

 83 § Tilintarkastajan tehtävät 
• Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä. 

 84 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 
• Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden 

valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa 
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. 

 85 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi 
• Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä. 
• Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kunnanhallitukselle 

annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi 
tarkastuslautakunnalle. 

• Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan 
tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla. 



TILAPÄISEN VALIOKUNNAN KOKOUS 18.1.2021 

MUISTIO 7 / 2021 Valtuustosali klo 17.30 – 21.20  

Paikalla pj Seija Leinonen ja varapj Juha Mutanen 

varsinaiset jäsenet: Teija Hitonen, Tero Lakka ja Aki Lilja  

FCG Jarmo Asikainen ja sihteeri Suvi-Jaana Aho  

 

1. Kokouksen avaus 

 

Valotettiin uudelle varapuheenjohtajalle Juha Mutaselle valiokunnan työskentelyn 

tämänhetkistä tilaa. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

           Muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

3. Kuulemisiin valmistautuminen 

Kaikki kuulemiset on saatu sijoitettua kahdelle päivälle to 21. ja pe 22.1. 2021      

klo 8.00-18.00. Aikataulu on tiukka mutta tarkoitus on pitää siitä selkeästi kiinni. 

Kullekin kuultavalle on varattu aikaa tunti ja mikäli tuo aika osoittautuu 

riittämättömäksi, jonkun henkilön osalta häntä kuullaan myöhemmin uudestaan.  

Lisäksi varataan mahdollisuus lisäkuulemisiin asiakokonaisuuksien niin 

vaatiessa.  

Sovittiin että kuulemisissa keskitytään niihin teemoihin, jotka kyselyaineiston 

perusteella herättivät tarvetta tarkennuksiin ja linjattiin niitä yhdessä. Puheenjohtaja 

työstää kyselyn vastausmateriaalista kuulemisiin kysymyspohjat.  

Vastausten perusteella valiokunta pyrkii jäsentämään vallalla olevaa 

toimintakulttuuria, suunnitelmallisuutta ja dokumentointia.  

Haastattelun loppuun varataan kuultavalle mahdollisuus vapaaseen sanaan 

aihealueeseen liittyen.  

4. Raportin laatimisen työnjaosta ja aikataulusta päättäminen 

Valiokunnan jäsenet työstävät materiaalia seuraavaan kokoukseen mennessä. 
Tavoitteena, että helmi-maaliskuun taitteessa toimitetaan raportti 
kunnanhallitukselle, joka lausuu siitä oman näkemyksensä ja antaa asian 
valtuustolle tiedoksi 29.3.2021 kunnanvaltuuston kokouksessa.  

5. Kokouksen päättäminen   
 
Päätettiin kokous klo 21.20 ja sovittiin seuraava kokous 4.2.2021 klo 17.30 
virastotalolla.  

 



TILAPÄISEN VALIOKUNNAN KOKOUS 4.2.2021 

MUISTIO 8 / 2021 Kunnanhallituksen huone klo 17.30 – 20.40  

Paikalla pj Seija Leinonen ja varapj Juha Mutanen 

varsinaiset jäsenet: Teija Hitonen, Tero Lakka ja Aki Lilja  

sihteeri Suvi-Jaana Aho  

 

 

1. Tervetuloa ja kuulumisia 

Puheenjohtaja toivotti jäsenet tervetulleiksi ja avasi kokouksen.  

Aluksi yhteistä pohdintaa kunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksista valiokunnan 

työskentelyyn ja loppuraporttiin. 

Todettiin yksimielisesti, että raporttiin kirjattavien johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten 

tavoitteena on antaa ehdotuksia selkeiksi suuntaviivoiksi, miten kunnassa hyvä hallinto 

toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuudessa. 

Henkilövaihdosten myötä avautuu luonteva mahdollisuus toimintakulttuurin muutokseen. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

Muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

 

3. Kuulemisten kirjausten tilanne ja nostoja asiasta / Suvi-Jaana esittelee 

Kirjaaminen kuulemispäivinä sujui hyvin. Aikataulu oli tiukka ja kahden sihteerin käyttö 

perusteltua, jotta saatiin luotettavasti ylös kuultavien vastaukset.  

Muistiinpanojen vertailussa ei noussut esille ristiriitaisuuksia, joita pitäisi jälkikäteen 

tarkistaa. Sihteeri laatii vastauksista tiivistykset kysymysotsikoiden alle. 

Keskusteltiin muutamien nostojen kautta kuulemisten myötä syntyneestä yleiskuvasta. 

 

 

4. Kuulemisten jälkikeskustelua 

Kuulemiset sujuivat hyvin aikataulussa ja vetovastuun vaihtaminen helpotti kysymysten 

esittäjien työtaakkaa. Intensiivinen työskentelytapa oli kuitenkin yllättävän raskas. 

Kaikkien kuultavien antama palaute itse kuulemistilanteesta oli positiivista.  

Ilmapiiriä luonnehdittiin asiaan keskittyneeksi ja turvalliseksi. 

 

 



5. Raportin kirjoittamisen runko ja aikataulu 

Sovittiin että kukin valiokunnan jäsen kirjoittaa vastuualueestaan tekstipohjaa ja lähettää 

sen sihteerille jatkotyöstettäväksi to 18.2.2021 mennessä. 

Valiokunnan kokouksessa ma 22.2.2021 tarkastellaan ja täydennetään raporttia yhdessä 

kappalejaotuksiltaan valmiin hahmotelman pohjalta. 

Tavoitteena on saada tekstiosa valmiiksi siten että kunnanhallitus voisi ottaa siihen kantaa 

ma 8.3.2021 kokouksessaan ja lopullinen ulkoasultaan viimeistelty raportti valtuuston 

kokoukseen ma 29.3.2021 

 

6. Seuraava kokous 

Ma 22.2.21 klo 17.30 virastotalolla. 

 

7. Muita asioita 

Kokouksessa ei käsitelty muita asioita. 

 

 

 

 



TILAPÄISEN VALIOKUNNAN KOKOUS 22.2.2021 

MUISTIO 9/2021 

Valtuustosali klo 17.30-20.40 

Paikalla pj Seija Leinonen, varapj Juha Mutanen sekä                                                                        

varsinaiset jäsenet: Teija Hitonen, Tero Lakka ja Aki Lilja 

Jarmo Asikainen FCG ja Sihteeri Suvi-Jaana Aho                           

 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Seija Leinonen avasi kokouksen klo 17.30.  

Todettiin läsnäolijat. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

 

Muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

 

 

3. Raportin työstämistä 

 

Käytiin yhdessä läpi aineistoa ja hahmotelmaa raportiksi. 

Sovittiin, että kyselyn keskeisistä vastauksista laaditut palkkikaaviot 

sisällytetään varsinaiseen raporttiin. Diagrammien avulla laajakin 

asiakokonaisuus on tiivistetysti ja selkeästi esitettävissä. 

 

Pohdittiin luottamuksellisuuden takaamista sekä avovastausten yhteenvetojen että 

kuulemisten osalta.  

 

Todettiin, että raporttiin kertyy paljon materiaalia.  

Alun johdannon tulee olla tiivis ja asiapitoinen kuten  

loppuosan yhteenvedon johtopäätöksineen. 

Osa aineistosta raporttiin liitteinä.  

  

Kyselyjen ja haastattelumateriaalin perusteella valiokunnalle on muodostunut 

käsitys käytössä olevista toimintatavoista Muuramen kunnan hallinnossa.  

Tuohon tilannekuvaan pohjaten raporttiin kirjataan valiokunnan suosittamia 

kehittämiskohteita.  

 

 

 

 

 



4. Aikataulutusta 

 

Todettiin ettei aineisto ennätä kunnanhallituksen kokoukseen 8.3.2021 

kuten oli alustavasti aikataulutettu. 

Pyritään kirjoittamisvastuuta edelleen hajauttamalla työstämään materiaali 

kunnanhallitukselle 22.3.2021 kokoukseen ja  

valtuustolle alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 23.3.2021. 

Selvitetään raportin viimeistelyyn liittyvät yksityiskohdat.  

 

5. Muut asiat 

 

Muita erillisiä asioita ei ollut. 

 

6. Seuraavasta kokouksesta sopiminen 

 

Sovittiin virastotalolle kokous seuraavalle viikolle tiistaiksi 2.3.2021 klo 17.00 



TILAPÄISEN VALIOKUNNAN KOKOUS 2.3.2021 

MUISTIO 10/2021 

Kunnanhallituksen huone klo 17.00-22.15 

Paikalla pj Seija Leinonen, varapj Juha Mutanen sekä                                                                        

varsinaiset jäsenet: Teija Hitonen, Tero Lakka ja Aki Lilja 

Jarmo Asikainen FCG ja Sihteeri Suvi-Jaana Aho           

 

1.  Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Seija Leinonen avasi kokouksen klo 17.00 

Todettiin läsnäolijat  

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

 

Muistio hyväksyttiin muutoksitta. 

 

3. Raportin työstämistä 

 

Raportti on alkanut hahmottua ja sisällöt ovat pääpiirteissään valmiita. 

Todettiin, että aikaisemmin sovitusta kolmiportaisesta suositusten esitystavasta on 

luovuttu ja suositukset ryhmitellään raportin loppuun aiheotsikoiden alle.  

Sovittiin asiakokonaisuuksista, jotka tulevat raporttiin liitteinä.  

 

Illan aikana raportin tekstiosat käytiin kohta kohdalta yhdessä läpi.  

 

4. Aikataulua ja raportin viimeistelyä 

 

Muuramen kunnan viestinnän suunnittelija Pekka Sell viimeistelee raportin ulkoasun 

Materiaali tulee toimittaa hänelle ke 10.3.2021 mennessä, jotta se on valmiina 

liitettäväksi kunnanhallituksen kokousaineistoon to 18.3.2021. 

Puheenjohtaja esittelee raportin kunnanhallituksen kokouksessa ma 22.3.2021 

ja alkuperäisen suunnitelman mukaisesti esittely valtuustossa ma 29.3.2021 

 

5. Muita asioita 

 

Muut asiat siirtyivät seuraavaan kokoukseen 

 

6. Seuraava kokous  

 

Seuraava kokous virastotalolla ma 8.3.2021 klo 17.00  
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