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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  Henk.koht.varajäsen 

 Paavo Tuuliniemi (5) Pekka Niskala (0) 
 Kari Aalto  (3) Hilma Välimäki (2) 
 Merja Holkko  (3) Marita Hietakoivisto (2) 
 Hanna-Kaisa Luomanen (0) Esko Luomanen (4) 

Ilmo Törmä  (5) Sinikka Myllyviita (0) 
 

Suluissa on esitetty osallistumiskerrat kokouksiin. Kokouksia on ollut 5 kpl. 
 
Aarre Välimäen tilalle tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi on 1.10.2020 
valittu Kari Aalto (KV 44§/2020).  
 
Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Kari Aalto on ollut myös teknisen 
lautakunnan varajäsen. Hän ei ole osallistunut tarkastuslautakunnan toimintaan 
teknisen lautakunnan asioiden käsittelyn osalta.   

 
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.  
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1.4. Toimintamuodot  

 
Tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntalain ja hallintosäännön edellyttämiä 
asioita tilivuodelta 2020 vuosille 2017-2020 hyväksytyn arviointisuunnitelman 
mukaisesti. Vuoden 2020 painopistealueena on ollut kunnanhallituksen alaiset 
toiminnot.  
 
Jokaiseen tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kunnanjohtaja ja 
kunnansihteeri selvittämään ajankohtaisia kunnan toimintaan ja talouteen 
liittyviä asioita. Jokaisessa kokouksessa on ollut myös työohjelman mukainen 
arviointiteema.  
 
Kunnanjohtajan lisäksi toimintavuoden aikana kokouksissa on ollut kuultavina 
Posan kuntayhtymäjohtaja, liikuntasihteeri, vs. kunnanrakennusmestari ja 
kunnansihteeri-koulutoimenjohtaja.  
 
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.  
 
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   Tarkastuslautakunnan jäsen 
Kunnanhallitus  kaikki 
Elinvoimalautakunta  Jäsen Kari Aalto 
Kasvatus- ja opetuslautakunta  Jäsen Merja Holkko 
Tekninen lautakunta   Jäsen Hanna-Kaisa Luomanen 
Vapaa-ajanlautakunta  Jäsen Ilmo Törmä 

 
 

 
2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEKÄ TOIMINNAN TULOKSELLISUUDEN JA 

TARKOITUKSENMUKAISUUDEN ARVIOINTI 
 

2.1. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä 
tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi 

 
Tarkastuslautakunta on suorittanut sille kuuluvaa arviointityötä edellä tässä 
arvioinitkertomuksesa esitetyillä tavoilla.   
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Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintokuntien toiminta on 
olennaisilta osin ollut valtuuston päättämien tavoitteiden mukaista.   
 
Seuraavassa on esitetty keikeisimpiä arviointityön havaintoja toimintavuodelta 
2020. 
 

• Toimintavuodelle 2020 on ollut ominaista erilaiset henkilöstö- ja 
rakennemuutokset sekä koronapandemian aiheuttamat muutokset. Nämä 
ovat lisänneet työmäärää ja työhön liittyvää epävarmuutta.  
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kunnanhallitus seuraa tehtyjen 
muutosten vaikutuksia erityisesti henkilöstön työhyvinvoinnin 
näkökulmasta.   
 

• Koronapandemian takia osaa kunnan järjestämistä palveluista on pitänyt 
rajoittaa tai ajaa kokonaan alas. Tämän johdosta tavoitteet, jotka 
edellyttävät ihmisten fyysistä läsnäoloa, ovat suurelta osin jääneet 
saavuttamatta. Olennaisilta osin toiminta on kuitenkin ollut 
kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaista. 
 

• Koronapandemian takia on eri toiminnoissa pitäyt omaksua uusia 
tietotekniikkaan ja digitalisaatoon perustuvia toimintatapoja. Uudet 
toimintatavat ovat osaltaan parantaneet toiminannan tuloksellisuutta ja 
tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautkunta pitää tärkeänä, että nyt 
opittuja uusia työtapoja hyödynnetään mahdollisimman hyvin myös 
tulevaisuudessa ja että kaikilla tasoilla aktiivisesti etsitään uusia tapoja 
hyödyntää tietotekniikkaa.    
 

• Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan vuoden 2020 loppupuolella 
on otettu koekäyttöön kiinteistöhoidon sähköinen huoltokirja. Saadun 
selvityksen mukaan kyseisellä ohjelmalla kiinteistöhuollon seuranta 
paranee merkittävästi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että sähköinen 
huoltokirja otetaan käyttöön ja että sitä hyödynnetään täysimääräisesti 
kiinteistöjen suunnitelmallisessa ja ennakoivassa ylläpidossa.     
 

• Tarkastuslautakunta on kartoittanut Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
1287/2013 edellyttämien palveluiden toteutumista. Saadun selvityksen 
mukaan kaikkia lain velvoitteita ei ole voitu toteuttaa. Lisäksi 
koronapandemia on entisestään lisännyt lain edellyttämien palvelujen 
tarvetta. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että Oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain edellyttämien palveluiden saatavuus varmistetaan.  

 
   

2.2. Koko kuntaa koskevat taloudelliset tavoitteet 
 

Tilinpäätöksen mukaan tuloslaskelman osoittama vuosikate oli 1,6 M€, joka on 
1,8 M€ enemmän kuin talousarviossa. Tilikauden ylijäämä oli 0,75 M€, joka on 1,7 
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M€ enemmän kuin talousarviossa. Investointimenojen toteutuma oli 277 t€, joka 
on 32 % budjetoidusta.  
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että ennakoitua suurempaan tilikauden ylijäämään 
on vaikuttanut erityisesti kunnan saama harkinnanvarainen valtionosuus 0,3 M€ 
sekä valtionosuuksien muodossa kunnan saama koronatuki 0,5 M€. 
 

 
3. KUNTAKONSERNI 

 
Toimintakertomuksessa on tehty selkoa kuntakonserniin kuuluvista yhtiöistä. 
Toimintakertomuksen sivuilla 36-47 on esitetty kunnanvaltuuston asettamia  
tavoitteita tytäryhteisöille ja annettu selonteko konsernivalvonnan 
järjestämiestä.  
 
Konsernitilinpäätöksen mukaan tilikauden ylijäämä on 2,4 M€ ja lainat ja 
vuokravastuut 3 769 €/asukas. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus on 50,0 % 
ja laskennallinen lainanhoitokate 5,88. Konsernin kertynyt ylijäämä on  6 066 
€/asukas.  
 

 
4. YHTEENVETO 

 
Tarkastuslautakunta on suorittanut lakisääteisen arviointitehtävänsä ja jättää 
vuoden 2020 arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. 
 
Hallituksen tulee antaa valtuustolle arviointikertomuksessa esille nostetuista 
asioista KunL 121.5§ mukainen lausunto.  

 
 
 

Karviassa 21.5.2021 
 
 
 

Paavo Tuuliniemi  Marita Hietakoivisto  
puheenjohtaja    

 
 
 

Kari Aalto   Ilmo Törmä 
 
 
 
   


