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1 Peruspalvelujen

ja tarkastuslautakunnan

esitys

saatavuus ja kustannukset vuonna 2009

Esteellisyys:
Tarkastuslautakaunan varapuheenjohtaja Laila Saari ei perusturvalautakuntaan kuluvana ole osallistunut perusturvasektorin arviointiin.

lisaksi tunrallisenja toimivan
arjen, Tarvittavat peruspalvelut loytyvat lahelta ja harrastusmahdollisuuksia on monenikaisille. Paivittaiset kauppa-, pankki-, apteekki- ja terveyskeskuskaynnit hoituvat
omalla kylalla, samoin kuin
lasten paivahoito ja perusopetus. Vapaa-aikaan kunnasta
loytyvat muun muassa liikuntasali, kirjasto ja ulkoilureitit
seka aktiiviset kylaseurat,
Meilla voit asua idyllisessa
ja rauhallisessa maalaismiljoossa, jossa arki toimii."
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Ylla: Kehitysvarrunaisten paivatoiminta alkoi Toivakassa 18.3.2011.
Avoimet ovet - avajaisissa Erkki Pyokkirnies (vas.), Jorma Hyotylainen, Paivi Turkia, Maarit Liukkonen, Jaana Pesonen, Jrja Lamberg, Erkki Sutelainen,
Kaarina Valoaalto ja Sari Linturi-Sahlman.
Vasernmalla ylhaalla: Kunnanjohtaja Erkki Pyokkimies valmistautumassa
omakotitalonayttelytonttien asiakasesittelyyn Saarisen lansirannalla
28.4.2011.

Kansi: Saarisen lansirantaa nyt j a 100 vuotta aiernmin.
Jorma Staudingerja Jouni Lahtinen
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Puheenj ohtaj alta

Arviointi laajenee ...
Arviointi on kiintea osakurmanjohtamistaja

tu-

loksellisuuden vahvistamista. Sita toteutetaan
kuntaorganisaatiossa eri tavoillaja tasoilla. Ilahduttavaa on ollut, etta itsearviointien maara kunnassa on lisaantynyt ja siten tulleet oivasti taydentamaan arvioinnin kokonaiskenttaa,
Itsearvioinnit ja kehityskeskustelut ovat nyt
nousseet aiempaa selkeammin osaksi toiminnan
kartoittamis- ja kehittamispyrkimyksia, Toivottavasti erilaisten arviointiprasessien kaytto yleistyy
ja vakiintuu pysyvaksi, saannollisin valiajoin toistuvaksi kaytannoksi,
Oikeinja systemaattisesti kaytettyna menettely
nostaa esiin yhtaalta kunnossa olevat asiat ja toisaalta kehittamista vaativat kohteet.
Itsearvioinnin tulokset tulee siirtaa arjen tyohon;
suunnitteluun, johtamiseen, valvontaan, strategioihin, laatu- ja henkilostopolitiikkaan jne. Myos
perehdyttamisessa, palavereissa, koulutuksessa
jne. tuloksia voi pitaa eraanlaisena taustatukena.
Itsearviointi soveltuu myos kunnan toimialojenja
erillisten toimintayksikoiden kayttoon, Esimerkkina voi mainita vaikkapa viestinta, Kurmat.netsivustoilla on esitetty KISA -pikatesti, joka soveltuu kaytettavaksi tarkistuslistana varmistamaan ,
etta kaikki olennaiset nakokohdat kunnan viestinnan kehittamiseksi on huomioitu.
Suosittelen!

...ja vaikeutuu muuttuvassa kentassa

j en saajina, palveluj en ostajina j a kayttajina vahvistuu arvioinnissa merkittavasti entisestaan,
Tulevaisuudessa oman tuotannon ohella kunnan
palvelujen tuottajina on yksityisia ammatinharjoittajia, yrityksia, liikelaitoksia, osakeyhtioita, kuntayhtymia j a kolmannen sektorin toimij oita.
On myos nahtavissa, etta tiettyjen palvelujen jarjestamisvastuu siirtyy sopimuksilla esimerkiksi
naapurikurmalle.
Nykyinen kuntalaki siis antaa mahdollisuuden
mita erilaisimpiin toiminnan muotoihin. Siita seuraa, etta yhteistoiminta- ym. rakenteita voi tulevaisuudessa olla lukumaaraisesti paljon. Samalla
ne voivat poiketa merkittavastikin toisistaan.
Tarkastuslautakunta j outuukin kysymaan, mika
raoli silla on yhteis- ja sopimusperaista toimintaa
arvioitaessa? Ja miten se sen kaytannossa toteuttaa? Enta kuka arvioi kokonaisuutta yhteistoiminta-alueella. Sitakin voi kysya, miten sopimuskuntien tarkastuslautakurmat arvioivat omien kuntien
tavoitteiden nakokulmasta yhteistoiminnan kohteena olevan tehtavaalueen toiminnanja talouden
ja miten yhteistoimintasopimuksissa maariteltyjen
palvelutavoitteiden onnistumisen.
Tarkastuslautakuntien tulee lahitulevaisuudessa
saada ohjeistus sopimuskuntien arviointikokonaisuudesta, toteuttamistavasta j a lautakuntien yhteistyosta,
Ehkapa uusi kuntalaki, seudullinen yhteistyo,
hyvat kaytannot ja koulutus antavat vastauksia
esitettyihin kysymyksiin.

Kuntaorganisaation j a tehtavienorganisoinnin
monimutkaistuminen, pakottava lainsaadanto,
kuntalaisten yksilolliset lakisaateiset oikeudet palveluihin, puitelain valjat velvoitteet ja valtuuston
asettamat tavoitteet muodostavat kokonaisuuden,
johon tarkastuslautakurman perinteinen toimintamalli ei enaa kaikilta osin sovellu.
Toimintatavan uudistaminen tulee olemaan vaistamatta edessa, Siina riittaa pohdittavaa. Uusiutuva toimintatapa tarkoittaa muun muassa sita, etta
kuntalaisten nakokulma palvelujenja tulonsiirto-
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Tarkastuslautakunnan tehtava j a tyoskentel y
1. Tehtava
Valtuuston toimikaudekseen asettama tarkastuslautakunta on vastarmut kuntalain 71 § mukaisesti valtuuston paatosvaltaan kuuluvan hallirmon j a talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta.
Lautakunnan tehtavana oli arvioida, toteutuivatko
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, talouden tasapainottaminen j a toimenpideohjelma.
Lautakunta on huolehtinut kunnan j a se tytaryhtion
tarkastuksen yhteensovittamisesta seka valvonut tilintarkastajan tyota,
Lautakunta on valtuuston asemaa strategisena j ohtaj ana korostava j a kuntatavoitteiden saavuttamista arvioiva hallintoelin. Sen tehtavan voidaan yleisesti todeta liittyvandemokraattiseen jarjestelmaan, silla lautakunta toimii osaltaan politiikan ohj auksessa j a lautakunnan jasenet kuntalaisten edustaj ina.
Tuloksellisuutta on tarkasteltu toiminnan onnistuneisuutena: miten hyvin kunta tayttaa tehtavansa asukkaittensa hyvinvoinnin edistaj ana j a alueensa kehittaj ana.

tilinpaatosasiakirjoja seka haastattelemalla viranhaltij oita j a luottamusmiehia,
Tarkastuslautakunnan kokouksiin ovat kutsuttuina
osallistuneet:
Perusturvajohtaja Anne Ylonen kolmesti
Tekninenjohtaja Pentti Suuronen kahdesti
Kunnallisteknikko Jouko Reinikainen
Hallintoj ohtaj a Jaakko Kiiskila
Kunnanjohtaja Erkki Pyokkimies kahdesti
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Ainali
Valtuuston puheenjohtaja Tapio Salmi
Toivakanhakan hallituksen pj. Ari Viinikainen
Toivakanhakan isannoitsija Jukka Taskinen
Rehtori -sivistystoimenj ohtaj a Juhani Holopainen
Rakennustarkastaja Reijo Kautto
Maaseutupaallikko Matti Ilmonen
Tarkastuslautakunta laati esittel yista j a raporteista
muistiot sisaiseen kayttoonsa,
4. Toteutustapa

2. Tarkastuslautakurman
Jasen
Jorma Staudinger
Laila Saari
Anita Salminen
Olli Syvala
Ahti Heinonen

kokoonpano
Varajasen
Ari- Tapio Viinikainen
Ritva Nyppynen
Jaana Makela
Jouko Sundvall
Paavo Kovanen

Kunnan lakisaateisesta tilintarkastuksesta vastasi Oy
Audiator Ab sopimuksen mukaisesti. Vastuullinen tilintarkastaja, JHTT Erkka 011i1a,hoiti tehtavansa tarkastussuunnitelmanja tyoohjelman mukaisesti maaraajassa.
Edella mainitut vastasivat myos Kiinteisto Oy Toivakanhakan tilintarkastuksesta.
3. Arvioinnin

S11Il.

Niiden saavuttamista on verrattu toimintakertomuksessa j a raporteissa esitettyihin tuloksiin j a saavutuksiin
seka virkamiesarviointeihin.
Kun arviointikertomus ja toimintakertomus muodostavat kuntalaissa tarkoitetun kokonaisuuden, on arviointikertomuksessa valtetty toimintakertomuksessa esitettyjen tietojen toistamista. Myos kommentointi on
katsottu tarpeettomaksi, kun lautakunnan nakemys ei
poikkea toimintakertomuksessa esitetysta,
5. Itsearvioinnit

taydentavat arviointikertornusta

Kunnanvaltuuston j a kunnanhallituksen toteuttamat
itsearvioinnit taydensivat erinomaisella tavalla nake-

suoritus

Tarkastuslautakunta kokoontui kahdeksan kertaa. Tilintarkastaja osallistui seitsemaan kokoukseen. Vuosittainen arviointi toteutettiin suunnitelman mukaisesti
seuraamalla valtuuston, kunnanhallituksen j a lautakuntien poytakirj oja j a tarkastamalla toiminta- j a
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Arviointinakokulma lahtee strategisista valinnoista j a
kriittisista menestystekijoista edeten sitoviin tavoittei-
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mysta paitsi ao. hallintoelinten tyoskentelysta myos
kuntatyon onnistumisesta yleensa, Arviot ovat oiva lisa
arviointi- ja strategiaprosesseihin.
Voi vain toivoa, etta itserviointej a kehitetaan j a toteutetaan saannonmukaisesti.
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Edellisen vuoden arviointikertomuksen
johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi
Valtuusto edellytti arviointikertomuksen 2009
perusteella kunnanhallitukselta selontekoa
1) kunnan talouden tasapainottamistoimenpiteista
ja 2) perusturvan kokonaistilanteesta ja kehittamisesta,
Lisaksi arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esitti j oukon suosituksia, j oiden huomioonottamista j a ainakin keskusteluun nostamista se piti tarpeellisena. Tallaisia olivat muun muassa sitovien tavoitteiden priorisointija yhteismitallistamminen, ennaltaehkaisevien toimenpiteiden kayttoonottomahdollisuuksien pohtiminen perusterveydenhoidon, nuorisotyon j a vanhustenhuollon
aloilla, kuntakonsernin tavoiteasettelu, henkiloston poissaoloanalyysi, hallintosaannon ajanmukaistaminen, taloudenseurarman kehittaminen j a
kuntalaisten osallistumisaktiivisuuden lisaaminen,
Esitettyihin kysymyksiin valtuusto sai seikkaperaiset vastaukset maaraajassa,
Havaintoihin

vastattiin

Tarkastuslautakunnan kasitys on, etta arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin on eri yhteyksissa tavalla tai toisella vastattu tai vahintaankin ne ovat yleisesti hyvin tiedostettu.
Tehtyj en selvitysten, toimenpiteiden j a suunnitelmien tulokset nakyvat eri tavoin, jotkut valittomasti, toiset viiveella, jopa vuosien kuluttua.
Kertomusvuoden alussa kunnanhallitus vaihtui
luottamuspulan seurauksena, mita tarkasteltiin arviointikertomuksessa. Sen j alkeen kunnanhallituksen tyoskentelyilmapiiri on ollut seesteisempi.
Myos kokemus, osaaminen j a asioiden haltuunotto
ovat kohentuneet, mika nakyy j ohtamisotteen j a
tuloksellisuuden paranemisena.
Talouden

tasapainottamisesta

Talouden tasapainottamistoimenpiteisiin tartuttiin paamaaratietoisesti j a ajoissa. Hallintokunnille
armettiin selvat ja reaaliset raamit saastamistavoit-
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teista. Tasapainottamistyoryhrnan, hallituksenja
hallintokuntien yhteinen nakemys toimenpiteiden
valttamattomyydesta oli hyva, mika tuottikin tulosta aiempaa paremmin.
Usein, kuten nyt, tasapainottamistoimenpiteet
ovat euromaaraisia tavoitteita. Niiden vaikutus
toiminnallisiin tavoitteisiin tai tuloksiin jaivat
hieman hamaraksi,
Talouden tasapainottamisryhma on osaltaan seurarmut j a kaynnistanyt talouden tasapainottamista
koskevia proj ektej a yhteistoiminnassa keskushallinnon, teknisen toimen j a sivistystoimen kanssa.
Tama osoittaa ryhman tarttuneen toimeen paamaaratietoisesti j a pitkaj anteisesti,
Perusturvasektorin

selonteosta

Perusturvasektori antoi pyydetyn kokonaisselvityksen j a muutamia raj attuj a raporttej a, kuten tassa kertomuksessa on toisaalla todettu.
Selvitykset ovat asiantuntevia j a riittavan kattavia.
Tekstit ovat j ohdonmukaisia j a selkeita, kayvat
hyvin esimerkista,
Perus turva esittaa palveluvahvu uksikseen
kurman taloudellisen tilanteen tiedostavan kokeneenja ammattitaitoisen henkiloston
sosiaali- ja terveyshuollon hyvan yhteistyon ja
etta henkilostomaara on valtakurmallista keskiarvoa
palvelujen tuottaminen on hyvalla tasollaja
henkilosto motivoitunut
palvelujen riittavyys ja saatavuus ovat hyvalla
tasolla
kotihoidossa kurman kokoon suhteutettuna on
pieni henkilostomaara
laadukkaatj a maarallisesti paivahoitopalvelut
ovat riittavat
j a kehlttamlsnakdalakseen
vanhuspalveluidenj a perusterveydenhuollon
kokonaiskustarmusten laskemisen lahemmaksi
valtakurmallista keskiarvoa, samoin vanhus- ja
vammaispalvelujen osalta
vanhushuollon laitospaikkojenja palveluasumisen keskinaisen suhteen korjaamisen palve-
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luasumisen hyvaksi, lisaksi paikkoja on suhteellisen paljon yli 75 - vuotiaisiin nahden
resurssien j aaminen j alkeen vanhushuo 11on
palvelutarpeesta
riskien kasvaminen niukoista henkiloresursseita j ohtuen
kalliit paivahoitopalvelut
lisaantyneet lastensuoj eluilmoitukset j a - asiakkuudet
tarve perhetyontekijan
selle

seka haasteiksi

kasvavalle tyopanok-

2011

paivahoitotarpeen kasvu
lastensuoj eluasiakkuuksien kasvu
ymparivuorokautisen hoivatarpeen kasvu vanhustenhuollossa
erikoissairaanhoidon

menokasvun j atkumisen.

Tarkastus1autakunta pitaa arviota asiantuntevana
ja ajantasaisena.

Sosiaalisektorista
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on
antanut Sosiaaliasiamiehen se1vityksen vuodelta
2010. Kuuttatoista kuntaa koskeva 1aajahko katsaus antaa Toivakan sosiaalihuollon tilastaja toiminnasta varsin myonteisen kuvan. Tasta lienee
hyva naytto se, etta sosiaaliasiamiehen puo1een
Toivakasta kaantyi ainoastaan seitseman henkea,
ne1ja tyytymattomyytensa ilmaisutta j a kolme
neuvoa tarvinnutta.
Toivakassa ei ollut sosiaalihuollon valituksia tai
muistutuksia.
Raportti pitaa Toivakan 1apsiperheiden kotipalve1ua paatoksentekomenettelyn osalta kunnossaolevana, mutta suositte1ee kiinnittamaan huomiota
palve1un riittavyyteen,
Niin ikaan Toivakalle suositellaan ehkaisevan
toimeentulo-osuuden nostamista 2,5 %:sta 3,3 %,
mika on STM suositus ja mika on tata kirjoitettaessa j 0 otettu kunnassa kehittamiskohteeksi,
Tarkastus1autakunta toteaa, etta Toivakassa 1asten j a nuorten hyvinvointisuunnitelma on valmis-

Palveluohjaus
Tyomarkkinatuen saajia kunnassa oli kertomusvuonna 46 henkea, heista kunnan euromaarainen
tyomarkkinaosuus oli 92.241 € (2009: 45/106.972
€). Toivakassa tahan kysymykseen on paneuduttu
palve1uohjauksella. Nyt lahes puolitoista vuotta
toiminut tyosuunnittelija on yhteistoiminnassa
tyohallinnon, sosiaalityon j a terveystoimen j a
kolmannen sektorin kanssa tehnyt tyota tyottomien aktivointitoimien lisaamisesi. Tyosuunnittelijan
tyo on tuottanut tulosta, sen myota kaksikymmenta henkea on ohj attu erilaisiin j a eriasteisiin toimintoihin.
Tarkastus1autakunnan saaman kasityksen mukaan palve1uohjaus on ollut taloudellisesti niin sanottua nollasummapelia; se mika sakkorahoissa
on saastetty, on kulunut ohjaajan palkkaan. Sosiaaliselta ulottuvuudeltaan tyo on 1autakunnan mielesta ensiarvoista, esimerkiksi syrjaytymisen ennaltaehkaisij ana.
Tarkastus1autakunta katsoo, etta tyosuunnittelijan tyosuhteen j atkaminen on perusteltua kokemuksen hankkimiseksi itse toiminnasta, valittamisen kokemuksen mahdollistajana pitkaaikaistyottomille j a syrj aytymisen ennaltaehkaisij ana.

Konserniohjeesta ja tytaryhtion tavoitteista
Konserniohjeen uusiminenja tytaryhtiolle annetut tavoitteetolivat laatutyota, Lisaksi palaverit tytaryhtion edustajien j a kunnanhallituksen kesken
osoittivat, etta omistaja on paneutunut tytaryhtion
omistajaohjaukseen oikealla otteella.

Raportointi voi olla myos epavirallista
Tarkastus1autakunta on aiemmin kiinnittanyt
huomiota siihen, etta vaikka kunnalla on runsaasti
henkiloita edustajina eri yhteistyoelimissa j a - organisaatioissa, niin harvoin tasta toiminnasta tulee
tietoa valtuustolle.
Valtuutettu, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Petri Makela teki tasta linjasta piristavan poikkeuksen, miksi se ansaitsee tulla tassa esille.

tumassa.
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Makela lahetti Keski-Suomen terveyskeskuksen
j 81j estelytoimikunnan j asenena Toivakan terveyspalveluja koskevan tiedotteen valtuutetuille ym.
12.4.2011. Se oli seikkaperainen ja ajankohtainen,
kavihan polemiikki terveysaseman laakaripalveluista tuolloin kenties voimakkaimmillaan. Tiedote lisasi valtuutettuj en tietoa j a mahdollisuuksia
vieda viestia kuntalaisille.
Liitteena olleet taulukot asiakaspalautteesta syksylla 2010 (viela Palokan terveydenhuollon kuntayhtyman aikaa) olivat Toivakalle mairittelevia.
Niista naki, etta kuntalaiset olivat saaneet ja tottuneet hyviin laakari-, hammaslaakari- ja neuvolapalveluihin.
Arvosanat palvelujen saatavuudesta, luotettavuudesta, palveluhenkisyydesta olivat yli yhdeksan (ka 9,3). Kyselyyn vastasi 60 henkea,

Keski-Suomen seututerveyskeskus on tuottanut
Toivakan lakisaateiset perusterveydenhuollon
palvelut 1.1.2011 alkaen. Toivakan terveysasemalla tyoskentelee paivittain yhdeksan henkea,
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Puuttumatta taman enempaa tiedotteen sisaltoon
tarkastuslautakunta katsoo tallaiselle, hallinnon sisaiselle tiedonkululle olevan sijansa.
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Kunta tuottaa vanhuspalvelut toistaiseksi itse.
Toivakan Palvelukeskuksessa tyoskentelee paivittain 24 henkea,
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Kokonaiskuvaa kunnan onnistumisesta tehtavassaan
Kun Toivakan menestysta asukkaittensa hyvinvoinnin j a alueensa kehittamisessa arvioidaan pal-

Nyt seudullinen verkostoituminen elinkeinosektorilla on kasvussakaikkialla, myos Keski-

velujenja viranomaistehtavien nakokulmasta, voi
todeta kunnan onnistuneen tehtavistaan kokonaisuudessaan hyvin.
Kun onnistumista arvioidaan talouden nakokul-

Suomessa Toivakanja alueellisen kehittamiskeskuksen (Jyvaskylan seudun kehittamisyhtio Jykes
Oy) yhteistyo on ollut nyt tiivista jajohtanut paitsi
erilaisiin aiesuunnitelmiin myos kaytannon toi-

masta, on vastaus moniselitteisempi: talous ei ole
talla hetkella todellisessa tasapainossa mutta kenties kohentumassa.

miin. Myos kunnanja Toivakan yrittajien yhteistoiminta onjatkunut entiseen tapaan, osin siihen
on tullut uutta virtaa.
On odotettavissa, etta toivakkalaisista yrittajista
aiempaa useampi aktivoituu nyt kaynnistyvien
hankkeiden seka tarjolla olevien tukienjakoulutuksen myota,

.Iyvasseutu [a Toivakka kasvussa
Toivakan vaestolisays oli 40 henkea, mika tapahtui seka syntyvyyden etta muuton j ohdosta.
Merkillepantavaa on, etta kasvutavoite on saavutettu nyt kolmena vuotena perakkain, Kun vuoden
2011 ensimmaisen kolmanneksen vaestosaldo on
+ 10 henkea, voi olettaa kasvutrendin saavan jatkoa.
Jyvasseudun kasvu on ollut vahvaa j 0 usean
vuoden ajan. Sen j atkumisella on merkitysta myos
Toivakan lukuihin.

Toivakan omakotinayttely tarjoaa oivan alustan
ja tyokalun yritystoiminnanja yhteistyon "sahkoistamiselle", Kunnan maaratietoiselle ja aktiiviselle toiminnalle on tassa erityinen tilaus.
Tasta nakokulmasta katsottuna yritysalueprojektin hidas eteneminen ihmetyttaa,
Irti Palokasta

Keski-Suomen

seututerveyskes-
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Elinkeinopolitiikka

seudullistuu

Elinkeinopolitiikka on noussut nyt aiempaa
vahvemmin esille mietittaessa kunnan elinvoimatekijoita, On tiedostettu, etta niin kunnan kilpailukyky, virkea yritystoiminta kuin tyopaikatkin ovat
tulojenja hyvinvoinnin tae. Toki asiaan on paneuduttu aiemminkin, mutta ehka seudullinen ulottuvuus on kaytannossajaanyt verraten vahaiseksi,
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Toivakan perusterveydenhuollon palvelut osana
Palokan terveydenhuollon kuntayhtymaa toteutuivat kokolailla tavoitteiden mukaisestija ajatellulla
tavalla.
Laki hoidon saatavuuden enimmaisajoista, eli
niin sanottu hoitotakuu, toteutui "Palokan aikana"
joitakin satunnaisia poikkeamia lukuun ottamatta
hyvin. Myos kustannukset ovat olleen maan keskitasoa, osin sitakin edullisempia.
Keski -Suomen seututerveyskeskus (hallinnollisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikelaitos)
aloitti toimintansa 1.1.2011.
Toivakka on nyt yksi siihen sopimuksella liittyneista kahdeksasta kunnasta.
Seututerveyskeskuksen toiminnassa on ymmarrettavasti ollut muutoksesta, kaynnistamisesta ja
toiminnastajohtuvia ongelmia, jotka ovat aiheuttaneet hamminkia j a kysymyksia erityisesti terveyspalveluja kayttavien kuntalaisten keskuudessa.
Sinansa hoitoketju toimii, muttei kaikilta osin tavalla, johon Toivakassa on totuttu.
Tutun, turvallisen j a hyvaksi koetun laakarin irtisanoutuminen tehtavastaan on maaliskuusta
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2011 alkaen aiheuttanut monenmoista polemiikkia
nimenomaan laakaripalveluj en saatavuudesta j a
luotettavuudesta. Tama osaltaan osoittaa, kuinka
tarkeana kuntalaiset lahella toimivaa moitteetonta
peruspalvelua pitavat,
Nyt tilannetta hallitaan ylimenovaiheeksi luonnehdittavilla j arjestelyilla, Laakareiden vaihtu-

Hallinnolla

vuuden j atkuessa on myos vaarana, etta Toivakan
terveysaseman kokeneenja osaavan henkiloston
resurssit eivat ole kaytossa taysimaaraisena,
Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat kaynnissa, Aika nayttaa, miten siina onnistutaan.

perusselvitysten

vuosi

Hallinto kunnostautui 2010 tekemalla paatoksenteon pohj aksi j a helpottamiseksi j oukon erilaisia j a
eritasoisia selvityksia ja raportteja. Niista mainittakoon: perusturvan johtosaannon uusiminen,
kunnan omaisuusluettelo, omakotinayttelyn esiselvitys, Toivakan kunnan selviytymisstrategia,
selvitys kunnan j atehuollosta, paivahoidon kustannusvertailu, selvitys taloushallinnon ulkoistamisesta, vesihuoltolaitoksen raportti, selostus perusturvan kokonaistilanteesta, selvitys lasten kodinhoidon kuntalisasta, paiva'!5liste,S ededlsten ka
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Asukkaiden osallistamisessa kuva kunnan onnistumisesta on kaksijakoinen. Tiedotustilaisuuksia j a palautekysel yja on j arjestetty aiempaa
enemman, Lisaksi maakunta- ja paikallislehdet
ovat huomioineet ja valittaneet Toivakan kunta- ja
tapahtumainfon hyvin. Kunnan kotisivuilta loytyy
lahes kaikki se tieto, mita kuntalainen kunnastaan
arjessaan tarvitsee. Tiedottamisessaan kunta onkin
ollut aktiivinen j a onnistunut kohtuullisen hyvin.
Kuntalaisten osallistuminen tilaisuuksiinja palautekyselyihin on ollut odotuksiin nahden laimeaa.
Tietenkaan se ei viela merkitse kiinnostuksen puutetta.
Kuntalaisten nakokulman, suoran demokratian,
valittyminen asioiden valmisteluunja paatoksentekoon on tarkeaa ja edellytys paikallisten tarpeiden esilletulo on.
Tarkastuslautakunta kehottaa edistamaan kuntalaisten osallistamista, erityisesti verkkoosallistumista mielipiteen esittamise en j a asioiden
hoitamiseen.
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kasitellyksi kunnan tilaaman talouden tasapainottamisselvityksen yhteydessa,
Tarkastuslautakunta toteaa, etta selvitykset ovat
tulieet tarpeeseen seka oleellisesti parantaneet ja
syventaneet luottamusmiesten tiedollista pohj aa j a
paatoksentekovarmuutta em. asioissa.
Perusturvasektori ansaitsee erityisen kiitoksen
kokonaisvaltaisesta, j ohdonmukaisesta j a asiantuntevasta selvitystyosta,
Yksityiskohtainen kuva kunnan toiminnasta j a
taloudellisesta tilasta on luettavissa toimintakertomus - ja tilipaatos -asiakirjasta 2010. Ansaitsee
tulia mainituksi, etta talousarviossa ennakoitujen
tulojenja menojen osumatarkkuus oli erittain hyva,

Tarkastuslautakunta toteaa, etta kertomus on
laadittu paaosin annettujen ohjeiden mukaisesti
seka kehittynyt sisalloltaan j a ilmaisultaan.
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Strategioidenja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strategioista
Kuntastrategian toteutumista on selostettu toimintakertomuksessa sivulla 11. Yleisluonteiset j a
vanhan strategirungon mukaiset, sinallaan oikeat
toteamukset jattavat samalla syrjaan kriittisten
menestystekijoiden, jotka olivat kaytossa viela ainakin valtuustokauden alkumetreilla, arvioinnit.
Tarkastuslautakunta toteaa, etta tuloskorttien
kayttamisesta on luovuttu ikaan kuin vaivihkaaja ainakin toistaiseksi - syksyn 2009 valtuustoseminaarin jalkeen, Luopumisen syy ei ole selvilla,
Ehka tuloskorttien laajuus, hiallinen yksityiskohtaisuus, mittareiden kehittymattomyys tai puuttuminen kokonaan j a joidenkin menestystekij oiden
liian lyhyt tarkasteluvali ovat olleet osasyyna vaikuttamassa tilanteeseen.
Mutta, jos tuloksellisuutta ei mitata, tavoitteita
on vaikea asettaa. Ilman tavoitteita ajaudutaan
helposti kehittamaan tekemista tuloksen saavuttamisen sijasta.
Tuloskortit

tulisi palauttaa

Tarkastuslautakunta katsoo, etta tasapainotetut
tuloskortit tulee palauttaa uusittunaja ajanmukaistettuna osaksi j ohtamisj arjestelmaa,
Oikein kaytettyna j a sisaistettyna kortit paitsi etta
ovat osajohtamista myos helpottavat strategioiden
toteutumisen seurantaa, vuoropuhelua niista j a
jatkuvaa kehittamista,
Ylatason strategioiden j arjestelmallinen seuranta
kuuluu kunnanjohtajalle, kunnanhallitukselle, tilivelvollisille virkamiehille j a ennen kaikkea kunnanvaltuustolle.
Strategioiden

tarkeys tiedostettu

Strategioiden tarkeys on silti tiedostettu kunnassa hyvin. Tasta todisteena ovat Toivakan kunnan
selviytymisstrategian 2011 - 2013 ja kunnanhallituksen ohj elman kaudelle 2011 - 2012 laatimiset
ja hyvaksymiset,

Toivakka
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Kunnan selviytymisstrategian paakohdat ovat 1)
taloudellisten voimavaroj en huomiointi j a
toiminnan kehittaminen seka 2) kasvuedellytysten
luominen. Niilla keskitetaan huomio vaestomaaran lisaamiseen, tyopaikkojen luomiseen, henkiloston tyohyvinvointiin, hyvaan kuntaimagoon
seka yhteistyomahdollisuuksiin j a mahdollisen
kuntaliitoksen selvittamiseen,
Strategia-asiak:i1ja sisalsi myos tuloskortin, jonka kaytosta ei ole nayttoa,
J oka tapauksessa, poimimalla paastrategiasta

selviytymisstrategiaan keskeiset ja tilanteen kannalta kaikkein akuuteimmat kohdat, kunta on tiivistanyt kasitystaan omasta tilastaan j a kirkastanut
nakemystaan tarvittavista toimenpiteista,
Runsaudessa

piilee vaaroja

Kunnanhallituksen ohjelma on osa strategiaprosessia j a j ohtamisj arjestelmaa, Se taydentaa selviytymisstrategiaa yksiloidyin j a konkreettisten
asiakokonaisuuksinja - kohdin.
Tarkastuslautakunta toteaa, etta strategiaprosessissa kenties tarkeinta on sen johdettu j a osallistava lapikayminen, sisaistaminen j a j alkauttaminen.
Kun nain on, on lupa odottaa kohtuullisia tuloksia.
Lisaksi on hyva, etta niin kuntalaiset kuin kuntaorganisaatiokin tietavat, mita kaikkia asioita hallituksella on valtuustokauden j alkipuoliskolla agendallaan.
Tarkastuslautakunta muistuttaa, etta runsassisaltoisessa j a yksityiskohtaisessa ohj elmassa piilee
myos vaaroja. Yksi niista on valtuuston painoarvon vaheneminen (vuoropuhelu lakkaa, kun kaikki on j 0 sovittu) j a uusien aloitteiden j a ideoiden
lapimenokynnyksen nouseminen korkeaksi (uusia
asioita ei enaa mahdu). Myos valmistelu voi karsia, kun resurssit eivat kenties riitakaan taysimaaraisena tai tarpeellisella tavalla kaiken (omakotinayttely, organisaatiouudistus jne.) toteuttamiseen.
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Tarkastuslautakunta katsoo, etta edella todetut
strategiapaivitykset ovat o11eettarpeen. Ne ovat
omalia tavaliaan tiivistaneet virka- ja luottamusmiesten nakemysta siita, mika lyhyella aikavalilla
on taloudellisen tilanteen sanelemana mahdollista
ja mika ei.
Kuntastrategiat ovat osa j ohtamista, kunnan perustehtavan haltuunottamista muuttuvassa toimintaymparistossa, Tassa tyossa kokonaisvastuu on
valtuusto11a.

Toiminnallisista tavoitteista
Kunnan selviytymisstrategia 2011 - 20 13 j alkautettiin ensimmaisen kerran toiminnallisiksi tavoitteiksi toimintasuunnitelma- ja talousarvioasiakirj aan syksylla 20 1O.
Kuntalaki korostaa tavoittee11a ohj aamista j a j ohtamista, eli pyrkimista tilaan, jonka saavuttamista
tavoitteiden mittarit viitoittavat. Kaytannossa
valmistelutyon teki hallintoj ohtaj a Jaakko Kiiskila, minka jalkeen tekstit tulivatjohtavien virkamiesten j a lautakuntien kautta valtuustokasittelyyn.
Valtuusto siis hyvaksyi kirjatut tavoitteet ja mittarit kaymatta niista satunnaisia esillenostoja
enempaa keskustelua Jos ja kun nain menetellaan,
lankeaa viranhaltijoille erityinen vastuu tarkaste11a
ja arvioida tavoitteiden ajantasaisuutta.
Kokonaan eri asia on, onko menettely tarkoituksenmukaisintaja oikein.
Ttlvlstamlsessa

onnistuttu

Kunnanhallitus toi valtuustokasittel yyn 7.3.2011
asiakirjan, johon oli koottu vuoden 2010 toimintakertomukseen kirjatut toiminnalliset tavoitteet,
niiden mittarit ja hallintosektoreiden kasitys toteutumisesta.
Toiminnallisia tavoitteita oli kaikkiaan 74. Toteutumiskuvauksen perustee11a tavoitteista:
toteutui
toteutui osittain
ei toteutunut
kesken

Toivakka

49 (66,22
11 (14,86
4 (5,41
10 (13,51

%)
%)
%)
%)

Tarkastuslautakunta toteaa, etta toiminnallisten
tavoitteita oli 16 vahemman kuin edellisvuonna.
Nain on onnistuttu tiivistamaan tavoitteet aiempaa
ole ellis emp aan. Toteutumisenjakaumaa voi pitaa
onnistuneena, normaalina. Jos kaikessa olisi onnistuttu, olisi se kenties merkki liian loysista mittareista j altai kunnianhimottomista tavoitteista.
Osa tulosohjausjarjestelmaa
Asiaa, toiminnallisten tavoitteiden asettamista,
tulisi tarkastella myos laajemmasta perspektiivista, koska kyse ei ole pelkastaan hyvista tavoitteista, vaan toimivasta tulosohjausjarjestelmasta,
Kuntakentassa on varsin laajasti hyvaksytty hyvan
tavoitteen tunnusmerkit ja ne ovat kaikkien tiedossa: keskeinen toiminnalie j a j ohtaa strategiseen
suuntaan, kattavuus, vaikuttavuus, yhteys maararahaan, realistisuus, mitattavuus, yksiselitteisyys,
ristiriidattomuus ja hyvaksyttavyys,
Vaikka kunnan strategiatyossa j a sen tuomissa
tuloksissa oli paljon hyvaa, voi silti peruste11usti
miettia, onko Toivakassa tyydytty toiminnallisten
tavoitteiden osalta liiaksi helppoon ratkaisuun eli
pidetty tavoite ennaliaan. Tavoitteet eivat ole kuitenkaan koskaan valmiita. Niiden tulisikin kehittya j a muuttua seurannan j a arvioinnin pohj alta.
Taloudelliset ja maaralliset mittarit ovat yleisia
ja helppo asettaa, ja niita tulee 011a,mutta tarkastuslautakunta kaipaakin enenevassa maarin laadullisia mittareita, joissa vaikuttavuus olisi keskeisessa asemassa.
Tarkastuslautakunta toteaa, etta strategiatyo on
luottamushenkiloiden j a virkamiesten yhteinen j a
j atkuva proj ekti, j onka johtamisesta kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston viitoittamien periaatteidenja vaatimusten mukaisesti.
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Henkilosto ja muut havainnot

Henkilosto
KUIUlanhenkilostokertomus noudattaa vakiintunutta, rutiininomaista kaavaa. Se koostuu henkilostopolitiikan yleisia periaatteita koskevista luetteloista, tilastotiedoista j a j ohdantoon sisaltyvasta
yleiskuvauksesta. Johdanto elaa ajassaja on kuvauksena riittava,
On hyva, etta kertomuksessa tuodaan esille hyva
henkilostohallinto ja hallintotapa, johtaminen,
esimiesten j a esimiestyon ammattitaito, tiedonkulku, koulutus ja yhteishengen kehittaminen tavoiteltaessa henkiloston ammattitaidon, tuottavuudenja tyohyvinvoinnin lisaamista,
Vahemmalle huomiolle jaa, miten siina onnistuttiin.
Kehityskeskustelujen pitamisesta liikkuu ristikkaista tietoa. Ei ole hyvaksyttavaa, jos niita laiminlyodaan kiireeseen vedoten.
Indikaattoreita

oikeasta kehityssuunnasta

Poissaolojen kokonaismaara laski edellisvuodesta 25 paivalla, eli 2,06 %, mika on suhteellisen
vahan verrattain isosta kokonaissummasta.
Ilahduttavinta oli sairauspoissaolojen merkittava
lasku, 1083 paivaa eli 28,6 %, ja koulutuspoissaolojen lisaantyminen 71 paivalla eli 44, 9 %. Viimeksi mainitut ovat hyvia indikaattoreita oikeasta
kehityssuunnasta, Tarkastuslautakunta pitaa tarkeana, etta henkilostolle tarjotaan riittavasti mahdollisuuksia ammattitaidon yllapitoon, Koulutuksen on oltava myos jatkuvaa. Vain siten voidaan
taata pysyminen motivoituneena osaamisen karjessa,
Neuvotteluprosesseissa

oppimisen varaa

Henkilostopolitiikassa tapahtui taloudellisten
paineiden j a kiireen seurauksena myos selva epaonnistuminen: henkilostoa koskeva j atkuva 10mautusuhkaja toistuvat, epatietoisuuden leimaamat YT -neuvottelut. On jokseenkin selvaa, etta
luottamuksen ilmapiiri j a kuntaimago saivat tasta
tuntuvan kolhun.
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On aivan ilmeista, etta epaonnistumista ruokki
myos vuorovaikutuksen toimimattomuus.
Tarkastuslautakunta pitaa tarkeana lakien j a menettelytapoj en tuntemista j a tarkkaa noudattamistao Myos luottamuksellisella, saannollisella vuoropuhelulla on merkittava vaikutus ratkaisujen
hyvaksyttavyydelle j a tyoilmapiiriin yleis emminkin.
Suositusvapaat

[a tydtyytyvalsyys

Henkilostokertomuksessa j a toimintakertomuksessa on todettu tyotahdin ja -ilmapiirin kiristyminen. Tyotehtavien kasvavat vaatimukset ja lisaantyminen, tuottavuuden parantamispaineet, sijaisuusongelmat, uudet tai kangertelevat tietokoneohjelmat yms. kuormittavat tyotekoa, Tata taustaa ajatellen voi ajatella, etta henkiloston suositusvapaat lisasivat kuormaa entisestaan,
On ehka niin, etta toisille vapaan pitaminen sopi
ja oli siten OK, mutta toisille taas ei. Tama saattaa
olla omiaan lisaamaan eriarvoisuuden tunnettaja
epaluuloisuutta tyoilmapiiriin, Voi myos miettia
sita, kuka tekee poissaolijan tyot: joku toinen, vai
asianomainen itse palattuaan vapaalta. Vai jatetaanko jotain kokonaan tekematta?
Henkilostokertomuksessa todetaan henkiloston
tyotyytyvaisyyden olevan "melko laajaa". Tama
arvio perustunee siihen, etta 80 % vastaajista haluaa "jatkaa nykyisessa tehtavassa sellaisenaan".
Ehka niin. Mutta voi myos kysya, onko se koko
totuus, kun vastaajia oli 48,2 % henkilostosta ja
etta toisekseen "halu jatkaa nykyisellaan" voi nojata myos arkirealismiin (useimmilla kun ei kuitenkaan ole tosiasiallista mahdollisuutta vaihtaa
tehtavaa tai tyopaikkaa),
Niin tai nain, tyotyytyvaisyyden saannolliseen
seuraamiseenja analysointiin on selva tarve.
Tarkastuslautakunta katsoo, etta suositusvapaiden kaytto toistuvana saastamiskeinona ei ole hyvan henkilostopolitiikan mukaista.
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Henklldstdn

johtamista

tulee kehlttaa

Henkilostokertomuksen tulisi vakiintua nykyista
se1vemminosaksi kunnan kehittamista, Se edeliyttaa yhtaalta kertomuksen 1uonteeseen kuulumattomien osien poisj attamista j a toisaalta henkilostovoimavarojen 1aajempaaja analyyttisempaa tarkaste1uaja arviointia. Tavoitteena tulisi olia toimintojen suunnitte1ua ohjaavampi vaikutus ja
pohjan 1uominen keskuste1uille ja kehittamisvaih-

Tasmentamlsta tarvitaan

toehdoille.
Kertomusta tarkeampaa on kuitenkin kehittaa
kaikilla tasoilla henkiloston j ohtamista j a esimiestyota,

Tarkastus1autakunta toteaa, etta valtuustoaloitteiden j attOaj a kasittelya olisi syyta erailta osin
tasmentaa j oko hallintosaantoon sisallytettyna,
yleensa valtuuston tyojarjestykseen, tai erillisena
menette1ytapaohj eena.
Nykykaytantona toistuu usein, etta valtuutettu tai
ryhma 1aittavat aloitteensa kiertamaan tutustumista j a allekirj oittamista varten hetkea ennen kunnanvaltuuston kokouksen alkua, usein myos kokouksen aikana. On selvaa, etta menettelylla hairi-

Tarkastus1autakunta katsoo, etta kunnan kokenut
ja osaava henkilosto se1viytyi tehtavistaan kokonaisuutena hyvin.

taan kokousta j a tutustuminen j aa muodolliseksi.
Myos jaton osalta kaytanto horjuu: joskus aloite
kirj ataan poytakirj aan, toisinaan vain j atetaan j oko
valtuuston puheenjohtajalle tai poytakirjanpitajal-

Ie.
Aloitteet
Va It uusto- j a ku nta laisa 10 itteet 2009 - 2010

Kunnanhallitus on antanut kunnanvaltuustolie
selostuksen aloitteiden kasittelysta maaraajassa,
Aloitteet
Va It uustoa 10 itteet
Hvvaksvttv

Hvlattv
Kesken
Kokonaa n kasittele matta
Kunta laisa 10 itteet
Hvvaksvttv

Hvlattv

2009

2010

11
5
1
5

5
1

1

2
2

3
1
1

1

Tarkastus1autakunta huomauttaa, etta 2009 keskeneraisten aloitteiden olisi tullut sisaltya vuoden
2010 aloite1uette1oon (Kv. 14.4.2011).
Tarkastus1autakunta toteaa, etta Juha Juuse1an
9.2.20 10 j attamaa valtuustoaloitetta ei ole kirj attu
vuoden 2010 1uette1oon eika sen kasittelysta ole
nayttoa,
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Tarkastus1autakunta esittaa, etta valtuustoaloite
jatetaan aina valtuuston puheenjohtajalle joko hyvissa ajoin ennen kokousta tai kuitenkin
viimeistaan ennen kunnanvaltuuston kokouksen
alkua.
Kun valtuustoaloite annetaan hyvissa ajoin, voidaan se ottaa ilman valmiste1ua valtuuston
esityslistalle omaksi pykalakseen, Talloin aloitteen tehnyt valtuutettu tai ryhma voivat niin halutessaan kayttaa esitte1ypuheenvuoron aloitteesta j a
siita voidaan kayda tarvittaessa 1yhyt lahetekeskuste1u. Keskuste1un tulisi tassa vaiheessa koskea
ensisijaisesti sita, miten asia on valmisteltava.
Taman j alkeen aloite lahetetaan valmisteltavaksi.
Kun aloite jatetaan juuri kokouksen alla, ehditaan se kirjata esityslistaan kohtaan muut asiat ja
tulee siten tyojarjestyksen yhdeksi kasiteltavaksi
kohteeksi. Myos talloin aloitteen tekija voi halutessaan kayttaa esitte1ypuheenvuoron, minka jalkeen aloite lahtee valmiste1uun.
Naill menetelien valtuustoaloite saa arvoisensa
huomionja tulee kerralla valtuutettujen tietoisuuteen.
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Toimivalta

maarlteltava

tarkasti

Aloitteiden kasittelyssa, varsinkin niista paatettaessa, on esiintynyt erilaisia nakemyksia siita,
kuuluuko paatosvalta valtuustolle, hallitukselle
vai virkamiehille.
Tarkastuslautakunta katsoo, etta kaikki kunnan
strategisia asioita koskevat aloitteet kuuluvat valtuustonja kaikki operatiivisiin asioihin liittyvat
aloitteet hallituksen paatantavaltaan, Asiasta kuitenkin riippuu, miten valmistelu toteutetaan kunnan sisalla j a kenen toimivaltaan asiasta paattaminenkuuluu.
Perustelut

tarkelta

Tarkastuslautakunta toteaa edelleen, etta aloitteiden valmistelijanja esittelijan on esitettava aina
seikkaperaiset ja riittavan kattavat perustelut hylkaamis- tai hyvaksymisehdotukselleen,

korj aamiseen j a kehittamiseen palj oa j aa, eika
korjausvelan kasvattamisessa aivan mahdottomiin
pitaisi menna, Todettako on, etta Hakatalojen kuntotarkastus tehtiin 23.5.2011. Tulosten perusteella
selviaa korjaustarpeiden valttamattomyys ja laajuus,
Huomattava on myos se, etta poistoja on tehty
vasta parina viime vuonna, mika tarkoittaa, etta
yhtion talojen tasearvot ovat liian korkealla, ts.
ovat mita ovat.
Lainojen maksuun menee nykytahdilla ainakin 20
vuotta.
Tilanne juontuu paljolti niista saannoista ja ehdoista, jotka valtio aikoinaan tukemilleen vuokraasurmoille niin lainojen kuin tarveharkintaisten
asukasvalintaperusteiden osalta asetti. Luonnollisesti myos omistajan tekemiset painavat vaakakupissa,

Tekljan otettava vastuuta

Paatos Toivakanhakan vuokratalohankkeesta siirrettiin myohemmin tehtavaksi, Yhtena syyna sii-

Tarkastuslautakunta huomauttaa, etta aloitteentekijoiden on syyta ennen aloitteen jattoa varmistua siita (ensisijaisesti valtuuston puheenjohtajalta
tai kurmanjohtajalta), ettei kurmassajo ole vireilla
tai perati ratkaistu vastaavaa, aloitteen tarkoittamaa asiaa,

hen oli laskettujen neliovuokrien korkeus: 11,5012,00 €. Vertailun vuoksi: nykyiset vuokrat Hakataloissa ovat 7,69 - 8,73 ja Jyvasseudun tilastoluvut 1.4.2011 vastaavasti 8,06 - 9,98 € neliolta,
Ennen lopullista rakentamispaatosta olisi hyva
selvittaa vuokra-asumisen nykyinen kayttoaste ja
tarve.

Kiinteisto Oy Toivakanhaka
Yhteistyo kurmanja tytaryhtion valilla on toiminut hyvin, ohjeet ja tavoitteet ovat nyt kunnossa.
Muutama toteamus silti lienee paikallaan.
Kehittavan strategian perusteella yhtion tulee
huolehtia rakennusten kurmosta j a perusparannuksista, suururitella j a toteuttaa uudisrakentamista j a

Tarkastuslautakunta kehottaa kuntaa selvittamaan, etta auttaisiko yhtion paaomittaminen sita
tosiasiallisesti selviytymaan sille kehittavan strategian tuomista velvoitteistaan. Jajos paaomitetaan, on omistajan vaadittava, etta silla saadaan
myos jotain aikaan.

mahdollisesti ottaa vastaan kiinteistoja kurmalta.
Helpommin sanottu kuin tehty.
Rllttavatkd

varat kehlttamlseen

Yhtion tuotot olivat 2010 n. 211.000 €, hoitokulut 127.000 € j a kayttokate n. 77.000 €. Kun tahan
huomioidaan melkoiset rahoitus ja korkokulut, ei

Toivakka
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Talous ja talouden tasapainotus

Talouden toteutuma 2010
Toteuturnisvertailuissa on seurattu toiminnallisten tavoitteiden, maararahoj en j a tuloarvioiden toteuturnista. Kurmanvaltuusto on talousarviovuoden aikana hyvaksynyt muutoksia
vuoden 2010 talousarvioon.
Tilinpaatokseen sisaltyy maararahojen ylityksia, joita valtuusto ei ole hyvaksynyt,
Mahdolliset muutokset maararahoihin tulee
ensisijaisesti kasitella talousarviovuoden aikana valittomasti, kun muutostarve on olemassa.
Kurmanvaltuuston hyvaksyma alkuperainen
talousarvio vuodelle 201 0 oli ylij aamainen
24.436 euroa. Kurmanvaltuusto paatti vuoden
aikana talouden tasapainottamistoimenpiteina
talousarvion muutoksista niin, etta ylijaamaarvio kasvoi 80.136 euroon.
Talousarvioon verrattuna kunnan talous toteutui selvasti ennakoitua paremmin. Kurman
ulkoiset toimintatuotot olivat 2.588.01 0 euroa
ja toimintakulut 13.437.974 euroa. Toimintatuotot sisaisine erineen toteutuivat 258.502
euroa muutettua talousarviota suurempina.
Toimintakulut sisaisine erineen ylittivat muutetun talousarvion 102.269 eurolla. Toimintakulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna
oli 2,8 %.
Vuosikate oli 1.002.855 euroa ylijaamainen,
kun muutetussa talousarviossa oli arvioitu
olevan 404.592 euroa ylijaamainen, Tilikauden ylijaama oli poistojenja poistoerokirjauksen jalkeen 692.543 euroa. Kurman hyvaan
tulokseen vaikutti oleellisesti kunnan saarna
470.000 euron harkinnanvarainen rahoitusavustus talouden tervehdyttamistoimenpiteiden tukemiseen.
Kurman verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 9,8 %. Kasvuun vaikutti merkittavasti veroprosentin korotus 20 %:iin.

Toivakka

Kurman kassavarat olivat 31.12.2010 yhteensa 885.963 euroaja maksuvalrnius 22
paivaa. Edellisena vuonna kassavarat olivat
1.166.424 euroa j a maksuvalrnius 31 paivaa,
Lainakanta vuoden lopussa oli 2,818 milj.
euroa, mika on asukasta kohti 1.164 euroa.
Lainakanta oli edellisena vuonna euroa 2,855
milj. euroa, mika oli asukasta kohti 1.200 euroa. Kurman omavaraisuusaste oli 56,4 prosenttia, kun se edellisena vuonna oli 50,9 %.
Investoinnit
Kurman investointien toteuturna oli yhteensa
1.134.486 euroa, kun muutetussa talousarviossa investointien maaraksi oli arvioitu yhteensa 2.109.500 euroa. Toteuturnaan vaikuttivat mm. maaomaisuuden ostoon varatun
maararahan kayttamatta j aaminen j a vanhainkodin sprinklausinvestoinnin toteuturnattomuus.
Kuntakonsernin toiminta ja talous
Tilinpaatoksessa on esitetty kuntalain edellyttama konsernitilinpaatos liitetietoineen.
Konsernin tilikauden ylijaama on 0,625 milj.
euroa. Konsernin lainakanta oli vuoden 2010
lopussa 3,999 milj. euroa, kun se edellisena
vuonna oli 3,859 milj. euroa. Konsernilainat
olivat asukasta kohti 1.652 euroa, kun se edellisena vuonna oli 1622 euroa. Konsernin
omavaraisuusaste vuonna 2010 oli 49,0 % ja
edellisena vuonna 42,3 %.
Konsernin tytaryhteisojen keskeisten toiminnanja talouden tavoitteiden asettarnista
koskevat uudet saannokset tarkoittavat Toivakan kunnassa Kiinteisto Oy Toivakanhakan
toimintaa ja taloutta. Toimintakertomuksessa
on selvitetty konsernivalvonnan periaatteita
seka kerrottu olennaiset Kiinteisto Oy Toivakanhakaa koskevat tapahturnat.
Yhtion edustajat ovat olleet kaksi kertaa
vuoden aikana kuultavana kunnanhallituksessa,

Arviointikertomus
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Kunnanvaltuusto hyvaksyi omistajaohjauksena
13.12. 20 10 Kiinteisto Oy Toivakanhakan toiminnalliset j a taloudelliset tavoitteet vuodelle 2011.
Vuodelle 2010 ei yhtiolle ollut asetettu tavoitteita.

Talouden tasapainottamistoimenpiteiden
arviointi
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijaamaa,
tarkastuslautakunnan on kunta1ain 71 §:n 3 momentin mukaan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella seka voimassa olevan
taloussuunnitelman j a toimenpideohj elman riittavyytta,
Kunta1ain 65 §:n mukaan taloussuunnitelman on
oltava tasapainossa tai ylijaamainen enintaan ne1jan vuoden pituisena suunnitte1ukautena, jos ta1ousarvion 1aatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvan ylij aamaa, Jos taseen alijaamaa ei saada katetuksi suunnitte1ukautena, taloussuunnitelman
yhteydessa on paatettava yksiloidyista toimenpiteista (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijaama katetaan va1tuuston erikseen paattamana
kattamiskautena (alij aaman kattamisve1vollisuus).

maararahojen ylityksia, joita va1tuusto ei ole kasitellyt.
Vuoden 2010 tilinpaatoksen hyva tulos ja ylij aama j ohtuivat keskeiselta osin va1tioneuvoston
myontamasta harkinnanvaraisesta 470.000 euron
avustuksesta. Hyvaan tulokseen vaikutti myos verotulojen 9,8 % kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu perustui keskeisilta osin veroprosentin nostoon 20 %:iin.
Ilman edella kerrottuja tuloeria kunnan tilinpaa16s vuodelta 2010 olisi ollut alijaamainen, Tama
osoittaa, etteivat kunnan toimintatuotot ja toimintakulut ole tasapainossa
Kunnanvaltuusto on 13.12.2010 hyvaksynyt
vuoden 2011 talousarvion j a taloussuunnitelman
vuosille 20 11 - 2013. Taloussuunnitelma on ylijaamainen 165.874 euroa Ylijaama ei kata taseen
alijaamaa, Kunnanvaltuusto on samassa kokouksessaan hyvaksynyt kunta1ain 65 §:n 3 momentissa tarkoitetun toimenpideohjelman alijaamien kattamista varten vuosille 20 11 - 2014.

Toimintakertomuksessa on kunta1ain 69 §:n 2
momentin mukaan tehtava selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella seka voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittavyydesta talouden tasapainottamiseksi, j os taseessa on kattamatonta alij aamaa,
Vuodelta 2009 kunnan taseessa on ollut kattamatonta alijaamaa 1.276.543 euroa. Toivakan
kunnan tilinpaatos 2010 oli ylijaamainen 692.543
euroa. Ylijaaman seurauksena kattamaton alijaarna on pienentynyt 584.000 euroon, mika asukasta
kohti on 241 euroa. Kunnalla on edelleen kuntalain 65 §:n mukainen alijaaman kattamisve1voite.
Vuoden 2010 tilinpaatoksessa ei ole erikseen
se1vitetty vuosille 2010 - 20121aaditun toimenpideohjelman toteutumista.
Ohjelmaan vuodelle 2010 merkitty Suur-Savon
Sahko Oy:n osakkeiden myynti ei ole toteutunut.
Maa-a1ueiden j a rakennusten myyntivoittoj a kertyi
yhteensa 214.009 euroa j a myyntitappioita 26.659
euroa. Metsanmyyntituloj a kertyi 387.392 euroa.
Kunnanvaltuusto hyvaksyi 27.9.2010 180.200 euron vahennykset vuoden 2010 ta1ousarvioon.
Vuoden aikana hyvaksyttiin lisaksi useita lisamaararahoja eri toimia1oille. Tilinpaatos sisaltaa myos

Toivakka
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Toimenpideohjelma on perustunut 1.276.543
euron arvioituun alijaamaan. Ohjelma sisaltaa seuraavat toimenpiteet:
2010 Valtioneuvoston myontama harkinnanvarainen avustus
470.000 euroa
2011 Kiinteistojen ja tonttien myynti, vuoden
2011 ylijaamaarvio
200.000 euroa
2012 tonttien myynti, taloussuunnitelman vuoden
2012 ylijaamaarvio
200.000 euroa
2013 Suur -Savon Sahko Oy:n osakkeiden myynti,
tonttien myynti
200.000 euroa
2014 Suur -Savon Sahko Oy:n osakkeiden myynti,
tonttien myynti
206.543 euroa
Yhteensa

1.276.543 euroa

Toimenpideohjelma riittaa 1askennallisesti kertyneen alijaaman kattamiseen. Esitetyt toimenpiteet eivat ole riittavan yksiloityj a j a konkreettisia.
Kunnanhallitus on 7.2.2011 paattanyt hyvaksya
talouden tasapainottamistyoryhman esityksen
pohja1ta, etta kuntaan 1aaditaan talouden tasapainottamisse1vitys, jonka valmiste1u on annettu Oy
Audiapro Ab:lle. Se1vitys tehdaan 1aajana niin, etta se sisaltaa myos konkreettisia toimenpideesityksia,
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Selvitystyo on kaynnistynyt kevaalla 2011. Tarkastus1autakunta pitaa tarkeana, etta sen tulokset
ovat kaytettavissa 1aadittaessa talousarviota j a suunnitehnaa vuosille 2012 - 2014.

Suuret investoinnit voivat johtaa kunnan merkittavaan velkaantumiseen, johon sisaltyy huomattava korkoriski markkinakorkojen mahdollisen nousun myota,

Hyvan tilinpaatoksen myota kunnan talouden
tunnus1uvut ovat jonkin verran parantuneet. Omavaraisuusaste 56,4 % on edelleen alhainen.

Tarkastus1autakunta toteaa, etta kunnassa on
ryhdytty aktiivisiin toimenpiteisiin kunnan talouden tasapainottamiseksi. Tarkastus1autakunta pitaa
tarkeana toimintakulujenja toimintatuottojen pitkantahtaimen tasapainon aikaansaamista.
Myos investointien toteuttaminen tulee sopeuttaa
talouden mahdollisuuksiin velkaantumisriskin
valttamiseksi, Talouden tasapainotarkaste1ussa on
hyva huomioida myos kuntakonserniin kuuluvan
Kiinteisto Oy Toivakanhakan toiminnanja talouden turvaaminen j a niihin liittyva omistaj aohj aus.

Tilinpaatoksen liitetiedoissa on esitetty kirjanpito1autakunnan kuntajaoston ohjeen mukainen se1vitys suunnitehnan mukaisten poistojenja poistonalaisten investointien omahankintamenojen
vastaavuudesta vuosina 2009 - 2013. Vireilla olevien suurten investointimenoj en j ohdosta keskimaaraisten poistoj en j a investointien poikkeamaprosentti on 67. Kunnan investointien maara on
nain ollen tarkaste1ujaksolla selvasti suurempi
kuin poistojen maara, Investointien rahoitusede11ytykset on syyta selvittaa talouden tasapainotusprosessin yhteydessa

Kunnan talouden ajantasaista seurantaa j a rap ortointia on perusteltua tehostaa, jotta talouden ongelmiin j a mahdollisiin korj austoimiin voidaan
puuttua ajoissa.

Kunnan j a kuntakonsemin taloudellisen asernan rnuutoksia j a kertornusvuoden talouden tulosta kuvaavat seuraavat luvut:

Toirnintakulu j en
rnuutos %
Vuosikate M€
Vuosikate % poistoista
Verotulot M€
Tilikauden
yli/alijaama M€
Kertynyt ylijaama/alijaama M€
Ornavaraisuusaste %

TP2005

TP2006

TP2007

TP2008

TP 2009

TP 2010

2,4

1,7

8,4

11,2

2,1

2,8

0,104

0,754

0,395

- 0,368

- 0,456

1,003

27

277

133

-122

- 146

302

4.835

5.108

5.404

5.823

5.746

6.310

- 0,277

0,503

0,119

- 0,648

-0,743

0,693

0,502

0,000

0,119

-0,530

- 1,277

- 0,584

67

71

71

62

50,9

56,4

571

387

397

739

1.200

1.164

25

20

20

26,7

36,3

29,8

52,0

42,3

49,0

1.144
2368

1.622
2379

1.652
2.421

Lainat €/asukas
Suhteellinen velkaantuneisuus %
Konsemin ornavaraisuus %
Konsernilainat
€/asukas
Asukasmaara

Toivakka

1.017
2353

835
2359

817
2347
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Valtioneuvoston asetuksessa 15.2.2007 esitettyjen ns. kriisikuntien talouden
tunnuslukujen raja-arvojen perusteella kurman talouden tilanne nayttaa seuraavalta:
Raja-arvot:

Toivakka

1. kurnulatiivinen alijaama e/as. 2009 yli 500
2010 yli 1000
2. jos vuosikate on negatiivinen
ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta (2010)

536
241

532.855

3. lainatleuroalasukas, jos yli SO% yli keskiarvon
v. 2010: 2.005 €*1,5 = 3.008 €

1.164

4. kurman tuloveroprosentti 2010, viih.0,5 %-yksikkoii
yli keskiarvon
v. 2010 ka: 18,97

20,00

5. ornavaraisuusaste % 2010, alle SO%

56,4

6. suhteellinen velkaantuneisuus % 2010, yli SO%

29,8

Raja-arvo tayttyy veroprosentin osalta.

HI Eero Laesteran info Toivakan talouden tasapainottamisesta
Koulukeskuksen auditorio 24.5.2011.

Toivakka
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kiinnosti kuntalaisia.
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Tulevaisuudennakymia ja tarkastuslautakunnan esitys

ta terveydenhoito- ja vanhuspalvelukysynta kasvavat.
Maassamme kaydaan parhaillaan hallitusneuvotteluja. Hallitusohjelman kuntia koskevien linjauksien maaraa ja aikataulua voi vain arvailla.
Kuntaliiton tulevaisuudenlinjaus sen sijaanjulkistettiin 20.4.2011:

Maamme talous on nyt 3,6 % kasvussa, neljana
seuraavana vuotena sen arvioidaan olevan keskimaarin 2,5 % vuodessa, Silti Suomenjulkinen talous on alijaamainen viela 2015.
Investointien kaynnistymisia j a talouden laaj enemista odotetaan, mutta globaalin talouden epavakaus, useat laajat poliittiset kriisit ja eraiden Euroopan maiden vakavat talousongelmat voivat
taittaa kasvun odotuksen nopeastikin j a aiheuttaa
ennakoimattomia tilanteita.
Hintavakaus heikkenee, silla inflaatio oli huhtikuussa 2011 noin 3,2 %. Samanaikaisesti koronnostopaineet vahvistuvat. Lainamarginaalien kaksinkertaistumista pidetaan aikavalilla 2013 - 2019

Vahvat peruskunnat

uudistuksen pohjaksi

to dennakoisena,
Tyottomyysasteen ennuste vuonna 20 l l on 7,6
% (Toivakka n.l 0 %) eli vuosikeskiarvona se on
noin prosentin laskussa edellisvuodesta,
Kuntien verotulojen kasvuksi lasketaan 5 %. Jos
yhteisoveroj en j ako-osuuden korotus poistuu, verotulojen kasvu supistuu lahelle nollaa.
Toimintamenot nousevat noin 4 %.

Kuntien

verotulot
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Kuntaliiton hallitus on yksimielisesti hyvaksynyt liiton linjaukset tulevaisuuden kuntarakenteesta. Tama on merkittava paatos, ja sen
arvoa nostaa hallituksen yksimielisyys. Hallituksemme poliittisen kokoonpanon perustelia
voidaan sanoa, etta kaikki eduskuntapuolueet
ovat linjauksen takana lukuun ottaC
matta kristillisia ja ruotsalaista kan20~"e
sanpuoluetta, joilla ei ole edustajia
hallituksessarnme.
21,75

Paljolti vaeston ikaantymisesta johtuva
palvelujen kysynnan kasvu edel3,6
2,3
2,4
lyttaa kuntakentan uudisturnista.
3•.
6
4,"0
Kuntaliiton nakemys on, etta vuoteen
2&,0
26,0
z
2017 mennessa on tehtava koko
maan kattava ja eri sektorit kokoava
kuntauudistus. Sen perustana pitaa
olia alueelliset erot huomioon ottava
vahvan peruskunnan malli.
3.9
6,1

'19·,17

i .'9"9

3J

'19·,17

2..1,.9"9

Toivakan merkittavin haaste on talouden saaminen todelliseen tasapainoon. Sen vaikeusastetta tulevat lisaamaan esim. lahivuosien koulutilalaaj ennus ja palveluasumisinvestoinnit, paivakodin laajennus, tyoikaisten lukumaaran lasku ja vanhusvaeston nousu. Viimeksi mainitusta seuraa myos, et

Toivakka
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Vahvan peruskunnan Kuntaliiton hallitus
maaritteli niin, etta se pystyy pitamaan huolta
hyvinvointipalveluista ja luomaan edeliytyksia kunnan elinvoiman vahvistarniselle j a demokratian toteuturniselie. Tarkempia kriteereita ja mittareita valrnistellaan Kuntaliitossa,
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Niita etsitaan niin vaeston, talouden kuin demokratiankin alueilta.
Uudistus tietaa kuntien lukumaaran sarnoin
kuin yhteistyoelinten maaran selvaa vahenemista, Ei ole kuitenkaan mielekasta puhua lukumaarista ennen kuin kriteerit on sovitettu
yksittaistapauksiin, Kun saarnme yhdessa rakennettua vahvoja, itsenaisia ja kaikista palveluistaan vastaavia kuntia, on myos kunnan
johtarninen entista selkeampaa,
Selvaa on, etta pelkka raj ojen piirtaminen ei
riita kuntauudistukseksi. Palvelujen uudistumisen on seurattava sarnaa tehokkuuden tavoitetta. Uusia palvelu j en j arjestamisen tap oja
tarvitaan, tekniikan hyodyntamista on lisattava. Myos paikallisdemokratiaan tarvitaan uusia muotoja. Kielelliset oikeudet on muistettava. Palvelujen rahoituksen kehittaminen on
aivan keskeinen urakka - valtionosuusjarjestelman uudistarninen j atkuu.
Kun lukee eri puolueiden antarnia vastauksia hallitustunnustelija Jyrki KataiselIe, nayttaa kuntauudistuksen taakse loytyvan tukea,
joka seuraa pitkalle Kuntaliiton linjauksia.
Vastauksissa korostetaan luontevia tyossakayntialueita, lahipalvelujen turvaarnista, demokratiaa ja kielioikeuksia.

Tarkastuslautakurman

esitys kurmanvaltuustolle

Tarkastuslautakunnanja valtuutettujen keskuudessa on valtuustokauden kestaessa yha
selvemmin tiedostettu koulutuksen merkitys
yhtena moitteettoman ja tehokkaan tyoskentelyn edellytyksena,
Yhteinen kasitys lienee sekin, ettei kuluvan
valtuustokauden alussa valtuutettu j en j a lautakuntien koulutukseen panostettu riittavasti,
Voi arvioida, etta sen seurauksena puutteet
esirnerkiksi kokousteknillisissa asioissa seka
vajeet johto- ja hallintosaantojen yrns. tuntemisissa ovat tuoneet asioiden valmistelu-, kasittely- ja paatoksentekovaiheisiin tarpeettomia kitkatekijoita,
Tarkastuslautakunta jattaa arviointikertomuksen vuodelta 2010 kunnanvaltuuston kasiteltavaksi ja esittaa, etta kunnanvaltuusto
pyytaa kunnanhallitukselta luottamushenkilokoulutussuunnitelman vuodelle 2013. Koulutussuunnitelma tulee antaa valtuustolle ennen
vuoden 2012 toirnintasuunnitelma- ja talousarviokasittelya,

Paivays ja allekirjoitukset
Jos kuntauudistus linjataan hallitusohjelmassa, jaa tulevalle parlamentaariselle kuntalakikomitealle linjauksia tarkentava ja toimeenpaneva rooli. Toivottavasti komitea voi
yhta yksirnielisesti kuin Kuntaliiton hallitus
asettua peruslinjausten taakse, niin uudistus
saa turvallisen perustan laajalta poliittiselta
kentalta,
Kari-Pekka Mald-Lehtluoma
Kirjoittaja on Suomen Kuntaliiton toirnitusjohtaja
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