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TILAPÄINEN VALIOKUNTA – ARVIOINTIRAPORTTI

1. Esipuhe
Tilapäiseen valiokuntaan valittuina valtuutettuina otimme tehtävämme vastaan 
luottavaisin mielin tiedostaen kuitenkin tehtävän monisyiset haasteet. Keskityimme 
tarkastelemaan hallinnon lainmukaisuutta ja hyvän sisäisen hallinnon toteutumista 
sekä tarkastustoimintaa kuluvasta valtuustokaudesta vuosien 2017-2020 aikana. Sel-
vitys rajattiin koskemaan kunnanhallitusta, lautakuntia ja johtoryhmän jäseniä.

Tutustuimme hallinnon säädöksiin, kirjallisiin asiakirjoihin ja kävimme läpi tilintar-
kastuskertomukset ja tilinpäätösten sisäistä valvontaa koskevat asiakirjat. Laadimme 
laajan kyselyn lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan sekä kunnanhallituksen 
jäsenille ja johtoryhmälle. Analysoimme kyselyn tulokset ja henkilökohtaisissa kuu-
lemisissa saimme tarkennuksia lautakuntien ja liikelaitoksen johtokunnan puheen-
johtajilta, kunnanhallituksen puheenjohtajalta, johtoryhmän jäseniltä, liikelaitoksen 
johtajalta ja tilintarkastajalta. 

Edellä kuvattuun prosessiin, saatuihin tietoihin ja havaintoihin perustuen keskuste-
limme valiokunnassa lukuisia tunteja luodaksemme kokonaiskuvan hallinnosta ja 
löytääksemme ehdotuksia epäkohtien korjaamiseksi.   

Saamiemme tietojen mukaan kaksi lakien edellyttämää hallinnollista suunnitelmaa 
on valmistelussa, eikä niitä ole vielä saatu asianomaiseen käsittelyyn. Sen sijaan kun-
talaisten oikeuksiin tai palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä suunni-
telmapuutteita ei ole tullut tietoomme. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuk-
sessaan huomauttanut eri asioista kunnanhallituksen lausunnossaan esittämien 
toimenpiteiden hitaasta toteuttamisesta. Valtuustokauden lopussa puutteet on kui-
tenkin korjattu. Yhteenvetona toteamme kunnan hallintoa hoidetun lainmukaisuu-
den näkökulmasta lakien ja kunnanvaltuuston päätösten edellyttämällä tavalla.

Hallinnon hoitamisesta Muurame ei ole vielä saavuttanut täyttä kymppiä, mutta laa-
jalti asioiden valmistelua, esittelyä ja päätöksentekoa sekä puheenjohtamista pide-
tään asianmukaisena ja toimivana. 

Vahvistaaksemme yhdessä tekemisen Muurame -henkeä tarvitsemme lisää erityisesti 
hallinnon läpinäkyvyyttä sekä panostuksia kaikkien osaamisen hyödyntämiseen ja 
osallistavaan ja toista arvostavaan kanssakäymiseen niin luottamushenkilöiden kuin 
koko henkilöstön kesken. 

Muuramessa 10.3.2021

Tilapäisen valiokunnan puolesta,

Seija Leinonen 
puheenjohtaja
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2. Tilapäisen valiokunnan asettaminen ja 
      tehtävät

Muuramen valtuusto päätti 28.9.2020 asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoi-
tetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnan hallinnon tarkastamista koske-
vaa asiaa. 

Perusteluina tilapäisen valiokunnan tarpeelle todettiin, että 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 päätök-
senteko 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. 

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnan-
hallituksen lausunto.

Valtuusto valitsi yksimielisesti tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin  
henkilökohtaisen varajäsenen.

 Varsinainen jäsen: varajäsen:

 Maukonen Pauliina  14.12.2020 saakka Juha Mutanen

 Mutanen Juha              14.12.2020 alkaen Päivi Kvist   14.12.2020 alkaen

 Hitonen Teija Kupari Pekka

 Lakka Tero Väyrynen Ville

 Leinonen Seija Aho Suvi-Jaana

 Lilja Aki Järvinen Pirkko

             

Tilapäinen valiokunta on käyttänyt asiantuntijana HTM/kehitysjohtaja Jarmo Asikaista, 
FCG Finnish Consulting Group Oy.  Sähköisten kyselyjen teknisestä toteuttamisesta 
ja raportoinnista vastasi HTM/johtava konsultti Anni Antila, FCG Finnish Consulting 
Group Oy. FCG:n asiantuntijuuden hyödyntäminen on organisoitu USO (Uuden Suku-
polven Organisaatiot) -hankkeen kautta.
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3. Tilapäisen valiokunnan työskentely
Laajan tehtävänannon tavoitteeseen on pyritty monipuolisella ja huolellisella työllä 
perustehtävän mukaisesti.  Valiokunnan toimintatapa on ollut avointa ja vuorovaikut-
teista tiimityötä. 

Tehtäviä on jaettu jäsenten kesken, mutta kaikkien tehtäväalueiden yhteenvedot, joh-
topäätökset ja suositukset on työstetty yhdessä. 

Valiokunta on pitänyt kokouksen 11 kertaa ja toteuttanut kuulemiset 2 päivän aikana. 
Kokouksista on laadittu muistiot. 

Kokouspäivät vuonna 2020: 8.10, 21.10, 4.11, 19.11 ja 7.12.

Kokouspäivät vuonna 2021: 4.1, 18.1, 4.2, 22.2, 2.3 ja 8.3.

Kuulemiset: 21. ja 22.1.2021.

Ensimmäiseen tapaamiseen kutsuttiin sekä varsinaiset että varajäsenet. Tuolloin pää-
tettiin, että sihteerinä toimii joku valiokuntaan valituista ja Suvi-Jaana Aho kutsuttiin 
tehtävään.

Yhteisten tapaamisten teemoja olivat perehtyminen hallintoa sääteleviin asiakirjoihin, 
sääntöihin ja dokumentteihin, tehtävänannon rajaaminen ja toimintatavoista sekä ai-
neiston keruukäytännöistä sopiminen, kyselyn ja kuulemisten valmistelu sekä kootun 
aineiston analysointi ja koostaminen raportiksi. Valiokunta sitoutui erityiseen luotta-
muksellisuuteen jäsenten kesken ja kuulemisiin liittyen. 
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4. Hallinnon lainmukaisuus
Osana saamaansa toimeksiantoa tilapäinen valiokunta on selvittänyt Muuramen kun-
nan hallinnon lainmukaisuutta. Selvitys on rajattu koskemaan kuluvaa valtuustokautta 
eli tilikausia 2017-2020. Selvitys on rajattu koskemaan kunnanhallitusta, lautakuntia ja 
johtoryhmän jäseniä.

Selvitys on tehty kirjallisen asiakirja-aineiston perusteella. Tilapäinen valiokunta on 
pyytänyt Muuramen kunnalta tiedot kaikista kuluvalla valtuustokaudella tehdyistä 
oikaisuvaatimuksista, valituksista, kanteluista, oikeudenkäynneistä ja muista proses-
seista, jotka liittyvät johtoryhmän jäsenten, esittelijöiden, lautakuntien ja kunnanhal-
lituksen toimintaan tilikausilla 2017-2020. Lisäksi tilapäinen valiokunta on käynyt läpi 
valtuustokauden tilintarkastuskertomukset ja tilinpäätösten sisäistä valvontaa koske-
vat osiot.

Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hy-
vän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös 
(Kuntalaki 124 §). Tilintarkastajan on tarkastettava muun muassa, onko kunnan hallin-
toa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Tilintarkastuskertomuksista käy ilmi, että tilikaudelta 2017 annetun tilintarkastusker-
tomuksen mukaan kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukai-
sesti. Kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on tilintarkas-
tuskertomuksen mukaan järjestetty asianmukaisesti. 

Tilikaudelta 2018 annetun tilintarkastuskertomuksen mukaan kunnan hallintoa on 
hoidettu lakien ja valtuuston päätösten mukaisesti.  Kunnan sisäinen valvonta ja riski-
enhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti. Kunnan sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan ohjeet kehotettiin uusimaan.

Tilikaudelta 2019 annetun tilintarkastuskertomuksen mukaan vuoden 2019 tilinpää-
töksen ei voida kaikilta osin katsoa täyttävän kuntalain 14, 110 ja 113 §:ien vaatimuksia. 
Muilta osin kunnanhallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Tilin-
tarkastuskertomuksessa todettiin lisäksi, että kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan perusteet oli hyväksytty valtuustossa 11.11.2019, joten niitä ei ole voitu noudattaa 
tilikaudella 2019.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen sisäistä valvontaan koskevan osion mukaan vuonna 2017 
tuli esiin talouden osalta yksi rikolliseen toimintaan liittyvä väärinkäytös, jossa kuntaa 
erehdytettiin väärennetyillä laskutiedoilla useamman laskun osalta. Kolmesta laskusta 
yksi oli mennyt maksuun tekijätahon tilille asti ja sen myötä syntyi hiukan yli 5 000 
euron tappio kunnalle. Kahden muun tilisiirron varat saatiin palautettua takaisin kun-
nan tilille ennen varojen katoamista. Tapauksesta tehtiin rikosilmoitus ja käräjäoikeus 
antoi tuomion kokonaisuudesta, johon myös tämä tapaus liittyi. Tämän lisäksi kun-
nalta yritettiin eri viranhaltijan nimillä tekaistujen sähköpostiosoitteiden avulla anoa 
pikaisia tilisiirtoja, mutta näistä yksikään yritys ei onnistunut tai aiheuttanut kunnalle 
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tappioita. Toimintaa on hoidettu pääsääntöisesti voimassa olevia lakeja noudattaen. 
Vuoden 2017 aikana tuomioistuinten käsittelyssä on ollut vain etuostoa koskevia va-
lituksia päätöksistä. Toistaiseksi kaikki nämä valitukset ovat ratkenneet kunnan teke-
mien ratkaisujen mukaisina. 

Vuoden 2018 tilinpäätöksen sisäistä valvontaan koskevan osion mukaan toimintaa 
on hoidettu voimassa olevia lakeja noudattaen. Vuoden 2018 aikana tuomioistuinten 
käsittelyssä on ollut vain etuostoa koskeva valitus vuoden 2017 päätöksistä. Tämäkin 
päätös ratkesi kunnan tekemän ratkaisun mukaisena. Vuoden aikana ei ole tullut esille 
puutteita tai väärinkäytöksiä.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen sisäistä valvontaa koskevan osion mukaan toimintaa on 
hoidettu voimassa olevia lakeja noudattaen. Vuoden 2019 aikana tuomioistuinten kä-
sittelyssä on ollut vain yksi viranhaltijapäätöstä koskeva valitusasia, jonka käsittely on 
edelleen kesken. Vuoden aikana ei ole tullut esille puutteita tai väärinkäytöksiä.

Tilapäisen valiokunnan Muuramen kunnalta saamien asiakirjojen ja tietojen mukaan 
kuluvalla valtuustokaudella ei ole annettu yhtään hallinto-oikeuden tai muun tuomio-
istuimen tai valvontaviranomaisen päätöstä, jossa kunnan toimielimen päätös olisi 
muuttunut tai jossa olisi tullut esiin mitään hallintoon liittyvää lainvastaista menet-
telyä.

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnan osalta kaavoituksesta on tehty kaksi va-
litusta, rakennusvalvonnasta kolme valitusta ja infrasta yksi valitus. Ympäristöluvista 
tai niiden muutoksista on tehty neljä valitusta.

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan osalta valitusviranomaisen käsittelyssä on 
ollut yksi oppilasasia Vaasan hallinto-oikeudessa ja yksi tehostetun palveluasumisen 
asia Valvirassa.

Markkinaoikeudessa on ollut vireillä valituksia Mäkelänmäen koulun suunnittelijan 
valinnasta.

Valtuuston päätöksistä on tehty yksi valitus koskien valtuuston 17.6.2020 tekemää 
päätöstä tilinpäätöksen hyväksymisestä. Asian käsittely on kesken.

Kunnanhallituksen 10.6.2020 tekemästä päätöksestä erityisopetuksen kehittämisestä 
on tehty oikaisupyyntö.

Tarkastuslautakunta on 25.5.2020 pyytänyt kunnanhallitukselta ja kunnanjohtajalta 
selvityksen tilintarkastuskertomuksessa esitetystä muistutuksesta. Kunnanhallitus 
on antanut vastineen 10.8.2020.

Kanteluasioista on ollut kaksi kappaletta. Toinen koski lasten ja nuorten hyvinvoin-
tisuunnitelman väliraportin käsittelyä ja toinen koulujen uskonnollista toimintaa ja 
siitä tiedottamista.
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5. Hallintolaki ja hyvän hallinnon perusteet
Muuramen hyvän hallinnon tilaa ja toimivuutta voidaan arvioida hallintolain säännös-
ten ja hallinnon hyvän hallinnon perusteiden lähtökohdista.

Hyvän hallinnon perusteista säädetään perustuslain 21§:ssä ja hyvän hallinnon perus-
säännökset ovat hallintolaissa. Hyvän hallinnon käsitteeseen kuuluu merkittäviä kan-
salaisten oikeudenmukaiseen kohteluun ja asianmukaiseen vallankäyttöön liittyviä 
julkisen vallan käyttäjään kohdistuvia vaatimuksia. Hyvän hallinnon vaatimukset so-
veltuvat aina tehtäessä hallintopäätöksiä tai käytettäessä muuten julkista valtaa. 

Hallintolain mukaan hyvän hallinnon edellytyksiä ovat hallinnon asianmukaisuus, pal-
veluperiaate, tehokkuus, yhdenvertaisuus ja puolueettomuus. 

Hyvän hallinnon käsitteeseen sisällytetään hallinnon yleiset oikeusperiaatteet: yhden-
vertaisuusperiaate, suhteellisuusperiaate, objektiviteettiperiaate, luottamuksensuoja-
periaate sekä tarkoitussidonnaisuuden periaate: 

• Yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että hallinnossa asioivia kohdellaan 
tasapuolisesti. 

• Suhteellisuusperiaate edellyttää, että julkista valtaa käytettäessä otetaan 
huomioon kohtuullisuuden vaatimus, että toteuttamiskeino mahdollisimman 
vähän rajoittaa yksityisen oikeuksia. 

• Objektiviteettiperiaate, että viranomaisen toimintaan eivät vaikuta epäasialliset 
vaikuttimet, ja että viranomaisen toiminta aina on puolueetonta (esteeellisyys) ja 
myös vaikuttaa sellaiselta kansalaisen näkökulmasta.  

• Luottamuksensuojaperiaatteen mukaan hallinnon asiakkailla on oikeus odottaa 
ennakoitavaa ja johdonmukaista ratkaisulinjaa, joka ei yllätyksellisesti tai 
takautuvasti muutu.  

• Tarkoitussidonnaisuuden periaate edellyttää yleisesti, että viranomaiselle 
lainsäädännöllä annettua julkista valtaa käytetään siihen tarkoitukseen, johon se 
on tarkoitettu.  

• Julkisuusperiaatteen lähtökohtana on, että kaiken julkisen toiminnan tulee olla 
avointa ja läpinäkyvää.  Julkisuusperiaatteesta on säädetty perustuslain tasolla, 
minkä lisäksi hallinnon julkisuutta säätelee julkisuuslaki. 

• Palveluperiaate edellyttää, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon 
palveluita ja asioimista koskevaa tarpeellista neuvontaa sekä tiedottamista 
palveluista.

• Hyvän kielenkäytön vaatimus hallintolaissa edellyttää, että viranomaisen 
on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä esimerkiksi 
hallintopäätöksissä, tiedotteissaan ja asiakaspalvelutilanteissa. 
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6. Kuntalaki ja hallintosääntö
Valtuuston toimeksiannon mukaan tilapäisen valiokunnan on arvioitava missä tilassa 
ovat etenkin asioiden valmistelu, toimielinten päätöksenteko ja päätösten oikeellisuus. 
Näitä asioita säädetään kuntalaissa ja Muuramen kunnan hallintosäännössä. 

6.1 Muuramen kunnan hallintosääntö

Kuntalain 90 §:ssä määritelty hallintosääntö on kunnan toiminnan keskeinen ohjaus-
väline strategian sekä talousarvion- ja suunnitelman ohella. Hallintosäännön teemat 
ovat kuntalaissa: hallinnon ja toiminnan järjestäminen, päätöksenteko ja hallintome-
nettely sekä valtuuston toiminta. 

Muuramen kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja ko-
kousmenettelyssä noudatetaan kunnan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole 
toisin säädetty. 

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon 
sekä muihin valtuuston päätöksiin. 

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siir-
tää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. 

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja lailli-
suuden valvonnasta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta 
ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäi-
sestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. 

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja 
muuta toimintaa sekä vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
Kunnanjohtaja päättää johtoryhmän koosta ja kokoonpanosta ja koollekutsumisesta 
(hallintosääntö 62§).

6.2 Taloudenhoito

Hallintosääntö määrittää kunnan taloudenhoidon puitteet kuntalain perusteella. Kun-
talain 110 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat 
kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa 
ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoit-
teet. Talousarvio on oikeudellisesti sitova, mutta taloussuunnitelma on vain ohjeellinen 
muilta osin kuin alijäämän kattamiseksi esitettyjen toimenpiteiden osalta.

Muuramen kunnan hallintosäännön 68 §:n mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa 
toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edel-
lyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen 
sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden ta-
voitteet. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä.
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Hallintosäännön 71§ mukaan talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä 
ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion 
noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan 
viranomaisia. 

Vuoden 2021 talousarvion luvussa ”Talousarvion sitovuus” on todettu, että käyttöta-
lousosassa valtuustoon nähden sitova määräraha on talousarvion määrärahakohdassa 
oleva kokonaismääräraha. Kokonaismäärärahaa ei saa ylittää ilman kunnanvaltuuston 
lupaa eikä käyttää muuhun kuin nimikkeen mukaiseen tarkoitukseen. 

Valtuustoon nähden sitovia kokonaisuuksia ovat hyvinvoinnin ja palveluiden lauta-
kunta, kunnan avustus liikelaitokselle, elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta sekä 
kunnanhalli-tus/tukipalvelut. Valtuuston nähden sitoville toimielinten strategisille 
tavoitteille, vaikuttavuustavoitteet ja tuotantotavoitteet, on talousarviossa määritelty 
mittarit ja vertailuarvo sekä toimenpiteet.  Toimielimille myönnetty kokonaismäärä-
raha on käytettävissä näiden kokonaisuuksien sisällä. Toimielinten tulee esittää sito-
vuustason muutoksesta huolimatta talousarviossa määrärahat tehtävittäin.

Hallintosäännössä määritellään (69§) talousarvion täytäntöönpano siten, että kunnan-
hallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuun-
nitelmansa. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimival-
taa alaiselleen viranhaltijalle. 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on päättää liikelaitokselle asetettavista 
toiminnan ja talouden tavoitteista.  Kuntalain 67 §:n mukaan liikelaitoksen johtokun-
nan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun 
mennessä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien sitovien tavoitteiden sekä 
meno- ja tuloerien mukaisesti. 

Kuntalain 120 §:n mukaan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kunnan 
ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana. Sen lisäksi kunnan 
liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan tai kuntayhtymän talousarviossa ovat: 1) 
kunnan tai kuntayhtymän pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman pa-
lautus kunnalle tai kuntayhtymälle; 2) korvaus kunnan tai kuntayhtymän sijoittamasta 
pääomasta; 3) kunnan ja kuntayhtymän toiminta-avustus kunnan tai kuntayhtymän 
liikelaitokselle.

Toiminnan ja talouden seuranta Muuramen kunnassa hallintosäännön 70 §:n mukaan 
edellyttää, että toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain ja rapor-
toivat siitä 2-3 kertaa vuodessa.  
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6.3 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallintosäännön 78 §:n mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään si-
ten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestel-
män. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta 
valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäinen valvonta on osa 
johtamista. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perus-
teista. Muuramen valtuusto on päättänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perus-
teet 11.11.2019.  

Kuntalain 39 § mukaan kunnanhallitus huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja ris-
kienhallinnan järjestämisestä. Muuramen hallintosäännössä 86 §:ssä on määritelty 
kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät. Kunnanhallitus 
vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä 
hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat. Muu-
ramen kunnan sisäisen hallinnan ohje ja riskienhallinnan suunnitelma on hyväksytty 
hallituksessa 21.12.2020. 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä mm. tiedot sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Hallin-
tosäännön 86 §:n 7.kohdan mukaan kunnanhallitus valmistelee sisäistä valvontaa ja 
riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion. 

Vuoden 2019 Muuramen kunnan toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä (1.5 Kun-
nan sisäinen valvonta ja riskienhallinta) on tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Johtopäätöksenä todetaan mm., 
että suurimpana riskinä kunnassa voidaan edelleen pitää henkilöriskejä tehtävien hoi-
dossa, koska osa avaintehtävistä ovat hyvin harvojen henkilöiden osaamisen varassa. 
Henkilövajetta on pystytty paikkaamaan tehtävien jakamisella ja osaamisen siirtä-
misellä myös varahenkilöille. Osaan palveluita on palkattu vakituisia varahenkilöitä, 
joille työtehtäviä voidaan osoittaa palvelun eri osista.

6.4 Toimielinten valmistelu, esittely ja päätöksenteko

Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan määräykset mm. päätöksenteko- 
ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista. 

Muuramen hallintosäännön 148 §:n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa 
viranhaltijan esittelystä. Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta 
valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen. Esittelijän eh-
dotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muutta-
nut esityslistalla 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 viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan 
ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
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6.5 Muuramen kunnan konserniohje ja hyvä hallintotapa

Hallintosäännön lisäksi kunnan ohjausasiakirjoja on konserniohje. Konserniohjeella 
varmistetaan valtuuston tytäryhteisölle asettamien tavoitteiden omistajapoliittisten 
linjauksien sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutus sekä määritel-
lään konsernin tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta. Kuntalain 14 
§:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. 
Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjetta sovelletaan kunnan tytär yhteisöjen sekä so-
veltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. 

Kuntalain mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;

2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;

3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden  
     turvaamisesta;

4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;

5) konsernin sisäisistä palveluista;

6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;

7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Muuramen kunnan konserniohjeen mukaisesti kuntakonsernin tavoitteellinen johta-
minen edellyttää, että palveluja kehitetään pitkäjänteisesti koko konsernin etu huomi-
oiden, toimintaa arvioidaan kokonaistaloudellisesti ja että samaa palvelua tuotetaan 
vain yhdessä konsernin osassa. Keskeisille palveluille on yhteiset toimintatavat ja -oh-
jeet. 

Kunnanvaltuusto päättää kuntastrategian, joka ohjaa myös konsernin toimintaa. Kon-
serniohje on osa kunnan johtamisjärjestelmää ja siinä noudatetaan hyvää hallintota-
paa. Hyvän hallintotavan tarkoituksena on varmistaa riittävä avoimuus, tulostietojen 
oikeellisuus, sisäinen ja ulkoinen valvonta, riskienhallinta sekä hyvä laskenta- ja kir-
janpitokäytäntö. Tehokas johtamis- ja hallintojärjestelmä edellyttää yhteisön johdon, 
tilintarkastajien ja omistajien välistä kiinteää vuorovaikutusta.
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7. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja
Valtuuston toimeksiannon mukaan tilapäisen valiokunnan on arvioitava tarkastustoi-
minnan tilaa ja hallinnon asioiden yhteensovittamista. 

Tarkastuslautakunnan rooli ja tehtävät on määritelty kuntalain 121§:ssä. Valtuusto 
asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin jär-
jestämistä varten.  Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla val-
tuutettuja. 

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 tarkoituk-
senmukaisella 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 noudatta-
mista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi sekä

6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön mää-
räyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuo-
delta 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. 

Kuntalain 121 §:n säännösten lisäksi tarkastuslautakunnan on Muuramen kunnan hal-
lintosäännön 80 §:n mukaan mm.  seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman 
toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtäviä ja tehtävä tarpeen 
mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.

Kuntalain 122 §:n mukaan tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja 
riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan 
tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää 
tai luovuttava siitä.

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastet-
tava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, 
kirjanpito ja tilinpäätös. 
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Tilintarkastajan on tarkastettava:

1) onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;

2) antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 
kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;

3) ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;4) onko kunnan sisäinen 
valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain 6 §:n mukaan tilintar-
kastustehtävää suorittaessaan tilintarkastajan on noudatettava julkishallinnon hyvää 
tilintarkastustapaa. Suomen tilintarkastajat ry on antanut suosituksen, jonka tarkoi-
tuksena on määrittää lain 6 §:n tarkoittamaa julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa. 
Julkishallinnon toiminta poikkeaa merkittävästi yritystoiminnasta, joten tilintarkas-
tajan tulee huomioida julkishallinnon erityispiirteet tilintarkastuksen suunnittelussa, 
toteuttamisessa ja tarkastuksen tulosten raportoinnissa. Tilintarkastuksessa tehtävien 
ratkaisujen ja johtopäätösten tulee perustua olennaisten asioiden ja osa-alueiden asian-
mukaiseen tarkastukseen ja havaintojen objektiiviseen arvioimiseen. Tilintarkastajan 
tarkastushavainnot perustuvat tosiasioihin ja tietolähteiden luotettavuus tulee varmen-
taa (Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa. Suomen tilintarkastajat ry:n suosituksia 
3/2020).

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslau-
takunnan antamia ohjeita, jolleivat ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkis-
hallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista 
tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintar-
kastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakun-
nalle.

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikau-
delta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitet-
tävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen 
toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuva-
paus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia 
tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastus-
kertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei 
voida kohdistaa valtuustoon. 

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuk-
sesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimen-
piteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty 
muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuva-
paudesta tilivelvollisille.
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7.1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset

Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomukset tilikausilta 2017–2019. 

Tilikauden 2017 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita 
Muuramen kunnan hyväksymän strategian mukaiseen toimintaan, kuntalaisten osal-
lisuuteen ja osallistumismahdollisuuksiin, erikoissairaanhoidon kustannusten ylitty-
miseen suhteessa talousarvioon ja konserniyhtiöiden tavoitteiden asetantaan talous-
arviossa ja tavoitteiden toteutumiseen tilinpäätöksessä.

Tilikauden 2018 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita sa-
moihin asioihin kiinnittäen lisäksi erityistä huomiota siihen, että kaikkien toimielin-
ten ja lautakuntien osalta ei ole vuoden 2018 talousarviossa asetettu valtuustoon näh-
den sitovia tavoitteita, joiden toteutumista voisi arvioida.

Tilikauden 2019 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti edelleen huo-
miota muun muassa siihen, ettei talousarviossa ole kaikkien toimielinten ja lautakun-
tien osalta talousarviossa asetettu valtuustoon nähden sitovia talouden ja toiminnan 
tavoitteita. Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, ettei valtuusto ole päättänyt Muu-
ramen Hyvinvointi liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteista. Tarkastuslau-
takunta kiinnitti huomiota myös siihen, että kunnan talousarvion ja tilinpäätöksen 
rakennetta ja esittämistapaa tulisi kehittää. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota 
myös siihen, että kunnan sisäinen valvonta, konsernivalvonta ja riskienhallinta saate-
taan kuntalain ja valtuuston päätösten edellyttämälle tasolle.

7.2 Kunnanhallituksen vastaukset arviointikertomuksiin

Kunnanhallitus on antanut vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksiin 
tilikausilla 2017-2019 ja valtuusto on hyväksynyt vastaukset mainituilta tilikausilta yk-
simielisesti.

Tilikautta 2017 koskevaan arviointikertomukseen antamassaan vastauksessa kunnan-
hallitus muun muassa totesi, ettei Muuramen kunnalla ole juurikaan keinoja vaikuttaa 
erikoissairaanhoidon kustannusten ylittymiseen suhteessa talousarvioon. Kunnanhal-
litus totesi myös, että kuntalaki ei sisällä määräyksiä talousarvion tavoitteista ja niiden 
mittaamisesta. Kunnanhallituksen vastauksen mukaan tarkastuslautakunnan konser-
nitavoitteille asettamat laatuvaatimukset ovat käytännössä mahdottomia toteuttaa tai 
ne jättävät runsaasti varaa tulkinnalle siitä, onko tarkastuslautakunnan määrittelemä 
tavoite toteutettu. Etenkin sen mittaaminen, että tavoitteet olisivat täydellisiä ja laa-
dukkaita on käytännössä mahdoton tehtävä.

Tilikautta 2018 koskevaan arviointikertomukseen antamassaan vastauksessa kunnanhal-
litus muun muassa totesi, että säilyttääkseen joustavan ja nopean päätöksentekokyvyn 
valtuustoa sitovat strategiset tavoitteet ei pidä olla yksityiskohtaisia vaan sellaisia, joilla 
on merkitystä kunnan kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. Toimialakohtaiset 
tarkemmat tavoitteet laaditaan ja käsitellään edelleen toimielimissä.
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Tilikautta 2019 koskevaan arviointikertomukseen antamassaan vastauksessa kunnan-
hallitus pahoitteli myöhäistä vastaamisajankohtaa ja myönsi, että arviointikertomuk-
sessa esitettyihin selkeisiin kysymyksiin vastaamista tulisi kiirehtiä, jotta ne voitaisiin 
käsitellä myös valtuustossa aikaisemmin. 

Arviointikertomuksen mukaisia talousarvion puutteita on korjattu talousarvioon 2020, 
joka on ollut ensimmäinen talousarvio, johon arviointikertomuksen puutteet oli voitu 
korjata. 

Kun valtuuston kokouksessa 12.11.2018 on päätetty vuoden 2019 talousarviosta, esitys-
listan liitteenä on ollut Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen talousarvio ja toiminta-
suunnitelma vuodelle 2019, joten valtuustolla on ollut käytössään talousarviota hyväk-
syessään myös sen toiminnan osalta sekä luvut että tavoitteet. Lisäksi kunnanhallitus 
korosti kuntalain (410/2015) 67 §:n menettelyä, jonka mukaisesti liikelaitoksen johto-
kunta hyväksyy liikelaitoksen talousarvion ja että kyseinen talousarvion valmistelupro-
sessi on tapahtunut vuoden 2018 aikana. 

Vuoden 2019 talousarviossa oleva liikelaitoksen avustus olisi voitu tuoda selkeämmin 
päätöksentekoon. Avustuksen määrä on kuitenkin ollut esillä hyvinvoinnin ja palvelui-
den lautakunnan kokouksessa 2.10.2018. Valtuusto on päättänyt liikelaitoksen avustuk-
sen määrästä TA2019 asiakirjan mukaisesti 12.11.2018. 

Päivitetty riskienhallintasuunnitelma tuodaan vastauksen mukaan kunnanhallituksen 
päätöksentekoon vielä tilivuoden 2020 aikana.

7.3 Tilintarkastuskertomukset

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomukset tilikausilta 2017-2019. Tilikausilla 
2017-2018 Muuramen kunnan tilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy:n JHT- 
tilintarkastaja Jorma Kesä ja hän on antanut tilintarkastuskertomukset 20.4.2018 ja 
17.5.2019. Jälkimmäisessä tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan ohjeet tulee uusia. Tilintarkastuskertomusten mukaan kunnan 
hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti ja niissä on esitetty vas-
tuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Tilikaudella 2019 Muuramen kunnan tilintarkastajana on toiminut TALVEA Julkishal-
linnonpalvelut Oy:n JHT, HT Jukka Vuorio ja hän on antanut tilintarkastuskertomuksen 
25.5.2020. Tilintarkastuskertomuksen mukaan vuoden 2019 talousarvio ja taloussuun-
nitelma vuosille 2020-2021 oli laadittu kuntalain vastaisesti, koska valtuustolle ei ole 
esitetty liikelaitokselle asetettuja toiminnan ja talouden tavoitteita. 

Edelleen tilintarkastuskertomuksen mukaan kunnanhallitus ei ole esittänyt talousarvi-
ossa valtuustoon nähden lainkaan sitovia toiminnallisia tavoitteita kunnanhallituksen 
ja hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan toimialueelle. Tilintarkastuskertomuksen 
mukaan muilta osin kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukai-
sesti. Tilintarkastuskertomuksessa on muistutus, jonka mukaan kunnanhallitus ei ole 
esittänyt valtuustolle kuntalain mukaista talousarviota vuodelle 2019 ja että vuoden 
2019 tilinpäätös ei sen vuoksi täytä kuntalain vaatimuksia. 
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Tilintarkastuskertomuksessa huomautetaan lisäksi, että sisäisen valvonnan perusteet 
on hyväksytty valtuustossa 11.11.2019 ja että sen vuoksi valtuuston päätöstä ei ole voitu 
noudattaa tilikaudella 2019. Tilintarkastuskertomuksessa ei esitetä tilinpäätöksen 
2019 hyväksymistä eikä vastuuvapauden myöntämistä kunnanhallitukselle eikä kun-
nanjohtajalle.

Muuramen kunnanvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt Muuramen kunnan tilin-
päätöksen tilikausilla 2017 ja 2018 ja myöntänyt vastuuvapauksen tilivelvollisille. 

Tilikauden 2019 osalta tilinpäätös hyväksyttiin ja tili- ja vastuuvapaus myönnetään ti-
livelvollisille mukaan lukien kunnanhallitus ja kunnanjohtaja äänestyksen jälkeen ää-
nin 28-5. Päätökseen sisältyi hallintosäännön 115 §:n mukainen toimenpidealoite, jonka 
mukaan valtuusto edellytti, että valtuuston puheenjohtajisto, tarkastuslautakunnan 
varsinaiset valtuutetut ja kunnanhallituksen puheenjohtajisto valitsee parlamentaari-
sesti työryhmän, joka valmistelee vuoden 2021 talousarvion tavoitteiston ja rakenteen 
tarkastuslautakunnan näkemysten pohjalta syyskuun 2020 loppuun mennessä.

7.4 Tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen yhteistyö  
        ja vuorovaikutus

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja ta-
louden tarkastusta koskevat asiat,  arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja 
talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjes-
tetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla, arvioida talouden tasapainotuk-
sen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, 
jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää,  huolehtia kunnan ja sen tytäryhtei-
söjen tarkastuksen yhteensovittamisesta, valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien 
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi 
sekä valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön 
määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Näiden tehtävien hoitaminen kuntalain mukaisesti edellyttää yhteistyötä ja hyvää 
vuorovaikutusta tarkastuslautakunnan ja kunnanhallituksen välillä. Tarkastuslauta-
kunnan arviointikertomuksista ja niihin annetuista kunnanhallituksen vastauksista 
käy ilmi, että nämä toimielimet ovat käyneet keskustelua erityisesti kunnan ja Muura-
men Hyvinvointi liikelaitoksen talousarvion tavoitteista ja niiden mittaamisesta ja ta-
lousarvion ja tilinpäätöksen rakenteesta. Toimielimet ovat käyneet keskustelua myös 
Muuramen kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilanteesta.

Kuluneella valtuustokaudella valtuusto on 11.11.2019 hyväksynyt sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan perusteet. Kunnanhallitus on 21.12.2020 hyväksynyt Muuramen 
kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen, jolla toimeenpannaan sekä 
ohjeistetaan kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Tarkastuslautakunta ja tilin-
tarkastajat olivat useamman kerran huomauttaneet sisäisen valvonnan perusteiden ja 
ohjeiden puuttumisesta.
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Tarkastuslautakunnalla ja kunnanhallituksella on koko kuluvan valtuustokauden ollut 
erilaiset näkemykset kunnan talousarvion ja tilinpäätöksen rakenteesta erityisesti val-
tuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteisen asettamisesta ja 
niiden mittaamisesta. Tarkastuslautakunta on huomauttanut näistä puutteista arvioin-
tikertomuksissaan useamman kerran ja tilintarkastaja tilivuodelta 2019 antamassaan 
tilintarkastuskertomuksessa. 

Hyväksyessään 17.6.2020 tilikauden 2019 tilinpäätöksen valtuuston päätökseen sisältyi 
toimenpidealoite, jonka mukaisesti perustettiin parlamentaarisesti työryhmä, joka val-
misteli vuoden 2021 talousarvion tavoitteiston ja rakenteen tarkastuslautakunnan nä-
kemysten pohjalta. Työryhmän tehtävään kuuluu talousarvion sisällön, toiminnallisten 
tavoitteiden ja mitattavien mittareiden kehittäminen.

Tilapäisen valiokunnan kunnanhallitukselle tekemien kirjallisten kysymysten vas-
tausten ja kuulemisten perusteella yhteistyö ja vuorovaikutus tarkastuslautakunnan 
ja kunnanhallituksen välillä ei ole toiminut parhaalla mahdollisella tavalla. Erityisesti 
kunnanhallituksen jäsenten enemmistö on kokenut, ettei kunnanhallituksen ja tarkas-
tuslautakunnan välillä ole luottamuksellista vuorovaikutusta. Kyselyn mukaan luotta-
muksellinen vuorovaikutus ei toimi myöskään kunnanhallituksen ja tilintarkastajan 
välillä.

Tilapäisen valiokunnan tietoon on tullut, että tarkastuslautakunnassa kuultavina olleet 
johtoryhmän jäsen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat halunneet kunnanhalli-
tuksen linjauksen mukaisesti tukihenkilön tarkastuslautakunnan kuulemistilaisuu-
teen. Tukihenkilön käyttämistä on perusteltu työturvallisuusnäkökulmalla.

Tilapäisen valiokunnan tietoon on edelleen tullut, että sekä tarkastuslautakunta ja että 
kunnanhallitus ovat esittäneet väitteitä, ettei toinen osapuoli ole toiminnassa noudat-
tanut lakia. Näitä keskusteluja on käyty myös valtuustossa kesällä ja syksyllä 2020 tilin-
päätöskokouksessa ja arviointikertomusta ja siihen annettuja vastauksia käsiteltäessä.
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8. Kysely luottamushenkilöille  
      ja johtoryhmälle 

Kyselylomakkeella kerättiin luottamushenkilöiden kokemuksia ja näkemyksiä kunnan 
hallinnon hoitamisesta meneillään olevan valtuustokauden aikana (2017-2020). Kysely 
kohdennettiin hyvinvoinnin ja palveluiden-, elinvoiman ja kasvun – ja tarkastuslauta-
kunnan sekä liikelaitoksen johtokunnan ja kunnanhallituksen varsinaisille jäsenille.

Kysymykset käsittelivät päätöksentekoa yleisesti sekä asioiden valmistelua, esittelyä 
ja päätöksentekoa. Kysymyksiä esitettiin kielen käytön ja käyttäytymisen epäasialli-
suudesta, häirinnästä ja syrjinnästä. (Epäasiallinen kohtelu ja häirintä termin kuvaus 
kyselyn aineistossa, Liite 1). Myös puheenjohtamista ja tarkastustoimintaa pyydettiin 
arvioimaan.  

Lisäksi johtoryhmälle oli sisällöllisesti erilainen kysely, jossa viranhaltijoita pyydettiin 
arvioimaan muun muassa asioiden esittelyä, johtoryhmän työskentelyä, yhteistyötä ja 
viestintää. 

Kaikkiin aiheisiin oli mahdollista vapaamuotoisesti kommentoida. Yksittäisen vas-
taajan tai toimielimen vastauksia ei raportoida. Määrällisiä vastauksia on raportoitu 
liitteessä.

Kysely toimitettiin 38 luottamushenkilölle, joista vastasi 30 (vastausprosentti 79) ja 
erikseen johtoryhmälle. Kyselyn vastaajien/kyselyn saajien määrät olivat seuraavat: 
hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta 6/9, elinvoiman ja kasvun lautakunta 8/9, 
tarkastuslautakunta 2/5, liikelaitoksen johtokunta 3/5, kunnanhallitus 11/9 ja johto-
ryhmä 6/7. Kyselyn vastaajamäärien perusteella vastausten tulokset ovat kattavia ku-
vaamaan Muuramen luottamushenkilöiden näkemyksiä sekä siten luotettavia tulkin-
tojen tekemiseen. 

Kunnanhallituksen jäsenten määrä on 9, mutta kyselyssä vastaajia oli 11. Tätä tulosta 
selittää hallituksen vaihtuvien jäsenten oma harkinta eli vastasivatko kunnanhallituk-
sen vai toisen toimielimen jäsenenä. 

Kyselylomake toteutettiin webropolsurveys-nettilinkin kautta 27.11-8.12.2020 välisenä 
aikana. Kyselyn teknisestä työstä ja tulosten koostamisesta vastasi johtava konsultti 
Anni Antila FCG:stä.  Kysely toteutettiin anonyymina eli vastauksia ei voitu yksilöidä. 
Tulokset toimitettiin tilapäisen valiokunnan käyttöön keskiarvoina, jakaumina ja va-
paamuotoisina vastauksina.   

Tilapäinen valiokunta päätti raportoida tulokset kaikkien vastaajien (30) vastausten 
mukaan eikä yksittäisten luottamus -toimielinten vastauksia raportoida erikseen. Joh-
toryhmän kyselyä käsitellään erikseen. Kyselyn tulokset, henkilökohtaiset kuulemi-
set ja vapaamuotoiset vastaukset muodostavat kokonaisuuden, josta tilapäinen valio-
kunta on pohdinnoissaan tuottanut johtopäätökset ja niiden perusteella suosituksia 
hyvän hallinnon kehittämiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi.  Määrällisiä tuloksia on 
esitetty kaavioina Liitteessä 2 Kyselyn taulukot.
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9. Kuulemiset
Tilapäinen valiokunta päätti kuulla henkilökohtaisesti Muuramen kunnan johtoryh-
män jäseniä, kunnanhallituksen puheenjohtajaa, lautakuntien puheenjohtajia ja tilin-
tarkastajaa. Valiokunta kuuli lisäksi Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen johtajaa ja 
johtokunnan puheenjohtajaa. 

Tilapäinen valiokunta päätti ennen kuulemisia kysymysten teemat erikseen johtoryh-
män jäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, lautakuntien puheenjohtajille ja ti-
lintarkastajalle käyttäen hyväkseen aikaisemmin sähköiseen kyselyyn saatuja vastauk-
sia. Näiden vastausten perusteella valiokunta oli saanut tietoa asioiden valmisteluun, 
esittelyyn ja päätöksentekoon liittyvistä ongelmakohdista, joita kuulemisilla haluttiin 
käydä syvällisemmin läpi eri näkökulmista. Kyselyyn saatujen vastausten perusteella 
haluttiin lisäksi esittää kuultaville tarkentavia kysymyksiä liittyen muun muassa toi-
mielinten keskinäiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Kuultaville varattiin lo-
puksi mahdollisuus tuoda oma-aloitteisesti esiin näkemyksiään, jotka liittyivät tilapäi-
sen valiokunnan toimeksiantoon.

Kuulemiset järjestettiin 21. ja 22.1.2021 Muuramen kunnan kunnanhallituksen tiloissa. 
Kuulemiset päätettiin pitää luottamuksellisina ja kuulemisista laadittiin muistiot valio-
kunnan sisäiseen käyttöön. Kunkin kuultavan kuulemiseen oli varattu aikaa noin puo-
litoista tuntia. Kuultavilta saadun palautteen mukaan kuulemisia pidettiin asiallisina ja 
hyvähenkisinä.

Tilapäinen valiokunta päätti, että kuulemisten tarkempaa sisältöä ei aineiston luotta-
muksellisuuden ja laajuuden vuoksi referoida lopulliseen valiokunnan raporttiin. Kuu-
lemisissa saatua tietoa on hyödynnetty yhdessä kyselyihin saatujen vastausten kanssa 
raportin johtopäätös- ja suositusosiossa.
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10. Johtopäätökset ja suositukset

10.1 Johtopäätökset

Valiokunnan tehtävänä oli arvioida Muuramen kunnan hallintoa kokonaisuutena. Toi-
meksiannon mukaan valiokunnan tehtävä oli erityisesti arvioida kunnan hallinnon ja 
päätöksenteon sekä tarkastustoiminnan tilaa ja näiden asioiden yhteensovittamista ja 
asioiden valmistelua, toimielinten päätöksentekoa ja päätösten oikeellisuutta sekä tar-
kastustoiminnan kokonaisuutta.

Tilapäinen valiokunta päätti lähestyä toimeksiantoa kahdesta näkökulmasta eli (a) ar-
vioimalla Muuramen kunnan hallinnon lainmukaisuutta ja (b) arvioimalla hyvän hal-
linnon periaatteiden toteutumista Muuramen kunnan hallinnossa ja päätöksenteossa.

Tilapäinen valiokunta päätti rajoittaa selvitystyön koskemaan kuluvaa valtuusto-
kautta. Edelleen selvitys rajattiin koskemaan johtoryhmän jäseniä, lautakuntien ja lii-
kelaitoksen johtokunnan esittelijöitä, lautakuntia ja liikelaitoksen johtokuntaa, kun-
nanhallitusta sekä tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastajaa. Kunnanjohtajan toiminta 
jouduttiin rajaamaan selvityksen ulkopuolelle, koska kunnanjohtajan sairausloman 
vuoksi häntä ei voitu kuulla.

10.2 Muuramen kunnan hallinnon lainmukaisuus

Tilapäinen valiokunta on arvioinut Muuramen kunnan hallinnon lainmukaisuutta 
käyttäen lähteenään tilintarkastuskertomuksia, tarkastuslautakunnan arviointikerto-
muksia ja kunnanhallituksen vastauksia arviointikertomuksiin sekä Muuramen kun-
nalta saatuihin selvityksiin hallintoon liittyvistä valituksista, oikaisuvaatimuksista, 
kanteluista ja muista vastaavista prosesseista.

Yleisellä tasolla tilapäinen valiokunta toteaa havaintonaan, että Muuramen kunnan 
hallintoa on hoidettu varsin hyvin lakien ja kunnanvaltuuston päätösten edellyttä-
mällä tavalla. 

Tarkastelujaksolla tilikausien 2017 ja 2018 tilintarkastuskertomukset eivät sisältäneet 
muistutuksia ja tilintarkastuskertomuksissa todettiin ilman varaumia hallintoa hoide-
tun lakien ja valtuuston päätösten edellyttämällä tavalla. 

Tilapäinen valiokunta kuitenkin toteaa, että tarkastuslautakunta oli toistuvasti kiin-
nittänyt huomiota sisäisen valvonnan tilaan. Tilintarkastuskertomuksessa tilikaudelta 
2018 oli myös kehotettu vahvistamaan kuntaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteet. Kuntalain 13§ tuli voimaan 1.6.2017, ja valtuuston tulee päättää kunnan ja 
kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Valtuusto päätti 
näistä perusteista vasta 11.11.2019 eli noin 2,5 vuotta kuntalain voimaantulon jälkeen.  
Kunnanhallitus on vahvistanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet 21.12.2020. 
Tilapäinen valiokunta toteaa, että vaikka kuntalaki ei sisällä määräyksiä missä aikatau-
lussa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista on päätettävä, kunnanhallituk-
sen esitys valtuustolle olisi ollut syytä tehdä nopeammalla aikataululla.
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Tarkastuslautakunta on useamman kerran kiinnittänyt arviointikertomuksessa huo-
miota talousarvion toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin ja tilintarkastuskerto-
muksessa tilikaudelta 2019 asiasta tehtiin muistutus. Tilintarkastuskertomuksessa kat-
sottiin, ettei tilinpäätös kaikilta osin täytä kuntalain vaatimuksia. Kunnanhallitus oli 
asiasta erimieltä katsoen, ettei kuntalaki sisällä määräyksiä talousarvion tavoitteiden 
sisällöllisiin vaatimuksiin mutta toteaa, että valtuusto on 17.6.2020 hyväksynyt tilinpää-
töksen tilikaudelta 2019 äänin 28-5 ja samalla myöntänyt vastuuvapauden tilivelvollisille.

Tilapäinen valiokunta toteaa, että valtuusto päättää kunnan talousarviosta (Kuntalaki 14 
§) ja talousarviossa ja -suunnitelmassa kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talou-
den tavoitteista (Kuntalaki 110 §). Tilapäinen valiokunta ei ota kantaa talousarvion toi-
minnan ja talouden tavoitteiden tarkempiin sisällöllisiin vaatimuksiin mutta toteaa, että 
Muuramen kunnanvaltuusto on hyväksynyt sekä valtuustokauden talousarviot ja tilin-
päätökset sellaisenaan. 

Muuramen kunnan hallinnon lainmukaisuuden yksi mittari on myös viranhaltioiden 
ja toimielinten toiminnasta ja päätöksestä tehtyjen valitusten, oikaisupyyntöjen ja kan-
teluiden lukumäärä ja niistä annetut ratkaisut. Tilapäisen valiokunnan arvion mukaan 
Muuramen kunnan viranhaltijoiden ja toimielinten päätöksistä on valitettu tai kanneltu 
kunnan kokoon ja väestömäärään nähden varsin vähän.

Edelleen tilapäisen valiokunnan tietoon ei ole tullut, että viranhaltioiden ja toimielinten 
päätöksiä olisi muutettu tai että tehdyt kantelut olisivat johtaneet moitteisiin viranhalti-
joita kohtaan. Tämä seikka vahvistaa tilapäisen valiokunnan näkemystä, että Muuramen 
kunnan hallintoa on hoidettu tilapäisen valiokunnan työssään saamansa aineiston mu-
kaan lakien ja valtuuston päätösten mukaisesti.

10.3 Asioiden valmistelu ja esittely

Johtoryhmän jäsenten kyselyn ja kuulemisten perusteella johtoryhmän työskentely on 
avointa ja keskustelevaa ja sen yhteistyö on erinomaista ja tehtyihin päätöksiin sitou-
dutaan hyvin. Johtoryhmä on myös kokenut, että johtoryhmän ja luottamushenkilöiden 
yhteistyö toimii hyvin. Johtoryhmän ja kunnanhallituksen yhteistyö toimii hyvin ja joh-
toryhmä saa kunnanhallituksen tuen. Johtoryhmä on kuitenkin kokenut, että yksittäis-
ten luottamushenkilöiden kohdalla on havaittu epäluottamusta johtoryhmän jäseniä 
kohtaan.

Osa johtoryhmän jäsenistä on kokenut, että kunnan johto on henkilömäärältään kapea 
ja alimitoitettu kunnan kokoon suhteutettuna. Tilanne on tullut selkeästi esille kunnan-
johtajan pitkän sairausloman aikana.

Osa johtoryhmän jäsenistä on kokenut, että yksittäiset luottamushenkilöt pyrkivät vai-
kuttamaan kunnan operatiiviseen toimintaan ja että kaikille luottamushenkilöille ei ole 
selvää, mikä on toimialajohtajille kuuluvaa operatiivista toimintaa ja mikä luottamus-
henkilöille kuuluvaa päätöksentekoa.
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Esittelijöinä toimivat johtoryhmän jäsenet ovat yleisellä tasolla tyytyväisiä asioiden val-
misteluun ja esittelyyn toimielimille. Kyselyissä ja kuulemisissa nousi kuitenkin esiin 
kysymys, että esiteltävät asiakokonaisuudet ovat usein laajoja suhteessa toimielinten 
jäsenille varattuun perehtymisaikaan.

Johtoryhmän jäsenet kertovat kyselyssä käyttävänsä ulkopuolisia asiantuntijoita muun 
muassa asioiden valmistelun tueksi, maakaupoissa EU -lainsäädäntöasioissa, henkilös-
tön ja luottamushenkilöiden koulutukseen sekä työterveyshuoltoon liittyvissä asioissa 
ja työnohjaukseen. Asiantuntijoita on käytetty muun muassa Kunnalliselta Työmarkki-
nalaitokselta, Kuntaliitolta ja Aluehallintovirastolta.  

Luottamushenkilöiden kyselyissä nousi esiin näkemys, että esittelijät eivät tuo aina 
riittävästi vaihtoehtoja esityksiinsä. Esittelijät taas näkevät, että vaihtoehtoja harkitaan 
asioiden valmistelussa ja että esitykset toimielimille ovat yksiselitteisiä päätösehdotuk-
sia. Erityisesti kuulemisissa nousi esiin ns. lähetekeskustelujen merkitys toimielimissä 
ennen varsinaisten esitysten tuomista päätöksentekoon. Kunnanhallitus käy selvityk-
sen mukaan usein lähetekeskusteluja kokouksissaan toisin kuin muut toimielimet.

Luottamushenkilöiden kyselyn mukaan osa luottamushenkilöistä (43 % vastaajista) 
ei tiennyt, mitä asioita toimielimessä parhaillaan valmistellaan. Tilapäinen valiokunta 
pitää tärkeänä, että Muuramen kunnassa toteutuu kuntalain 83 §:ssä säädetty luotta-
mushenkilöiden tiedonsaantioikeus. Lisäksi hyvään hallintoon kuuluu myös se, että 
toimielinten esittelijät tuovat aktiivisesti ja oma-aloitteisesti luottamushenkilöille tie-
toa tärkeistä valmistelussa olevista asioista jo ennen niiden käsittelyä toimielimissä. 
Toisaalta tilapäinen valiokunta pitää tärkeänä, että luottamushenkilöt eivät pyri vaikut-
tamaan viranhaltijoiden vastuulla olevaan kunnan operatiiviseen toimintaan.

Kyselyn mukaan luottamushenkilöillä on vahva luottamus (93 % vastaajista) esittelijöi-
den tietoihin ja taitoihin tehtävästä suoriutumiseen. 

Kuulemisissa tuli jossain määrin esille esittelijöiden epäselvä tehtävänjako Muuramen 
Hyvinvointi-liikelaitoksen johtokunnan ja Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan 
asioiden valmistelussa ja esittelyssä erityisesti sosiaalipalveluiden osalta. Palveluiden 
tilaajana toimivan lautakunnan esittelijä valmistelee tuottajana toimivalle johtokun-
nalle sosiaalipalveluiden asioista. Järjestely nähtiin kuitenkin kokonaisuutena toimi-
vaksi ja joustavaksi.
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10.4 Päätöksenteko toimielimissä

Kyselyssä ja haastatteluissa luottamushenkilöt ja johtoryhmä arvioivat nykyisessä or-
ganisaatiomallissa kunnan toimielimien tehtävien ja ratkaisuvallan toimivan parem-
min kuin aiemmassa. Nykyisen organisaatiorakenteen koetaan mahdollistavan te-
hokkaan yhteistyön eri sektoreiden välillä. Hyvinvoinnin- ja palveluiden lautakunnan 
vastuualuetta osa vastaajista pitää liian laajana, mikä liittyy viivästyneeseen sosiaali- ja 
terveyspalveluiden rakennemuutokseen.  

Johtoryhmän kyselyssä ja kuulemisissa kävi ilmi, että edellisellä valtuustokaudella hy-
väksytty kuntastrategia tunnistetaan päätöksenteon perustana mutta sen linkittymistä 
päätöksentekoon ei aina tiedosteta. Kuntastrategian toteutumisen valvomista johtoryh-
män jäsenet ohjaavat toimialoillaan vaihtelevan aktiivisesti talousarvion valmistelussa 
ja toimeenpanossa sekä seuraavat tavoitteiden toteutumista. Lakisääteisten suunnitel-
mien laatimisesta, päivittämisestä ja saattamisesta tiedoksi johtoryhmälle vastaa kukin 
johtoryhmän jäsen omalla toimialallaan, mutta tarpeen mukaan tehdään yhteistyötä ja 
pyritään huomioimaan paikalliset ohjeistustarpeet.  

Valtuustokauden alussa luottamushenkilöiden kuntastrategian päivittämiseen osallis-
tuminen on olennaista. Luottamushenkilöiden strategiatyö varmistaa strategian tavoit-
teisiin vaikuttamisen ja valtuustokauden aikana sen toimeenpanon kunkin toimieli-
men päätöksenteossa. Poliittisessa johtamisessa olennaista on, että kukin toimielin itse 
tiedostaa strategian linkittymisen päätöksentekoon, jotta päätökset olisivat strategiaa 
tukevia ja sen hengen mukaisia. Myös lakisääteisten suunnitelmien laadintaa ja päivit-
tämistä tulisi valiokunnan mielestä johdonmukaisemmin valvoa vahvistamaan muura-
melaisten palveluiden laatua, saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta valtakuntatasoisten 
ohjeistusten ja linjausten mukaisesti. 

Muuramen kunnassa on hyväksytty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 - 
2022. Sen sijaan terveydenhuoltolain mukaista valtuustokauden hyvinvointikertomusta 
ei ole vielä käsitelty valtuustossa. 

Kunnanhallituksen jäsenet ovat keskimäärin varsin tyytyväisiä asioiden valmisteluun ja 
esittelyyn kunnanhallituksen kokouksissa sekä päätöksentekoon kunnanhallituksessa. 
Kunnanhallituksessa asiakokonaisuudet ovat kyselyn mukaan kuitenkin laajoja ja niihin 
perehtymiseen varattu aika koetaan osittain liian lyhyeksi. Osa kunnanhallituksen jäse-
nistä kaipaisi myös enemmän vaihtoehtoja keskusteluun.

Muissa toimielimissä nousi kyselyn mukaan esille myös päätettävien asiakokonaisuuk-
sien laajuus suhteessa perehtymisaikaan ja vaihtoehtojen vähäisyys keskustelussa ja esi-
tyksissä.

Kuulemisissa nousi esille myös toive entisestään kehittää toimielinten toimintatapaa 
pitkäjänteisen suunnittelun osalta. Toimielimissä ei ollut käytössä varsinaista vuosikel-
loa vaan päätöksenteko eri asiakokonaisuuksien osalta on ajallisesti linkittynyt talous-
arvioprosessiin ja muihin vakiintuneisiin prosesseihin. Kuulemisten perusteella toimie-
linten puheenjohtajilla ja esittelijöillä oli halua kehittää vuosikelloa eri toimielimille ja 
sovittaa eri toimielinten vuosikelloja keskenään pitkäjänteisin päätöksenteon tueksi.
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Kyselyn perusteella toimielinten puheenjohtajat johtavat kokoukset kokousteknisesti 
hyvin ja hallintosäännön ja kuntalain mukaisesti (87 % luottamushenkilöistä). 

Kyselyn mukaan toimielinten puheenjohtajien kielenkäytössä tai muussa käytöksessä ei 
juurikaan esiinny epäasiallisuutta, häirintää tai syrjintää (87 % luottamushenkilöistä). 
Kyselyn mukaan toimielinten jäsenten kesken kielenkäytössä tai muussa käytöksessä ei 
juurikaan esiinnyt epäasiallisuutta, häirintää tai syrjintää (90 % luottamushenkilöistä). 
Liitteessä 1 on määritelty kyselyssä ja kuulemisissa käytetyt käsitteet kielen käytön ja 
käyttäytymisen epäasiallisuudesta, häirinnästä ja syrjinnästä.  

Tilapäinen valiokunta toteaa kuitenkin näkemyksenään, että kunnan missään toimin-
nassa ei saa esiintyä lainkaan epäasiallisuutta, häirintää eikä syrjintää. Mikäli sitä jossain 
toimielimessä esiintyy, toimielimen puheenjohtajan on siihen ehdottomasti puututtava.

10.5 Toimielinten yhteistyö ja vuorovaikutus

Tilapäisen valiokunnan suorittamien kuulemisten perusteella sille on syntynyt käsitys, 
että kunnanhallituksen ja lautakuntien sekä johtokunnan välinen yhteistyö ja keskinäi-
nen vuorovaikutus on ollut suhteellisen vähäistä. Toimielinten puheenjohtajat suhtau-
tuivat yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäämiseen positiivisesti.

Erityisesti toimielinten puheenjohtajat toivoivat toimielinten puheenjohtajien keskinäisiä 
tapaamisia kunnanhallituksen puheenjohtajan johdolla. Näissä tapaamisissa puheenjoh-
tajat voisivat vaihtaa tietoa ja ajatuksia ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät useamman 
tai kaikkien toimielinten toimintaan. Toimielinten puheenjohtajat saisivat näin parem-
man kokonaiskuvan kunnan asioiden kokonaistilasta ja asioiden valmistelun tilasta.

Kuulemisissa nousi esille myös ajatus siitä, että eri toimielinten puheenjohtajat voisivat 
olla läsnä toisten toimielinten kokouksissa erityisesti silloin kun käsittelyssä on oman 
toimielimen päätöksentekoon välittömästi tai välillisesti vaikuttavia asioita.

Kyselyssä ja kuulemisissa saadun tiedon mukaan johtoryhmä viestii lautakuntien 
asioita luottamushenkilöille puheenjohtajien välityksellä ja kokouksissa valmistelussa 
olevista ja päätettäväksi tulevista asioista. Kunnanhallitukselle tiedotetaan joka ko-
kouksessa kansilehtiasiana ajankohtaisista asioista. Erikseen tiedotetaan myös valtuus-
toryhmien puheenjohtajapalavereissa tulevista poliittista ohjausta vaativista asioista. 
Tarvittaessa luottamushenkilöille tiedotetaan myös sähköpostitse. 

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan ja Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen 
yhteistyötä ja vuorovaikutusta haluttiin myös selkeyttää ja tiivistää. Kuulemisissa 
nousi ajatuksia siitä, että lautakunnan ja johtokunnan puheenjohtajien keskinäistä 
yhteistyötä lisättäisiin ja että puheenjohtajat voisivat käydä enemmän toistensa toi-
mielinten kokouksissa. 

Tilapäinen valiokunta toteaa, että Muuramen Hyvinvointi -liikelaitos toimii tehokkaasti 
ja tuloksellisesti. Käytössä oleva tilaaja-tuottajamalli on joustava. Mikäli eduskunnassa 
käsittelyssä oleva sote-uudistus ei jostain syystä toteutuisi seuraavalla valtuustokau-
della, tilaaja-tuottajamallia on syytä kuitenkin kehittää edellä mainitun asioiden esit-
telyn prosessin selkiyttämiseksi.
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10.6 Tarkastustoiminnan tilanne

Tilapäisen valiokunnan suorittamaan kyselyyn vastasi tarkastuslautakunnan jäsenistä 
ainoastaan kaksi, mikä vaikeutti koko tarkastuslautakunnan näkemyksen arviointia. Ti-
lapäinen valiokunta kuuli tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja tilintarkastajaa, joh-
toryhmän jäseniä ja kunnanhallituksen puheenjohtajaa. Lisäksi tilapäinen valiokunta 
hyödynsi kyselyyn saatuja vastauksia.

Tilapäinen valionkunta toteaa, että tarkastuslautakunta on kuluvalla valtuustokaudella 
ja osittain myös edellisellä valtuustokaudella tarkastuskertomuksissaan kiinnittänyt 
huomiota oikeisiin asioihin erityisesti talousarvion tavoitteiden ja kunnan sisäisen val-
vonnan perusteiden ja tarkempien ohjeiden osalta. Kunnanhallitus on antanut tarkas-
tuskertomuksiin omat lausuntonsa, jotka valtuusto on aina yksimielisesti hyväksynyt.

Tarkastustoiminnan tilanne kärjistyi voimakkaasti, kun Muuramen kunnan tilintarkas-
taja vaihtui vuonna 2019. Uuden tilintarkastajan ja aikaisemman tilintarkastajan nä-
kemykset kunnan talousarvion ja tilinpäätöksen rakenteesta kuntalain näkökulmasta 
poikkesivat toisistaan ja uusi tilintarkastaja esitti tilikaudelta 2019 antamassaan tilintar-
kastuskertomuksessa, ettei tilinpäätöstä vahvisteta ja että kunnanhallituksen jäsenille ja 
kunnanjohtajalle ei myönnetä vastuuvapautta.

Tilapäinen valiokunta näkee merkityksellisenä valtuuston kokouksen 17.6.2020, jossa 
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta päätettiin.  Valtuusto hyväksyi tilin-
päätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille äänin 28-5. Yksi kunnanvaltuutettu 
on valittanut päätöksestä ja asia on vireillä hallinto-oikeudessa. Päätökseen liittyi edellä 
tässä raportissa mainittu toimenpidealoite.

Tarkastuslautakunta esitti valtuuston kokouksessa 16.11.2020 Muuramen kunnassa 
”erityistilintarkastuksen” teettämistä kunnan hallintoon ja talouteen sekä sisäiseen val-
vontaan ja riskienhallintaan vuosille 2016, 2017 ja 2018. Tarkastuslautakunta ei tuonut 
esityksessään esille yksilöityjä epäilyjä virheistä tai väärinkäytöksistä, joihin erityistilin-
tarkastuksella olisi haluttu selvyyttä. Valtuusto hylkäsi tarkastuslautakunnan esityksen 
äänin 26-6.

Tilapäinen valiokunta ei luonnollisestikaan voi ratkaista suhteellisen tulkinnanvaraista 
kysymystä talousarvion tavoitteiden yksilöinnistä ja niiden toteutumisen seurannasta. 
Tilapäinen valiokunta kuitenkin kiinnittää huomiota edustukselliseen ja demokraatti-
seen päätöksentekoon sekä päätöksiin sitoutumiseen. Valtuusto käyttää kunnissa ylintä 
päätösvaltaa ja vahvistaa muun muassa talousarvion ja hyväksyy tilinpäätöksen. Val-
tuusto päättää myös kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Tilapäinen valiokunta toteaa, että kunnan tilintarkastaja oli antanut ns. puhtaan tilin-
tarkastuskertomuksen tilikausilta 2016-2018 todeten, että kunnan hallintoa oli hoidettu 
lakien ja hallintosäännön mukaan. Valtuusto oli yksimielisesti myöntänyt tilivelvollisille 
vastuuvapauden mainituilta tilikausilta. Valtuusto oli lisäksi 17.6.2020 myöntänyt vas-
tuuvapauden tilivelvollisille myös tilikaudelta 2019 äänin 28-5. 
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Tilapäisen valiokunnan mukaan erityisen huolestuttavaa on, että kunnan johtoryhmän 
mukaan (100 % vastanneista) kunnan tilintarkastus ei ole toiminut hyvin eikä asial-
lisesti. Kunnanhallituksen jäsenten kyselyyn antamien vastausten perusteella tilintar-
kastus ei ole toiminut hyvin eikä asiallisesti (50 prosenttia vastanneista) tai enintään 
joiltain osin hyvin ja asiallisesti (40 % vastanneista).

Kunnan toiminnan kannalta olennaista on, että yhteistyö ja vuorovaikutus kunnan-
hallituksen, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan välillä toimii hyvin. Näiden vas-
tuullisten toimijoiden tulisi käydä rakentavaa vuoropuhelua koko tilikauden ajan hal-
lintoon ja tilintarkastukseen liittyvistä asioista. Tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat tulisi 
käsitellä asiallisesti ja arvostavasti sekä ennen kaikkea toimijoiden sitoutua valtuuston 
tarkastustoimintaan, tilinpäätökseen ja arviointikertomukseen liittyviin päätöksiin.

10.7 Henkilöstöjohtaminen ja -hallinto

Tehtävänannon puitteissa valiokunta tarkasteli henkilöstöjohtamista ja -hallintoa raja-
tusti, mutta monet valiokunnan arvioimat asiat ja suositukset liittyvät suoraan tai välil-
lisesti myös henkilöstöasioiden kehittämiseen. 

Kuulemisissa valiokunta sai tilannekatsausta talous- ja henkilöstöjohtajalta, toimialo-
jen esimiehiltä sekä johtoryhmään kuuluvalta henkilöstön edustajalta. 

Uusi henkilöstöpäällikön virka nähtiin erittäin tarpeellisena vahvistamaan henkilöstö-
hallintoa ja henkilöstön osaamisen johtamista. Resurssien vahvistuminen mahdollis-
taa tukea nykyistä paremmin henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja työhyvinvoin-
nin parantamiseksi toimialoilla ja yksiköissä.  Tarkoituksenmukaista onkin määrittää 
henkilöstön kehittämisen tavoitteet sekä sopia niiden seurannasta ja raportoinnista.

Johtoryhmän kuulemisissa kerrottiin, että henkilöstölle viestitään toimialajohtajien 
viikkopalavereissa ja henkilöstökirjeillä kerran kuussa sekä tarpeen mukaan kiireelli-
sissä asioissa sähköpostilla. Esimiehille järjestetään tiedotustilaisuuksia. Kokousmuis-
tiot ovat luettavissa pian kokousten jälkeen henkilökunnan intrassa.

Muuramen kunnan henkilöstöstrategia on vuodelta 2005. Henkilöstön tilannetta on 
koko kunnan osalta kartoitettu satunnaisesti kyselytutkimuksella vuosina 2011, 2015 ja 
2019. Vastausprosentti viimeisimmässä oli 55.5%.

Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksessa toteutuu vuosittainen teemoitettu henkilöstö-
kysely. Opetuksen ja kasvatuksen toimialalla pyritään joka toinen vuosi toteutettavaan 
kyselyyn.  

Kehityskeskustelukäytännöt vaihtelevat ja tällä hetkellä suositus on, että keskustelu 
esimiehen ja työntekijän kesken käydään kahden vuoden välein.

Henkilöstövoimavarojen arviointi Kuntatyönantajien suosituksen mukaan on vuoden 
2019 henkilökertomuksen mukaan pyritty tekemään henkilöstöraporttisuosituksen 
mukaisesti siltä osin kuin tietoja on ollut saatavissa.  
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Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa edellyttää, että 
kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutus-
suunnitelma. Muuramen kunnassa suunnitelmaa ei ole tehty. Valiokunnan saamien tie-
tojen mukaan suunnitelman valmistelu on sovittu virkaan valitun henkilöstöpäällikön 
tehtäviin.

Muuramessa on sovittu, että yhteistoimintaelimen kokoonpanoa vahvistetaan siten, että 
ammattijärjestöjen edustajien ja henkilöstöpäällikön lisäksi toimialojen johtajat osallis-
tuvat kokouksiin. 
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11. Valiokunnan suositukset
Tilapäinen valiokunta on arvioinut monipuolisesti ja perusteellisesti dokumenttien ja 
selvitysten sekä kyselyjen ja kuulemisten pohjalta Muuramen kunnan hallinnon tilaa 
ja toimivuutta. Hallintolain mukaisen hyvän hallinnon toimivuusarvioinnin perus-
teella valiokunta ei havainnut puutteita. 

Lakien ja kunnan hallintosäännön tarkastelussa havaitsimme tarvetta joihinkin yksit-
täisiin kehittämistarpeisiin, jotka nostimme esiin suosituksissa. Kokonaisuudessaan 
suosituksissamme on useita hyvään johtamiseen, tulokselliseen hallintoon, osaamisen 
kehittämiseen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyviä ehdotuksia. 

Tilapäinen valiokunta on päättänyt antaa seuraavat suositukset Muuramen kunnan 
hallinnon ja tarkastustoiminnan kehittämiseksi:

11.1 Organisaatio, johtaminen ja toimintakulttuuri 

1. Kuntakonsernin johtamisen varmistamiseksi keskeistä on strategian päivittämi-
nen vastamaan toimintaympäristön muutosta ja kunnan toiminnan haasteita. 
Valtuuston tiivis osallistuminen strategian laadintaprosessiin on ohjelmoitava 
sekä näin luotava edellytykset toimielinten ja luottamushenkilöiden sitoutumi-
seen strategian toimeenpanoon.

2. Talousarvion ja -taloussuunnitelman tavoitteet on nykyistä tiiviimmin kytkettävä 
kuntastrategian toteuttamisen välineeksi.  Kunnan talousarvion ja tilinpäätöksen 
rakennetta tulee jatkuvasti kehittää niin, että tavoitteet ovat selkeät ja mitattavissa 
sekä niiden toteutumista voidaan seurata ja tarvittaessa poikkeamiin reagoida.

3. Kunnan organisaatiota ja henkilöstöresursseja tulee kehittää ja resursseja kohden-
taa vastaamaan kasvavan kunnan tarpeisiin. Lisäksi on otettava huomioon, että 
mahdollisen sote-uudistuksen myötä organisaatio on uudistettava.

4. Kunnan tulee laatia eettiset ja hyvän käytöksen ohjeet henkilöstön ja luottamus-
henkilöisen noudatettavaksi sekä prosessi niiden toimivuuden valvomiseksi ja 
poikkeamien raportoimiseksi. Eettisistä ja hyvän käytöksen ohjeista tulee järjes-
tää koulutusta luottamushenkilöille ja henkilöstölle. 

5. Muuramen kunnan ja Muuramen Hyvinvointi -liikelaitoksen tilaaja-tuottajamal-
lin toimivuutta tulee arvioida päätöksenteon selkeyttämiseksi erityisesti liittyen 
asioiden valmisteluun ja esittelyyn hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnassa 
sekä liikelaitoksen johtokunnassa.

6. Kunnassa tulee säännöllisesti vuosittain tehdä henkilöstölle työtyytyväisyys-/
työhyvinvointikysely. Kyselyn tulokset arvioidaan toimialoittain/työyksiköittäin 
yhteistyössä esimiehen ja henkilöstön kesken ja sovitaan tarvittavista kehittämis-
toimenpiteistä. Toimenpiteiden toteuttamisen seuranta määritellään ja toteutu-
misesta toimialajohtaja raportoi johtoryhmälle.

7. Kunnassa tulee kehittää viestintää ja hyödyntää sähköisiä alustoja vuorovaiku-



30

tuksessa luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Henkilöstölle viestinnässä 
tulee korostaa vuorovaikutteisuutta ja samoin nykyistä enemmän hyödyntää säh-
köisiä alustoja. Henkilöstölle tulee informoida myös hallintosäännön 64 §:n mu-
kaisesta henkilöstön aloiteoikeudesta tehdä esityksiä johtoryhmälle toimintojen 
uudelleenjärjestelystä.

8.  Kunnan tulee parantaa viestintää kuntalaisille hyödyntämällä aiempaa enemmän 
sähköisiä alustoja, jotta perinteisten kanavien lisäksi varmistettaisiin saavutetta-
vuus ja parannettaisiin vastavuoroisuutta kuntalaisten ja erilaisten kuntalaisryh-
mien osallistamisessa.     

9. Lakisääteiset suunnitelmat eivät kaikilta osin ole ajan tasalla, mikä osittain johtuu 
mainituista henkilöstöresurssien vajauksesta. Kunnanhallituksen tulee tarkistaa ja 
valvoa, että lakisääteiset suunnitelmat on tehty ja ovat ajan tasalla sekä raportoida 
tilanteesta valtuustolle.  

11.2 Valmistelu, esittely ja päätöksenteko

10. Kaikille luottamushenkilöille tulee kuntavaalien jälkeen järjestää koulutusta 
kuntalain, hallintolain ja hallintosäännön mukaisesta asioiden valmistelusta, esit-
telystä toimielimissä sekä päätöksenteosta ja työskentelystä toimielimissä. Toi-
mielimittäin on tarpeen tehdä luottamushenkilöiden koulutussuunnitelma koko 
valtuustokaudeksi ja tarkentaa sitä vuosittain. Tuloksellisen ja tehokkaan toimie-
lintyöskentelyn ja päätöksenteon onnistumiseksi on myös tarpeen sopia toimielin-
kohtaiset työskentelyperiaatteet.   

11. Valtuuston, kunnanhallituksen, lautakuntien ja johtokunnan puheenjohtajille 
tulee erikseen järjestää koulutusta puheenjohtajan tehtävistä ja kokoustekniikasta. 
Hallintosäännössä tulisi olla erikseen kirjattuna lautakuntien puheenjohtajan 
tehtävät samaan tapaan kuin valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajan 
tehtävät.

12. Kunnassa tulee ottaa käyttöön toimintatapa, jossa kunnanhallituksen puheenjoh-
taja säännöllisesti kutsuu lautakuntien ja johtokunnan puheenjohtajat yhteisiin 
kokouksiin toimielintyön koordinoimiseksi sekä keskinäisen yhteistyön ja vuoro-
vaikutuksen kehittämiseksi.

13. Toimielimissä, erityisesti lautakunnissa ja johtokunnassa, tulee edelleen kehittää 
strategisten ja muiden merkittävien asioiden lähetekeskusteluja ja iltakouluja en-
nen niiden tuloa viralliseen valmisteluun ja päätöksentekoon. Ennakoivat tilaisuu-
det tukevat asioiden hyvää valmistelua ja esittelyä. Toimintatapa lisää avoimuutta 
ja mahdollistaa eri vaihtoehtojen esilletuomisen. Kunnassa tulee myös tarvittaessa 
järjestää hallintosäännön 129 §:ssä tarkoitettuja valtuutettujen kyselytunteja kun-
nanhallitukselle kunnan hallintoa ja taloutta koskevissa asioissa.

14. Toimielinten päätöksenteon laadun varmistamiseksi laajojen asiakokonaisuuksien 
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esitysten ja liiteaineistojen toimittamista toimielinten jäsenille tulee mahdolli-
suuksien mukaan aikaistaa, jotta jäsenille jää riittävästi aikaa perehtyä asiaan 
ennen päätöksentekoa. Kunnan hallinnossa tulee varmistaa kuntalain mukainen 
luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus asioista, joita hän toimessaan pitää tar-
peellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan 
eivät ole vielä julkisia, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

15. Asioiden valmistelun, esittelyn ja päätöksenteon johdonmukaistamiseksi ja nii-
den oikea-aikaisuuden parantamiseksi kunnanhallituksen, lautakuntien ja joh-
tokunnan tulee teemoittaa vuosittain keskeiset asiat ja niiden käsittelyaika, ns. 
vuosikello. Valmistelussa voi hyödyntää kunnanhallituksen taloussuunnittelun ja 
-seurannan vuosikello 2021 mallia.

11.3 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

16. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden ja tarkempien ohjeiden toi-
meenpanoa ja raportointia tulee kehittää ja valvoa että niitä noudatetaan.

17. Kunnanhallituksen tulee vähintään kerran vuodessa antaa valtuustolle selvitys 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan havainnoista esimerkiksi iltakoulussa.

18. Sisäinen valvonnan ja riskienhallinnan tapahtumat tilikaudella tulee raportoida 
tilinpäätöksessä nykyistä tarkemmin ja johdonmukaisemmin.

11.4 Ulkoinen valvonta ja tarkastustoiminta

19. Kunnan hallintosääntöä tulee muuttaa niin, että kaikki tarkastuslautakunnan 
jäsenet ovat kunnanvaltuutettuja. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalla ja va-
rapuheenjohtajalla on suotavaa olla useamman valtuustokauden kokemus.

20. Tarkastuslautakunnan jäsenille on valtuustokauden alussa annettava koulutusta 
tarkastuslautakunnan tehtävistä sekä kunnan toiminnasta ja lainsäädännöstä.

21. Tilintarkastajan ja kunnan johtavien viranhaltijoiden tapaamisia tulee järjestää 
tilikauden aikana ja niiden avulla edistää yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Tilin-
tarkastajan tulee näissä tapaamisissa ja tarvittaessa muulloinkin kuntalain ja 
hallintosäännön mukaisesti antaa kesken tilikauden tilintarkastuspöytäkirjalla 
oikea-aikaisesti tietoa tekemistään havainnoista, jotta niihin tarvittaessa voidaan 
välittömästi puuttua ja mahdollisia virheitä oikaista.
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12. Allekirjoitukset

Muuramessa, maaliskuun 10. päivänä 2021

SEIJA LEINONEN  JUHA MUTANEN
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja

TEIJA HITONEN  TERO LAKKA
jäsen  jäsen

AKI LILJA  SUVI-JAANA AHO
jäsen  varajäsen, valiokunnan sihteeri
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13. LIITE 1  
Epäasiallinen kohtelu ja häirintä

Alla olevalla tekstillä määrittelimme käsitteet kyselylomakekysymyksissä ja kuule-
misissa mitä epäasiallisella kohtelulla ja häirinnällä tarkoitetaan. 

Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä esimerkiksi kiusaamisena, vähättelynä tai 
sivuuttamisena, eristämisenä, henkilön mustamaalaamisena, uhkailuna, sovittujen 
ehtojen yksipuolisena muuttamisena, syrjimisenä tai suosimisena. Epäasiallinen 
kohtelu voi täyttää myös häirinnän tunnusmerkit. Häirintää on sellainen epäasiallinen 
kohtelu, josta voi olla vaaraa tai haittaa yksilön turvallisuudelle tai terveydelle. Se voi 
olla luonteeltaan seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa, mutta myös muihin henkilön 
ominaisuuksiin liittyvää. Häirintä voi olla tahallista henkilön loukkaamista   
tai uhkaavan, nöyryyttävän tai ahdistavan ilmapiirin luomista. 

Syrjinnällä tarkoitetaan: ”Ketään ei saa kohdella huonommin kuin toisia jonkin 
henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella”. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat 
ihmisoikeuksia ja kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Syrjintä kielletään 
monissa Suomen laeissa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Ketään ei 
saa syrjiä esimerkiksi sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 
poliittisen toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden ja seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella. Syrjintä voi olla välitöntä ja välillistä. Sitä on esimerkiksi 
kohtuullisten mukautusten epääminen vammaisilta henkilöiltä. Yhdenvertaisuus- 
laissa kielletään ohje tai käsky syrjiä.
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14. LIITE 2, Kyselyn taulukot

Päätöksenteko ja sen edellytykset
Keski
arvo

3,5

3,5

3,2

3,4

Vastaajien määrä: 30

3%

7%

13%

23%

13%

40%

20%

33%

17%

53%

67%

43%

63%

0%

0%

0%

3%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

 

 

 

En lainkaan Jonkin verran Melko hyvin Hyvin En osaa sanoa

2 Oletko selvillä oman päätöksentekoelimesi roolista ja 
asemasta suhteessa muihin kunnan päätöksentekoelimiin?

1 Ymmärrätkö kunnan päätöksentekijänä vastuusi ja oikeutesi?

3 Oletko �etoinen päätöksentekoa ohjaavista asiakirjoista 
kuten kuntastrategia, toiminta- ja talousarvio, investoin�ohjel-
ma, muut kunnan linjaukset (esim. omistajaohjaus) sekä suun-
nitelmat (esim. lasten ja nuorten hyvinvoin�suunnitelma)?

4 Onko toimielimesi päätöksenteko johdonmukaista perustuen 
kuntastrategiaan, talous- ja toimintasuunnitelmaan ja muihin 
linjauksiin ja suunnitelmiin?

Keski
arvo

1,4

1,3

1,5

1,1

1,2

57%

67%

47%

93%

80%

43%

33%

53%

7%

20%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

1 Tiedätkö luo�amushenkilönä, mitä asioita toimielimessäsi
viranhal�joiden toimesta parhaillaan valmistellaan?

2 Onko toimintanne suunnitelmallista eli perustuuko se yhdessä
sovi�uun pidemmän tähtäimen asialistaan tai vuosikelloon?

 3 Onko sinuun yrite�y vaiku�aa toimielimen ulkopuolisten 
toimesta asioiden valmistelun aikana?

4 Onko esi�elijällä rii�ävät �edot ja taidot tehtävästä
suoriutumiseen?

5 Onko esi�elijällä käytössä toimivat �etojärjestelmät ja resurssit
(esim. oste�avat palvelut) tehtävästä suoriutumiseen?

Kyllä Ei

Valmistelun ja esittelyn toimivuus
Vastaajien määrä: 30
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TILAPÄINEN VALIOKUNTA – ARVIOINTIRAPORTTI

Keski
arvo

2,5

1,3

2,7

3,2

3,3

2,7

2,7

2,7

13%

73%

17%

7%

0%

13%

3%

3%

37%

7%

20%

17%

17%

20%

50%

30%

37%

7%

33%

30%

37%

43%

17%

3% 10%

33%

13%

27%

47%

47%

20%

30%

13%

0%

3%

0%

0%

0%

3%

20%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

1 Pääsetkö osalliseksi asioiden valmisteluun?

2 Onko sinuun yrite�y vaiku�aa epäasiallises� toimielimesi sisä-
puolisten tai viranhal�joiden taholta asioiden valmistelun aikana?

3 Valmisteluun tulevista merki�ävimmistä asioista käydään
lähetekeskustelu hyvissä ajoin.

4 Asioiden valmistelu on avointa ja läpinäkyvää.

 5 Asioiden valmistelu perustuu rii�ävään �etoon ja selvityksiin.

6 Valmistelun aikana on tehty rii�ävät ja asiaan lii�yvät vaiku�avuus-
arvioinnit esim. yri�äjyys-/lapsi-/ympäristö-/sukupuoli?

 7 Kiire ohjaa asioiden valmistelua ja tuomista päätöksentekoon.

8 Onko mielestäsi varmiste�u, e�ä viranhal�javalmistelulle on
vara�u rii�äväs� aikaa?

Valmistelun riittävyys ja toimivuus
Vastaajien määrä: 30

Ei/en koskaan Silloin tällöin Melko usein usein En osaa sanoa

17%

23%

17%

13%

30%

43%

17%

7%

33%

17%

30%

30%

23%

37%

50%

70%

23%

3%

53%

57%

7%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

1 Asiat tulevat käsi�elyyn oikea-aikaises�.

2 Esi�ely sisältää olennaisen �edon ja on asiallista.

3 Esiteltävät asiakokonaisuudet ovat liian laajoja 
suhteessa perehtymiseen vara�uun aikaan.

4 Esi�elijä tuo keskusteluun vaihtoehtoja.

 5 Esi�elijä perustelee esityksensä perustellulla �edolla.

6 Päätösesitykset ovat selkeitä ja ymmärre�äviä.

Keski
arvo

3,3

3,6

2,6

2,1

3,4

3,5

Esittelyn ja esittelijän työn toimivuus
Vastaajien määrä: 30

Ei/en koskaan Silloin tällöin Melko usein usein En osaa sanoa

LIITTEET
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Keski
arvo

3,6

1,3

3,7

70%

10%

20%

3%

23%

3%

27%

67%

70%

7%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

1 Oletko saanut tarvi�avat �edot päätöksentekosi 
pohjaksi (�edonsaan�oikeus)?

2 Koetko joutuneesi salaamaan ja/tai suojelemaan 
puu�eellista tai virheellistä valmistelua?

3 Sitoutuvatko toimielimen jäsenet ja esi�elijä 
demokraa�seen päätöksentekoon (päätöksenteon 
jälkeinen yksimielisyys) ja toimeenpanoon?

Päätöksenteko ja siihen sitoutuminen
Vastaajien määrä: 30

Ei/en koskaan Silloin tällöin Melko usein usein En osaa sanoa

Keskiarvo

4,00

4,00

2,00

2,67

3,83

3,33

3,33

100%

50% 33%

17%

67%

67%

100%

100%

17%

83%

33%

33%

10%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

1 Esi�elemäni asiat tulevat käsi�elyyn oikea-aikaises�.

2 Esi�elyni sisältää olennaisen �edon ja on asiallista.

3 Esiteltävät asiakokonaisuudet ovat liian laajoja 
suhteessa toimielimen jäsenille vara�uun perehtymisaikaan.

4 Esi�elijänä tuon keskusteluun vaihtoehtoja.

5 Esi�elijänä perustelen esitykseni perustellulla �edolla.

6 Esi�elemäni päätösesitykseni ovat selkeitä ja ymmärre�äviä.

7 Asioiden käsi�elyyn on vara�u rii�äväs� aikaa

Valmistelun riittävyys ja toimivuus – johtoryhmän näkemys

Ei/en koskaan Silloin tällöin Melko usein usein En osaa sanoa
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TILAPÄINEN VALIOKUNTA – ARVIOINTIRAPORTTI
LIITTEET

Keski
arvo

3,4

3,1

3,5

3,5

3%

10%

10%

10%

7%

10%

27%

37%

37%

33%

60%

43%

57%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 Onko yleinen ilmapiiri hyväksyvä ja 

2 Toteutuuko kaikkien toimielinten jäsenten 
osallisuus riittävästi toiminnassa?

 3 Toteutuuko luottamuksellisuus toimielimen 

4 Onko toimielimessä varattu riittävästi aikaa 
päätösten perustanaolevalle keskustelulle?

Toimielimen työskentelyilmapiiri
Vastaajien määrä: 30

Ei/en koskaan Silloin tällöin Melko usein usein En osaa sanoa

kannustava?

työskentelyssä?

Keski
arvo

3,6

3,1

3%

10%

3%

20%

27%

23%

67%

43%

0%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 Johdetaanko toimielintä mielestäsi 
hyvän johtamisen periaatteiden mukaan?

2 Tekeekö puheenjohtaja yhteenvedon 
käytetyistä puheenvuoroista ja ehdotuksista 
sekä käsittelystä ennen päätöstä?

Ei/en koskaan Silloin tällöin Melko usein usein En osaa sanoa

Toimielimen työskentelyn johtaminen
Vastaajien määrä: 30
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Keski
arvo

2,2

2,2

28%

20%

28%

40%

45%

37% 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 Tilintarkastus on toiminut hyvin 
ja asiallisesti.

2 Tarkastuslautakunta on toiminut hyvin
ja asiallisesti valtuuston asettamien 
tavoitteiden toteutumisen sekä kunnan 
toiminnan tuloksellisuuden arviointi-
tehtävässä.

Tarkastustoiminnan toimivuus
Vastaajien määrä: 30

Ei lainkaan Joiltakin osin Kyllä En osaa sanoa
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