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1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA
1.1.

Kokoonpano

Kuntalain 121.1§:n mukaan kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan
hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Valtuusto on kokouksessaan 5.6.2017 valinnut tarkastuslautakuntaan seuraavat
jäsenet ja varajäsenet:
Varsinainen jäsen
Paavo Tuuliniemi
Aarre Välimäki
Merja Holkko
Hanna-Kaisa Luomanen
Ilmo Törmä

(5)
(5)
(3)
(0)
(4)

Henk.koht.varajäsen
Pekka Niskala
Hilma Välimäki
Marita Hietakoivisto
Esko Luomanen
Sinikka Myllyviita

(0)
(0)
(2)
(5)
(1)

Suluissa on esitetty osallistumiskerrat kokouksiin. Kokouksia on ollut 5 kpl.
Tarkastuslautakunnan jäsenillä ole ollut seuraavia ns. pysyviä esteellisyyksiä.
1.2.

Tehtävät, toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä
onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tuloksellisuutta tarkastellaan laajasti toiminnan onnistuneisuutena, arvioiden
miten hyvin kunta täyttää tehtävänsä asukkaiden palvelujen tuottajana.
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa
tilinpäätöksen yhteydessä.
Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta (KunL 121.5§).
1.3.

Yhteys tilintarkastajaan

Kunnan tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
vastuullisena tilintarkastajanaan JHT Vesa Keso.
1.4.

Toimintamuodot

Tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntalain ja hallintosäännön edellyttämiä
asioita tilivuodelta 2019 vuosille 2017-2020 hyväksytyn arviointisuunnitelman
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mukaisesti. Vuoden 2019 painopistealueena on ollut teknisen lautakunnan alaiset
toiminnot.
Jokaiseen tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja
selvittämään ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen liittyviä asioita.
Jokaisessa kokouksessa on ollut myös työohjelman mukainen arviointiteema.
Kunnanjohtajan lisäksi toimintavuoden aikana kokouksissa on ollut kuultavina vs.
kunnansihteeri,
kunnanrakennusmestari,
rakennustarkastaja,
vt.
koulutoimenjohtaja ja liikuntasihteeri.
Tarkastuslautakunta on saanut selvityksiä johtavien viranhaltijoiden toimesta
kunnan toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Viranhaltijoiden
täytettäväksi on annettu arviointilomake, joka on liitteineen toimitettu ennen
kokousta tarkastuslautakunnan jäsenille. Arviointilomakkeella on painotettu
johtamiseen liittyviä asioita.
Osana arviointityötä tarkastuslautakunta seuraa kunnan toimielinten ja johtavien
viranhaltijoiden toimintaa. Lautakunta on keskinäisellä työnjaolla sopinut eri
toimielinten hallinnon seuraamisesta.
Lautakunnan jäsenten hallinnon seurantavastuu on seuraava:
Lautakunta
Kunnanhallitus
Elinvoimalautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Tekninen lautakunta
Vapaa-ajanlautakunta

Tarkastuslautakunnan jäsen
kaikki
Jäsen Hanna-Kaisa Luomanen
Jäsen Merja Holkko
Jäsen Aarre Välimäki
Jäsen Ilmo Törmä
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2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEKÄ TOIMINNAN TULOKSELLISUUDEN JA
TARKOITUKSENMUKAISUUDEN ARVIOINTI
2.1.

Toiminnallisten
tavoitteiden
toteutuminen
tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi

sekä

Tarkastuslautakunta on suorittanut sille kuuluvaa arviointityötä edellä tässä
arvioinitkertomuksesa esitetyillä tavoilla.
Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintokuntien toiminta on
olennaisilta osin ollut valtuuston päättämien tavoitteiden mukaista.
Seuraavassa on esitetty keikeisimpiä arviointityön havaintoja toimintavuodelta
2019.
•

Tarkastuslautakunta
kiinnittää
huomiota
hallintosäännön
66§
määräykseen, jonka mukaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta tulee raportoida toimielimille vuosineljänneksittäin.
Tarkastuslautakunta
suosittelee,
että
raportointi
toimielimelle
dokumentoidaan pöytäkirjaan omina päätöksinään. Pöytäkirjassa on hyvä
mainita myös, onko raportoitu käyttötalouden, tuloslaskelman vai
investointien toteumista tai onko raportoinnin kohteena toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen. Raportoinnilla varmistetaan valtuuston
päättämien taloudellisten ja toiminnallisten toteutumista myös
käytännössä.

•

Tarkasutuslautakunnalle on selvitetty investointien toteutumista. Tältä
osalta tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota talousarvion toteutumisen
alhaiseen tasoon, joka on ollut noin 40%. Saadun selvityksen mukaan
alhainen toteutumisprosentti johtuu investointien toteuttamiseen
käytettävissä
olevien
valmistelu
ym.
resurssien
vähyydestä.
Tarkastuslautakunta kiinnittää teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen
huomiota siihen, että kunnanvaltuustolle tulee valmistella talousarvio,
joka on realistista toteuttaa.

•

Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan varhaiskasvatuksessa on
tehty toimenpiteitä erityisesti työn organisoinnin ja johtamistyön
kehittämiseksi. Esimerkkeinä tehdyistä toimenpiteitä tuotiin esille mm.
pienryhmätoiminnan kehittäminen, pedagogisen näkökulman korostaminen
ja sisäisen tiedottamisen kehittäminen. Tehtyjen toimenpiteiden
vaikutuksia on seurattu mm. erilaisilla kyselyillä. Saadun selvityksen
mukaan tehdyillä toimenpiteillä on ollut positiivisia vaikutuksia.

•

Tarkastuslautakunta on eri hallintokuntien kuulemisissa kartoittanut mm.
millä tavoin tietotekniikkaa on hyödynnetty toiminnan kehittämisessä.
Tarkastuslautakunta on myös kannustanut etsimään uusia sähköisiä
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toimintatapoja, joilla voitaisiin parantaa toiminnan tuloksellisuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta.
•

Yhteiskunnassa on pitänyt koronapandemian johdosta ottaa käyttöön ja
omaksua erilaisia sähköisiä toiminta- ja asiointitapoja, osin pakonkin
edessä. Esimerkiksi koulutyössä on otettu käyttöön etäopetus ja monet
työkokoukset on toteutettu onnistuneesti verkossa. Voidaankin olettaa,
että kynnys sähköisten palvelujen käyttöön on madaltunut kaikkien
osapuolten
taholta.
Tarkastuslautkaunta
kehottaa
hallintokuntia
pohtimaan, millä tavoin nyt opittua ja kehitettyjä sähköisiä
toimintatapoja voitaisiin mahdollisimman hyvin hyödyntää myös
tulevaisuudessa.
2.2.

Koko kuntaa koskevat taloudelliset tavoitteet

Tilinpäätöksen mukaan tuloslaskelman osoittama vuosikate oli -577 t€, joka on
152 t€ vähemmän kuin talousarviossa. Tilikauden alijäämä oli 1,48 M€, joka on
123 t€ vähemmän kuin talousarviossa. Investointimenojen toteutuma oli 337 t€,
joka on 43 % budjetoidusta.
Tarkastuslautakunta
kehitykseen.

kiinnittää

huomiota

käyttötalouden

huolestuttavaan

Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan investointimenojen alhainen
toteutumaprosentti johtuu suurelta osin valmisteluresursseihin nähden suuresta
investointisuunnitelmasta. Tarkastuslautakunta kiinnittää kunnanhallituksen
huomiota sen vastuuseen valmistella valtuustolle valmisteluresursseihin nähden
realistinen
investointisuunnitelma.
Ylimitoitettu
investointisuunnitelma
vaarantaa valtuuston budjettivallan toteutumisen.
3. KUNTAKONSERNI
Toimintakertomuksessa on tehty selkoa kuntakonserniin kuuluvista yhtiöistä.
Toimintakertomuksen sivuilla 36-41 on esitetty kunnanvaltuuston asettamia
tavoitteita
tytäryhteisöille
ja
annettu
selonteko
konsernivalvonnan
järjestämiestä.
Konsernitilinpäätöksen mukaan tilikauden alijäämä on 1,4 M€ ja lainakanta 3 719
€/asukas. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus on 54,5 %. Konsernin kertynyt
ylijäämä on 4 779 €/asukas.
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4. YHTEENVETO
Tarkastuslautakunta on suorittanut lakisääteisen arviointitehtävänsä ja jättää
vuoden 2019 arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Hallituksen tulee antaa valtuustolle arviointikertomuksessa esille nostetuista
asioista KunL 121.5§ mukainen lausunto.

Karviassa 20.5.2020

Paavo Tuuliniemi
puheenjohtaja

Marita Hietakoivisto

Aarre Välimäki

Ilmo Törmä

Esko Luomanen

Keskus 020 743 2920
Faksi 020 743 2935
www.bdo.fi

BDO Audiator Oy
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki

TILINTARKASTAJAN RAPORTTI KARVIAN KUNNAN VUODEN 2019
TILINTARKASTUKSESTA

JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen BDO-konserniin. Emoyhtiö BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO International Limitedissä ja kuuluu kansainvälisten itsenäisten BDO-jäsenyhtiöiden verkostoon.

Tämä raportti on yhteenveto vuoden 2019 tilintarkastushavainnoista. Raportti on
osoitettu tarkastuslautakunnan lisäksi kunnanjohtajalle ja kunnansihteerille sekä heidän harkintansa mukaan muille viranhaltijoille. Tarkastuslautakunnalle on esitetty
tilikauden aikana raportteja tilintarkastajan työn toteutumisesta ja tehdyistä tarkastushavainnoista.
Osana tilintarkastusprosessia olemme pyytäneet kunnalta johdon vahvistusilmoituskirjettä tilintarkastajalle. Vahvistusilmoituskirje on saatu 19.5.2020. Vahvistusilmoituskirje on annettu tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.
1.

HALLINTO
Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat on tarkastettu. Päätösten
täytäntöönpanoa on tarkastettu pistokokein. Muiden toimielinten pöytäkirjoja
ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja on tarkastettu tarkastussuunnitelman
mukaisesti.
Päätösten lainmukaisuutta on tarkastettu ensisijaisesti kuntalain ja toissijaisesti
hallintolain, julkisuuslainsäädännön, kirjanpitolain ja verolakien, hankintalain
ja tasa-arvolain säännösten perusteella.
Valtuuston päätöstenmukaisuutta on tarkastettu vertaamalla tehtyjä päätöksiä
hallintosäännön ja talousarvion määräyksiin.
Hallintosäännön 40§ mukaan kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta henkilöstöhallinnollisia päätöksiä, jotka koskevat yksittäistä viranhaltijaa tai työntekijää tai korkeintaan kolmen kuukauden mittaisia työsopimuksia.
Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään
ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta henkilöstöhallinnollisia päätöksiä,
jotka koskevat yksittäistä viranhaltijaa tai työntekijää tai korkeintaan kolmen
kuukauden mittaisia työsopimuksia.
Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos
pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ilmoitus tehdään sähköpostitse kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.
Kiinnitämme huomiota Hallintosäännön 40§ määräysten toteutumiseen kunnan
hallinnossa.
Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen 30§ 2019 lisämäärärahan hakemisesta
urheilukentän huoltorakennuksen pukuhuoneiden muuttamiseksi luokkatiloiksi.
Äänestys tehtiin kahden kokouksessa tehdyn vastaehdotuksen välillä. Alkuperäinen päätösehdotus ei ollut äänestyksessä mukana.
Tämän osalta toteamme, että esittelijän tekemä pohjaehdotus ei vaadi erillistä
kannatusta päästäkseen äänestykseen toimielimen jäsenen tekemän kannatetun
ehdotuksen kanssa. Toteamme myös, että äänestys on julkinen ja äänestyskäyttäytyminen tulee käydä ilmi pöytäkirjasta tai sen liitteestä.
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Talousarvion toteutuminen
Valtuuston päättämä sitovuustaso on käyttötaloudessa tulosalueen tulo ja
meno bruttona. Investointien sitovuustaso on hankeen netto. Käyttötaloudessa valtuuston päättämä toimivalta on tuloarvon osalta ylitetty viidellä ja menomäärärahan osalta seitsemällä tulosalueella. Investointien osalta valtuuston
päättämä toimivalta on ylitetty neljässä hankkeessa.
Suurimpia määrärahaylityksiä ovat olleet erikoissairaanhoidon 226 t€ ja 107 %
sekä kiinteistöjen 108 t€ ja 110 %. Kiinteistöjen määrärahan ylitykseen on vaikuttanut kiinteistöjen myynnistä tullut myyntitappio 93 t€, jota ei ollut huomioitu talousarviossa.
Tuloarviot
Määrärahat
KÄYTTÖTALOUS
%
€
%
€
Muut yleispalvelut
83 %
4 834.51 €
Erikoissairaanhoito
107 %
225 710.31 €
Kansalaisopisto
139 %
11 075.65 €
Muu koulutus
110 %
930.75 €
Kirjastotoimi
100 %
21.13 €
Päivähoito ja last kot h tuki
106 %
45 450.15 €
Liikuntatoimi
100 %
76.63 €
Nuorisotoimi
114 %
10 043.63 €
Kulttuuritoimi
97 %
265.34 €
Kiinteistöt
110 %
107 747.32 €
Vesi- ja viemärilaitos
95 % 11 268.80 €
Rakennusvalvonta ym.
91 %
916.09 €

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät
muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana.
2.

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS
Vuoden 2019 tilinavaus on oikein johdettu kunnanvaltuuston vahvistamasta vuoden 2018 tilinpäätöksestä.
Aineistotarkastus
Tarkastuksen tavoitteena oli atk-avusteisesti analysoida Karvian kunnan ostoreskontraa ja reskontratositteita sen selvittämiseksi, perustuuko ostoreskontra
hyväksyttäviin tositteisiin. Lisäksi tarkoitus on ollut kartoittaa ostoreskontraan
liittyviä sisäisen valvonnan menettelytapoja liittyen ostoihin sekä laskujen käsittelyrutiineihin.
Tarkastus on suoritettu riittävässä laajuudessa luotettavan kuvan saamiseksi
kunnan sisäisistä kontrolleista ja niiden riittävyydestä asianmukaisten toiminta-
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tapojen varmistamiseksi. Tämän tarkastuksen ulkopuolelle on jätetty arvonlisäverokirjausten tarkastus.
Suosittelemme kiinnittämään huomiota hankintapäätösten tekemiseen hankintaohjeen edellyttämällä tavalla.
Suosittelemme myös laatimaan osana sisäistä valvontaa ohjeen ennakkoperintärekisterimerkinnän varmistamiseksi ennen ostolaskujen maksutapahtumaa. Suosittelemme myös dokumentoimaan annetun ohjeen noudattamisen.
Tilinpäätös
Tilinpäätökseen on tarkastuksen yhteydessä tehty teknisluonteisia korjauksia.
Suosittelemme, että tehdyistä korjauksista annetaan tieto kunnanhallitukselle.
Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin
kirjanpitolain- ja asetuksen säännöksiä. Kuntalain 113§:n kunnanhallituksen on
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätös on tarkastettu käymällä läpi tasekirjaa sekä tilinpäätöstä varmentamaan laadittuja tase-erittelyjä ja liitetietojen erittelyjä. Lisäksi on käyty läpi
kirjanpidon aineistoa sekä hallinnollisia päätöksiä ja näin on varmennettu tilinpäätöksen sisällön oikeellisuutta.
Toimintakertomusta on verrattu kuntajaoston antamaan ohjeeseen (2017) ja
kirjanpitolain määräyksiin.
Kiinnitämme huomiota toimintakertomuksessa esitettyihin arvioihin koronapandemian vaikutuksista. Erityisesti pitkittyessään pandemia voi vaikuttaa merkittävästi kunnan taloudelliseen tilanteeseen.
Tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa kuntalain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, rahoituksesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.
Tilinpäätöslaskelmat on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen
mukaisesti. Tasekirjan tunnusluvut oli oikein laskettu.
Tuloslaskelman osoittamaksi vuosikatteeksi muodostui -576 838,25€. Poistojen
ja arvonalentumisten 903 493,84 € jälkeen tilikauden tulos muodostui
1 480 332,09€ negatiiviseksi. Tämä on myös tilikauden alijäämä.
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta on ollut 4,0 M€ negatiivinen. Rahavirran ei tulisi olla pitkällä aikavälillä negatiivinen.
Kirjanpitoon kirjatut verotulot, valtionosuudet, pankkitilit ja lainat on täsmäytetty ulkopuolisten antamiin todistuksiin.
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Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat liitetiedot varmistavat sitä, että tilinpäätös
kokonaisuutena antaa oikeat ja riittävät tiedot tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Liitetietojen on tarkoitus täydentää laskelmien muodossa esitettyä
tilinpäätösinformaatiota.
Tilinpäätöksessä on esitetty kirjanpitoasetuksen ja kuntajaoston antaman yleisohjeen mukaiset liitetiedot. Liitetietojen, tuloslaskelman ja taseen luvut on
verrattu keskenään.
Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat liitetiedot varmistavat sitä, että tilinpäätös
kokonaisuutena antaa oikeat ja riittävät tiedot tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Liitetietojen on tarkoitus täydentää laskelmien muodossa esitettyä
tilinpäätösinformaatiota.
Tilinpäätöksen liitetiedon tulee perustua sen sisällön yksityiskohtaisesti todentavaan tositteeseen, jollei sen perusta muuten ole ilmeinen. Liitetietotosite on
numeroitava sekä laatijan tulee ne allekirjoittaa.
Liitetiedossa 38 annetaan tieto vuokrasopimusten mukaisten vuokrien jäljellä
olevien määrien yhteissumma. Tätä liitetiedon 38 vuokra- ja leasingvastuiden
yhteissummaa käytetään taseen tunnusluvun lainat ja vuokravastuut laskennassa.
Suosittelemme, että liitetiedon 38 liitetietotositteeksi laaditaan koontitaulukko, josta audit trail on selkeästi todennettavissa. Koontitaulukossa on suositeltavaa esittää sopimuskohtaisesti paitsi vuokravastuun määrä niin myös sen perusteena olevat tiedot, esim. vuokranantaja, vuokran määrä, sopimuksen pituus
ja optiovuodet. Koontitaulukon liitteenä on suositeltavaa esittää kopiot tehdyistä vuokrasopimuksista.
Konsernitilinpäätöksen osalta tämä tunnusluku on yksi neljästä kriisikuntakriteeristä, joita sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja
2021 tilinpäätösten perusteella.
Konsernitilinpäätöksen ja liitetiedon 38 osalta kiinnitämme huomiota myös siihen, että konsernitilinpäätöksessä mahdolliset keskinäisten omistusten eliminointi koskee myös liitetietoja.
Mikäli liitetieto 38 on konsernin osalta laskettu muulla tavoin kuin omistusosuuksien suhteessa suosittelemme, että liitetiedon yhteyteen laitetaan lisätieto asiasta. Mikäli kuntaliitto antaa asiassa uusia ohjeita, tulee toimia näiden
mukaan.
Tilinpäätöstä varmentavia asiakirjoja ovat tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt (KPL 3:13 §). Tase-erittelyjä verrattiin taseen lukuihin ja ne täsmäsivät keskenään.
Kunnan konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden
kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä.
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Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen tavoitteena oli varmentaa, että se on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti ja on oikein johdettu konserniyhteisöjen tilinpäätöksistä. Tämän toteamiseksi tarkastuksessa käytiin läpi yhdistelylaskelmat ja verrattiin konserniyhteisöjen kunnalle antamia tilinpäätöstietoja
yhdistelylaskelmissa käytettyihin tietoihin. Tarkastuksessa pyrittiin varmentumaan siitä, että konserniyhteisöjen väliset sisäiset erät on eliminoitu kaikista
laskelmista ja että poistot on muutettu vastaamaan kunnan suunnitelman mukaisia poistoja.
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kunnan tytäryhteisöt (2 kpl) ja kuntayhtymät (5 kpl), joissa kunta on jäsenenä.
Konsernilaskelmien tiedot on johdettu konserniyhteisöjen tilinpäätöksistä. Konsernitaseen peruspääoma on sama kuin kunnan peruspääoma ja tilikauden ylijäämä vastaa konsernituloslaskelman ylijäämää.
Konsernitilinpäätöksen osoittama tilikauden alijäämä on – 1 417 679,37€. Konsernitaseen kertynyt ylijäämä on 11,2 M€, joka on 4 779€/asukas. Konsernin
suhteellinen velkaantuneisuus on 54 % ja lainakanta 3 718 €/asukas.
3.

KUNTATALOUDEN VERTAILUTIETOJA TILINTARKASTAJAN TARKASTUSPIIRIIN
KUULUVISTA KUNNISTA VUOSILTA 2010–2019
Tilintarkastuspöytäkirjan liitteenä ovat otsikossa mainittujen kuntien talouden
tunnusluvat laskettuna vuosien 2010–2019 tilinpäätöksistä.

4.

VALTIONOSUUDET
Valtionosuuksien perusteena olevien tietojen oikeellisuutta on tarkastettu oppilastietojen ja taloustilaston tarkastuksissa.
Taloustilasto
Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, että Tilastokeskukselle annetut
tiedot kunnan taloudesta ja toiminnasta perustuvat kunnan tilinpäätökseen
2018 sekä sisäiseen laskentaan ja että talous- ja toimintatilasto on koottu Tilastokeskuksen ohjeiden mukaisesti.
Tarkastusmateriaalina on käytetty kunnan vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjoja
sekä Tilastokeskukselle lähetettyjen tietojen tulosteita ja tietojen kokoamisessa syntyneitä työpapereita ja kirjanpidon raportteja. Tarkastuksessa haastateltiin tilastoa laatinutta kirjanpitäjää.
Tilastokeskukselle annetut tiedot perustuivat Karvian vuoden 2018 tilinpäätökseen ja sisäiseen laskentaan. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, ettei tilastoon sisälly olennaisia virheitä.
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Oppilastilasto
Oppilastietojen tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, että Tilastokeskukselle ja Opetushallitukselle ilmoitetut oppilastiedot ovat oikeat, tiedot on ilmoitettu ajallaan ja tiedot on asianmukaisesti dokumentoitu. Erityisesti painotettiin valtionosuuksiin vaikuttavien tietojen tarkastamista.
Tarkastus suoritettiin haastattelemalla oppilastiedoista vastaavaa kanslistia sekä käymällä läpi toimitettujen oppilastietojen ilmoituslomakkeita ja varmentavia asiakirjoja.
Valtionosuuksiin vaikuttavissa suoritteissa ei havaittu huomautettavaa.
5.

SISÄINEN VALVONTA
Toimintakertomuksessa sivulla 23-26 on annettu kuntalain ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen mukaisesti selonteko kunnan sisäisen valvonnan
järjestämisestä sekä riskienhallinnasta. Selonteko antaa oikean kuvan kunnan
sisäisestä valvonnasta.
Konsernivalvonnan asianmukaista järjestämistä on tarkastettu haastattelemalla
kunnanjohtajaa sekä käymällä läpi konserniohjetta, hallintosäännön määräyksiä, sisäisen valvonnan ohjetta ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita.
Konsernijohtamista ja omistajaohjausta on ohjeistettu konserniohjeessa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen 15.11.2017 ja se on tullut voimaan
1.1.2018. Tarkastuksessa ei havaittu olennaista ristiriitaa Kuntalain vaatimusten
ja konserniohjeen sisällön välillä.
Konserniohjeen valvonta kuuluu konsernijohdolle. Hallintosäännön 17§ mukaan
konsernijohtoon kuuluu kunnanjohtaja ja kunnanhallitus.
Konserniohjeessa kiinnitimme huomiota siihen, ettei siinä edellytetty tilikauden
aikaisia konkreettisia valvontatoimia. Suosittelemme harkitsemaan konkreettisten tilikauden aikaisten valvontatoimenpiteiden lisäämistä tavoitteiden toteutumisen, sisäisien valvonnan ja riskienhallinnan osalta.
Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta (HS
84§). Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden (KV 12§ 2014) mukaan
sisäisen valvonnan ja rikienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana puolivuosittain. Kunnanhallitus antaa toimintakertomuksessa mm.
arvion merkittävimmistä riskeistä, riskienhallinnan järjestämisestä ja konsernivalvonnasta. Hallituksen selonteon tulee perustua mm. konserniyhteisöjen laatimiin selontekoihin. Selontekojen tulee perustua dokumentoituun aineistoon.
Suosittelemme varmistamaan, että konserniyhteisöt laativat sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan perusteiden edellyttämät selonteot.
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Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöissä noudatetaan kunnanhallituksen hyväksymiä sisäisen valvonnan ohjeita soveltuvin osin. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan sisäinen valvonta edellyttää, että kunnalla on ajan tasalla oleva ja kattava
riskikartoitus.
Suosittelemme varmistamaan, että myös tytäryhteisöissä on laadittu ajan tasalla oleva ja kattava riskikartoitus.
Karviassa 20.5.2020
BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Vesa Keso
tilintarkastaja, JHT

Jakelu

tarkastuslautakunta
kunnanjohtaja
kunnansihteeri
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA

20.5.2020 klo 9.00 – 12.50

KOKOUSPAIKKA

Karvian kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

LÄSNÄ

Paavo Tuuliniemi
Aarre Välimäki
Marita Hietakoivisto
Esko Luomanen
Ilmo Törmä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varajäsen
varajäsen
jäsen

Vesa Keso

tilintarkastaja, JHT

Merja Holkko
Hanna-Kaisa
Luomanen

jäsen

MUUT

Tarja Hosiasluoma

kunnanjohtaja, klo 9.00-10.30

KÄSITELLYT
ASIAT

§§ 1-12

POISSA

jäsen

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
Karviassa 20.5.2020
Paavo Tuuliniemi
puheenjohtaja

Vesa Keso
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Karviassa 20.5.2020
Marita Hietakoivisto
jäsen

Esko Luomanen
jäsen

Aarre Välimäki
jäsen

Ilmo Törmä
jäsen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan
hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta.
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus.
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat
allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat
allekirjoittavat pöytäkirjan välittömästi kokouksen jälkeen.
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kuntalain 140 §:
”Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58
§:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.”

Ehdotus:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.

Päätös:

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140§ mukaisesti.
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VIRANHALTIJOIDEN HAASTATTELUT
Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan
tarvittaessa kunnan/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa,
luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden
edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään
omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja
niiden toteutumista.
Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi
arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta.
Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

Haastateltava

Aika Aihe

Kunnanjohtaja

9.00

Mahdolliset kokouspäivään mennessä tietoon
tulleet asiat, jotka voivat vaikuttaa vuoden 2019
tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden
hyväksymiseen.
Ajankohtaiset kunnan toimintaan ja talouteen
liittyvät asiat.

Päätös:

Kunnanjohtajan antaman tiedon mukaan kokouspäivään mennessä ei
ollut tullut tietoon asioita, jotka voisivat vaikuttaa vuoden 2019
tilinpäätöksen tai vastuuvapauden hyväksymiseen.
Kunnanjohtaja selvitti tarkastuslautakunnalle tilinpäätökseen
allekirjoituksen jälkeen tehtyjä teknisluonteisia korjauksia.
Kunnanjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle ajankohtaisia kunnan
toimintaan ja talouteen liittyviä asioita. Esillä oli mm. talouden
tasapainottamiseen ja elinvoimaisuuteen liittyvät toimenpiteet.
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TOIMIELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURANTA
Arviointityönsä suorittamiseksi tarkastuslautakunta seuraa
toimielinten ja viranhaltijoiden toimintaa. Tarkastuslautakunta on
sopinut seuraavasta työnjaosta eri hallinnonalojen toiminnan
seuraamisessa.

Toimielin
Kunnanhallitus
Elinvoimalautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Tekninen lautakunta
Vapaa-ajanlautakunta

Tarkastuslautakunnan jäsen
Kaikki
Hanna-Kaisa Luomanen
Merja Holkko
Aarre Välimäki
Ilmo Törmä

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.8.2017 päättänyt että

jäsenille toimitetaan säännönmukaisesti kaikkien toimielinten
pöytäkirjat.
Ehdotus:

Seurannan perusteella käydään keskustelu siitä, ovatko
toimielinten tekemät päätökset kunnanvaltuuston asettamien
tavoitteiden mukaisia ja että onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun toimielinten tekemistä
päätöksistä.

KARVIAN KUNTA
Tarkastuslautakunta 2017 – 2020

6§

7
PÖYTÄKIRJA 3/2020

TILINTARKASTAJAN RAPORTTI VUODEN 2019
TILINTARKASTUSTYÖSTÄ
Tilintarkastajan raportti tilivuoden 2019 tilintarkastustyöstä esitellään
kokoukselle. Raportissa on havainnot tilintarkastajan vuoden 2019
työohjelman toteutuksesta. Raportin havainnot ovat perustana vuoden
2019 tilintarkastuskertomuksen sisällölle.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen tilintarkastustyön
toteutumaraportin vuoden 2019 tarkastustyöstä ja lähettää sen
tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös:

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen tilintarkastustyön
toteutumaraportin vuoden 2019 tarkastustyöstä ja antaa sen tiedoksi
ja toimenpiteitä varten kunnanjohtajalle ja kunnansihteerille.
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VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS TILIVELVOLLISILLE
KunL 125§:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle
kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja
voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen
tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää
vastuuvapaus.
Tilintarkastaja esittelee vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen
kokouksessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019
tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2019.

Päätös:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019
tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille
myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2019.
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ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida,
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta
arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.
Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus antaa aihetta (KunL 121.5§).
Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen
seurannan, vuoden 2019 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella
tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2019.
Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi
esitellään kokouksessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
(KuntaL 121§). Vaikka arviointikertomus käsitellään valtuustossa
tilinpäätöksen yhteydessä, se on syytä käsitellä
tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.
Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5§
mukaisen lausunnon 1.9.2020 mennessä.
Tarkastuslautakunta toteaa, että arviointikertomuksen vaikuttavuuden
kannalta on suositeltava käytäntö, että hallintokunnat käsittelevät
arviointikertomuksessa esille otetut asiat oman vastuualueensa osalta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen
kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.
Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
(KuntaL 121§). Vaikka arviointikertomus käsitellään valtuustossa
tilinpäätöksen yhteydessä, se on syytä käsitellä
tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.
Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5§
mukaisen lausunnon 1.9.2020 mennessä.
Tarkastuslautakunta toteaa, että arviointikertomuksen vaikuttavuuden
kannalta on suositeltava käytäntö, että hallintokunnat käsittelevät
arviointikertomuksessa esille otetut asiat oman vastuualueensa osalta.
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SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria
ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta
- käsittelee saadut sidonnaisuusilmoitukset
- päättää julkaista käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset ja ilmoitusten
täydennykset kunnan kotisivuilla
- pyytää tarvittaessa ilmoittamisvelvollisia jättämään ilmoitus tai
täydentämään ilmoitusta

Päätös:

Tarkastuslautakunnalle ei ollut toimitettu uusia
sidonnaisuusilmoituksia.
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SIDONAISUUSILMOITUSTEN TIEDOKSIANTAMINEN
KUNNANVALTUUSTOLLE
Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä
hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria
ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan
esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
henkilö on valittu tehtäväänsä.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston
tiedoksi.
Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset
kokouksissaan ja päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä
tietoverkossa.
Hallintosäännön 77§ mukaan tarkastuslautakunnan on annettava
sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi
kunnanvaltuustolle hallintosäännön 77§ mukaisesti.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi
kunnanvaltuustolle hallintosäännön 77§ mukaisesti.
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11 §

MUUT ASIAT

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi lautakunnan jäsenten ja
tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamat asiat.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen perjantaina
18.9.2020.
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan
tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan
liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen,
valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.
Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on
liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen
kohtaan kielto perustuu.

Ehdotus:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto
liitetään pöytäkirjaan.

Päätös:

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto
liitetään pöytäkirjaan.

