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1 Tarkastuslautakunta 
 

1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus 
 

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n 
mukaisesti suorittaa arviointi siitä, ovatko 
valtuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet kunnassa ja 
kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnin 
lähtökohtana on valtuuston tilikaudelle 
asettamat sitovat tavoitteet ja 
kunnanhallituksen selvitys niiden 
toteutumisesta. Arviointiin sisältyy myös 
kannanotto kunnan toiminnan 
tuloksellisuudesta. 
 
Tarkastuslautakunta arvioi kunnan toimintaa 
kuntalaisen ja veronmaksajan näkökulmasta. 
Tarkastuslautakunta voi myös tehdä 

itsenäisiä tarkastuksia valitsemistaan 
kohteista.  

Tarkastuslautakunnan toimintaa säätelee 
kuntalain lisäksi kunnan hallintosääntö. 
Tarkastuslautakunta valmistelee 
tilintarkastajan valintaa koskevan esityksen 
valtuustolle. Tilintarkastajan tehtävät 
luetellaan KuntaL:n 123 §:ssä. 
 
Tilintarkastuksen Siilinjärven kunnassa on 
hoitanut valtuuston valitsemana tilin-
tarkastajana KPMG Oy Ab. Vastuullisena 
tilintarkastaja on toiminut KHT, JHT Katri 
Hokkanen.

1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano valtuustokaudella 1.1. – 31.12.2017 
 

Tarkastuslautakunta 1.1. – 31.5.2017  

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet 

Puheenjohtaja Päivi Hiltunen Inkeri Ahonen 
Varapuheenjohtaja Kari Ojala Janne Kasurinen 

Jäsen Kirsi Karacali Kaija Valta 
Jäsen Kyllikki Kotimäki Antti Rytkönen 

Jäsen Jyrki Jäppinen Heidi Hirvonen 
 

Tarkastuslautakunta 1.6. – 31.12.2017  

Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet 

Puheenjohtaja Toni Juvonen Mari Ukkonen 
Varapuheenjohtaja Hanna Heikkinen Päivi Rissanen 
Jäsen Harri Apell Matti Gröhn 

Jäsen Riitta Kerkola Jarkko Kaitokari 
Jäsen Jukka Tuppurainen Kalle Savolainen 
 

Kuntalain 121 §:n mukaan 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Kunnan 
ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat 
tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat. Niiden 
toiminta on kunnan muusta organisaatiosta ja 
johdosta riippumatonta.  
 
Lautakunnan esittelijänä on toiminut 

puheenjohtaja ja sihteerinä 
tarkastusasiantuntija Päivi Heikkinen. 
Tarkastuslautakunta on arviointityönsä 
suorittamista varten jakanut hallinto-
organisaation mukaiset päävastuualueet 
tarkastuslautakunnan jäsenille 
lautakunnittain: 

  



4 
 

 
Arviointikertomus 2017 Siilinjärven kunta  
 

1.1. – 31.5.2017 
 

Kunnanhallitus Koko tarkastuslautakunta 

Maaseutulautakunta Päivi Hiltunen 

Sivistyslautakunta Kirsi Karacali, Kyllikki Kotimäki 

Sosiaali- ja terveyslautakunta Päivi Hiltunen, Kirsi Karacali ja Kari Ojala 

Tekninen lautakunta Kari Ojala 

Viranomaislautakunta Jyrki Jäppinen 

Ympäristöterveyslautakunta Jyrki Jäppinen 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Kari Ojala 

 

1.6. – 31.12.2017 

Kunnanhallitus Koko tarkastuslautakunta 

Maaseutulautakunta Riitta Kerkola 
Sivistyslautakunta Hanna Heikkinen, Jukka Tuppurainen 

Sosiaali- ja terveyslautakunta Hanna Heikkinen, Toni Juvonen 
Tekninen lautakunta Harri Apell, Jukka Tuppurainen 

Viranomaislautakunta Riitta Kerkola 
Ympäristöterveyslautakunta Toni Juvonen 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Harri Apell 
 

Esteellisyydet 

Hallintolain kohdissa 27 §, 28 § ja 29 § 
määritellään keskeiset perusteet 
esteellisyyden arvioinnissa. Lähtökohtaisesti 
henkilöt itse arvioivat omaa esteellisyyttään. 
Arviointikertomuksen laadinnassa ei ole 

todettu tarkastuslautakunnan jäsenillä 
esteellisyyksiä. 

Seuraavat henkilöt ovat olleet esteellisiä 
Siilinjärven kuntakonsernin toimintaan 
liittyvien asioiden arvioinnissa:

 

 

1.3 Tarkastuslautakunnan toiminta 
 

Kunnanhallituksen on esitettävä 
toimintakertomuksessa selvitys valtuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja 
kuntakonsernissa. 

Tarkastuslautakunta on perehtynyt valtuuston 
asettamiin tavoitteisiin ja toteutumisiin, 
tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.  

Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet 
kunnan toimielinten päätöksentekoa 

pöytäkirjojen avulla ja tehneet havaintoja 
kunnan toiminnasta ja taloudesta.  
 

Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet 
työnjakonsa mukaisesti lautakuntien ja 
palvelualueiden toimintaa. Lautakunta on 
kuullut tehtäväalueiden vastuuviranhaltijoita 
ja suorittanut tutustumiskäyntejä 
toimintayksiköihin. Tarkastuslautakunta on 
painottanut arvioinnissaan viran- ja 
toimenhaltijoiden kuulemisia. 

Aikaan 1.1. – 31.5.2017 kohdistuva arviointi 
Henkilö 

 
Toimiala 

Toni Juvonen Siilinjärven Uimala Oy, hallituksen jäsen (2017) 

 Sivistyslautakunta, sote-lautakunta  
Riitta Kerkola Maaseutulautakunta 
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Tarkastuslautakunta on käynyt tutustumassa 
arviointeja varten: 

 Pohjois-Savon pelastuslaitos, 
Siilinjärvi 

 
 
Tarkastustapaamiset vuoden 2017 toiminnan arviointia varten 
 

24.8.2017 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkko Nykänen 
 Talous- ja tukipalvelut Pekka Takkinen 

21.9.2017 Johto- ja viestintäpalvelut Vesa Lötjönen 
 Elinkeinopalvelut Heikki Simonen 

 Joukkoliikenne Pekka Kauhanen 
 Pelastustoimi Kari Häkli 

24.10.2017 Henkilöstöpalvelut Johanna Antikainen 
 Ruoka- ja puhtauspalvelut Pirkko Markkanen 

 Sote-palvelut Kati Kantanen 
 Sosiaali- ja perhepalvelut Minna Pitkänen 

 Sivistyspalvelut Kari Mustonen, Pekka Kauhanen 
29.11.2017 Varhaiskasvatuspalvelut Sinikka Hyvärinen 

 Liikuntapalvelut Timo Hyötyläinen 
 Henkilöstöasiat ja yhteistoiminta Pekka Sutinen, JUKO 
 Kiint. Oy Siilinj. Vapaa-aikakeskus Pekka Takkinen 
 Siilinjärven Pysäköinti Oy Pekka Takkinen 

14.12.2017 Tekniset palvelut, toimitilat Ari Kainulainen, Jukka Kellokumpu 
 

 

Tarkastuslautakunta TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 

Kokousten lkm 13 10 11 12 

Kustannukset (€) 51 526 50 317 50 860 65 178 

        
Taulukko 1. Tarkastuslautakunta numeroina vuosina 2014, 2015, 2016 ja 2017 

 

Tarkastuslautakunta on kuulemisten ja havaintojensa perusteella nimennyt vuodesta 2008 alkaen 
Immeinen paekallaan -tunnustuksella ansioituneen viran- tai toimenhaltijan tai työyhteisön. 

 
Tarkastuslautakunnan tavoitteiden toteutuminen v. 2017 
 
Tarkastuslautakunnalle asetetut toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet 
suunnitellun mukaisesti.  

Tarkastuslautakunnan jäsenistössä tapahtui 
muutoksia: 1.6.2017 alkaen aloitti 
kokoonpanoltaan täysin uusi 
tarkastuslautakunta. 
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Arviointikertomushavaintojen seuranta 

Arviointikertomus vuodelta 2016 käsiteltiin 
kunnanvaltuuston kokouksessa 29.5.2017 § 
9. Kunnanvaltuusto merkitsi arviointi- 
kertomuksen tiedoksi ja lähetti sen 
kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.  
Tarkastuslautakunta sai 23.10.2017 § 52 

kunnanvaltuuston kokouksessa pyydetyt 
kunnanhallituksen selvitykset vuodesta 2016 
arviointikertomuksissa esitettyihin 
havaintoihin. Tarkastuslautakunta toteaa, että 
toimihenkilöt ja lautakunnat ovat perehtyneet 
ja vastanneet havaintoihin.  

 

2 Tavoitteiden toteutumisen arviointi 

2.1 Visio 2025 
● Siilinjärvi on hallitusti kasvava ja 

elinvoimainen, positiivisen imagon 
asuin- ja yrityskunta 
 

● Siilinjärvi tuntee vastuunsa 
kuntalaistensa terveydestä, 
hyvinvoinnista ja työllisyydestä 
 

● Kuopion menestys luo perustan 
Pohjois-Savon kuntien kehittymiselle.  
Siilinjärvi osallistuu yhteisen 
menestyksen rakentamiseen 
ottamalla vastaan väestöä, luomalla 
työpaikkoja, osaamista ja 

kilpailukykyisiä palveluja sekä 
osallistumalla alueen yhteisiin 
merkittäviin kehittämishankkeisiin. 
 

● Siilinjärvellä arvostetaan turvallisuutta 
ja ympäristöarvoja 
 

● Toimiva, yhteistyökykyinen 
päätöksenteko 
 

● Siilinjärvi sitoutuu yhteistyöhön ja on 
aktiivinen toimija Pohjois-Savossa 

 

2.2 Strategiset tavoitteet 
 
Siilinjärven kunnanvaltuuston hyväksymiä strategisia tavoitteita ovat:   

Strateginen tavoite Tavoitteen toteutuminen 

Kestävä kuntatalous Asukaskohtainen velkamäärä (2.927 €/asukas) 
yltää kuntien keskiarvoon 
Investointien rahoituksesta tulorahoitus 67,3 % 
jäi tavoitetasosta 80 % 

Kuntalaisten hyvinvointi 
 

Suomen kuntien asukastyytyväisyys-
tutkimuksen valtakunnallinen sijoitus 3.  
tyytyväisyyspisteet 79,8/100 

Vahva elinkeinotoimi 
 

Työpaikkakehitys +56 työpaikkaa ei ole 
tavoitteessa (80 – 100), työpaikkojen määrä 
7456, työpaikkaomavaraisuus 79,2 %, 
työttömyysaste 8,6 % maakunnan alhaisin,  
luovutut tontit ja toimitilat 10 kpl  

Vastuullinen kasvupolitiikka 
 

Väestömäärä väheni -110 henkilöä ei 
tavoitteessa, kunnan väkiluku 21 658, 
valmistuneet asunnot 88 kpl, 
rakennuslupien määrä 355 kpl 

Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö Työhyvinvointikysely toteutettiin syksyllä 2017, 
pientä laskua edelliseen kyselyyn verrattuna 
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Valtakunnallisesti mitattuna alhaiset 
sairauspoissaolot 14,5 kpv/vakinainen henkilö 
ovat kasvaneet  

 

Tavoitteet ovat osana talousarvion 
toiminnallisten tavoitteiden suunnittelua. 
Lautakunnat käsittelevät ja vahvistavat omat 
käyttösuunnitelmansa sekä tavoitteet 
annetuissa taloudellisissa puitteissa, jotka 
edelleen muodostetaan käytännön 
toimenpiteiksi, aikataulutetaan ja 
vastuutetaan soveltuvin osin edelleen 
työntekijöiden henkilökohtaisiksi tavoitteiksi. 

 

Tarkastuslautakunta toteaa strategisten 
tavoitteiden toteutumisen jääneen 
tavoitetasosta. Asukastyytyväisyyden 
tavoitteiden toteutumisen arviointia 
vaikeuttavat tavoitteen ja toteutumisen 
erilaiset mittarit. Väestö väheni toisena 
peräkkäisenä vuotena eikä työpaikkamäärän 
kehitys ollut tavoitteen mukainen. 

 

2.3 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

 

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan suurin 
osa valtuustotason vuoden 2017 
tavoitteista toteutui joko 
kokonaan tai osittain. 
Arviointikertomuksessa ei ole 
selostettu niiden tavoitteiden 
toteutumista, joista 
toimintakertomuksessa esitetyt 
tiedot ovat tarkastuslautakunnan arvion 
mukaan riittäviä. 

Siilinjärven kunnan toiminnallinen ja 
taloudellinen tulos vuonna 2017 oli hyvä. 
Kuntalaiset ovat Epsi-rating-tutkimuksen 
mukaan edelleen jokseenkin tyytyväisiä 
kunnan toimintaan ja palveluiden tasoon.  

Asioiden valmistelu Siilinjärven kunnan 
hallinnossa on valtakunnallisesti hyvällä 
tasolla. Päätösten määrään nähden 

oikaisuvaatimuksia ja kunnallisvalituksia on 
määrällisesti erittäin vähän. 
 
Kunnanvaltuuston ja 
lautakuntien toiminnalle 
asettamat tavoitteet pääosin 
saavutettiin. Taloudellinen 
tulos oli selvästi 

talousarviossa ennakoitua parempi ja päätyi 
tasetta vahvistavaan tilinpäätökseen.  

Toimenpiteitä edellyttäviä huolenaiheita ovat 
henkilöstön pysyvyydestä sekä työhyvin-
voinnista huolehtiminen, pitkäaikais-
työttömyyden ja kunnan velan lisääntyminen. 
Huomattavat investointitarpeet ovat vaativia 
erityisesti korjausinvestoinneissa, joille on 
haettu uusia rahoitusmalleja.   
 

 

Kunnan tilinpäätökset sisältö on seuraava: 

1. Tuloslaskelma kuvaa tilikauden 
tuloksen muodostumista tilikaudelta. 

2. Tase kuvaa tilinpäätöspäivän 
taloudellista asemaa. 

3. Rahoituslaskelma antaa selvityksen 
varojen hankinnasta ja niiden käytöstä 
tilikauden aikana.  

4. Kunnanhallituksen toimintakertomus, 
jossa selitetään olennaiset tapahtumat 
toiminnassa ja taloudessa. 
Toimintakertomus antaa oikean kuvan 

valtuuston asettamien toiminnallisten 
ja taloudellisten tavoitteiden 
toteutumisesta. 

 
Talousarvion toteutumista seurataan 
valtuustotasolla kolmannesvuosi-
raportoinnilla. Palvelualueilla talousarviota 
seurataan kuukausiraportoinnin kautta. 

Alkutilikauden tulosennusteet eroavat melko 
paljon alkuperäisestä talousarviosta ja 

Suurin osa valtuustotason 

tavoitteista toteutui joko 

kokonaan tai osittain. 
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vaihtelevat myös kauden aikana. Talous-
arvioon ei ole tehty tilikauden aikana 
muutoksia. 

5. Talousarvion toteutuminen: 
● Valtionosuuksien kasvu 9,2 % 
● Verotulojen kasvu 0,7 % 
● Toimintakulujen suurin 

menoerä henkilöstökulut 
pienenivät -0,3 %, yhteismäärä 

58,8 M€ 
● Lainamäärä 63,3 M€ 
● Lainanhoitokate on 

heikentynyt, tunnusluku 0,9  
● Kunnan kassa riitti viime 

vuonna keskimäärin 14 päivän 
ajaksi. 
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2.4 Investoinnit 
 

Valtuuston sitovat tavoitteet  

Toteutui  Ei toteutunut  Toteutui osittain Toteuma/tavoite 
epäselvä  

Yhteensä  

       3                                                                                                      2 5 

 

Toteutuma/tavoite epäselvä Tarkastuslautakunnan arvio 

Vanhojen asemakaava-alueiden 
asukastyytyväisyydestä huolehtiminen 

Tarkastuslautakunta ei voi arvioida 
tyytyväisyyden paranemista, koska ei ole 
käytettävissä lähtötasoa eikä mittaria arviointia 
varten. 

Puhtaan veden jakelun turvaaminen Tarkastuslautakunta ei voi arvioida koska 
toimintakertomuksessa ei avata toteuttamista. 

 

 

Investoinnit Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Vuosi 2017 

Investointien nettomenot 10 282 000 7 625 401 7 936 000 11 449 000 
Tulorahoitusprosentti 78,8 % 80,2 % 87,3 % 67,3 % 

 
 Taulukko 2. Investointien tunnusluvut vuosina 2014, 2015, 2016 ja 2017.  

Investointeihin varattiin vuodelle 2017 noin 11 
milj. euroa. Investointimenot ylittyivät 
talousarvioon nähden nettona 0,9 miljoonaa.  

Toimitilojen korjaustarve on suuri ja uusia, 
terveitä, tiloja tulee saada nopeasti. 
Kunnanhallituksen päättämä 
toimitilahankkeiden toteutus 
osin leasingmallilla nopeuttaa 
hankkeiden toteuttamista. 
Päivitetty toimitilaohjelma 
tukee tilojen suunnitelmallista 
uudistamista. Kiinteistöjen 
salkuttaminen selkeyttää 
tilaohjelman toteuttamista. Riskinä on 
henkilöstöresurssien riittävyys nopeaan 
kiinteistöinvestointien toteuttamiseen. 

Rakennusten suunnittelun ja 
rakenneratkaisujen tavoitteena tulee olla 
kestävä, hyvinvointia edistävä, esteetön, 
turvallinen ja terveellinen rakentaminen. 

Vuoden 2017 toteutuneissa maanhankinta-
menoissa oli ylitystä 1,12 miljoonaa euroa. 
Ylitystä varten ei ole tehty muutostalous-
arviota. Kunnanhallituksen päätöksen 

mukaan haetaan jälkikäteen valtuustolta 
ylitysoikeutta, mitä ei valtuuston pöytäkirjojen 
mukaan ole haettu. Hallintosäännön § 65 
mukaan tätä ei voida pitää asianmukaisena 
menettelynä. Valtuuston myöntämä 
ylitysoikeus tulisi hakea ennakkoon. 

Kunnanhallituksen 
hyväksymä vuoden 2017 
tavoite oli 30 hehtaarin 
maa-alueen hankinta, jolle 
ei kuitenkaan ollut asetettu 
määrärahaa. 

Edellisvuoden toimitila-
hankkeista siirtyi Etelä-Siilinjärven koulu- ja 
nuorisotilahanke, josta aiheutui ylitystä 453 
tuhatta euroa. Siirtynyt määrärahatarve olisi 
tullut käsitellä vuoden 2017 talousarviossa. 

Ahmon kentän peruskorjaus on siirtynyt: 
hanke ei lähtenyt käyntiin vuonna 2017 
suunnitellun mukaisesti. Valmisteluvaiheessa 
Ely-keskuksen ympäristöluvalle asettamat 
vaatimukset eivät riittävästi tulleet esille. 

Toimitilojen korjaustarve on 

suuri ja uusia, terveitä, tiloja 

tulee saada nopeasti. 
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3   Palvelualueiden tavoitteiden toteutuminen 

3.1 Konserni- ja maankäyttöpalvelut  
 

Valtuuston sitovat tavoitteet 

Toteutui  Ei toteutunut  Toteutui osittain Toteuma/tavoite 
epäselvä  

Yhteensä  

3 1 1  5 

 

Ei toteutunut Tarkastuslautakunnan arvio 

Strategiaprosessi Hyväksyttiin helmikuussa 2018. 

 

Toteutui osittain Tarkastuslautakunnan arvio 

120 asuntoa / vuosi 
 

Kaavoituksen tavoitetasosta 120 asuntoa 
toteutui 88 asuntoa. 

 

Henkilöstö 
Kevan työhyvinvointikyselyn mukaan 
Siilinjärven kunnan henkilöstön 
työtyytyväisyys on pääosin hyvää. 
Työhyvinvointikyselyssä jäätiin kaipaamaan 
avoimen palautteen antomahdollisuutta. 
Tarkastuslautakunnan havaintojen mukaan 
työhyvinvointikysely ei tuo esille riittävän 
kattavasti henkilöstön todellista tilaa. 

Siilinjärven kunta on arvostettu 
työnantaja henkilöstöön 
kohdistuvista säästötoimista 
huolimatta. Vakautusohjelman 
jälkeen voimaan jääneiden 
säästötoimien ja järjestelyjen 
vaikutusta henkilöstön 
työhyvinvointiin tulee 
aktiivisesti seurata. 

Henkilöstön hyvinvointia kuvaava 
sairauspoissaolojen määrä lisääntyi ollen 
14,5 kalenteripäivää/vakinainen henkilö. 
Kuntien keskiarvoon (17,7 päivää v. 2016) 
verrattuna sairauspoissaolojen määrä on 
hieman alhaisempi. Kunnan vakituisesta 
henkilöstöstä 35 prosentilla ei ollut 
sairauspoissaoloja ollenkaan.  

Työtapaturmista aiheutuvien poissaolojen 
määrä on reilusti puolittunut 940:stä 429:ään. 
Tarkastuslautakunta arvioi, että tapaturmien 
seurannassa ja korjaavien toimenpiteiden 
käsittelyssä suunta on oikea.  

Organisaation ja työyhteisöjen kehittävä ja 
tuloksellinen työote Työhyvinvointia ja 
tuottavuutta -projekti käynnistyi vuonna 2016 
Kevan myöntämän rahoituksen kautta.  
Ratkaisukeskeistä toimintatapaa on viety 
käytäntöön työyksiköihin vuoden 2017 
aikana.  

Varhe-maksut ovat vähentyneet yli 10 % 
vuoden 2017 aikana. 

Maakunta- ja sote-uudistus 
on aiheuttanut henkilöstössä 
epävarmuutta. Muutamilla 
toimialoilla on ollut 
rekrytointiongelmia. 
Tarkastuslautakunta 
painottaa, että työnantaja 

kiinnittäisi huomiota rekrytointien 
houkuttelevuuteen kilpailutilanteissa ja 
kunnan palveluksessa olevan henkilöstön 
sitouttamiseen. 

Joukkoliikenne 
Kasvavan työssäkäyntiliikenteen vaatimukset 
on huomioitu joukkoliikenteessä ja nykyinen 
palveluntarjonta on säilynyt. Matkustusmäärät 
kasvoivat Siilinjärvi-Kuopio -lähiliikenteen 
osalta 12 %. Joukkoliikenne 2025 -ohjelma 
hyväksyttiin v. 2017. Joukkoliikennettä 
kuuluisi suunnitella yhdessä kaavoituksen 
kanssa ja työssäkäyntialueiden ehdoilla.  

Työtapaturmista aiheutuvien 

poissaolojen määrä on 

reilusti puolittunut. 
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Pali-järjestelmä (palveluliikenne) on hyvä ja 
helpottaa iäkkään väestön kotona asumista. 

Viestintä 
Kunnan internet-sivujen uudistaminen 
viivästyi suunnitellusta projektiaikataulusta. 
Visuaalisesti ja toiminnallisesti vanhan-

aikaiset sekä osittain vanhentunutta tietoa 
sisältävät sivut ovat kunnan imagolle haitaksi 
eivätkä ne palvele nykyisten kuntalaisten ja 
kunnasta kiinnostuneiden tarpeita. 

 

3.2 Talous- ja tukipalvelu 
 

Valtuuston sitovat tavoitteet  

Toteutui  Ei toteutunut  Toteutui osittain Toteuma/tavoite 
epäselvä  

Yhteensä  

10  1 1 12 

 

Toteutui osittain Tarkastuslautakunnan arvio 

Hallittu aluehallinnon uudistamisen aiheuttama 
tukipalvelujen tuotannon muutos 

Sote-uudistuksen siirtyminen 

 

Toteuma/tavoite epäselvä  Tarkastuslautakunnan arvio 

Mahdollistetaan digitalisaation hyödyntäminen 
palvelutuotannossa ja asiakaspalvelussa 

Tavoitetaso puuttuu 

 

Maaseutuhallinto 
Maaseutuhallinnon jokaisessa 
sopimuskunnassa toimii 
tavoitteen mukaisesti 
vähintään yksi toimipiste ja 
palveluissa siirryttiin 
toimimaan ajanvarauksella. 
Nykyresurssein 
viranomaistehtävät vievät 80 
% työajasta ja talousarvioon suhteutettuna 
toiminta on tehokasta. Maatalouden EU-tuki-
hakemukset tilat tekivät 96 % sähköisesti, 
tavoitteen mukaisesti. 

Siilinjärven maaseutuohjelman valmistelu on 
aloitettu. 

Tietotekniikkapalvelut 
Turvatulostusteknologian käyttöönotto on 
edennyt. Useimmissa lautakunnissa on otettu 

käyttöön tabletit vaihtelevin 
hankintakäytännöin, mikä 
on aiheuttanut lisätyötä ja 
epäselvyyttä 
lautakuntatyöskentelyssä. 

Tarkastuslautakunta 
suosittelee tietoturva- 
politiikan ja -käytäntöjen 

jalkauttamista henkilöstölle. 

Pelastustoimi 
Tarkastuslautakunnan havaintojen 
perusteella pelastuslaitoksen organisaation 
hankintojen toimintavaltuuksien laajuudessa 
olisi kehitettävää. Hankintavaltuuksien 
eurorajoja voisi nostaa paremmin käytännön 
työskentelyä palvelevaksi. 

  

Tilojen maatalouden EU-

tukihakemuksista 96 % 

sähköisesti. 
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3.3 Sivistyspalvelut 
 
 

Valtuuston sitovat tavoitteet 

Toteutui  Ei toteutunut  Toteutui osittain Toteuma/tavoite 
epäselvä  

Yhteensä  

3  1  4 

 

Toteutui osittain Tarkastuslautakunnan arvio 

Toimiva, terveellinen ja taloudellinen 
kouluverkko 
 

Koulu- ja päiväkotitiloihin kohdistuvat 
sisäilmakorjaukset eivät välttämättä ole 
poistaneet ongelmia tai uusia 
sisäilmaongelmia on ilmennyt. 

 

Opetuspalvelut 
Positiivisena kehityksenä voidaan todeta 
lukiolaisten määrän kasvaneen 
huomattavasti.  

Oppilaille on tarjottu kerhotoimintaa kaikille 
kouluilla. 

Väistötilojen hankinta ja niiden kalustaminen 
ovat aiheuttaneet kustannusten nousua 
opetuspalveluissa. 

Erityisopetusta on lisätty vastaamaan 
kasvanutta tarvetta. 

Kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksyttiin ja 
liitettiin osaksi opetussuunnitelmaa. 

Kansalaisopisto 
Suunnitelluista opetustunneista toteutui 84 
prosenttia. Suhteellisesti 
eniten peruuntuneita tunteja 
oli Kädentaidot -kursseissa, 
joissa tuntien toteutumisaste 
oli 73 prosenttia. Musiikin alan 
kurssit toteutuivat lähes kaikki. 
On syytä tarkastella tuntien 
toteutumatta jäämisen syitä 
tarkemmin ja tehostaa 
kurssien markkinointia. Sisäilmaongelmat 
ovat vaikeuttaneet kansalaisopiston 
toimintaa. 
 
Nuoriso- ja kulttuuripalvelut 
Etsivä nuorisotyö on muodostunut 
vakiintuneeksi toiminnaksi. Myönteisesti 
huomioidaan, että ehkäisevään päihdetyöhön 
on resursoitu palkkaamalla koordinaattori. 
Tällaista toimintaa tulisi ilmenneiden 

ongelmien ja ennaltaehkäisyn vuoksi 
edelleen vahvistaa. 

Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia 
järjestettiin paljon ja niiden osanottajamäärä 
oli runsas. 

Koululaisia saatu aktivoitua taiteen ja 
kulttuurin harrastamiseen työpajojen kautta 
yhteistyössä Lastenkulttuurin 
edistämiskeskuksen (LASTU) kanssa. 

Kirjastopalvelut 
Koha-kirjastojärjestelmä otettiin käyttöön 
onnistuneesti. 

Lainausautomaatit on otettu käyttöön. 
Varausmaksut on poistettu käytöstä. 
Lainausmäärät ovat kasvussa. 

Varhaiskasvatuspalvelut 
Päivähoidossa olevien 
lasten määrä on 
vähentynyt kaikissa 
hoitomuodoissa, mikä 
johtuu tilastointitavan 
muutoksesta.  

Asiakastyytyväisyyskysely
n perusteella arvosana on 4,37 asteikolla 1 – 
5. Perheet antoivat eniten myönteistä 
palautetta hyvästä palvelusta ja 
monipuolisesta toiminnasta, kritiikkiä tuli 
eniten päivähoitomaksuista sekä loma-
aikojen keskitetyistä hoitojärjestelyistä. 

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin ja 
otettiin käyttöön 1.8.2017. 

  

Varhaiskasvatuksen 

asiakastyytyväisyyskyselyn 

arvosana on 4,37 (1 – 5). 
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Liikuntapalvelut 
Liikunnan ja erityisliikunnan tilaisuudet 
kasvoivat reilusti ja osanottajien määrä 
kasvoi. 

Niukat henkilöstöresurssit ovat riski 
liikuntatilaisuuksien järjestämiselle ja este 
palveluiden lisäämiselle. Tarkastuslautakunta 
suosittelee tarkastelemaan, vastaavatko 

resurssit nykyisiä ja tulevia tarpeita vai onko 
tarvetta henkilöstön lisäämiselle. Liikunta 
vaikuttaa sekä yksilöön että talouteen 
myönteisesti. 

 

 

 

 

3.4 Tekniset palvelut  
 

Valtuuston sitovat tavoitteet 

Toteutui  Ei toteutunut  Toteutui osittain Toteuma/tavoite 
epäselvä  

Yhteensä  

4    4 

 
Tarkastuslautakunta on edelleen huolissaan 
kunnan infrastruktuurin ja toimitilojen 
korjausvelan kasvusta. Toimialalle tulisi lisätä 
resursseja.  
 
Palvelutasoa heikentää organisaation 
henkilöstövaje. 

Tarkastuslautakunta suosittelee, että 
hankintaohjeen toimeenpano- ja delegointi-
ohjeistuksen määrittelyjä eri termeistä 
tarkennetaan (esimerkiksi vuosihankinta- ja 
suunnittelusopimukset). Näin tulkinnan-
varaisuuksilta ohjeen noudattamisessa 
vältytään. 

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 

Toimielimen ja viranhaltijoiden päätökset 
olivat perusteellisesti laadittuja eivätkä 
päätökset muuttuneet muutoksenhaussa. 

Vesilaitos 
Yhteistyöselvityksen perusteella 
henkilöstömäärä on alimitoitettu. 
Henkilöstökulut alittuivat 42.000 eurolla. 

 

 

 

 

3.5 Sosiaali- ja terveyspalvelut  

 
Valtuuston sitovat tavoitteet 

Toteutui  Ei toteutunut  Toteutui osittain Toteuma/tavoite 
epäselvä  

Yhteensä  

4    4 

 
Sosiaali- ja perhepalvelut 
Toivalan kampuksen opiskelijamäärän 
kasvun vuoksi lisättiin opiskelija-
terveydenhuollon resurssia.  
 
Vuonna 2017 työmarkkinatuen kuntaosuutta 
maksettiin 1,133 milj. euroa, missä oli kasvua 
edellisvuoteen 15 prosenttia. 

 
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun on vastattu 
erilaisilla hankkeilla ja kokeiluilla. 
Pitkäaikaistyöttömyys vähentyi loppuvuonna 
voimakkaammin mutta koko vuotta 
tarkastellen pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi 
edellisestä vuodesta 23 henkilöllä.  
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Hankkeiden ja kokeiluiden myötä olisi 
pyrittävä pysyvämpiin toimintamalleihin 
pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi ja 
ehkäisemiseksi. 

 
Hoiva- ja vanhuspalvelut 
Henkilöstöresursseja on vahvistettu ja 
kotihoidon toimintaa on 
tehostettu. Myös 
henkilöstön osaamista on 
kehitetty.  
 
Omaishoidon tukea jäi 
vuonna 2017 käyttämättä 
93.443 euroa, koska 
myöntämisperusteet täyttäviä hakijoita ei 
ollut. 

 

Terveyspalvelut 
Vuoden lopussa 2017 ulkokuntalaisia oli 
Siilinjärven kunnan terveyspalveluiden 
asiakkaina 688 henkilöä.  

 
Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Vanhus- ja vammaisneuvosto 
on lakisääteinen toimielin 
kunnassa. Toimielin olisi tullut 
nimetä uuden 
valtuustokauden alusta 
1.6.2017. Asiaa on käsitelty 
kunnanhallituksen 
kokouksessa 29.1.2018 § 16. 
Tarkastuslautakunta toteaa, 

että vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole ollut 
toiminnassa kuntalain mukaisesti.  
 
 

4 Konsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 
 

Siilinjärven kuntakonserniin kuuluvia 
tytäryhtiöitä ovat  

● Siilinjärven Pysäköinti Oy 
● Siilinjärven Uimala Oy 
● Siilinjärven Kotipolku Oy 
● Kiinteistö Oy Proseta. 

 
 

Kuntalaki 121 § 2 mom. mukaisesti 
tarkastuslautakunnan on arvioitava ovatko 
valtuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet kuntakonsernissa 
toteutuneet. Kuntakonsernille asetetut 
tavoitteet ovat osittain toteutuneet.  
 

 

Konsernitalouden tunnusluvut Vuosi 2016 Vuosi 2017 

Vuosikate 12,5 milj. € 14,3 milj. € 
Investoinnit 14,1 milj. € 16,4 milj. € 
Investointien tulorahoitus % 89,3 % 88,5 % 
Konsernitaseen loppusumma 213,8 milj. € 219,2 milj. € 
Omavaraisuus % 30,2 % 30,9 % 
Lainamäärä 121,5 milj. € 122,8 milj. € 
Lainamäärä asukasta kohti 5.583 € 5.672 € 

 
Taulukko 3. Konsernitalouden tunnusluvut vuonna 2017, vertailutietona vuoden 2016 tunnusluvut. 

 

 
Siilinjärven Pysäköinti Oy 
Tulos oli 4.400 euroa tappiollinen, mikä on 
28.000 euroa tavoitetta parempi.  
 
Siilinjärven Uimala Oy 
Tulos oli reilusti plussalla poistojen jälkeen.  
Uimalan kävijämäärätavoite 106 000 jäi 
toteutumatta ja oli 103 633 kävijää. 
 

Kiinteistö Oy Siilinjärven Vapaa-aikakeskus 
Tulos oli 0,272 miljoonaa euroa tappiollinen. 
Tappio on aiheutunut pääasiassa poistoista. 
Konserniyhtiölle asetetut tavoitteet on 
saavutettu. 
 
Siilinjärven Kotipolku Oy 
Kaikki tavoitteet ovat toteutuneet. Tilikauden 
tulos oli 40.000 euroa. Vuokra-asuntojen 

Ulkokuntalaisia Siilinjärven 

terveyspalveluiden 

asiakkaina 688 henkilöä. 
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käyttöaste on säilynyt erinomaisella tasolla 
99,47 %. 
 
Kiinteistö Oy Proseta 
Yhtiön tulos oli 91.000 euroa. Kiinteistöyhtiön 
myyntipäätöstä ei laitettu täytäntöön vuonna 
2017. 
 
 
 
 

Konsernijohto 
Konsernijohdolle asetetut valtuuston sitovat 
tavoitteet toteutuivat pääosin. 
Kriisikuntakriteereistä täyttyi yksi: kunnan 
tulosveroprosentti 21,25 ylittää yli 
prosenttiyksiköllä kuntien painotetun 
tuloveroprosentin 19,90. 
 
Siilinjärven kunta ei myöntänyt yhtään uutta  
pääomalainaa konserniyhtiöilleen tilikaudella 
2017.

5 Alijäämän kattaminen 
 
Kuntalain 121 §:n 3. momentin mukaan 
tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden 
tasapainotuksen toteutumista tilikaudella 
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman 
riittävyyttä, jos kunnan taseessa on 

kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta 
toteaa, että Siilinjärven kunnan konserni- 
tilinpäätöksen mukaan taseessa ei ole 
kattamatonta alijäämää tilikaudelta 2017.

6 Muut havainnot 
 

Siilinjärven kunnan vuoden 2017 tulosta 
voidaan pitää hyvänä. Kunnan positiiviseen 
taloudelliseen tulokseen vaikuttivat eniten 
kasvaneet verotulot sekä alittuneet 
toimintamenot. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että huolimatta 
Siilinjärven kunnan haasteellisesta 
taloudellisesta tilanteesta asukkaat, yrittäjät ja 
henkilöstö ovat tyytyväisiä kunnan 
palvelutasoon ja työskentelyedellytyksiin. 

Tarkastuslautakunta kehottaa talousarvion 
tavoitteita asetettaessa käyttämään 
yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia mittareita. 

Jos tilastointitapa muuttuu, vertailutiedot olisi 
syytä olla myös uuden tilastointitavan 
mukaiset tai esittää tiedot myös vanhan 
tilastointitavan mukaisesti, jotta vertailu 
edellisiin vuosiin ja talousarvioon on 
mahdollista. 

Tarkastuslautakunta toivoo käytettävän 
suomenkielisiä ilmaisuja tavoitteiden 
asetannassa. 

Pöytäkirjoissa tulisi olla näkyvissä kaikki 
asian käsittelyn kannalta olennaiset 
päätöksen perusteliitteet. 

Vuonna 2017 realisoitui viljelijän 
vahingonkorvausasia, mihin saatiin korvaus 
vastuuvakuutuksesta. Nettona kunnan 
maksettavaksi jäi noin 160.000 euroa, joka 
katettiin vahinkorahastosta. 

Savon Kuituverkko Oy:lle annetusta 
omavelkaisesta takauksesta realisoitui 
Siilinjärven kunnalle noin 59.000 euron 
vastuu maksettavaksi (KH 14.8.2017 § 143). 
Kunnan strategisiin arvoihin kuuluvan 
avoimuuden perusteella ja hyvän 
hallintotavan mukaisesti asia olisi ollut hyvä 
tuoda myös valtuustolle tiedoksi. 

 

 
Tarkastuslautakunnan esitys kunnanvaltuustolle 
 
Tarkastuslautakunta jättää 
arviointikertomuksen vuodelta 2017 

valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastus-
lautakunta esittää, että valtuusto pyytää 
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arviointikertomuksessa julkituoduista 
havainnoista ja suosituksista vastauksen 
kunnanhallitukselta lautakuntien käsittelyn 
jälkeen 30.9.2018 mennessä.  

Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen 
vastaukset tulee toimittaa tiedoksi valtuustolle 
ja tarkastuslautakunnalle. Kunnanhallitukselta 
pyydetään kannanotto koko arviointi-
kertomuksen sisältöön ja vastauksista tulee 
selvitä, mihin konkreettisiin toimiin on 
ryhdytty. 

Tilintarkastuskertomuksen mukaan kunnan 
hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston 
päätösten mukaisesti. Tarkastuslautakunta 

yhtyy tilintarkastajien esitykseen 
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja 
vastuuvapauden myöntämisestä 
tilivelvollisille. 

 
Tarkastuslautakunta kiittää kunnan johtoa ja 
koko henkilökuntaa sekä 
tarkastuslautakunnassa vierailleita 
asiantuntijoita hyvästä yhteistyöstä. 
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