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1. Puheenjohtajan katsaus 
 
Koronavirusepidemian vaikutus näkyi edelleen vuonna 2021 lähes kaikessa kaupungin 
toiminnassa. Omikron-variantti yllätti vuoden lopussa ja heijastui erityisesti matkailu- 
ja ravintola-alalla, tilaisuuksien järjestämisessä sekä joukkoliikenteessä. 
 
Toinen vuosi pandemian kanssa oli monille toiminnoille raskas. Terveydenhuollossa ja 
varhaiskasvatuksessa henkilöstö joutui venymään resurssipulan vuoksi. Tehdyt toi-
menpiteet eivät riittäneet paikkaamaan poissaoloja hyvistä yrityksistä huolimatta. 
Henkilöstön rekrytointien onnistuminen tulee olemaan jatkossa erityisen tärkeää pal-
velujen ylläpitämiseksi sekä Naantalin kaupungissa että hyvinvointialueella. Hyvään 
työnantajaimagoon tulee panostaa pitkäjänteisesti. 
 
Kuntien vuoden 2021 verotuloennuste näytti kehittyvän selvästi odotettua parem-
maksi, mutta samalla nähtiin edessä olevan sote-uudistuksen tuovan entistä haasteel-
lisempia suunnitteluvuosia.  
 
Kuntataloudessa on merkittävä rakenteellinen ongelma tulojen ja menojen tasapainon 

välillä. Tämä korostuu, kun pandemia on ohi. 

Koronatuet ovat paikanneet kuntataloutta, mutta sote-uudistus ei tuo vastaavasti hel-

potusta talousahdinkoon. 

Naantalin kaupungin talouden ennustaminen ja ennakoiminen oli vaikeaa usvaisessa 

ja hyvin poikkeuksellisessa ympäristössä. Sama usvaisuus tulee vallitsemaan ainakin 

seuraavan suunnittelujakson alussa.  

Uusi lautakunta valittiin 24.8. Useimmat jäsenistä ovat uusia tarkastuslautakunnassa 
mutta onneksi kaikilla jäsenillä on korkeaa osaamista eri palvelualueiden toiminnasta. 
Lautakunta aloitti toiminnan koulutuksella tarkastuslautakunnan rooliin ja tehtäviin. 
Palvelualueiden virkamiesten sekä puheenjohtajien kuulemisessa lautakunta sai nope-
asti ja selkeästi esitettynä tietoa tarkastuslautakunnan tehtävän toteuttamiseen. Kiitos 
kuulluille avoimista ja kattavista esityksistä. Tarkastuslautakunnan tehtävää vaikeutti 
asetettujen tavoitteiden mittarien epämääräisyys ja puutteellisuus. Tyypillistä niille on 
ollut käyttää mittarina tietyn tehtävän toteutumista eikä sitä mihin toteutuksella on 
pyritty. Seuraavalla suunnittelukaudella ja uuden strategiatyön jatkoksi on syytä pa-
neutua valtuuston asettamien tavoitteiden ja mittareiden laatuun. Näin varmistetaan 
valtuuston tahdon toteutuminen sekä laadukas seuranta ja samalla selkeä suunta vir-
kamiesjohdolle ohjata toimintaa itsenäisesti. Viranhaltija ja luottamushenkilöorgani-
saatioiden työnjaon selkiyttämisessä tavoitteilla ja niiden toteutumisen seurannalla on 
merkittävä rooli. 
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Kesällä 2021 syntyi päätös hyvinvointialueiden perustamisesta. Valmistautuminen tä-
hän aloitettiin syksyllä ja alkoi muodostua käsitys siitä, mitä siirtymä tarkoittaa Naan-
talin kaupungille vuonna 2023. Kuva uudesta tilanteesta on selvä ja Naantalin kaupunki 
on varautunut palvelujen siirtymiseen hyvinvointialueelle hyvin. Jäljelle jäävä toiminta 
ja talous edellyttävät sopeutumista toiminnan tehokkaassa järjestämisessä sekä talou-
den hoidossa. Sopeutuminen on syytä aloittaa vuoden 2022 aikana. 
  
Vuoden 2021 kaupungin tulos ja vuosikate toteutuivat merkittävästi vuoden mittaan 
tehtyjä talousarviota paremmin. Poikkeuksellisen hyvään tulokseen vaikuttivat positii-
visesti korkeammat myyntituotot sekä verotulot ja puolestaan alhaisemmat erikoissai-
raanhoidon kustannukset. Nesteen Naantalin jalostamon lakkauttamisen vaikutukset 
eivät näkyneet vielä 2021 aikana vaan ne nähdään täysimääräisinä vasta vuonna 2024. 
 
Naantalin kaupungin talous on erinomaisessa tilanteessa siirryttäessä uudelle strate-
giakaudelle. Meillä on mahdollista pitää palvelut hyvällä tasolla kohtuullisilla maksuilla 
ja veroilla. Siirtyminen uuteen tilanteeseen edellyttää kuitenkin tuntuvia muutoksia 
toiminnassa. Investointien sopeuttaminen selkeästi alhaisemmalle tasolle sekä toimin-
nan uudelleen järjestäminen tulevat olemaan keskeisiä tehtäviä tavoitteiden saavut-
tamisessa. 
 
Vuoden 2021 investointimäärä oli lähes 17 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat kou-
luverkon uudistukseen sekä asuntomessuihin. Investointitahti pitää nopeasti sopeut-
taa muuttuneeseen taloudelliseen tilanteeseen. Suunnittelukauden mittavien inves-
tointien realistisuus alkaa olla vaakalaudalla kertomusta kirjoittaessa. Rakentamisen 
kasvaneet kustannukset ovat olleet jo näköpiirissä vuoden 2021 aikana eikä nähtävissä 
ole helpotusta tilanteeseen.    
 
Digitalisaatio ja aloitettu strategiatyö luovat uskoa siihen, että ratkaisut löytyvät ja ta-
lous saadaan pidettyä tasapainossa uudessa haastavassa tilanteessa. 
 
Kiitän kaupungin virkamiehiä, konserniyhtiöiden toimitusjohtajia ja tilintarkastajaa 
avoimesta keskustelusta tarkastuslautakunnan kanssa sekä laadukkaista esityksistä. 
Lautakunta on saanut jatkuvasti päivitetyn tilannekatsauksen kaupungin taloudelli-
sesta tilanteesta sekä selkeän kuvan toiminnan järjestämisestä. Kiitän lautakunnan jä-
seniä aktiivisuudesta ja uteliaisuudesta. Onnistuimme meille monille uudesta tehtä-
västä hyvin, ja meillä on hyvät lähtökohdat toimia tärkeässä tehtävässämme valtuus-
ton tahdon toteutumisen seurannassa läpi koko valtuustokauden. Erityinen kiitos kuu-
luu lautakunnan sihteerille, jonka arvokas kokemus tarkastuslautakunnan työstä on 
auttanut lautakunnan toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.  
 
 
Heikki Karlsson 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
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2. Tarkastuslautakunnan tehtävät, kokoonpano ja työskentely 
 
Kuntalain 121§:ssä säädetään tarkemmin tarkastuslautakunnan tehtävistä. Tarkastus-
lautakunta antaa valtuustolle vuosittain arviointikertomuksen, jossa esitetään tarkas-
tuslautakunnan arvioinnin tulokset. 
 
Tarkastuslautakunnan kokoonpano oli 1.6.2019 - 23.8.2021: 
Anita Saksi, puheenjohtaja 
Elina Leino, jäsen 
Riitta Alho, jäsen 
Pekka Leinonen, jäsen 
Keijo Maksimainen, jäsen 9.9. lukien 
Lauri Laine, varapuheenjohtaja 
Reijo Laakkonen, jäsen 
Mikael Sunell, jäsen 
Tiina Karjalainen, jäsen  
 
Kuntavaaleissa 13.6.2021 valittu kaupunginvaltuusto valitsi 23.8.2021 kokouksessaan 
tarkastuslautakunnan, jonka kausi alkoi 24.8.2021. Lautakunta kokoontui ensimmäi-
sen kerran 20.9.2021. 
 
Tarkastuslautakunnan kokoonpano oli 24.8.2021 alkaen:  
 

• Heikki Karlsson, puheenjohtaja 

• Jukka-Pekka Aalto, jäsen 

• Jari Engman, jäsen 

• Seija Lehtonen, jäsen 

• Pekka Leinonen, jäsen 

• Merituuli Mattila, jäsen 

• Kimmo Mäntysalo, jäsen 

• Pia Puhakka, jäsen 

• Annika Rintamäki, varapuheenjohtaja 
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Tarkastuslautakunnan jäsenet: Kimmo Mäntysalo, Pekka Leinonen, Merituuli Mattila, 
Jari Engman, Annika Rintamäki, Heikki Karlsson, Seija Lehtonen, Jukka-Pekka Aalto ja 
Pia Puhakka 

Tarkastuslautakunna
23.8.2021 päättyneelle kaudelle valittu tarkastuslautakunta kokoontui 6 kertaa vuo-
den 2021 aikana ja toimintansa 24.8.2021 aloittanut lautakunta kokoontui vuoden 
2021 aikana 4 kertaa. Tarkastuslautakunnan kokouksissa oli paikalla loppuvuoden ko-
kouksissa tarkastuslautakunnan varajäsenistä Antti Jyväkorpi sekä Riitta Alho, kum-
pikin yhdessä kokouksessa.  
 
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimi 23.8.2021 asti controller Riikka Sö-
derlund ja 24.8.2021 alkaen hallintosihteeri Heli-Maarit Makkonen.  
  

Arviointityön tueksi tarkastuslautakunta lähetti toimialoille tilikauden 2021 päätty-
misen jälkeen arviointilomakkeen, jossa toimialajohtaja antoi perustiedot toiminnan 
ja talouden toteutumisesta sekä muita toiminnan kannalta olennaisia tietoja. 
 
Tarkastuslautakunta laati itselleen arviointisuunnitelman ja tutustui arviointivuoden 
esityslistoihin, pöytäkirjoihin, taloussuunnitelmaan, toiminnan ja talouden raporttei-
hin, tilinpäätöskirjaan, tilintarkastusraportteihin, tilintarkastuskertomukseen, henki-
löstökertomukseen ja Naantalin kaupunkistrategiaan 2022.  



 
 

   
7 

 
 

 

Koronaviruspandemian takia tarkastuslautakunta ei tehnyt vierailuja, mutta kuuli ko-
kouksissaan kaupungintalon valtuustosalissa ja/tai Teams-etäyhteydellä seuraavia vi-
ranhaltijoita ja luottamushenkilöitä: 
 
Aika: Paikalla, aihe: 

28.10.2021 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Elina Salokangas sekä perus-
turvajohtaja Iiro Pöyhönen, sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden ja toi-
minnan ajankohtaiskatsaus 

29.11.2021 Tekninen johtaja Reima Ojala, Asuntomessujen projektipäällikkö Timo Tirri 
ja Naantalin Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Jouni Ottosson, katsaus 
asuntotuotannosta ja asuntotilanteesta Naantalissa 

14.12.2021 Naantalin matkailu Oy:n toimitusjohtaja Tarja Rautiainen, Naantalin Mat-
kailu Oy:n ajankohtaiskatsaus 

9.2.2022 Koulutuslautakunnan puheenjohtaja Juha Takanen sekä sivistysjohtaja 
Kimmo Kuusimäki, sivistystoimen talouden ja toiminnan ajankohtaiskat-
saus. 
Toimitusjohtaja Pasi Haarala, Naantalin Satama Oy:n ja Naantalin Energia 
Oy:n ajankohtaiskatsaukset 
 

16.3.2022 Talousjohtajan ajankohtaiskatsaus tilinpäätöksestä sekä toimialajohtajien 
kirjalliset esitykset toimialojen tilinpäätöstiedoista arviointilomakkeita 
käyttäen arviointikertomuksen pohjaksi 

5.4.2022 Kaupunginjohtaja Laura Leppänen, ajankohtaiskatsaus kaupungin talou-
desta ja toiminnasta sekä hallintojohtaja Riitta Luotio, hallintopalvelujen 
hankkeiden ajankohtaiskatsaus. 

 
Naantalin kaupunginvaltuusto on valinnut kaudelle 2018–2021 kaupungin tilintarkas-
tusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Piia-
Tuulia Rauhala. Tilintarkastajalla on oikeus osallistua tarkastuslautakunnan kokouk-
siin.  
 
Tilintarkastusyhteisö on laatinut tarkastussuunnitelman vuosien 2018 - 2021 tilintar-
kastuksesta. Tilintarkastuksen toteuttamisesta ja havainnoista on raportoitu tarkas-
tuslautakunnalle. 

3. Edellisten vuosien arviointikertomuksen pohjalta tehtyjen toi-
menpiteiden arviointi 

 
Kaupunginhallitus käsitteli 18.10.2021 kokouksessaan arviointikertomukseen annet-
tuja selvityksiä. Tarkastuslautakunta esitti, että valtuusto pyytää arviointikertomuk-
sessa esitetyistä suosituksista vastaukset lautakunnilta 30.9.2021 mennessä, joten 
valtuusto on toiminut tarkastuslautakunnan suosituksen mukaisesti.  

 
Tarkastuslautakunta muistuttaa edelleen ennakoivasta talousarvioinnista sekä uusii 
muutaman vuoden 2020 arviointikertomuksen huomionsa. Nämä uusitut huomiot on 
kirjattu kyseisen toimialan huomioihin. 
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Tarkastuslautakunta toteaa, että lautakunnan suositukset on pääsääntöisesti otettu 
hyvin huomioon, ja että niillä siten on vaikuttavuutta.  
 

3.1. Kaupunkistrategia 2022 
 
Kaupunkistrategia 2022 hyväksyttiin valtuustossa 11.6.2018. Tilinpäätöksessä 2021 
on arvioitu kaupunkistrategian kärkihankkeiden toteutumista. 
 
Useita hyviä kärkihankkeiden toimenpiteitä on viety eteenpäin, vaikka tavoitelluissa 
aikatauluissa ei ihan ole pysytty. Palveluja on sähköistetty ja henkilöstön palkitsemi-
set ovat olleet käytössä. Asuntomessujen kunnallistekniikka valmistui ajallaan ja koh-
teiden rakentaminen alkoi pääosin syksyllä 2021. Asuntomessualue Lounatuulen 
kaikki tontit on varattu. Uusien omakotialueiden kaavoitus on edennyt vuoden 2021 
aikana. Ikäystävällinen Naantali ohjelman osalta tilinpäätöksen mukaan osaa toimen-
piteistä ei ole aloitettu ja osa suunnitelluista toimenpiteistä on muuttunut. 
 
Lisäksi tulosalueet ovat toimintakertomuksissaan arvioineet strategiasta johdettujen 
tulosaluekohtaisten tavoitteiden toteutumista. 
 

 
Kuva: Timo Tirri 

 

 
 

3.2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 
 

Alkuperäisen talousarvion mukaan tilikauden tulos olisi ollut -0,4 milj. euroa. Tilin-
päätöksessä tilikauden tulos on 9,6, milj. euroa. Poikkeuksellisen hyvään tilikauden 
tulokseen vaikuttivat useat tekijät sekä meno- että tulopuolella. 
 
Verotulot toteutuivat lähes 5,2 milj. euroa suurempina kuin talousarviossa ennakoi-
tiin. Verotuloissa on mukana kuntien saamaa 10 prosenttiyksikön yhteisöveron koro-
tusta, joka Naantalin osalta on noin 2,5 milj. euroa. 
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Toimintatuotot ylittyivät myyntituottojen, tukien, ja avustusten sekä muiden tuotto-
jen osalta. Myyntituotoissa sähkön hintakehitys näkyi sähkön myynnin 1,2 milj. euroa 
parempana toteumana ja myös käyttöomaisuuden myyntituotot toteutuivat 2,6 milj. 
euroa suurempina kuin talousarviossa arvioitiin. Palvelujen oston osalta erikoissai-
raanhoidon kustannukset alittivat talousarvioissa arvioidut kustannukset 2,7 milj. eu-
rolla, koska palvelun käyttö oli tavanomaista vähäisempää.  
 
Bruttoinvestointien alkuperäinen määrä oli 17,6 miljoonaa euroa ja toteutuma oli 
16,9 miljoonaa euroa.  
 
Henkilöstömenot ylittivät talousarvion 0,7 milj. euroa, joka sisältää koronapande-
mian hoidosta aiheutuneita lisäkustannuksia, hankerahoituksella rahoitettua lisäre-
surssia sivistystoimessa sekä joidenkin toimintojen kasvaneita sijaiskustannuksia.  
 
Korollisten lainojen määrä taseessa oli 12 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarvi-
ossa määrä oli 25, 8 milj. euroa. Edelliseen tilinpäätökseen verrattuna lainamäärä vä-
heni 3 milj. euroa. Merkittävä ero talousarvion ja tilinpäätöksen lainamäärissä johtuu 
paremmasta tuloskehityksestä kuin talousarviossa ennakoitiin. Tässä suurin tekijä on 
ollut verotulojen kehitys.  
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➢ Tarkastuslautakunta suosittaa, että määrärahaylitykset tuotaisiin hyvän 

hallintotavan mukaisesti valtuuston päätettäväksi jo tilikaudella. Valtuus-

tossa hyväksymättömät määrärahaylitykset ovat kohonneet joka vuosi 

ollen vuonna 2021 jo noin 3,5 miljoonaa euroa. 
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Väkiluvun kehitys 
 
Kaupungin väkiluku kasvoi 152 hengellä vuonna 2021. Kuntien välisen muuttoliikkeen muut-

tovoitto oli 191 henkeä ja nettomaahanmuutto – 2 henkeä. Naantalin vuoden 2021 väkiluku 

oli joulukuun lopussa 19 579.  

 

Naantalin vuosien 2017 - 2020 (vuoden 2021 tietoja ei arviointikertomuksen tekohetkellä ol-

lut vielä käytettävissä) muuttoliike ikäryhmittäin näyttää seuraavalta: 

 

 

 2020  2020  2019  2019  2018  2018  2017  2017  

ikä  Tulo- 

muutto  

Lähtö-

muutto  
Tulo- 

muutto  

Lähtö- 

muutto  

Tulo- 

muutto  

Lähtö 

muutto  

Tulo-

muutto  

Lähtö-

muutto  

0-9 132  67 110  59 113  78 126 77 

10-19 96 160 125 145 111 156 101 138 

20-29 326 373 326 366 345 464 333 388 

30-39 245 133 154 120 180 134 193 118 

40-49 130 88 119 102 138 115 124 92 

50-59 152 112 131 85 131 101 104 65 

60-69 86 72 92 59 105 62 61 63 

70 - 59 30 40 36 55 34 50 22 

yht.   1226  1035 1097  972  1178  1044  1092  963 

 
Työllisyys 
 
Työttömyys kasvoi voimakkaasti koronakriisin alkaessa keväällä 2020, mutta vuoden 
2021 lopussa työttömien määrä oli vain 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 
2019 lopussa. ELY-Keskuksen julkaiseman 12/2021 työllisyyskatsauksen mukaan 
työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa vuoden 2021 
lopussa 9,8 % eli 3,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Naan-
talissa työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuoden 2021 aikana huomattavasti. 
Joulukuun 2021 lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,8 %.  
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(vuoden 2020 lopussa 11,7 % ja vuoden 2019 lopussa 7,1 %). Työttömistä työnhaki-
joista joulukuun 2021 lopussa lomautettuja oli 68 (vuoden 2020 lopussa 376 ja vuo-
den 2019 lopussa 47), alle 25-vuotiaita 76 (vuonna 2020  111 ja vuonna 2019  85) ja 
pitkäaikaistyöttömiä 198 (vuonna 2020 179 ja vuonna 2019 128). Yli 50-vuotiaiden 
työttömien määrä oli vuoden 2021 lopussa 291(vuotta aiemmin 424 ja vuonna 2019 
275). 
 
 
 
 
 
Asuntorakentaminen jatkui asunto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti Naantalissa. 
Asuntoja valmistui yhteensä 110, joista 21 oli kerrostaloasuntoja, 25 rivitaloasuntoja 
ja 64 omakotitaloasuntoja. Tonttien kysyntä on ollut vuoden 2021 aikana vahvaa kai-
kissa tonttisegmenteissä. 
 

3.3. Koronapandemian vaikutukset talouteen 
 
Vuoden 2020 alkupuolelta asti jatkunut koronapandemia ja sen mukanaan tuomat 
rajoitukset vaikuttivat kaupungin palveluihin. Vuonna 2021 erityisesti toistuvat roko-
tuskierrokset sekä laaja testaus terveydenhuollossa ja rajoitustoimet hoivapalve-
luissa vaativat resursseja. Sivistyspalveluja kuormittivat muuttuvat ohjeistukset pan-
demian eri vaiheissa. Muutokset ohjeistuksessa olivat nopeita ja päätöksenteko siir-
tyi enenevästi alue- ja kuntatasolle. Naantalin kaupungin toimintamalleja johti mo-
niammatillisen näkemyksen omaava tartuntatautiepidemian johtoryhmä.   
 
Vuodesta 2020 poiketen valtion koronatuet olivat vuonna 2021 suurelta osin hake-
musperusteisia ja kustannusten perusteella myönnettyjä. Tuet näkyivät toiminta-
tuotoissa avustuksina. Yhteisöveron 10 prosenttiyksikön korotus muodosti merkittä-
vän osuuden valtiolta saadusta koronatuesta.  
 
Koronapandemiasta johtuneet valtion tuet, € 2020 2021 

   

Peruspalvelujen valtionosuuden lisäys 5 289 476 174 298 

10 %-yksikköä korotettu osuus yhteisöverosta 2 091 598 2 504 446 

veronmaksulykkäysten kompensaatio 449 439 -345 423 

sosiaali- ja terveystoimen saamat valtionavustukset  2 490 000 

sivistystoimen saamat valtionavustukset 200 000 717 277 

yhteensä 8 030 513 5 540 598 

Lisäksi joukkoliikenteen suora tuki vuonna 2021/Naantalin osuus 137 744 

 
Kaupungin tulokseen vaikutti myös epäsuorasti eri yhteistyömuotojen saamat valtion 
koronatuet. Ilman näitä tukia vähentyneiden tulojen korvaaminen olisi tullut kuntien 
maksettavaksi. 
 

➢ Tarkastuslautakunta toteaa, että pitkäaikaistyöttömyyden vähentämi-

seen tulee kiinnittää huomiota. 
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Koronan jälkihoidon kustannukset tulevat kuntien maksettaviksi, eikä valtion talous-
arviossa ole tälle vuodellekaan määrärahaa jaettavaksi kunnille koronasta johtuvien 
kustannusten korvauksiin. 

 
Koronapandemian vaikutuksia toimialojen talouteen ja toimintaan käsitellään toimi-
aloittain. 
 

Tarkastuslautakunta kiittää kaupungin henkilökuntaa merkittävästä työpanok-
sesta ja venymisestä pitkittyneen koronapandemian aikana. 

 
 
 
 
 
 
 

3.4. Neste Oyj:n jalostamon lakkauttamisen vaikutukset 
 
Neste Oyj:n Naantalin jalostamon toiminta lakkautettiin maaliskuussa 2021. Alueelle 
jäi noin 50 työntekijää sekä satama ja jakeluterminaalitoiminnot. Suurin vaikutus ja-
lostamon lakkauttamisella on yhteisöveroihin, jotka vähenevät merkittävästi alkaen 
vuodesta 2023. 
 
Nesteen jalostamoalueen kehittämiseksi perustettiin 1.6.2021 kehitysyhtiö Green In-
dustry Park Oy, jonka osakas Naantalin kaupunki on. Kehitysyhtiön tehtävänä on uu-
den teollisen toiminnan käynnistämisen koordinointi ja erilaiset selvitystyöt. Yhtiön 
on tarkoitus toimia 30.6.2023 saakka. Kaupunki on tehnyt tiivistä yhteistyötä kehitys-
yhtiön kanssa vuonna 2021. 
 

   Tarkastuslautakunta toteaa, että Nesteen jalostamoalueen kehittämistä on 
vuonna 2021 aktiivisesti edistetty ja toivoo edelleen aktiivista toimintaa uu-
sien työpaikkojen ja yritysten saamiseksi alueelle.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ Tarkastuslautakunta muistuttaa koronapandemian johdosta saatujen 

tukien kertaluonteisuudesta ja suosittaa tuen kohdentamista pande-

mian jälkihoitoon.  

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa, että kaupunki laatiessaan talousarviota 

ottaa huomioon muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset. 

Verotulojen laskuun olisi pitänyt alkaa jo vuoden 2021 aikana varautua. 

Tarkastuslautakunta suosittelee keskustelua kustannusten ja investoin-

tien sopeuttamisesta.  



 
 

   
13 

 
 

 

 
             Kuva: Petra Sundell 
 

3.5. Koronvaihtosopimukset 
 

Kaupungilla on kaksi pitkäaikaista koronvaihtosopimusta, jotka vuonna 2021 nostivat 
kokonaiskorkotasoa. Lainasalkun ylisuojauksen vuoksi on tehty 1 milj. euron pakolli-
nen varaus muihin rahoituskuluihin. Varaus purkautuu, kun ylisuojaustilanne poistuu.  
 
Koronvaihtosopimukset ovat yhteensä 22.000.000 euron arvoisia. Koronvaihtosopi-
mukset on tehty suojaustarkoituksessa. Toinen sopimus on voimassa vuoteen 2035 
kiinteällä korkotasolla 2,30 % p.a. ja toinen vuoteen 2031 kiinteällä korkotasolla 1,27 
% p.a. Sopimuksilla muutetaan vaihtuvakorkoiset korkovirrat kiinteäkorkoisiksi. 
 
Mikäli koronvaihtosopimuksista luovuttaisiin nyt, maksettaisiin niistä niiden tulevat 
maksut etukäteen. Mikäli koronvaihtosopimukset pidettäisiin niiden juoksuajan lop-
puun, suojaisivat ne kaupungin vaihtuvakorkoisia lyhyt- ja pitkäaikaisia velkoja, mikäli 
kaupungilla on vähintään vastaava summa vaihtuvakorkoisia lainoja. 
 
Ylisuojaustilanne laukeaa, kun kaupunki ottaa kuluvalla tilikaudella uutta vaihtuva-
korkoista lainaa suunnitellun mukaisesti. 
 
Nykyiset kuntatodistukset joudutaan uusimaan/rahoittamaan muulla lainalla kulu-
van tilikauden aikana. Tilivuonna 2022 Naantalin kaupungilla on tarkoitus ottaa uutta 
vaihtuvakorkoista lainaa investointien ja käyttötalouden tarpeiden kattamiseksi. 
Näin ollen kaupungilla olisi tilivuoden 2022 lopussa yhteensä lainaa 30,3 miljoonaa 
euroa, joiden vaihtuvakorkoista korkoriskiä nykyiset koronvaihtosopimukset suojai-
sivat. 
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3.6. Valtuustoaloitteet 

 
Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomukseen sisällyttämä suositus val-
tuustoaloitteiden nopeammasta käsittelystä nopeutti edelleen aloitteiden käsittelyä 
vuonna 2021. Valtuustoaloitteiden käsittely eteni vuonna 2021 kaupunginhallituksen 
vuoden 2020 lopussa linjaamalla toimintatavalla.  Kaikki vuoden 2020 valtuustoaloit-
teet on käsitelty ja kolmea   aloitetta lukuun ottamatta kaikki alkuvuonna 2021 tehdyt 
valtuustoaloitteet ovat arviointikertomuksen valmistumiseen mennessä valmistu-
neet niille asetetussa yhden vuoden aikataulussa. Edellä mainitut kolme helmikuussa 
2021 tehtyä aloitetta käsiteltiin loppuun kaupunginvaltuustossa 14.3.2022.  

 
 Tarkastuslautakunta toteaa, että sen vuonna 2020 antama suositus valtuusto-
aloitteiden ripeämmästä käsittelyajasta on johtanut tavoiteltuun tulokseen.    
Vuonna 2021 valtuustoaloitteiden käsittely tapahtui nimetyn vastuuvalmiste-
lijan johdolla ja etukäteen määritellyssä aikataulussa.  

 

4. Kaupunkikonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisen arvi-
ointi 
 
Tytäryhteisöjä koskeva konserniohje on hyväksytty valtuustossa 23.4.2018. Yhtiöt 
ovat saavuttaneet heille asetetut tavoitteet.  
 
Naantalin Matkailu Oy:n toiminnassa näkyi koronapandemian vaikutus myös vuonna 
2021. Kesän kotimaanmatkailu oli vilkkaampaa kuin edellisenä vuotena, mutta kan-
sainvälinen matkailu oli edelleen rajoitettua. Vuonna 2020 kokonaisliikevaihto laski 
25%, mutta vuonna 2021 Naantalin matkailun liikevaihto on kasvanut, vaikka ei ole-
kaan vielä saavuttanut 2019 vuoden tasoa. 
 
Naantalin matkailu kehitti digitaalisia myyntialustojaan sekä mahdollisuutta ostaa yh-
deltä alustalta koko matkan aikana tarvittavat palvelut eri toimijoilta. Tällä pyritään 
vastaamaan muuttuneeseen kuluttajakäyttäytymiseen sekä koronapandemian aikai-
sen patoutuneen ryhmämyynnin varmistamiseen. Vuonna 2021 on julkaistu uusi fin-
nisharchipelagoroutes.fi-sivusto, jonka kautta voi tehdä matkasuunnitelman 15 eri 
saaristoreitille. Naantalin kaupunki teki myös 3 vuoden määräaikaisen sopimuksen 
Moomin Characters Ltd Oy:n kanssa, jolloin Naantalin matkailu voi käyttää markki-
noinnissaan muumiteemaa ja vahvistaa kaupungin imagoa perheystävällisenä mat-
kailukaupunkina.  
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Kuva: Kuppari-Hanna 

 
 

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä asiana, että Naantalin matkailu ei ole lamau-
tunut koronapandemiasta vaan on kehittänyt toimintaansa ja palveluitaan epä-

 varmasta tilanteesta huolimatta.   
 
Naantalin Vuokratalot Oy:n osalta on seurattu erityisesti asuntojen käyttöastetta, 
vuokrasaatavien kehitystä, vuokrajonoja ja yhtiön kiinteistöihin kohdistuvaa korjaus-
velkaa. Käyttöaste on pysynyt hyvänä ja se oli vuodenvaihteessa 98,58 %. Vuokrasaa-
taviin on kiinnitetty huomiota ja aktiivisista toimista huolimatta ne ovat nousseet 
15,6 % edelliseen tilinpäätökseen verrattuna.  Peruskorjauksia on tehty hieman vä-
hemmän kuin vuonna 2020 eli 0,5 miljoonan euron verran (0,7 milj. Euroa v. 2020). 
Vuonna 2021 on toteutettu useita maalämpöhankkeita ja aloitettu uusien kohteiden 
rakentaminen asuntomessualueelle sekä Ruotumiehenkadulle. 
 
Naantalin Energia Oy:n liikevaihto oli 9,7 milj. euroa, jossa on kasvua 3,2 % vuoteen 
2020 verrattuna. Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 783 557,48 euroa 
(v. 2020: 1 025 831,68 euroa). Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 2,7 milj. euroa. Olen-
nainen muutos vuoden aikana oli sähkön markkinahinnan erittäin nopea ja jyrkkä 
nousu.  
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Kuva: Naantalin Satama Oy 

 
Naantalin Satama Oy:n liikevaihto oli 8,2 milj. euroa, jossa on nousua 8,4 % aiempaan 
vuoteen verrattuna. Nousuun vaikutti kasvaneet liikenne– ja vuokratulot. Yhtiön tu-
los ennen siirtoja ja veroja oli 1 577 879,38 euroa, mikä oli 24,5 % vuotta 2020 pa-
rempi. Sataman liikennemäärät ovat jatkaneet kasvuaan vuonna 2021. Yhtiön inves-
toinnit olivat 0,7 milj. euroa. Investointitaso oli huomattavasti alhaisempi kuin 
vuonna 2020. Vuonna 2021 alkaneella investointiohjelmalla mahdollistetaan sata-
man laajentuva toiminta uusien alusten ja kasvavan matkustajamäärän johdosta. 
Naantalin satama maksoi osinkoa 350 000 euroa. 

5. Hallintopalvelut 
 
Hallintopalvelujen ulkoinen toimintakate oli 2,9 milj. euroa parempi kuin alkuperäi-
sessä talousarviossa. Suurimpana tekijänä oli muiden toimintatuottojen kasvu 2,6 
milj. euroa verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. Kasvu muodostui käyttöomai-
suuden luovutustuloista, joita oli 4,1 milj. euroa. Palveluostot jäivät 0,2 milj. euroa 
alle alkuperäisen talousarvion.  
 

  
kuva: Petra Sundell 

 

Uutena kaupunginjohtajana aloitti heinäkuussa 

2021 FT Laura Leppänen.  

Kaupunginjohtaja Jouni Mutanen oli uuden kaupun-

ginjohtajan aloitettua virassa vielä työsuhteessa 

kaupunkiin syyskuun 2021 loppuun asti perehdyttä-

mässä seuraajaansa.   
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Kesäkuussa valittu kaupunginvaltuusto aloitti työskentelynsä 23.8.2021 valitsemalla 
ensimmäisessä kokouksessaan kaupunginhallituksen ja sen kehittämis- ja henkilöstö-
jaoston sekä lautakunnat ja muut valtuuston valitsemiksi säädetyt toimielimet.  
 
Elokuussa ja syyskuussa 2021 viranhaltijat järjestivät uusille luottamushenkilöille kou-

lutusta luottamustoimen hoitamiseen ja lisäksi järjestettiin yhteiskoulutuksia naapu-

rikuntien kanssa ja ostettiin kaupunginvaltuutetuille mahdollisuus käyttää Snell-

manEDU:n Halli -tietopankkia.  

Hallintopalveluissa tapahtui vuonna 2021 merkittävä digitalisaation ja sähköisten pal-
velujen edistäminen. Tammikuun alusta 2021 otettiin käyttöön tiedonohjaussuunni-
telmaan perustuva asianhallintaohjelma, jonka myötä kaikki kaupungin asiakirjat 
ovat sähköisessä muodossa ja ne saavat integroidusta tiedonohjaussuunnitelmasta 
säilytysajan, julkisuusarvon ja säilytyspaikan. Tiedonhallintamallin laatimisen osalta 
Naantali oli myös vuonna 2021 seudullinen edelläkävijä ja toteuttamisen tapaa esi-
teltiin muille kunnille.  
 

Naantalin opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma käsiteltiin lautakun-
nassa yhdessä opiston opetussuunnitelman kanssa toukokuussa 2021. Naantalin kau-
pungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä vastaavat suunnitelmat pe-
rusopetuksen, lukion ja musiikkiopiston osalta on käsitelty vuonna 2020 ja ovat olleet 
voimassa arviointivuonna 2021.  
 

Elinvoimaohjelman 2019 - 2022 seurantaraportti käsiteltiin kaupunginhallituksessa ja 
kaupunginvaltuustossa kesän 2021 alussa. Raportissa todettiin, ettei mikään elinvoi-
maohjelman toimenpiteistä ole vuoden 2021 kesällä ollut kokonaan tekemättä. Puo-
let tavoitteina olleista toimenpiteistä oli täysin toteutunut ja puolet oli vielä toteu-
tusvaiheessa. Seurantaraportin perusteella strategian kärkihankkeisiin perustuvat 
elinkeino-ohjelman hankkeet olivat toteutuneet seuraavalla tavalla: 
 
1. Osaava, palveleva ja hyvinvoiva Naantali tavoitteeseen liittyen: 
- Kaavoituksella on pyritty tukemaan kauppapalvelujen toimintaedellytyksiä. 
- Yrityksiä on tuettu työvoiman hankinnassa tiivistämällä yhteistyötä oppilaitosten 
kanssa. 
- Saariston asukkaiden peruspalveluja on turvattu rakentamalla Velkuan koulu ja Ry-
mättylän paloasema sekä edistämällä muita palveluverkkouudistukseen sisältyviä 
hankkeita. 
- Yritysten uusiutumista ja yhteistyötä kaupungin ja yritysten välillä on tuettu ohjaa-
malla yrityksiä Turku Science Parkin hankkeisiin sekä toteuttamalla lähiruokahan-
ketta.  
 
2. Hyvien yhteyksien Naantali tavoitteeseen liittyen  
-   on tehty edunvalvontatyötä E18 tien suunnittelun ja rakentamisen mahdollisim-
man nopeaksi toteuttamiseksi. 
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- Riittävän kattavan ja tarpeisiin vastaavan joukkoliikenteen edistäminen on edelleen 
kesken johtuen pääosin koronapandemian aiheuttamasta matkustajamäärien alene-
misesta.  
- Logistiikkayritysten toimintaedellytyksiä on kehitetty hyvien yritystonttien tarjontaa 
lisäämällä. 
- Pienen rengastien kehittämissuunnitelma on tehty ja sen viitoitus sekä opastus on 
toteutettu parantamaan turvallisia kevyen liikenteen väyliä saaristossa. 
- Saariston toimivista tietoliikenneyhteyksistä on toteutettu kysely helmikuussa 2021.  
 
3. Kasvava ja vetovoimainen Naantali tavoitteeseen liittyen 
- Saariston vetovoimaisuutta asuinpaikkana ja matkakohteena arvioidaan vuosittain 
yhdessä Visit Naantalin kanssa, asuntomessualueen tontit ovat lisänneet merellisten 
tonttien määrää.  
- Saaristoasiain neuvottelukunnan seminaareihin osallistumalla turvataan saaristo-
alueen tehokasta edunvalvontaa.  
- Kaavoitushankkeiden kuulemistilaisuuksilla ja työpajoilla kehitetään kumppanuutta 
asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa.  
- Yritysten tarpeet on otettu huomioon kaavoituksessa, Naviren ja Perhetalon alueen 
yritystonttien esirakentaminen on käynnistynyt.  
- Viestintäsuunnitelman toteuttaminen ohjaa tekemistä ja markkinointia. Sosiaalisen 
median käyttöä on lisätty sekä kaupungin yleismarkkinoinnissa että työpaikkojen 
markkinoinnissa.  
 
Naantalin kaupungin markkinointisuunnitelma 2021 -2023 hyväksyttiin kaupungin-
hallituksessa toukokuun 2021 lopussa. Se perustuu yllä olevassa elinvoimasuunnitel-
massa mainittuihin kaupungin strategiassa linjattuihin vahvuuksiin. Markkinointiin 
on laadittu vuoteen 2023 ulottuva teematasoinen suunnitelma, jonka pääviestinä on 
”Tuhansien tarinoiden saaristokaupunki”.  
 
Markkinointisuunnitelmassa linjataan, että kaupungin markkinointi kuuluu kaikille. 

Brändiä rakennetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa ja kaupunki tukee tätä työtä 

viestinnällä ja markkinoinnilla. 

 

 Tarkastuslautakunta toteaa tyytyväisenä, että markkinoinnin ja eri toimijoiden 
 välisen yhteistyön merkitys on nostettu keskiöön.  

 

Tarkastuslautakunta pitää digitalisaation ja sähköisten palveluiden edistämistä 
tärkeänä ja toteaa tyytyväisenä sen, että Naantali oli edelläkävijänä tiedonhal-  
lintamallin laatimisessa ja asiakirjahallinnossa on tehty hankintoja, jotka täh-
täävät sähköiseen arkistonmuodostukseen. 
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    Kuva: Pekka Leinonen  

 

 

5.1. Tietohallinto 
 

Tietohallinnossa toteutettiin sähköisen asioinnin projekteja toimintasuunnitelman 

mukaisesti. Palvelualojen toiminnan tukeminen kohdentui järjestelmämuutoksiin ja 

muutamiin uusiin käyttöönottoihin.   Tietoturvan parantamista koskevaa suunnitel-

maa toteutettiin useilla toimenpiteillä ja painopiste vuonna 2021 oli vahvasti tieto-

turvan parantamiseen liittyvissä projekteissa.  

 

  

Tarkastuslautakunta kiittää selkeää parannusta tietototurvassa luottamushen-

kilöiden asioinnin siirryttyä kaupungin hallinnoimiin tietoturvallisiin sähköpos-

tiosoitteisiin.  

 

➢ Tarkastuslautakunta edelleen suosittaa, että kaupunki kaupunkistra-

tegian 2022 menestysteeman ”kilpailukykyinen ympäristö yrityksille” 

mukaisesti kaikessa päätöksenteossaan pyrkii edistämään yritysten 

toimintaedellytyksiä. Yrittäjät tuovat elinvoimaa, työpaikkoja ja vero-

tuloja kaupungille. 

 

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa, että kaupunki arvioi “Ikäystävällinen 

Naantali ohjelman” uudelleen hyvinvointialueen muutosten myötä.   
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 Sisäisen tarkastuksen raportti ja tietotilinpäätös osoittavat, että tietohallin-

nossa on vuonna 2021 tehty toimenpiteitä, joita aiemmissa arviointikertomuk-

sissa on suositeltu tekemään.  

 

 

5.2. Henkilöstökertomus 

 
Naantalin kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2021 lopussa 1285 henkilöä, joista 

vakinaista henkilöstöä oli 993. Vakituisen henkilöstön määrä laski kahdeksalla henki-

löllä vuotta aiemmasta tilanteesta. Sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä tarvittiin 

mm. koronan aiheuttamien poissaolojen vuoksi hieman edellistä vuotta enemmän. 

Työllistettyjä oli kaupungin palveluksessa 24 ja oppisopimusopiskelijoita 14. Lisäksi 

vuoden 2021 aikana Naantalin opistossa, musiikkiopistossa ja musiikkileikkikoulussa 

työskenteli noin 83 sivutoimista tuntiopettajaa.  

 

Kunta-alan työehtosopimukset uudistuivat merkittävästi 1.9.2021 alkaen. Uutena 

työehtosopimuksena otettiin käyttöön SOTE-sopimus, josta tuli suurin kunnallinen 

sopimusala.  Samaan aikaan varhaiskasvatuksen opettajat siirrettiin kunta-alan työ-

ehtosopimuksesta opetusalan työehtosopimukseen.  

 

Tehtäväkohtaisten palkkojen osalta työn vaativuuden arviointi (KVTES TVA -järjes-

telmä) vakiintui vuonna 2021. Myös teknisen sopimuksen (TS) vaativuuden arviointi-

järjestelmä saatiin valmiiksi 2021 ja tämän seurauksena palkkoja tasattiin vastaa-

maan TVA:n mukaista palkkataulukkoa.  

 

Sähköisen Kuntarekryn käyttö on mahdollistanut joustavan ja yhdenmukaisen toi-

mintamallin rekrytointeihin. Rekrytoinneissa on myös kiinnitetty huomiota markki-

nointiin erityisesti toimialoilla, joissa on rekrytointihaasteita. Sijaisten saaminen on 

jatkunut vaikeana varsinkin hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa, joten Kuntarekryn si-

jaispankin käyttöä lisättiin.  

 

Kaupunki osallistui virtuaalisille Kuntarekryn rekrytointimessuille 17.3.2021. Naanta-

lin kaupungin messuosastolla kävi 210 vierailijaa. Tämä kasvatti rekrytointien näky-

vyyttä hetkeksi yli 50 %.  Tämän lisäksi vahvistettiin somemarkkinointia sekä kuvin 

että videoin. Vuonna 2021 otettiin käyttöön myös Kuntarekryn sähköinen täyttölu-

pamenettely. Lisäksi rekrytointien nopeuttamiseksi kaupunginhallitus päätti siirtää 

täyttöluvan myöntämisen toimialajohtajien tehtäväksi lainmukaisia henkilöstömitoi-

tuksia vaativissa asiakas- ja peruspalvelutehtävissä. Rekrytoinneissa valmistaudutaan 

myös tulevaan hyvinvointialueuudistukseen ja esim. hallinto- ja tukipalveluiden 

osalta rekrytoinnit tehdään täyttölupaohjeen mukaan määräaikaisina enintään 

31.12.2022 saakka.   
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Henkilöstöohjelman mukainen henkilökunnan muistaminen ja palkitseminen toteu-

tui. Palkitsemisessa korostettiin kertapalkitsemisen eri muotoja pikapalkitsemisena 

ja kehittämispalkitsemisena. Kehittämispalkintoja jaettiin innovatiivisuudesta työyh-

teisöpalkintoina 11 työyhteisölle ja poikkeuksellisen hyvästä työsuorituksesta tai ke-

hittämisestä yksilöpalkintoja 12 henkilölle. Ansio- ja kunniamerkkien saajat sekä työ-

yhteisökehittämispalkinnon saajien edustajat palkittiin juhlassa syksyllä 2021. Näiden 

lisäksi henkilökuntaa palkittiin kiitoksena koronapandemian jaksamisesta kulttuuri- 

ja liikuntaetuuden lisäämisellä 60 eurolla keväällä 2021. 

 

Sairauspoissaolot olivat vakituisen henkilöstön osalta vuonna 2021 samalla tasolla 

kuin vuotta aiemmin (5,4 % teoreettisesta työajasta). Naantalissa noin kolmasosa va-

kituisesta henkilöstöstä ei sairastanut lainkaan vuoden 2021 aikana. Määräaikaisen 

henkilöstön sairauspoissaolot kasvoivat verrattuna edelliseen vuoteen.   

 

 

 
 

 

Työtapaturmien määrä on kasvanut 39 % edellisvuoteen (2020: 110kpl, 2021: 

153kpl). Tapaturmien määrä työpaikalla sekä työmatkatapaturmien määrä on kasva-

nut voimakkaasti.  

 

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia ja 

keinoja, joilla työvoiman saatavuudessa ja henkilöstön pysyvyydessä on-

nistuttaisiin entistä paremmin. 
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Kaupunki teki vuonna 2021 oman työhyvinvointikyselyn henkilöstölle, koska tänä 

vuonna ei toteutettu Kunta10 -tutkimusta. Kyselyssä selvitettiin koronapandemian 

vaikutusta työhön ja työssä jaksamiseen sekä kokemusta työstä palautumisesta. Ky-

selyllä kartoitettiin kokemusta työn merkityksellisyydestä ja haastavuudesta. Näiden 

lisäksi mukana oli työyhteisöön, esimiestyöhön ja työnantajaan liittyviä kysymyksiä.  

 

Kyselyyn saatiin vastauksia 579 kappaletta, vastausprosentti kyselyssä oli näin ollen 

45 %. Vastaajista 87 % koki oman työnsä joko merkittäväksi tai erittäin merkittäväksi. 

82 % vastaajista koki työnsä Naantalin kaupungissa haastavaksi tai erittäin haasta-

vaksi. 84 % vastaajista suosittelisi työnantajaansa ystävälleen (Kunta10 2020 86,7 %) 

Koronapandemian koettiin lisänneen sekä fyysistä että henkistä kuormitusta. Henki-

nen kuormitus heijastuu työyhteisöihin ja esimiestyöhön. Myös työtehtävien ja työ-

hön käytetyn ajan koettiin lisääntyneen pandemian aikana. Stressinkokemus sekä 

työstä palautumisen puuttuminen tai pitkittyminen nousivat esiin työhyvinvointia 

heikentävinä ja huolta herättävinä asioina.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 
Kuva: Pekka Leinonen  

 

Kehityskeskustelut käydään vuosittain joko ryhmässä tai yksilötasolla. Tavoite on, 

että vaikka ryhmäkeskustelut käytäisiin, on jokaisella työntekijällä muutaman vuoden 

välein mahdollisuus yksilökeskusteluun. Vuoden 2020 Kunta10 –kyselyssä 73,1 % 

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa, että sairauspoissaoloja seurataan huolel-

lisesti ja erityisesti ennalta ehkäisevällä toimintatavalla pyritään niitä 

vähentämään.  

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa kiinnittämään huomiota työhyvinvointi-

kyselyn vastausprosenttiin. 
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henkilökunnasta ilmoitti käyneensä joko yksilö- tai ryhmäkehityskeskustelun esimie-

hensä kanssa (v. 2018; 78.8%). Kehityskeskustelujen määrä on vähentynyt, mutta ne 

koetaan hyödyllisemmäksi. 

 

Työterveyshuollon kustannuksissa on selkeä muutos. Tämä johtuu kiinteästä koko-

naishinnoittelusta ja siitä, että kaupungissa on systemaattisesti kehitetty ennaltaeh-

käisevää toimintaa yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon kustannuk-

sista 68 % kohdistui ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon. Ennaltaehkäisevällä 

työllä voidaan parhaiten vähentää sairauspoissaoloja ja siten myös sairaanhoidollista 

työterveyshuoltoa. 

 

 Tarkastuslautakunta toteaa, että huolimatta haasteellisesta koronapandemia-

vuodesta, on henkilöstöhallinto pystynyt viemään tärkeitä kehittämishank-

keita eteenpäin. Esimerkiksi palkitsemista koskevat ohjeet ja varhaisen tuen 

toimintamallin kehittäminen on ollut esimerkillistä. Tarkastuslautakunta 

muistuttaa, että työhyvinvointia tukevaa palkitsemista tulee edelleen jatkaa. 

 

5.3. Saaristoasiat 
 

Saaristolautakunnan kausi oli edelleen poikkeuksellinen, sillä tapahtumia järjestettiin 

vähän. Yhteistyöhankkeita vietiin kuitenkin eteenpäin suunnitellusti. Lähimakuja 

Naantalista jatkui ja uutena hankkeena alkoi “Mahanpuruja muovista” -hanke Pidä 

saaristo siistinä ry:n kanssa. Tuki saariston yhdistyksille toiminnan järjestämiseen ja 

kehittämiseen toteutui edellisvuosien tavoin. Avustuksilla on mm. kunnostettu 

Samppavuoren näkötorni Livonsaaressa ja Villivuoren luontopolku Merimaskussa. 

 
Ranta- ja venesatama-alueiden kehittämisessä lautakunta on ollut mukana usealla 
alueella. Hankan rannan odotustila, Teersalon rannan palvelurakennus ja Merimas-
kun rannan kunnostustyöt valmistuivat, niiden lisäksi Palvan rantaan lautakunta esitti 
tekniselle lautakunnalle valojen lisäämistä ja liikennemerkkien siirtoa turvaamaan 
koulutietä. Saaristolautakunta hankki huomioliivit Naantalin saariston 2-6 luokille ja 
Velkualle lisäksi 7-9 luokkalaisille.  
 

 Velkua-Livonsaaren, Merimaskun ja Rymättylän saaristotiedotteiden yhdistä-
minen yhdeksi, neljä kertaa vuodessa ilmestyväksi tiedotteeksi lisää tietoi-
suutta lähialueen tapahtumista, harrastusmahdollisuuksista sekä Naantalin 
lähipalveluiden saatavuudesta saaristossa ja vähentää taittotyötä. 

 
 
 
 
 

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa saariston verkkoyhteyksien edelleen ke-

hittämistä.   
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Kuva: Pekka Leinonen 

 
 

6. Sosiaali- ja terveyspalvelut 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakate oli 2,1 miljoonaa euroa alkuperäistä ta-
lousarviota parempi. Tulot ylittyivät 3,2 miljoonaa euroa ja menot ylittyivät 1,1 mil-
joonaa euroa. Koronatuet maksettiin pääosin valtionavustuksina hakemuksesta ja 
näitä kertyi yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ylittivät muutetun ta-
lousarvion 0,8 miljoonaa euroa ja ostopalvelukustannukset alittuivat 0,2 miljoonaa 
euroa. Ostopalvelujen ylitys olisi ollut huomattava ilman erikoissairaanhoidon kus-
tannusten jäämistä 2,7 miljoonaa euroa alle talousarvion. Palvelujen käyttö jäi alle 
talousarvion 1,7 miljoonaa euroa, ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri palautti jä-
senkunnilleen yhteensä 26,0 miljoonaa euroa, josta Naantalin osuus oli 1,0 miljoonaa 
euroa. 
 
Sosiaali- ja terveystoimea kuormitti valtakunnallisen strategian mukainen testaus, ro-
kottaminen ja jäljittäminen. Lisäksi huolehdittiin Naantalin sataman vaatimista maa-
hantulon terveysturvallisuustoimista. Kustannuksia näistä aiheutui 2,5 miljoonaa eu-
roa, ja niitä kattamaan saatiin vastaavan suuruinen valtionavustus. Lisäksi eri toimin-
noissa suojautuminen sekä sijaiskustannukset henkilöstön poissaolojen vuoksi ai-
heutti lisäkustannuksia mutta myös lisää työtä. 
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Kuva: Petra Sundell 

 

Edelleen vuonna 2021 Koronapandemiasta johtuen osa palveluista jouduttiin kes-
keyttämään osittain tai kokonaan. Sosiaalipalveluissa asiakkaiden tapaamista etänä 
lisättiin ja potilastyön osalta etävastaanottoa hyödynnettiin. Etätöiden mahdolli-
suutta hyödynnettiin sellaisten työntekijöiden osalta, joille se oli mahdollista. Suo-
jainten käyttö, hygienia ja muut turvatoimet vaikeuttivat normaalia työskentelyä 
huomattavasti ja sijaisia jouduttiin käyttämään normaalia enemmän (sairauspoissa-
olot, karanteenit). Tilanne sijaisten saatavuuden suhteen heikkeni merkittävästi. 

 

6.1. Terveyspalvelut 
 
 
Terveyspalveluiden strategiset ja operatiiviset tavoitteet toteutuivat hyvin. Talous to-
teutui hyvin, vaikka vuonna 2021 uutena tehtävänä koronan myötä tulleet rajan ter-
veystarkastukset aiheuttivat lisätyötä ja kustannuksia. Toimintakatteen loppusum-
maksi muodostui 5 338 139 euroa, mikä alittaa alkuperäisen syksyllä 2020 laaditun 
talousarvion 3,4 %.  
 
Palvelujen saatavuus terveyskeskuksessa oli koronapandemiasta huolimatta hyvä, 
palvelut pystyttiin tarjoamaan hoitotakuun asettamissa rajoissa, kiireettömän lääkä-
rin vastaanoton keskimääräistä jonotusaikaa pystyttiin vähentämään suunnitelman 
mukaisesti. Henkilökuntavajeen vuoksi terveyskeskusosaston paikkojen lukumäärää 
vähennettiin kahdeksalla (36->28) ja lääkäreidenkin osalta jouduttiin ensimmäistä 
kertaa turvautumaan ostopalveluihin. 
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6.2. Hoito- ja vanhuspalvelut  

 
Henkilökunta työskenteli koko vuoden erittäin haasteellisissa ja raskaissa työskente-
lyolosuhteissa.  Sijaisten rekrytointi on ollut entistäkin haastavampaa, joka edelleen 
aiheutti paitsi haasteita henkilöstöresurssin riittävyyteen, myös vaikutti hoito- ja van-
huspalvelujen palvelurakenteeseen.  
 
Ikäystävällinen Naantali -ohjelma vuosille 2021 – 2024 hyväksyttiin sosiaali- ja ter-
veyslautakunnassa kaupunginvaltuustossa 15.03.2021.  Ohjelmassa linjataan ikäih-
misten palvelurakenteen lisäksi hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä ja 
ylläpitäviä palveluja, ikäihmisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia edistäviä 
palveluja, avo-, sekä asumispalveluiden ja elinympäristön kehittämistä. 

 

 

6.3. Muut tulosalueet 

 
Palvelut onnistuivat strategisissa tavoitteissaan pääosin hyvin. Haasteita riitti. Pitkä-
aikaistyöttömien aktivointi jäi alhaiselle tasolle. Lastensuojelun kotiin tehtävä varhai-
sen vaiheen perhekuntoutus jäi 57%:iin, kun tavoite oli 90%. Sosiaalihuoltolain mu-
kaisien palveluiden palvelutarpeen arvioinnit ja -ohjaukset, tuen ja työn määrän 
nousu oli huomattava (ilmoituksien määrä 2021 247kpl ja vuonna 2020 79kpl). Toi-
saalta hyviä tuloksia on saavutettu jokaisella tulosalueella yksittäisten mittareiden 
osalta, mm. lastensuojelussa perhehoidon osuus lasten sijaishuollosta oli 59%, kun 
tavoite oli 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toimialan mittarit ovat laadukkaita ja niiden toteutuminen on selkeästi ra-
portoitu, mikä helpottaa tarkastuslautakunnan työtä.  
 
 
 

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut raportoi-

taisiin v. 2022, siten että kaupungin vastuulle jäävät palvelut erottuvat 

omana selkeänä kokonaisuutenaan. 

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa, että kaupunki turvaa laadukkaat palvelut 

ja hyvän henkilöstöhallinnon, siten että myös kaupungille jäävät palve-

lut jatkuvat laadukkaina hyvinvointialueen ottaessa vastuun sille siirty-

vistä toiminnoista. 
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7. Sivistyspalvelut 
 

Sivistyspalvelujen toimintakate on 0,1 miljoonaa euroa alempi kuin alkuperäisessä ta-

lousarviossa. Tuotot ylittyivät 0,3 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon ver-

rattuna. Suurin muutos talousarvioon verrattuna on avustusten suuri määrä. OKM 

jakoi koronan jälkihoitoon valtionavustuksia, joita saatiin 0,7 miljoonaa euroa. Menot 

ylittyivät 0,4 miljoonaa euroa alkuperäisestä talousarviosta. Henkilöstömenot ylittyi-

vät 0,3 miljoonaa euroa ja materiaalimenot ylittyivät 0,3 milj. euroa. 

Sivistystoimessa korona aiheutti sekä tulojen että menojen kasvua. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö myönsi kaikkiaan 0,7 milj. euroa erilaisia avustuksia koronan vaiku-
tusten hoitoon. Avustuksilla palkattiin pääsääntöisesti uutta henkilöstöä, joten vas-
taavat kulut löytyvät menopuolelta. Tulot jäivät saamatta toiminnasta, jota ei voitu 
rajoitustoimien vuoksi järjestää. 
 
 

7.1. Sivistystoimen hallinto 

 
Sivistystoimen hallinnon yhtenä pääasiallisista tavoitteista vuodelle 2021 oli uudiste-

tun palveluverkon toteuttaminen. Velkuan uusi koulu otettiin käyttöön ja Perhetalon 

alueen investointien suunnittelu jatkui suunnitelman mukaan.  

 
kuva: Teemu Mäki 
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Tarkastuslautakunta toteaa tyytyväisenä, että haastavassa tavoitteessa, kaik-

kien peruskoulunsa päättävien sijoittamisessa jatko-opintoihin onnistuttiin.  

Ennuste oppilasmäärien kehityksestä vuoteen 2030 mennessä 

 

7.2. Varhaiskasvatus 

 
Varhaiskasvatuksen suunnitelmana vuodelle 2021 oli toimintakulttuurin ja osaavan 

henkilöstön huomiointi sekä mm. lapsen varhaisen tuen vahvistaminen. Arviointi ti-

latarpeesta suhteessa lasten ja henkilöstön määrään on tärkeässä roolissa toiminta-

resurssien kannalta ja toimenpiteitä on tehty osana palveluverkkosuunnitelman to-

teuttamista.  Oikea-aikaisia lapsen tuen toimenpiteitä on kehitetty edelleen. 

Henkilöstölle on tehty henkilöstökysely osana työnhyvinvoinnin tarkastelua. Toi-

minta- ja taloussuunnitelman henkilöstötavoitteiden toteuttamisen osalta määrälli-

sen mittariston lisäksi laadullisia tekijöitä voidaan korostaa.  

7.3.  Perusopetus 

 
Perusopetuksen tavoitteet tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseksi opetuksessa 

ovat toteutuneet pandemian haasteiden kautta ja jalkauttaminen on ollut normaali-

toimintaa nopeampaa sekä henkilöstön että oppilaiden keskuudessa. Toimenpiteisiin 

on ryhdytty lähiopetuksen puuttumisen tuoman vajeen kiinni saamiseksi. Lähiope-

tuksen ja oppilaiden hyvinvoinnin arviointiin yhdessä SoTe-uudistuksen tuoman op-

pilashuollon muutoksen osalta on jo kiinnitetty huomiota. Palveluverkkouudistus on 

edennyt suunnitellusti mm. Velkuan yhtenäiskoulun käyttöönotolla. 



 
 

   
29 

 
 

 

7.4. Lukiokoulutus 

 
Lukiokoulutuksen tähtäimessä vuodelle 2021 olivat Naantalin lukion vetovoimaisuu-

den kehittäminen, uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet 

sekä valmistautuminen oppivelvollisuuden laajentumisen toteuttamiseen käytän-

nössä. Haasteena on ollut oppilaskohtaisen nettomenon kasvu, joka voi vahvistua lai-

tehankintojen myötä edelleen.  

Lukio pyrkii ohjaamaan oppilaita kansainvälisyyteen eri projektien avulla, jotka ovat 

havaittu olevan tärkeitä oppilaille eri kulttuurien ymmärtämisessä ja maailmankuvan 

muodostamisessa. 

7.5.  Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut 

 
Tärkeä osa oppilaan hyvinvointia ja oppimisprosessia ovat tuki- ja hyvinvointipalve-

lut. Palveluiden tarkoituksena ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden 

edistäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä nuorisopalveluiden kanssa.  

Moniammatilliset hyvinvointitiimit ohjaavat suunnittelu- ja kehittämishankkeita.  

Tavoitteiden ja mittariston osalta on tärkeää varsinkin nykyisessä muutosvaiheessa, 

että pystytään selkeästi arvioimaan toiminnan onnistuminen vuoden aikana. 

7.6.  Opistot 

 
Naantalin opiston ja Naantalin musiikkiopiston tavoitteina ovat laadukas sekä asukas-

lähtöinen opistopalvelu koko Naantalin alueella. 

Henkisen hyvinvoinnin lisääminen taitojen samalla lisääntyessä ovat toiminnan tär-

keitä lähtökohtia. Haasteen pandemian aikana ovat olleet oppilasmäärän kehitys. 

Huomiota kiinnitetään opetustuntien ja valtionosuustuntien määrään. 

7.7. Kulttuuripalvelut 

 
Kulttuuripalveluiden tavoitteena on järjestää kaikille avoimia juhlia ja tapahtumia, li-

säksi kohdennettua kulttuuritarjontaa eri ryhmille. Yhteistyö paikallisten yhdistysten 

kanssa on tärkeää ja heiltä myös ostetaan tapahtumia. Lisäksi kattava seudullinen 

yhteistyöverkosto on merkittävä osa kulttuuripalveluita. Kulttuurilautakunnan jaet-

tavana oleva avustussumma on koko vuodelle 22 000 €, josta jaetaan sekä perus- että 

kohdeavustukset.  
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Koronapandemiarajoitukset vaikuttivat vielä kulttuuritapahtumien järjestämiseen. 

Tilaisuuksia jouduttiin perumaan ja siirtämään myöhäisempään ajankohtaan sekä 

verkkoon. Esimerkiksi Naantalin musiikkijuhlat peruuntui kesän osalta ja siirtyi verk-

koon. Lux Gratiae konsertti järjestettiin samoin kuin Naantalin Luostaripäivät, joille 

Keskitien säätiö myönsi 10 000 euron avustuksen.  

Lähikirjastojen toiminnan monipuolistaminen ja palvelun kehittäminen aloitettiin Ry-
mättylän kirjastosta siirtämällä lähikirjastot osittain omatoimikirjastoiksi. Naantalin 
pääkirjaston toisen kerroksen laajentamiseen ja uudistamiseen varattiin kulttuuri- ja 
vapaa-aikalautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 174 000 euron 
suuruinen määräraha kalustehankintoja varten. Vaski-kirjastojärjestelmän vaihdok-
sen jälkeen 4.6.2021 otettiin käyttöön uudistettu pääkirjaston toinen kerros. 
 

Naantalin liikuntapalvelut osallistui UKK-instituutin organisoimaan KunnonKartta -vä-
estötutkimukseen. Tutkimus pureutuu suomalaisen työikäisen väestön fyysisen aktii-
visuuden (liikkumisen), paikallaanolon (liikkumattomuuden), unen ja fyysisen kunnon 
objektiiviseen mittaamiseen ja muutosten seurantaan. Väestörekisterikeskus poimii 
osallistujat (20-69-vuotiaat) väestörekisteristä painotetulla satunnaisotannalla. Tut-
kimuksessa on mukana yhteensä 10 500 henkilöä, 1 500 kustakin seutukunnasta. Kul-
takin alueelta otos muodostetaan alueen kuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa.   
 

Kirjastopalvelut saivat tehtyjen uudistusten ansiosta saariston kyselyssä erin-
omaiset arvosanat. 

 
 

 
Kuva: Petra Sundell 
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Koronapandemia vaikutti merkittävästi myös vapaa-aikapalveluihin, kun suuri osa 
toiminnasta jouduttiin keskeyttämään ja tilat sulkemaan. Toisaalta esim. liikuntapal-
velut kehittivät uudenlaista toimintaa ulkotiloihin. 
 

8. Tekniset palvelut 
 

Teknisten palvelujen (ml. taseyksiköt) toimintakate oli 2,2 miljoonaa euroa parempi 

kuin alkuperäisessä talousarviossa. Tuotot ylittyivät 1,9 miljoonaa euroa ja menot 

alittuivat 0,3 miljoonaa euroa. Tilalaitoksen toimintakate oli 0,1 milj. euroa talousar-

viota parempi ja vesilaitoksen 0,2 milj. euroa talousarviota parempi. 

Teknisten palveluiden vuoden 2021 toimintakatteen toteutuma on 2,2 milj. euroa ar-

vioitua parempi, Johtuen pääosin energiatuotannon poikkeuksellisen hyvästä myyn-

titulosta 2,0 milj. €. Myös vesihuolto toteutui 0,2 milj. €, tilalaitos 0,1 milj. €Ja raken-

nusvalvonta 0,26 € arvioitua positiivisempana, mitä osittain selittää teknisten palve-

luiden palvelukeskuksen vajaaksi jäänyt sisäinen laskutus, Jossa henkilöstökustan-

nuksia jäi kohdentamatta yhteensä 122 t €. Koronapandemia on vaikuttanut teknis-

ten palveluiden toimintaan yllättävän vähän. Suurimmat vaikutukset ovat kohdistu-

neet ateria- Ja siivouspalveluihin sekä tilapalveluiden ulkoisiin vuokriin. Ateria- Ja sii-

vouspalveluissa on Jouduttu muuttamaan toimintatapoja Ja henkilöstöltä on vaadittu 

suurta Joustoa. Tilapalveluiden ulkoisiin vuokriin on myönnetty huojennuksia 

Teknisessä toimessa (ml. taseyksiköt) korona aiheutti tulonmenetyksiä (vuokra-

huojennukset) sekä kustannusten nousua. Kustannuksia lisäsi etenkin suojautumi-

nen, lisääntynyt tarve siivoukseen ja siihen liittyneet tarvikkeet. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että tekniset palvelut ovat haastavassa henkilöstöti-
lanteessa onnistuneet kehittämään ratkaisuja, joilla kaavoitusta on edistetty ja 
asuntotuotanto on pysynyt tavoitellulla tasolla.    

 
 

➢ Pandemian jälkihoito tulee todennäköisesti myös haastamaan henkilö-

kuntaa, koska lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on saattanut hei-

kentyä kriisin myötä. Tarkastuslautakunta suosittaa, että koronapande-

mian jälkihoitoon kiinnitetään erityistä huomiota. 

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa sivistystoimen toiminnan mittariston ke-

hittämistä selkeämmin toiminnan tavoitteita kuvaaviksi. 
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8.1. Ympäristöohjelma ja HINKU-hanke ja muut hankkeet  
 

Valtuusto hyväksyi maaliskuussa 2020 ympäristöohjelman 2020-2024 ja ohjelmaa to-
teutettiin viemällä toimenpiteitä talousarvioon ja seuraamalla yksittäisten toimenpi-
teiden toteutumista.  
 
Kaupunki on liittynyt vuonna 2021 Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan 
Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)-verkostoon, jossa tavoitellaan 80 prosentin 
päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kaupungin osallis-
tuminen muihin ylikunnallisiin ympäristöhankkeisiin on selostettu ympäristösuojelun 
tulosalueella. 
 

Tarkastuslautakunta toteaa tyytyväisenä, että ympäristöohjelmaa on seurattu 
valtuuston edellyttämällä tavalla ja kaupunki on liittynyt hiilineutraaliutta edis-
tävään HINKU -verkostoon.  

 

8.2. Rakennusvalvonta 
 

Rakennusvalvonnan sähköinen arkisto kauppa.lupapiste.fi on avattu ja on asiakkai-
den käytössä. Rakennusvalvonnan uuden taustajärjestelmän kilpailutus saatiin pää-
tökseen 2021. Uusi järjestelmä tulee käyttöön 2022.  
 
Rakentamisessa on ollut vilkas vuosi, joten resursseja on siirretty lupakäsittelyyn.  
 

Tarkastuslautakunta toteaa, että rakennusvalvonta on hienosti vuosien aikana 
kehittänyt sähköisiä työvälineitä sekä henkilöstö on sitoutunut ja motivoinut  
tehtäväänsä, joka näkyy hyvänä ja nopeana palveluna kuntalaisille. 

 

8.3. Ateria- ja siivouspalvelut 
 
Ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tehostamishankkeissa onnistuttiin pääsään-
töisesti hyvin ja koronapandemian vaikutuksiin pystyttiin hyvin vastaamaan. Esimer-
kiksi tehostettua siivousta kohdennettiin ja annospakattuja aterioita jaettiin kou-
luilla. Hävikkiruoan hyödyntäminen on tärkeä tavoite. 
 

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa teknisten palveluiden toiminnan mittariston ke-

hittämistä selkeämmin toiminnan tavoitteita kuvaaviksi. 

 

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa, että kaavoitustilannetta tulee seurata ja turvata 

osaava henkilöstö. 
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Lähiruokapäiviä on toteutettu kaikille asiakkaille neljä kertaa vuodessa, jolloin kaikki 
mahdolliset raaka-aineet ovat olleet lähituotantoa. Hävikkiruoan myynti on aloitettu 
ruokailuajan päätyttyä.  
 

 Tarkastuslautakunta kiittää ateriapalveluja siitä, että lähiruoan käyttöä ja hävik-
kiruoan myyntiä on lisätty vuonna 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 

8.4. Investoinnit 
 
Kaupunkistrategian 2022 mukaan kaupungin taloudelliset näkökohdat ovat linjauksia 
ja tavoitteita, jotka varmistavat, että kaupungin toimintaa ja taloutta johdetaan siten, 
että palvelut järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti ja että Naantalilla on edelly-
tykset toteuttaa kaupungin kasvun ja positiivisen rakennemuutoksen edellyttämät li-
säinvestoinnit. Tavoitteena mm. on, että vähintään 60 % kaupungin ja kaupunkikon-
sernin investoinneista rahoitetaan tulorahoituksella (seuranta kolmen vuoden tar-
kastelujaksolla). 
 
Investointihankkeiden määrärahoja jäi käyttämättä kokonaisuudessaan 878 000 eu-
roa. Investointiosassa oli kuitenkin isoja kaupunginvaltuustossa hyväksymättömiä yli-
tyksiä. Merkittävimmät määrärahaylitykset olivat Luonnonmaan asunto- messualue, 
ylitys noin 331 000 euroa. Kalevanniemen koulun (ylitys noin 515 000 euroa) sekä 
Velkuan koulun (ylitys noin 220 000 euroa) osalta kustannukset painottuivat enna-
koitua enemmän vuoteen 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Tarkastuslautakunta muistuttaa teknisten palveluiden toimialaa toimin-

nan tehokkaasta organisoinnista sekä kriittisestä tarkastelusta mitä teh-

täviä on tehokasta tehdä itse 

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa, että kaupungin investoinnit suunnitellaan 

huolellisesti, jotta strategian mukainen tavoite investointien kattamisesta tu-

lorahoituksesta toteutuu ja vuosikate kattaa poistot. 

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa edelleen kiinnittämään enemmän huomiota 

investointikohteiden etukäteissuunnitteluun ja resurssointiin, jotta isoja yli-

tyksiä ei tapahdu. 

➢ Tarkastuslautakunta suosittaa, että rakennuskustannusten noustessa varau-

dutaan pitämään kustannukset kaventuvan investointivaran puitteissa. 
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9. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 
 
Tilinpäätöksessä kerrotaan, että voimassa olevan vakuutussopimuksen osana on 
edellytetty, että sopimuskauden aikana tehdään yhteistyönä kaupungin riskianalyy-
sia ja sen päivitystä. Riskianalyysin tavoitteena ei ole projektiluontoinen työ vaan 
saada riskianalyysin päivittäminen osaksi kunkin toimialan ja yksikön vuosirutiinia 
sekä päivittää arviot aina merkittävän toimintaympäristön muutoksen perusteella. 
Riskianalyysin laadintaa pyritään kehittämään työvälineiden osalta helpommaksi. 
 
Riskienhallinnan organisoituminen järjestettiin uudelleen vuoden 2021 alussa. Kau-
punginjohtajan päätöksellä asetettiin tietoturva- ja tietosuojaryhmä, joka korvaa ai-
kaisemman tietoturvatyöryhmän. Lisäksi kaupunginjohtajan johtoryhmä toimii jat-
kossa kaupungin riskienhallinnanjohtoryhmänä. Kaupungin riskienhallintapolitiikka 
on hyväksytty kaupunginhallituksessa syksyllä 2014. Riskienhallintapolitiikka on tar-
koitus päivittää vuoden 2022 aikana.  
 
Toimialat ovat suorittaneet riskienhallinnan tilan itsearvioinnin. Yhteenvedon perus-
teella voidaan sanoa riskienhallinnan tilan olevan edellisvuoden tasolla.  
 

Tarkastuslautakunta on tyytyväinen tilintarkastajalta saatuun positiiviseen pa-
lautteeseen vuoden 2021 toimista sisäisen tarkastuksen osalta sekä siihen, että 
sisäisessä tarkastuksessa ei ollut huomautettavaa. 
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