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1. Puheenjohtajan tervehdys 

 

Muuramen kunta täytti juhlavat 100 vuotta 

1.1.2021. Juhlavuotta vietettiin koko vuoden 

teemalla ”Juuret ja siivet”. Teema kuvaa, 

kuinka Muuramen kunta on jo sadan vuoden 

ajan tarjonnut kestävän pohjan kotiseutuun ja 

suomalaiseen yhteiskuntaan juurtumiseen, 

sekä hyvään kasvuun. Olemme osa sadan vuo-

den tarinaa, joka yhä jatkuu. 

Vuosi 2021 oli kuntavaalivuosi, jonka seurauk-

sena valittiin Muurameen uudet kunnanval-

tuutetut. Myös pandemia teki jälleen kulu-

neesta vuodesta poikkeuksellisen. 

Käsissänne on valtuustokauden 2021–2024 en-

simmäinen arviointikertomus.  Tarkastuslauta-

kunnan tehtävänä on arvioida, miten valtuus-

ton tilikaudelle asettamien toiminnalliset ja ta-

loudelliset tavoitteet ovat kunnassa ja kunta-

konsernissa toteutuneet.  

Kulunut vuosi oli viimeinen kuntastrategian 

2016–2021 kausi. Uuden strategian valmistelu 

on aloitettu ja se valmistuu 2022 aikana.  

Kunnallisvaalit järjestettiin kesäkuussa. Alku-

peräisesti niiden piti olla huhtikuussa, mutta 

vaaleja lykättiin valtakunnan tasolla koronaepi-

demian takia. Vaalikauden vaihtuessa kesken 

vuoden, ja vielä edellistä vaalikautta myöhem-

min, uudet valtuutetut pääsivät aloittamaan 

työnsä kunnolla vasta syksyllä. Näin ollen uu-

den tarkastuslautakunnankin työ alkoi vasta 

26.8.2021, joten tämän tarkastuslautakunnan 

syksy muodostui hektiseksi.  Vuonna 2021 on 

ollut toiminnassa kaksi tarkastuslautakuntaa, 

edellisen valtuustokauden tarkastuslautakunta 

toimi kesään 2021 asti. 

Tarkastuslautakunta järjestäytyi ja päätettiin 

järjestää pöytäkirjanpito lautakunnan sisäi-

sesti. Teknisen sihteerin palvelut tulevat kun-

nalta.  

Lautakunta päätti syksyllä, että esittää valtuus-

tolle, että se myöntää edellisen tilikauden  

 

tilintarkastusyhteisölle eron. Uuden tilintar-

kastajan kilpailuttaminen 4+2 vuodeksi aloitet-

tiin. Tilintarkastaja aloitti työnsä marras-

kuussa. 

Tämän tarkastuslautakunnan aikana valtuus-

ton merkittävämpiä tekoja ovat olleet: 

• Eettisen ja hyvän käytöksen ohjeet hy-

väksyttiin luottamushenkilöiden osalta 

joulukuussa huonetaulun muodossa 

”Menestyvä Muurame: Näin me toi-

mimme”. 

• Aikaisempien tilikausien vahvistami-

sen ja vastuuvapauden myöntämisen 

loppuun saatto. 

• Syksyllä järjestettiin poikkeuksellisen 

paljon koulutusta uusille sekä van-

hoille valtuutetuille. 

• Tilapäisen valiokunnan toimenpide-

suositusten aikatauluttaminen ja toi-

meenpano. 

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota seu-

raavin asioihin: 

Tavoitteiden asettamiseen, mitattavuuteen ja 

raportointiin. Toimintakertomuksen raportoin-

nin perusteella on osittain haastavaa arvioida 

tavoitteiden toteutumista.   Tavoitteille ase-

tettu mittari ei useinkaan sisällä tavoitetasoa, 

jonka avulla tavoitteiden toteutumista voitai-

siin arvioida.  

Tarkastuslautakunta painottaa henkilöstön 

tärkeyttä kuntaorganisaatiossa ja näkee, että 

henkilöstökysely tulisi järjestää vuosittain. Li-

säksi tarkastuslautakunta pitää henkilöstön hy-

vinvointia ja työssäjaksamista tärkeänä osana 

henkilöstöriskin hallintaa. 

Kunnanvaltuusto ohjeisti tarkastuslautakuntaa 

noudattamaan tilapäisen valiokunnan raportis-

saan antamia seuraavia suosituksia liittyen ul-

koiseen valvontaan ja tarkastustoimintaan (jär-

jestysluvut viittaavat raportin numerointiin): 

19. Kunnan hallintosääntöä tulee muuttaa niin, 

että kaikki tarkastuslautakunnan 
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puheenjohtajat/jäsenet ovat kunnanvaltuutet-

tuja. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalla ja 

varapuheenjohtajalla on suotavaa olla useam-

man valtuustokauden kokemus.   

20. Tarkastuslautakunnan jäsenille on valtuus-

tokauden alussa annettava koulutusta tarkas-

tuslautakunnan tehtävistä sekä kunnan toimin-

nasta ja lainsäädännöstä. 

21. Tilintarkastajan ja kunnan johtavien viran-

haltijoiden tapaamisia tulee järjestää tilikau-

den aikana ja niiden avulla edistää yhteistyötä 

ja vuorovaikutusta. Tilintarkastajan tulee 

näissä tapaamisissa ja tarvittaessa muulloinkin 

kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti antaa 

kesken tilikauden tilintarkastuspöytäkirjalla oi-

kea-aikaisesti tietoa tekemistään havainnoista, 

jotta niihin tarvittaessa voidaan välittömästi 

puuttua ja mahdollisia virheitä oikaista. 

Kaikki tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja 

jäsenet ovat valtuutettuja tai varavaltuutet-

tuja.  

Tarkastuslautakunta osallistui valtuustokau-

den alussa tarkastuslautakunnan rooliin ja teh-

täviin liittyvään koulutukseen.  

Aloitettiin yhteistyö kunnan johtavien virkaate-

kevien kanssa tarkastuslautakunnan ensim-

mäisessä ja toisessa kokouksessa. Kunnanjoh-

taja, toimialajohtajat ja talousjohtaja olivat ko-

kouksessa saapuvilla selostaen kunnan toimin-

nallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutu-

mista sekä tulevaisuuden näkymiä.   

Marraskuussa pidettiin yhteistyötilaisuus joh-

tavien virkahenkilöiden kanssa, johon myös 

uuden tilintarkastusyhteisön tilintarkastajat 

osallistuivat. 

Virkahenkilöt pitivät selostukset toiminnallis-

ten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista 

omien tehtäväalueidensa osalta sekä käytiin 

vapaata keskustelua Muuramen kunnasta. Se-

lostuksen pohjana oli mm. tarkastuslautakun-

nan lähettämä kyselylomake. 

 

 

Lopuksi on paikallaan esittää kiitokset viranhal-

tijoille hyvästä yhteistyöstä tarkastuslautakun-

nan kanssa tehdystä työstä. Kiitos kuuluu myös 

uusille tarkastuslautakunnan jäsenille, jotka 

ovat innolla tarttuneet uuteen haastavaan teh-

tävään. Kiitos myös tilintarkastajille sujuvasta 

yhteistyöstä. 

 

Tommi Lahtinen 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
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2. Tarkastuslautakunnan toiminta 
 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakun-

nan tehtävänä on valmistella valtuuston pää-

tettävät hallinnon ja talouden tarkastusta kos-

kevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston 

asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet 

kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja 

onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella 

ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvi-

oida talouden tasapainotuksen toteutumista 

tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuun-

nitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on 

kattamatonta alijäämää. Lautakunta huolehtii 

kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastuksen yh-

teen sovittamisesta. Tarkastuslautakunnan 

tehtävänä on myös sidonnaisuusilmoitusten 

vastaanottaminen ja niiden vieminen valtuus-

tolle tiedoksi. 

 

 

Tarkastuslautakunnan kokoonpano arvioin-

tivuonna 2021 

 

Jäsen Varajäsen 

Tommi Lahtinen, pj Anna Ylitalo 

Janne Andersin, vpj. Tommi Pesonen 

Essi Toivonen Antti Kiramo 

Viivi Missonen 
Terttu Kangas-

harju 

Niko Oksa  

31.7.2023 saakka  
Mikko Holmberg 

Mikko Holmberg 

1.8.2023 alkaen 
Niko Oksa 

 

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi Tommi 

Pesonen.  

 

Koska tarkastuslautakunnan toimikausi alkoi 

kesällä 2021, on osa tarkastuslautakunnan jä-

senistä toiminut muun toimielimen jäsenenä 

alkuvuoden 2021 (Tommi Lahtinen: Koy Elä-

mänkaaren hallituksen pj ja elinvoiman ja kes-

tävän kasvun lautakunnan varajäsen sekä 

Janne Andersin: kunnanhallituksen jäsen, 

Tommi Pesonen: keskusvaalilautakunnan jä-

sen), eivätkä he ole osallistuneet ao. toimielin-

ten alaisen toiminnan arviointiin. Tommi Peso-

nen ja Viivi Missonen toimivat Kiinteistö Oy 

Kettulan hallituksen jäseninä.  

 

Tarkastuslautakunta kokoontui syksyllä 2021 

sekä talvella ja keväällä 2022 tilikauden 2021 

arviointia varten 12 kertaa.  

 

Vuoden 2021 aikana toimi myös edelliselle val-

tuustokaudelle 2017–2021 valittu tarkastus-

lautakunta, joka kokoontui talvella ja keväällä 

2021 yhteensä 13 kertaa.  

 
Kunnan tilikauden 2021 tilintarkastusyhtei-

sönä on toiminut BDO Audiator Oy, vastuun-

alaisena tilintarkastajana JHT, HT Minna Ainas-

vuori.  

 

Tarkastuslautakunta on laatinut toimikaudel-

leen arviointisuunnitelman ja vuosittaisen työ-

ohjelman, joiden mukaisesti arviointikohteet 

on pääasiassa kohdistettu. 

 

Tarkastuslautakunta on kokouksissaan kuullut 

säännöllisesti kunnan johtoa koko kunnan ja 

lautakuntien tavoitteiden toteutumisesta, kun-

nan talouden tilanteesta ja muista ajankohtai-

sista asioista. Tarkastuslautakunnan kokouk-

seen kutsutuille on toimitettu etukäteen arvi-

ointilomake, jossa on kysytty mm. tavoitteiden 

toteutumisesta ja ao. toiminnan tuloksellisuu-

teen liittyvistä asioista.  

 

Tarkastuslautakunta on arvioinut tavoitteiden 

toteutumista kunnanhallituksen ja lautakun-

tien laatimien tilinpäätöksen ja toimintakerto-

muksen pohjalta. Lautakunta on lisäksi tutus-

tunut toimielinten tekemiin päätöksiin. 
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Sidonnaisuuksien valvonta 

 

Kuntalain 84 §:n mukaan laissa todettujen luot-

tamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on teh-

tävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään 

sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa 

harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, 

merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 

sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä 

luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. Il-

moitusvelvollisuus astui voimaan uuden val-

tuustokauden alusta lähtien. 

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslauta- 

kunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden  

noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuus-

tolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvitta-

essa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uu-

den ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä il-

moitusta.  

 

Tarkastuslautakunta käsitteli tehtävänsä mu-

kaisesti muutokset sidonnaisuuksissa ja saattoi 

sidonnaisuusrekisterin valtuustolle tiedoksi.  

 

 

 

3. Talouden arviointi ja toiminta-
kertomus 

 

Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat 

 

Valtuustoon nähden sitovia eriä käyttötalous-

osassa on bruttomäärärahat (toimintamenot) 

– ja tuloarviot (toimintatuotot).  Sitovia eriä ei 

saa ylittää ilman valtuuston lupaa eikä käyttää 

muuhun kuin nimikkeen mukaiseen tarkoituk-

seen.  Valtuustoon nähden sitovia kokonai-

suuksia ovat hyvinvoinnin ja palveluiden lauta-

kunta, kunnan avustus liikelaitokselle, elinvoi-

man ja kestävän kasvun lautakunta sekä kun-

nanhallitus/tukipalvelut. Lisäksi sitovuustaso 

koskee vaalien ja tarkastuslautakunnan toimin-

taa. Toimielimille myönnetty kokonaismäärä-

raha on käytettävissä näiden kokonaisuuksien 

sisällä. 

 

Olennaiseksi katsottavia määrärahojen ylityk-

siä tai tuloarvioiden alituksia ei toteutunut 

lopulliseen muutettuun talousarvioon nähden. 

Kunnan tasolla käyttötalouden toimintamenot 

olivat 96,9 milj. euroa, mikä ylitti talousarvion 

n. 1 milj. eurolla. Ylitykseen vaikutti merkittä-

västi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijää-

män kattamiseksi tehty pakollinen varaus. 

Edelliseen vuoteen verrattuna toimintamenot 

kasvoivat noin 7,1 %.  

 

Kunnanhallituksen toimintamenot ylittyivät 

talousarvioon nähden n. 185 tuhatta euroa (2 

%)  ja toimintatuotot ylittyivät 162 tuhatta eu-

roa (2 %). Euromääräisesti suurimpia poik-

keamia tulosaluetasolla olivat esimerkiksi kiin-

teistötoimen ja siivouksen toimintamenojen 

ylitys 223 tuhatta euroa (6 %), mikä johtui Mä-

kelänmäen kouluhankkeen muuttamisesta lea-

singrahoituksen piiriin.  

 

Keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslauta-

kunnan toimintamenot toteutuivat euromää-

räisesti lähes muutetun talousarvion mukai-

sesti. Tarkastuslautakunnan alkuperäisen ta-

lousarvion mukainen määräraha oli 28 tuhatta 

euroa. Uusi tarkastuslautakunta joutui teke-

mään muutostalousarvioehdotuksen valtuus-

tolle, koska määrärahaa oli käytetty edellisen 

tarkastuslautakunnan kaudella 47,5 tuhatta 

euroa. Valtuusto myönsi lisämäärärahaa syk-

syllä 30 tuhatta euroa. Uusi määräraha on n. 

207 % enemmän kuin alkuperäisessä talousar-

viossa oli.  

 

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunnan toi-

mintamenot alittivat talousarvion 359 tuhatta 

euroa (-1,5 %) ja toimintatuotot ylittyivät 209 

tuhatta euroa. Suurimpia euromääräisiä toi-

mintamenojen poikkeamia palvelualuetasolla 

olivat kulttuuri ja nuorisopalveluiden talousar-

vioalitus 166 tuhatta euroa ja Liikkuva Muu-

rame -hankkeen talousarvion alitus 142 tu-

hatta euroa johtuen pitkälti koronaepidemi-

asta. Perusopetuksen toimintamenot ylittyivät 

57 tuhatta euroa (0,5 %) koronatilanteen joh-

dosta kasvaneiden sijaisten palkkauskustan-

nusten kasvusta.  

 

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunnan 

toimintamenot ylittivät talousarvion 123 
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tuhatta euroa (2,6 %) ja toimintatuotot toteu-

tuivat n. 597 tuhatta (18,8 %) talousarviota pa-

rempina. Suurimpia toimintamenojen poik-

keamia olivat mm. infra ja mittauspalveluiden 

talousarvion alittuminen 53 tuhatta euroa ja 

vesihuoltoliikelaitoksen toimintamenojen yli-

tys 152 tuhatta euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen 

menojen ylitykseen vaikutti iso vesivuoto. 

Maankäytön ja elinkeinojen toimintatuotot 

ylittivät talousarvion n. 428 tuhannella eurolla. 

 

Kunnan avustus Muuramen Hyvinvointi- liike-

laitokselle toteutui talousarvion mukaisesti. 

Muuramen Hyvinvointi-liikelaitoksen talousar-

vio oli 281 tuhatta euroa alijäämäinen, mutta 

toteutui lopulta 663 tuhatta euroa ylijäämäi-

senä. Ylijäämäisen tuloksen muodostumiseen 

vaikutti mm. maksutulojen ennakoitua pa-

rempi kertymä ja valtion korona-avustus. Liike-

laitoksen oli tarkoitus saada joko kunnan avus-

tuksen korotus tai korona-avustusta valtiolta, 

mutta nämä molemmat tuloerät ohjautuivat 

liikelaitokselle.  

 

Tilinpäätöksessä ei ole eritelty liikelaitoksen eri 

palvelualueiden talousarvion ylityksiä tai ali-

tuksia, koska valtuustoon nähden sitovaa oli 

vain kunnan avustus.  

 

Kunnan talousarvion toimintatuotot ylittivät 

muutetun talousarvion 2,9 milj. eurolla ollen 

noin 45,5 milj. euroa. Muutos edelliseen vuo-

teen nähden oli lähes 3,4 milj. euroa. Muutok-

seen vaikutti olennaisesti koronatukien käsit-

tely kirjanpidossa. Tuet ja avustukset toteutui-

vat 1,6 milj. euroa talousarviota suurempina.   

Toimintamenoista suurimpia poikkeamia olivat 

palvelujen ostojen talousarvion ylitys 1,5 milj. 

euroa ja henkilöstömenojen ta-alitus 756 tu-

hatta euroa.  

 

Vuonna 2021 kunnallisveroprosentti oli ennal-

laan 19,5 %. Verotulot 44,2 milj. euroa toteu-

tuivat 1,5 milj. euroa talousarviota suurempina 

ja edelliseen vuoteen verrattuna verotulojen 

kasvu oli n. 1,96 milj. euroa (4,6 %). Kunnallis-

verotuloja kertyi kertomusvuonna noin 38,8 

milj. euroa (2020: 38,1 milj. euroa). Kiinteistö-

veron tuotto oli 2,4 milj. euroa, mikä on 

hieman edellisvuotta enemmän. Yhteisöveron 

tuotto kasvoi edelliseen vuoteen verraten n. 1 

milj. euroa ja oli 3,0 milj. euroa. Vuonna 2021 

verotulot nousivat noin 122 euroa/asukas vuo-

teen 2020 verrattuna. 

 

Vuoden 2021 talousarviossa valtionosuuksia 

ennakoitiin saatavan n. 14,3 milj. euroa. Kui-

tenkin valtionosuuksien kertymä oli 13,3 milj. 

euroa, kun vuonna 2020 valtionosuudet olivat 

15,1 milj. euroa. Valtio kompensoi vuonna 

2021 terveydenhuollolle koronapandemiasta 

aiheutuneet kustannukset aiheuttamisperiaat-

teella, mutta toisin kuin vuonna 2020, koro-

nakorvaukset kirjattiin valtionavustuksien si-

jaan suoraan toiminnan avustuksiin.  Tämä vai-

kuttaa vuoden 2020 ja 2021 valtionavustusten 

vertailukelpoisuuteen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vuosikate (ml. liikelaitokset) oli 6,7 milj. euroa 

(vuonna 2020: 9,0 milj. euroa). Kunnan tulora-

hoituksen riittävyyttä voidaan mitata muun 

muassa suhteuttamalla vuosikate poistoihin. 

Tunnusluvun ollessa vähintään 100 %, voidaan 

tulorahoitusta pitää riittävänä, mikäli poistot ja 

arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimää-

räistä vuotuista investointitasoa pitkällä aika-

välillä. Vuosikatteella katettiin vuonna 2021 

163 % poistoista (vuonna 2020: 224 %). Tun-

nusluvulla mitattuna Muuramen tulorahoitus 

riittää kattamaan nykyisen investointitason 

mukaiset poistot. Ainoastaan vuonna 2019 ei 

3874 3943 4119 4241

1015 1037
1472 1277

0

1000

2000

3000

4000

5000

2018 2019 2020 2021

Verotulot e/asukas Valtionosuudet e/asukas

Kuvio 1 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys (huom. 
korona-avustusten käsittely) 
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emokunnan eikä kuntakonsernin tulorahoitus 

ei riittänyt kattamaan poistoja.  

 

Tilikauden 2021 tulos oli positiivinen sekä kun-

nan että konsernin osalta. Kunnan tilinpäätök-

sessä tilikauden ylijäämä oli 2,6 milj. euroa ja 

konsernissa 2,8 milj. euroa. Kunnan ja kunta-

konsernin kertyneen yli-/alijäämän kehitys on 

kuvattu seuraavassa olevassa kaaviossa.  

Kunnan taseeseen tilikaudella 2021 kertynyt 

ylijäämää 11,7 milj. euroa ja konsernilla 12,2 

milj. euroa.  

 

 

 

Rahoitusosa ja investointien toteutuminen 
Investointimenot (ml. liikelaitos), 5,2 milj. eu-

roa, alitti muutetun talousarvion n. 1,1 milj. eu-

rolla. Investointimenojen alittumiseen vaikutti 

Mäkelänmäen kouluinvestoinnin toteuttami-

nen leasing-mallilla, kun talousarviossa oli va-

rauduttu rakentamaan koulu kunnan omaan 

taseeseen.  Toiminnan ja investointien 

rahavirta toteutui kokonaisuudessaan 2,5 milj. 

euroa positiivisena.   

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 

viideltä vuodelta oli vuonna 2021 noin 8,8 mil-

joonaa euroa positiivinen (2020: 6,4 milj. eu-

roa).  Positiivinen tunnusluku tarkoittaa, että 

kunnan investointien omarahoitusvaatimus 

täyttyy. 

Merkittävin investointi tilikaudella oli yllä mai-

nitun Mäkelänmäen uuden alakoulun rakenta-

minen, joka aloitettiin toukokuussa 2021. 

Hankkeen rakennuskustannukset ovat 16 milj. 

euroa. Isolahden päiväkoti valmistui touko-

kuussa 2021 ja Kinkomaan koulun laajennus 

syyskuussa 2021. Isolahden päiväkodin koko-

naiskustannus oli n. 1,9 milj. euroa ja Kinko-

maan hankkeen 2,2 milj. euroa. 

Merkittäviä talousarvion ylityksiä ei investoin-

tien kokonaisuuden osalta tilikaudella ollut. Ai-

noastaan kunnanhallituksen investoinnit ylitti-

vät talousarvion investointimenot 241 tuhan-

nella eurolla, mikä johtui Riihivuoren pohjois-

rinteen kaupan siirtymisestä vuoden 2021 puo-

lelle.  

Pitkäaikaisten lainoja (ml. liikelaitos) ei nos-

tettu tilikaudella. Pitkäaikaisten lainojen lyhen-

nys oli 1,0 milj. euroa. Lyhytaikaisia lainoja nos-

tettiin 1,5 milj. euroa. Kunnan lainakanta oli ti-

linpäätöksessä 4371 euroa/asukas, kun se 

vuonna 2020 oli 4592 euroa/asukas.  

 

 

Kuvio 4 Lainakannan kehitys 2018-2021 
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Kunnan (ml. liikelaitokset) vakavaraisuutta ja 

alijäämän sietokykyä kuvaava omavaraisuus-

aste pysyi edellisvuoden tasolla ollen 54,7 % 

jatkoi. Kuntataloudessa yleisesti hyvänä oma-

varaisuusasteena on pidetty 70 % tasoa, kun 

taas alle 50 %:n taso merkitsee voimakasta vel-

karasitetta.  

Suhteellinen velkaantuneisuusaste pysyi myös-

kin edellisen vuoden tasolla ja oli 41,6 %. Tun-

nusluku ilmaisee, paljonko kunnan yhden vuo-

den käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pää-

oman takaisinmaksuun. 

 

 

 

Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 

MÄÄRÄRAHAT, 1000 € Alkup. TA Muutettu TA Toteuma Poikkeama 

Keskusvaalilautakunta  34 43 47 4 

Tarkastuslautakunta 28 58 59 1 

Kunnanhallitus 8 317 8 487 8 716 229 

HYPA-lautakunta 24 321 24 534 24 175 -359 

Avustus liikelaitokselle 26 471 27 771 27 771 0 

ELK-lautakunta 4 062 4 512 4 606 94 
Taulukko 1 Määrärahojen toteutuminen pl. valmistus omaan käyttöön (1000 euroa)  

TULOARVIOT, 1000 € Alkup. TA Muutettu TA Toteuma Poikkeama 

Keskusvaalilautakunta  0 9 11 2 

Tarkastuslautakunta     

Kunnanhallitus 7 442 7 442 7 604 162 

HYPA-lautakunta 1 536 1 536 1 745 209 

Avustus liikelaitokselle     

ELK-lautakunta 3 171 3 171 3 768 597 
Taulukko 2  Tuloarvioiden toteutuminen pl. valmistus omaan käyttöön (1000 euroa) 

 

Arvio toimintakertomuksen laadusta, luotet-

tavuudesta ja kehittämistarpeista 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu 

olennaisilta osin siitä annettujen ohjeiden mu-

kaisesti. Toimintakertomus sisältää tiedot, 

jotka on esitetty kunnan tilinpäätöstä ja toi-

mintakertomusta koskevassa kirjanpitolauta-

kunnan yleisohjeessa. Tilintarkastajat eivät ole 

todenneet olennaista huomautettavaa tilin-

päätöksestä.  

 

Tarkastuslautakunta on ymmärtänyt, että kun-

nan kirjanpito on ollut hyvin työllistetty viime 

aikoina. Tähän vaikuttaa muun muassa kuntien 

raportointivelvoitteen muuttuminen siten, 

että raportointia Valtiokonttorille tehdään 

kvartaaleittain.  

 

Arviointikertomusta kirjoitettaessa kunnan uu-

den strategian valmistelu oli loppusuoralla. 

Uusi strategia viitoittaa uuden kunnan visiota, 

jolloin soten ja pelastustoimen järjestämisvas-

tuu on siirretty kunnilta hyvinvointialueille. Uu-

dessa strategiassa tuleekin ottaa huomioon 

Muuramen tulevaisuuden toimintaedellytyk-

set ja muuttuva toimintaympäristö. Tarkastus-

lautakunta pitää hyvänä, että strategiapro-

sessi on ollut hyvin osallistava ja sen laadin-

nassa on otettu huomioon sekä valtuutettu-

jen että henkilöstön näkemyksiä. Myös kun-

talaisille on annettu mahdollisuus vaikuttaa 

vastaamalla kyselyyn.  
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4. Tavoitteiden toteutumisen arvi-

ointi 
 

4.1 Strategian toteuttaminen  

Toimintavuosi 2021 oli Muuramen kuntastra-

tegian 2016–2021 viimeinen vuosi. Kuntastra-

tegia jakautuu kahteen keskeiseen painopis-

teeseen, jotka ovat:  

1. Elinvoima ja kestävä kasvu sekä 

2. Hyvinvointi ja palvelut 

Lisäksi kaiken toiminnan pohjaksi on valittu 

viisi läpileikkaavaa teemaa, jotka näkyvät kun-

nan kaikessa toiminnassa:  

• Tasapainoinen talous; 

• Muuntautumiskykyinen ja kokeileva 

organisaatio; 

• Uuden teknologian hyödyntäminen;  

• Vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva 

kuntalainen sekä 

• Liikkuva Muurame -toiminta  

 

Menneestä strategiasta jää erityisesti mieleen 

Liikkuva Muurame -toiminta, joka on tarkas-

tuslautakunnan mielestä osuva slogan ja ku-

vastaa kunnan elinvoimaisuutta ja energi-

syyttä.  

 

Uuden strategian laatiminen on aloitettu val-

tuustokauden vaihduttua elokuussa 2021. Uu-

den strategian on määrä tulla valtuuston pää-

töksentekoon 20.6.2022.  

 

Osana uuden strategian valmistelua tehtiin sel-

vitys Muuramen toimintaympäristön nykyti-

lasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Kun-

tatalouden, väestökehityksen, elinkeinojen ke-

hittymisen ja palvelutyytyväisyyden näkökul-

masta Muuramen tilanne on hyvä.  

  

4.2 Valtuustoon nähden sitovien strategisten tavoitteiden toteutuminen   

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksella käyttämä arviointiasteikko on 

 

Tavoite toteutui  

Tavoite toteutui osittain  

Tavoite ei toteutunut  

Tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida  

 

 

Keskusvaalilautakunta  

 

Tavoite Tarkastuslautakunnan arvio toteumasta  

Äänestysaktiivisuuden säilyttäminen tai paranta-
minen edellisistä vastaavista vaaleista.  
 
Pohjautuu strategiassa asetettuun tavoitteeseen 
Vastuullinen, aktiivinen ja osallistuva kuntalai-
nen 

Tavoite ei toteutunut. Koronapandemia 
vaikuttanut äänestysaktiivisuuteen.  
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Sähköisen äänioikeusrekisterin ja tulosohjelman 
käyttöönotto varsinaisen vaalipäivän äänestyk-
sessä. 

Tavoite toteutui.   

 

Kunnanhallitus 

Asioiden nopea, huolellinen ja  
ajantasainen vireille tulo ja päätöksenteko. 

Tavoite toteutui.   

Sähköisten asiointipalveluiden lisääminen  Tavoite toteutui osittain. Sähköisiä, kunta-
laisia palvelevia asiointimuotoja tulee 
edelleen kehittää.  

 

 

Avustukset ja muu yleishallinto 

Turvataan yhdistysten toimintaedellytyksiä kan-
salaistoiminnan avustusten muodossa 

Tavoite ei toteutunut. Koronapandemia 
vaikutti yhdistysten toimintaedellytyksiin. 

 

Järjestetään Muurame100-juhla vuoteen liitty-
viä tapahtumia 

Tavoite toteutui. Mm. 100 v juhla järjes-
tettiin ja joitakin muita juhlavuoden ta-
pahtumia pystyttiin toteuttamaan ko-
ronavuodesta huolimatta hyödyntäen 
myös digitaalisia kanavia.  

 

 

Kiinteistötoimi 

Kustannusten optimointi palvelu- ja laatutaso 
säilyttäen 

Tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida 
raportoinnin epäselvyydestä johtuen. Tar-
kastuslautakunta kiinnittää huomiota to-
teuman raportointiin. 

 

Selvitetään ja toteutetaan kunnan kiinteistö-
omaisuuden hallinnan kokonaistarkastelu 

Tavoite ei toteutunut.  

 

Keskuskeittiö 

Kouluruokailuun osallistuvien oppilaiden osuu-
den lisääminen 

Tavoitteen toteutumista asetetulla mitta-
rilla ei voida arvioida, sillä mittarin toteu-
tumista ei ole mitattu. Valmistetun koko-
naisruuan määrä kasvanut. 
Tarkastuslautakunnan mielestä olisi tar-
peen arvioida, onko kouluruokailuun osal-
listuvien määrä oikea tavoite vai tulisiko 
ennemminkin tavoitella hävikkiruuan vä-
hentämistä.  

 

Tuotetaan ruokapalvelut kustannustehokkaasti Tavoite ei toteutunut, johtuen ulkopuoli-
sista tekijöistä (korona ja ruuan hinnan 
kasvu). 

 

 

Seutu- ja alueyhteistyö 

Aktiivinen rooli seutuyhteistyössä Tavoite toteutui.  
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Pyritään saamaan kunnan edustaja kunnan kan-
nalta keskeisiin toimielimiin 

Tavoite toteutui.   

 

Hyvinvoinnin ja palveluiden lautakunta   

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että hypa-lautakunnan tavoitteiden toteutuminen oli 

tilinpäätöskirjan perusteella hyvin haastavaa. Tarkastuslautakunta suosittelee, että raportoitaessa ti-

linpäätöksessä tavoitteiden toteutumisesta, kiinnitetään erityistä huomiota selvityksen selkeyteen. 

Valtuutettujen ja tarkastuslautakunnan tulee voida tehdä johtopäätökset tavoitteiden toteutumisesta 

tilinpäätöksen perusteella.  

Tehokas ennaltaehkäisy, ja hyvinvoinnin sekä 
elämänlaadun edistäminen  

Tavoite ei toteutunut. Tehokas ennaltaeh-
käisy ei toteutunut koronapandemiasta 
johtuen.  
 

 

Joustavat, oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut 
sujuvan arjen turvaamiseksi  
 

Tavoite toteutui. Onnistuttiin vallitseviin 
olosuhteisiin nähden. 
 

 

Oppimisympäristöjen kehittäminen ja osaami-
sen hyödyntäminen 

Tavoite toteutui suunnitellusti. 
 

 

 

 

Muuramen hyvinvointi-liikelaitos   

Liikelaitoksen tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu tilinpäätöksessä lähinnä talousarvion toimen-

piteitä, eikä sitä, miten tavoitteet ovat toteutuneet. Tämän vuoksi tavoitteiden toteutumisen arviointi 

on haastavaa. Tarkastuslautakunta suosittelee, että liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjoihin doku-

mentoitaisiin johtokunnan talouden ja toiminnan seuranta. Tarkastuslautakunnan ymmärryksen mu-

kaan johtokunnassa on käsitelty toiminnan ja talouden kehitystä, mutta asiaa ei ole dokumentoitu.  

Tehokas ennaltaehkäisy, ja hyvinvoinnin sekä 
elämänlaadun edistäminen  
 
Joustavat, oikea-aikaiset ja vaikuttavat palvelut 
sujuvan arjen turvaamiseksi 

Tilinpäätöksessä on raportoitu: ”Panoste-
taan ennaltaehkäiseviin palveluihin.  Pal-
veluja kehitetään ja tuotetaan asukasläh-
töisesti.”  
 

 

 

Elinvoiman ja kestävän kasvun lautakunta 

Keski-Suomen kasvavin ja elinvoimaisin yritys-
kunta  
 
 

Toteutui osittain. Tarkastuslautakunta 
kiinnittää huomiota mittareiden ja erityi-
sesti tavoitetason asettamiseen. 

 

Elinvoiman kehittäminen maankäytöllisin kei-
noin 

Toteutui. Kaavoitusta hidasti kehittämis-
johtajan viran täyttäminen. 

 

Yritysten edellytysten luominen  Toteutui osittain. Uusia liiketontteja ei 
kaavoitettu. 

 

Liikkumaan kannustava arkiympäristö  Toteutui osittain. Uusia alueita ei ole han-
kittu virkistyskäyttöön tai kaavoitettu va-
paa-ajantoimintoihin. 
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Häiriötön vesihuolto  Ei toteutunut. Tilinpäätöksessä on to-
dettu, että häiriömääriä ei voida todeta, 
koska niitä ei tilastoida. Tarkastuslauta-
kunnan mielestä häiriöiden tilastointi on 
edellytys riittävälle riskienhallinnalle ja 
häiriöttömälle toiminnalle.  

 

 
Talousveden laadun ja riittävyyden turvaaminen 

Toteutui. 
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että 
veden riittävyyden turvaamiseksi on laa-
dittu varautumissuunnitelma.  

 

 

Eriytetty vesihuolto 

Vesihuollon tavoitteiden toteumasarakkeessa tilinpäätöskirjassa on esitetty tavoitteiden osalta ta-

lousarvion sarakkeen ”toimenpiteet” tiedot. Tavoitteiden toteutumisesta ei siis ole annettu selvitystä. 

Tarkastuslautakunta on tämän vuoksi arvioinut tavoitteiden toteutumista muun tiedon valossa. 

Vesilaitos tuottaa STM:n asetuksen mukaista ta-
lousvettä ja hoitaa jätevedet ympäristöystävälli-
sesti. 

Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida. 
Ei raportoitu veden laadun tuloksista. 

 

Vesihuoltolaitoksen tulee toimia  
kannattavasti. 

Toteutui osittain. Tilikauden tulos alijää-
mäinen n. -235 500 €. Tilikauden tulok-
seen vaikutti mm. vahingot ja häiriökor-
jaukset. Laskutetun veden määrä kasvoi 
hieman edellisestä vuodesta ollen 0,52 
M€. 

 

Häiriötön vesihuolto Tavoite ei toteutunut. Vesihuollossa ollut 
häiriöitä. 

 

Talousveden laadun ja riittävyyden turvaaminen Tavoitteen toteutumista ei voida arvioida. 
Ei raportointia verkostoveden analyysitu-
loksista.  

 

 

 

 

4.3 Tarkastuslautakunnan huomioita vuonna 

2021 tehdyistä toimenpiteistä, joiden voidaan 

katsoa edistävän kunnan tuloksellista toimin-

taa 

 

 

 

Tarkastuslautakunta on koonnut alle tulokselli-

suuden kannalta positiivisia sekä edelleen ke-

hitettäviä asioita.  

 
 

 

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tavoitteiden asetantaan, mitattavuuteen ja raportoin-

tiin. Näistä puutteista johtuen toimintakertomuksessa esitetyn perusteella on osittain haasta-

vaa, ellei mahdotonta arvioida tavoitteiden toteutumista.  Tavoitteille asetettu mittari ei usein-

kaan sisällä tavoitetasoa, jonka avulla tavoitteiden toteutumista voitaisiin arvioida. Vaikka ta-

voitteelle olisi asetettu mittari, sille ei usein ole asetettu tavoitetasoa.  
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Tarkastuslautakunnan huomioita  

 

✓ Lähdettäessä uuteen valtuustokauteen 

oli tunnistettu tilapäisen valiokunnan 

toimesta kehitettävää hallinnollisissa 

prosesseissa ja luottamushenkilöiden ja 

viranhaltijoiden vuorovaikutuksessa. 

Syksyn ja talven aikana on tehty toimen-

piteitä ja aktiivinen kehittäminen tilan-

teen parantamiseksi on aloitettu ja osin 

jo toteutettu.  

 

✓ Koronapandemian jatkuminen on kuor-

mittanut kunnan henkilöstöä ja johtoa, 

mutta tästä huolimatta toimintaa on ke-

hitetty ja palveluiden saatavuus on py-

synyt riittävänä.  

 
✓ Hallinnon rekrytoinneissa on onnis-

tuttu, joka antaa hyvät mahdollisuudet 

toiminnan edelleen kehittämiseen.  

 
✓ Väestönkasvu kehittyi myönteisesti ja 

oli Keski-Suomen voimakkainta (+179 

henkilöä).  

 

 

 

4.4 Tarkastuslautakunnan huomioita kehitet-

tävistä asioista vuoden 2021 arvioinnin perus-

teella 

 

 

Tarkastuslautakunnan huomioita 

 

✓ Yritystonttien riittävyys huolettaa tar-

kastuslautakuntaa. Kunnan elinvoiman 

kannalta on tärkeää, että erilaisia yritys-

tontteja on riittävästi saatavilla.  

 

✓  Tilinpäätöksen 2021 osoittamat ylijää-

mät ja ylijäämään verrattavissa oleva in-

vestointivaraus ovat yhteensä 12,7 Me. 

Kasvukunnassa tarvitaan talouden pus-

kuria ja kertynyt ylijäämä antaa hyvät 

lähtökohdat kunnalle selviytyä velvoit-

teistaan ja investoinneistaan.  

 
✓ Henkilöstökyselyä ei ole tehty.  

 
✓ Viranhaltijoissa on ollut paljon vaihtu-

vuutta, joka muodostaa riskin tietojen 

siirtymisessä ja toiminnan jatkuvuu-

dessa.  

 
✓ Sairauspoissaolot ovat korkealla tasolla 

(20 htv per työntekijä). Sairauspoissa-

olojen syihin tulisi pureutua ja ryhtyä 

kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin sai-

rauspoissaolojen vähentymiseksi.  

 

 

 

5. Kuntakonsernin arviointi 
 

Kuntakonsernin osalta on toimintavuonna jat-

kettu edelleen konsernin kokonaistarkastelua, 

jossa selvitetään konsernirakenteen tarkoituk-

senmukaisuutta.  

 

Muuramen Vuokra-asunnot Oy 

 

Yhtiölle asetettiin neljä toiminnallista tai talou-

dellista tavoitetta. Tavoitteista puolen voidaan 

katsoa toteutuneen. Asukasmäärän kasvatta-

misessa ja käyttöastetavoitteessa (91%) ei on-

nistuttu.  Vaihtuvuuden vähentämisessä sekä 

vuokrasaatavat/liikevaihto -tavoitteessa onnis-

tuttiin. 

 

Yhtiön toimintatuotot toteutuivat n. 500 tu-

hatta euroa talousarviota pienempinä ja toi-

mintakulut n. 70 tuhatta arvioitua pienempinä.  

 

Tarkastuslautakunnan mielestä asuntojen hou-

kuttelevuuteen ja asukasviihtyvyyteen tulisi 

kiinnittää huomiota kunnan asuntotuotannon 

ja yhtiön tulevaisuuden kannalta. 

 

Muuramen Lämpö Oy 

 

Yhtiö tuottaa lämpöä (kaukolämpöä) asiakas-

yhtiöille, tuottaa kiinteistönhoitopalveluja 
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asiakasyhtiöille (huolto ja siivous), vuokraa ti-

loja sekä tuottaa hallinnollisia palveluja Muu-

ramen Vuokra-asunnot Oy:lle ja Kiinteistö  

Oy Hakamuuramelle. 

 

Yhtiölle on asetettu kolme tavoitetta talousar-

viossa 2021, mutta tavoitteiden toteutumista 

ei ole raportoitu tilinpäätöksessä 2021. Toimin-

nan talousarvion tunnuslukujen toteutumi-

sesta on raportoitu. 

 

Yhtiön liikevaihto toteutui hieman talousar-

viota pienempänä. Myös tulostavoitteesta jää-

tiin ja tilikauden tulos oli 5 tuhatta euroa (ta 

2021: 144 tuhatta euroa).  

 

Kiinteistö Oy Muuramen Kettula 

 

Yhtiön palvelusuunnitelmana on vuokrata 

omistamiaan asuntoja muuramelaisille syrjäy-

tymisuhan alaisille tai syrjäytyneille, entisille 

tai nykyisille päihteiden käyttäjille ja muille 

henkilöille, joiden on vaikea saada muuta asun-

toa.  

 

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2021 tavoit-

teita, mutta tavoitteiden toteutumista ei ole 

raportoitu tilinpäätöksessä 2021.  

 

Yhtiön tilikauden tulos toteutui n. 30 tuhatta 

talousarviota heikompana johtuen pääosin 

poistoista.  

 

Asunto Oy Hakamuurame 

 

Yhtiölle asetettiin kaksi tavoitetta talousarvi-

ossa 2021: ” Hyvä talous ja kilpailukykyiset  

vuokrat sekä kiinteistön ja asuntojen hyvä  

kunto”. Tavoittelle asetettiin mittarit: ”Käyttö-

aste 99 % ja vaihtuvuus < 15 %”. Käyttöasteta-

voitteeseen ei päästy käyttöasteen ollessa 88 

%. Vaihtuvuus oli 12 %.  

 

Kiinteistö Oy Muuramen Virastotie 

 

Yhtiölle asetettiin talousarviossa yksi tavoite. 

Tavoitteena oli, että yhtiön tulot kattavat me-

not. Tavoite ei toteutunut tilikauden tuloksen 

ollessa n. -10 304 tuhatta euroa.   

 
 

6. Henkilöstöasiat 
 

Henkilöstön määrässä ei tapahtunut toiminta-

vuonna merkittäviä muutoksia. Henkilöstö-

määrä vuoden lopussa oli 569 (2020: 567).  

Henkilöstövuosien määrä kasvoi edelliseen 

vuoteen verraten 12 htv (2021: 559, 2020: 

547), mikä johtui sairaspoissaolojen vähenty-

misestä edelliseen vuoteen verraten. Keski-

määrin sairaspoissaoloja kertyi 20 kalenteripäi-

vää/htv (2020: 21,2/htv). Sairauspoissaolojen 

suurin syy oli edelleen tuki- ja liikuntaelinsai-

raudet.  

Vuonna 2020 sairaspoissaolojen keskimääräi-

nen kertymä kunta-alalla oli 16,7 pv/htv , joten 

sairaspoissaoloja voidaan tähän nähden pitää 

keskimääräisinä tai hieman keskimääräistä 

korkeampana. Koronapandemiasta aiheutu-

neet poissaolot rasittivat mm. opetustoimintaa 

sekä sosiaali- ja terveyspalveluita. MUHY-liike-

laitoksen sairaspoissaolot kasvoivat 668 kalen-

teripäivällä edelliseen vuoteen nähden ja olivat 

24,1 pv/htv (2020: 18,6 pv/htv). Kasvua oli eri-

tyisesti lyhytaikaisissa poissaoloissa. 

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota 

tavoitteiden selkeään esittämiseen ja to-

teumien raportointiin myös konserniyhti-

öiden osalta.  

 

 Lisäksi tarkastuslautakunta painottaa 

asetettujen tavoitteiden, mittareiden ja 

tavoitetason välisen suhteen tärkeyttä. 

Mittarit tulisi valita niin, että ne tosiasial-

lisesti kuvaavat asetetun tavoitteen to-

teutumista ja mittarille tulisi asettaa sel-

keä tavoitetaso, jonka avulla mittarin to-

teutumisen arviointi on mahdollista.  
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Henkilöstömenot kokonaisuudessaan kasvoi-

vat 5,8 % vuodesta 2020 ja olivat yhteensä 25,6 

miljoonaa euroa (2020: 24,2 M€).  

Suurin osa kunnan henkilöstöstä työskentelee 

perusopetuksen (160) ja varhaiskasvatuksen 

(111) parissa. 

Tilapäisen valiokunnan raportin mukaan Muu-

ramen henkilöstöstrategia on vuodelta 2005. 

Koko kunnan henkilöstön tilannetta on kartoi-

tettu satunnaisesti henkilöstökyselyillä. Koko 

kunnan henkilöstön osalta työhyvinvointia on 

arvioitu viimeksi vuonna 2019.  Muuramen Hy-

vinvointi -liikelaitoksessa toteutetaan henki-

löstökysely vuosittain. Vuonna 2022 toteute-

taan työhyvinvointikysely koko henkilöstölle. 

Tarkastuslautakunta pitää vuosittaisia koko 

kuntaorganisaatiota koskevia työhyvinvointi-

kyselyitä hyvänä toimintatapana.   

Talous- ja henkilöstöjohtajan toimenkuva 

muutettiin talousjohtajan tehtäväksi sekä vuo-

den 2021 talousarvioon varattiin määräraha 

henkilöstöpäällikön viran täyttämiseen, joka 

täytettiin keväällä 2021. Henkilöstöjohtamisen 

resurssin vahvistaminen mahdollistaa nykyistä 

paremmat resurssit henkilöstön osaamisen ke-

hittämiseksi ja työhyvinvoinnin paranta-

miseksi.  

Toimintavuonna on kiinnitetty erityistä huo-

miota hankintojen suorittamiseen ja tähän liit-

tyvään henkilöstön kouluttamiseen. Toiminta-

vuonna henkilöstölle hankittiin webinaari-kou-

lutuspaketteja, joita hyödynnettiin uuden hen-

kilöstöpäällikön koostaman koulutussuunnitel-

man mukaisesti. 

Osassa kunnan toimintaa, kuten sosiaali- ja 

perhekeskuksessa työntekijöiden vaihtuvuus, 

rekrytointivaikeudet ja poissaolot toivat haas-

teita palvelujen toteuttamiseen toiminta-

vuonna. 

 

7. Muut havainnot 

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta  

 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2019 si-

säisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 

ja kunnanhallitus 21.12.2020 sisäisen valvon-

nan ja riskienhallinnan ohjeen. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioin-

tia on suoritettu toimintavuonna vuoden 2020 

tilinpäätökseen sisällytetyn selvityksen yhtey-

dessä keväällä 2021. Tällöin suurimmiksi riski-

tekijöiksi nostettiin henkilöstöriskit, hankinta-

toimen kehittämistarpeet sekä koronapande-

miaan liittyvät riskitekijät. 

 

Henkilöstöriskiä ja henkilöstövajetta on pyritty 

paikkaamaan tehtävien jakamisella ja osaami-

sen siirtämisellä varahenkilöille. Lisäksi osaan 

tehtävistä on palkattu vakituisia varahenki-

löitä. Riskiä sisältävät prosessit ja työtehtävät 

on jaettu useampaan vaiheeseen ja useamman 

henkilön vastuulle. 

 

Tilinpäätöksen lisäksi lokakuussa valtuusto kä-

sitteli riskienhallintakatsauksen, jossa nostet-

tiin esille soteuudistuksesta johtuvat kuntata-

louden kehittämispaineet, sairaanhoitopiirin 

ICT-investointien odotettua suuremmat kus-

tannukset sekä sairaanhoitopiirin talouden ta-

sapainottumisohjelman lykkääntymiseen liit-

tyvä riski.  

 

Sote-uudistukseen liittyvä toiminnan volyymin 

muutos ja sote-uudistuksesta johtuva tarve uu-

distaa Muuramen kuntaorganisaatiota muo-

dostaa riskin, joka on tunnistettu ja huomioitu 

strategian valmistelussa.  

 

Taloudellisena riskinä on viime aikoina koros-

tunut korko- ja inflaatioriski, mikä vaikuttaa 

Tarkastuslautakunta painottaa henkilös-

tön tärkeyttä kuntaorganisaatiossa ja nä-

kee, että henkilöstökysely tulisi järjestää 

vuosittain. Henkilöstökyselyn vastausten 

perusteella tulisi laatia konkreettinen 

suunnitelma kehityskohteista. Lisäksi tar-

kastuslautakunta pitää henkilöstön hy-

vinvointia ja työssäjaksamista tärkeänä 

osana henkilöstöriskin hallintaa. 
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tuleviin investointeihin. Tarkastuslautakunta 

pitää uuden korkoympäristön sekä sote-uu-

distuksen taloudellisten vaikutusten huomioi-

mista kunnan tulevaisuuden investointisuun-

nitelmissa tärkeänä. 

 

Vesilaitoksen toimintaan liittyvät erilaiset riskit 

tiedostettiin vuonna 2021 ja vesilaitoksessa 

käynnistettiin riskikartoituksen laadinta. Tar-

kastuslautakunta painottaa häiriöttömän ve-

sihuollon tärkeyttä kuntalaisten hyvinvoinnin 

kannalta.  

 

Julkiset hankinnat ja tilapäinen valiokunta 

 

KKV antoi Muuramen kunnalle huomautuksen 

hankintalain noudattamatta jättämisestä 

22.10.2021. Huomautus koski kunnan maa-ai-

nes hankintoja vuosina 2020 ja 2021, joiden 

suuruus vuonna 2020 oli n. 700 tuhatta euroa 

ja vuonna 2021 n. 310 tuhatta euroa.   

 

Julkisiin hankintoihin ja henkilöstön koulutta-

miseen on kiinnitetty erityistä huomiota toi-

mintavuonna. Toimintavuonna käynnistettiin 

myös hankintaohjeen uusiminen.  

 

Valtuusto perusti syksyllä 2020 tilapäisen valio-

kunnan selvittämään kunnan hallinnon ja pää-

töksenteon kokonaisuutta sekä tarkastustoi-

men tilaa. Valiokunnan työ valmistui keväällä 

2021. Talousarvion ulkopuolisena tavoitteen-

asetteluna valtuuston hyväksyi maaliskuussa 

2021 tilapäisen valiokunnan raportin ja sen si-

sältämät 21 kehittämiskohdetta. Toimenpide-

suositukset koskivat mm. kunnan toiminnan 

organisointia, sisäistä valvontaa, toimintakult-

tuuria sekä tilintarkastusta.  

 

Huhtikuussa 2021 päätettiin käynnistää vuo-

den 2022 loppuun saakka ulottuva toiminnan 

kehittämisohjelma, jonka avulla kunnan toi-

mintaa ja hallintoa kehitetään tilapäisen valio-

kunnan toimenpide-esitysten pohjalta. Kehit-

tämistoimenpiteet on joko toteutettu jo v. 

2021 tai niiden valmistelu on ohjeistettu siten, 

että päätökset tehdään v. 2022 aikana. 

 

Vuoden 2019 tilinpäätöksestä ja tarkastuslau-

takunnan toimintaa selvittäneen tilapäisen va-

liokunnan raporttia koskevasta päätöksestä 

tehdyt valitukset hallinto-oikeudelle eivät joh-

taneet päätösten muuttamiseen, vaan kunnal-

lisvalitukset hylättiin. 

 

Tilapäisen valiokunnan raportin mukaan Muu-

ramen kunnassa ei ole raportin laadinta-ajan-

kohtaan mennessä laadittu lainmukaisesti vuo-

sittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia 

(laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yh-

teistoiminnasta kunnissa). Myöskään tervey-

denhuoltolain mukaista valtuustokauden hy-

vinvointikertomusta ei ollut käsitelty valtuus-

tossa.  

 

Raportin jälkeen lakisääteiset suunnitelmat 

päivitettiin ja hyvinvointikertomus hyväksyttiin 

kesäkuussa 2021 ja tasa-arvo- ja yhdenvertai-

suussuunnitelma sekä henkilöstö- ja koulutus-

suunnitelma joulukuussa 2021. Tarkastuslau-

takunta pitää tärkeänä, että lakisääteiset 

suunnitelmat laaditaan, päivitetään ja niitä 

noudatetaan osana kunnan toimintaa.  

 

Sote-uudistus 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi siir-

tyvät hyvinvointialueen järjestettäväksi 

1.1.2023 alkaen. Toimintavuonna valmistau-

duttiin uudistukseen tekemällä muun muassa 

siirtyvää henkilöstöön, kiinteistöihin, irtaimeen 

omaisuuteen sekä sopimuksiin liittyviä kartoi-

tuksia, sekä muuta liikkeen luovutukseen liitty-

vää esivalmistelua hyvinvointialueelle peruste-

tun väliaikaisen toimielimen ohjaamana. 

 

Sote-uudistus vaikuttaa kunnan toimintaan ja 

toiminnan organisointiin. Tarkastuslautakunta 

pitää tärkeänä, että hyvinvointialueuudistuk-

sen vaikutuksia kunnan lähitulevaisuuteen 

selvitetään ja varaudutaan tarvittaviin muu-

toksiin ja uudistuksiin, joita soten siirryttyä 

tulee tehdä organisaatiossa.  
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8. Tarkastuslautakunnan esitys ti-

linpäätöksen hyväksymisestä  

 

Tarkastuslautakunta toteaa, että Muuramen 

kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu pää-

osin asianmukaisesti sekä toiminnalliset tavoit-

teet on olennaisilta osin saavutettu, vaikka 

kunnan toimintaa kuormitti koronapandemia 

jo toista vuotta. Taloudellisiin tavoitteisiin 

päästiin kokonaisuudessaan hyvin. 

 

Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanhalli-

tuksen 28.3.2022 käsittelemä tilinpäätös (sisäl-

täen toimintakertomuksen, talousarvion to-

teutumisen, tilinpäätöslaskelmat, tilin- 

päätöksen liitetiedot ja liikelaitoksen tilinpää-

töksen) antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan 

toiminnasta ja taloudesta.  
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9. Arviointikertomuksen hyväksyminen 
 

Muuramessa 8.6.2022 

Tarkastuslautakunta  

 

 

 

 

Tommi Lahtinen   Janne Andersin 

puheenjohtaja    varapuheenjohtaja 

 

 

Essi Toivonen    Viivi Missonen  

jäsen    jäsen 

 

 

Niko Oksa  

jäsen  

 

Kannen kuva (Tommi Lahtinen): Keväinen Muuratjärvi 

Takakannen kuva (Tiia Lahtinen): Isolahden päiväkoti 
 

 


