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1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA

A) Kokoonpano

Kunnanvaltuusto on toimikaudelle 2013-2016 valinnut seuraavan tarkastuslautakunnan:

Varsinainen jäsen Varajäsen

Mervi Puosi, puheenjohtaja Elina Himberg
Vähä-Herttua Susanna, varapuheenjohtaja Auli Rantanen
Sirpa Rauhala 29.1.2014 saakka Jenni Rauhaniemi
Jenni Rauhaniemi 30.1.2014 alkaen Anne Ylitalo 30.1.2014 alkaen
Miikka Leponiemi Ismo Arola
Ylitalo Janne Martti Sillanpää

B) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet

Kuntalain 71 §:n ja 75 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä valmisteltava hallinnon
ja talouden tarkastusta koskevat asiat, joista valtuuston on päätettävä.

Tarkastuslautakunta on tehtävänsä suorittamiseksi perehtynyt valtuuston, hallituksen ja
lautakuntien pöytäkirjoihin, vuoden 2014 talousarvioon, tilinpäätökseen ja
toimintakertomukseen sekä tilintarkastusraportteihin.

Lakisääteisen tilintarkastuksen on suorittanut BDO Audiator Oy. Vastuullisena
tilintarkastajana on toiminut JHTT, HTM Juha Koponen, jota ovat avustaneet tarkastajat
Leena Ahonen ja JHTT Aino Lepistö.

C) Toimintamuodot , arvioinnin painopisteet, kertomuksen painopisteet

Lautakunta on kokoontunut vuoteen 2014 kohdistuvaa arviointia varten 6 kertaa.
Työnsä lautakunta on toteuttanut etukäteen laaditun työohjelman mukaisesti.
Tarkastuslautakunta on tutustunut kunnan eri toimitilojen toimintaan viranhaltijoiden
esittelyjen, toimintaa ja taloutta koskevien raporttien sekä pöytäkirjojen avulla.

Vuonna 2014 tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena olivat etenkin päiväkodit,
koulut, tekninen toimi ja vesilaitokset. Lautakunta kävi tutustumassa Myllykylän,
Teuron, Kaukjärven ja Letkun kouluihin.

Uutena toimintamallina v.2014 seutukunnan tarkastuslautakuntien puheenjohtajat ovat
kokoontuneet kolme kertaa keskustelemaan yhteisistä asioista. Kokoukset olivat
mielenkiintoisia ja rakentavia.
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2. EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN JOHDOSTA TEHTYJEN
TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI

Vuoden 2013 arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota lautakuntien pöytäkirjojen
tietojen niukkuuteen. Lautakunnat ovat v. 2014 laajentaneet tietojaan pöytäkirjoissa.
Tarkastuslautakunta on myös huomioinut, että lautakuntien jäsenten läsnäolo
kokouksissa on ollut hyvä.

3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

A) Strategiset tavoitteet

Päättyneellä valtuustokaudella oli isoja asioita päätettävänä mm. kunnanjohtajan vaihdos ja
kuntarakenneselvitys.
Vaikka Tammelan työttömyysaste oli seutukunnan alhaisin, maksettiin valtiolle
pitkäaikaistyöttömistä 155.000 euroa.

B) Toiminnalliset tavoitteet

Tarkastuslautakunta on kuullut kunnan viranhaltijoita ja saanut ajantasaista tietoa
eri hallintokuntien toiminnasta. Tarkastuslautakunta ei ole kuitenkaan saanut kuulla
viranhaltijoita siinä määrin kuin se olisi toivonut. Avoin keskustelu kunnan
luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja vastuuhenkilöiden kanssa on tarkastus-
lautakunnan työn perusta.

Valtionosuuksien pienentyessä kunnan tulee tehdä vaikeitakin sopeuttamispäätöksiä.
Kunnan työntekijöiden kuuleminen ja ajan tasalla pitäminen on edelleen erittäin tärkeää.
Kunta haki säästöjä suosittelemalla työntekijöiden pitävän palkattomia vapaita, minkä
vaikutus talouteen oli kuitenkin pieni.

Tammelan kunnan asukasmäärän väheneminen on edelleen huolestuttavaa. Kunnan
alueella on edelleen hyviä asuntotontteja.
Ikäihmisten asuntotilanne on kohtuullisen hyvä.

Tammelan kunta ja Tammelan kylät ry. ovat tehneet aktiivista yhteistyötä
mahdollistaen aktiivisen kylätoiminnan ja vapaa-ajan asukkaiden osallistumisen alueen

toimintaan.

Sosiaali- ja terveystoimi

Kaikki sosiaalipalvelut, lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, siirtyivät 1.1.2014
Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymään. Kunnan edunvalvonta edellyttää
vastuullista osallistumista päätöksentekoon ja informaation tuomista kunnan
luottamushenkilöille.
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Ympäri s tö lau takun ta

Vuosi 2014 meni edellisvuoden tapaan runsaasti päätöksistä keskustellen ja vaikutuksia
arvioiden. Kaava-asiat ovat edenneet ja rakennuslupia on myönnetty kohtalaisesti, ottaen
huomioon tämän hetkisen heikon taloustilanteen. Kunnan virkamiehet ovat valmistelleet
asiat yleisesti ottaen hyvin, joten päätöksenteko on ollut selkeää. Lautakunnan jäsenet ja
kunnanhallituksen edustaja ovat osallistuneet kokouksiin hyvin.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Peruskoulujen toiminta on jatkunut entiseen tapaan. Suurin yksittäinen asia oli
Myllykylän koulun saneeraus- ja laajennushanke.
Oppilasennuste yleisellä tasolla kunnassa laskee. Kouluverkon sopeuttaminen tulee
olemaan ajankohtaista.
Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän lasku ei näy ihan niin paljoa kuin koulupuolella,
mutta mahdollisesti pienten päivähoitoyksikköjen jatkoa tulee pohtia.

Lautakunnan toiminta on aktiivista ja keskustelevaa, joskin myös äänestetään
ahkerasti.

Vapaa-aikalautakunta

Lautakunnan työ vuonna 2014 painottui lähinnä erilaisten hankkeiden, työryhmien,
strategioiden ja erilaisten suunnitelmien ja raporttien käsittelyyn. Lautakunnan
työskentelyä helpotti se, että jäsenet osallistuivat hyvin kokouksiin. Uuden kirjaston
rakentamisesta tehtiin suunnitelmat.

Kirjaston hankesuunnitelmatyöryhmän toiminta

Työryhmä päätettiin perustaa vapaa-ajanlautakunnan kokouksessa 9.10.2013. Se
jatkoi aiemman kirjaston sijaintivaihtoehtojaja tarvetta käsitelleen työryhmän
toimintaa.

Työryhmään kuuluivat Anne Ylitalo vapaa-ajanlautakunnasta sekä kunnan edustajina
sivistystoimenjohtaja Martti Jokelainen, kaavoittaja Miika Tuki sekä kirjaston
henkilökunta, puheenjohtajana kirjastonjohtaja Soili Ojanen. Miika Tuki piirsi
pohjapiirroksia, joita työryhmäjalosti erityisesti kirjastohenkilökunnan näkemysten
mukaan. Tavoitteena oli mahdollisimman toimiva tila, joka niveltyy hyvin
kunnantalon yhteyteen. Kunnantalon yhteydessä osa toiminnoista on jo valmiina
(wc:t, aula, naulakot, valtuustosali)
Valtionosuusuudistus tehtiin syksyllä 2014. Se aiheutti oman epävarmuutensa
suunnitteluun. Valtio luopui kirjastorakentamisen erillisrahoituksesta, mutta listoille jo
päässeet vuosien 2015-2017 hankkeet kuitenkin päätettiin rahoittaa. Näin Tammelan
rahoitus säilyi. Valtionosuus on 50 prosenttia (valtion omien kustannuslaskelmien

mukaan laskettuna).

Tekninen lautakunta

Teknisen toimen painopisteet olivat kiinteistönhoidon lisäksi maanrakennus ja
vesiensuojelu . Teknisen toimen ja Intro -työpajan yhteistyö sujui mallikkaasti.
Lautakunnan toiminta oli kohtuullisella tasolla.
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C) Taloudelliset tavoitteet

Vuoteen 2014 lähdettiin suurella varovaisuudella, kun kunnan sosiaalitoimi siirtyi
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle 01.01.2014, eikä tämän muutoksen
taloudellisesta vaikutuksesta voinut olla varmuutta. Alkuperäisessä talousarviossa
tulos oli arvioitu 334.540 euroa alijäämäiseksi ja talousarvion muutosten käsittelyssä
ennakoitiin vielä 430.470 euroa suurempaa alijäämää. Toteutunut tilikauden tulos oli
kuitenkin lopulta 374.737 euroa ylijäämäinen.

Vuosikate (426 £/as) oli hyvin paljon edellisvuoden kaltainen ja se vastasi melko
tarkoin kunnan investointeja. Niinpä investointeja ei tarvinnut rahoittaa lainavaroin,
vaan kunnan lainamäärä jopa laski hieman.

Käyttötalousosa

Tammelan veroäyrin hinta on ollut maamme keskiarvoa alhaisempi, mutta vuodelle 2014
sitä päätettiin korottaa 18,5 prosentista 19,5 prosenttiin ja vaikutus oli 950 000 euroa.
Tehty päätös näyttäisi nyt oikeaan osuneelta ja hyvin ajoittuneelta varmistaen
ylijäØäisen tilinpäätöksen
Valtionosuudet olivat hyvällä tasolla, mutta v 2015 alkaen osuudet vähentyvät.

Sosiaalitoimen siirto Hyvinvointikuntayhtymään aiheutti sen, etteivät vuosien 2013 ja
2014 tuloslaskelmat ole suoraan vertailukelpoisia. Voidaan kuitenkin todeta, että
menokehitys pysyi hyvin hallinnassa myös viime vuonna. Näin vuosi 2014 toisti vuoden
2013 kulkua ja tilinpäätös oli olennaisesti talousarviota parempi.

D) Investoinnit

Kuten kuntataloudessa niin usein tapahtuu, toteutuneet investointimenot olivat
talousarviomäärärahoja pienemmät. Hämeen Ammattikorkeakoulun yhtiöittämiseen
liittynyt osakepääoman maksu oli vuoden 2014 suurin yksittäinen investointimeno.

E) Yh te e nvet o tavoi tteiden  toteu tumises ta

Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnanvaltuuston talousarviossa asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.

4. HENKILÖSTÖ

Kunnantalon henkilöstön ilmapiiri on ollut edelleen vaihteleva. Henkilöstöpolitiikkaan on
kiinnitetty huomiota tekemällä henkilöstöhallinnon muutos, jossa kunnanjohtaja johtaa
kunnan henkilöstöpolitiikkaa. Tarkastuslautakunta jää seuraamaan muutosvaikutuksia.
Työntekijöitä on edelleen kuultava työssä jaksamisen ja työmotivaation säilymiseksi.

5. KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tammelan kuntakonserni tarkoittaa peruskunnan ja kuntayhtymien lisäksi vuokra-
asuntoyhtiötä ja aluelämpöyhtiötä. Tarkastuslautakunta kuuli Koy Tammelan Vuokra-
asuntojen toimitusjohtajan selostuksen yhtiön toiminnasta.
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6. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KUNNANVALTUUSTOLLE

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kunnanhallituksen
laatiman Tammelan kunnan tilinpäätöksen vuodelta 2014 ja tilintarkastuskertomuksen
mukaisesti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2014 sekä merkitsee
tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

Tammelassa 11.5.2014

.-

i

uheenjohtaja

Miikka Leponiemi
jäsen

Susanna Vähä-Herttua Anne Y, jalo

varapuheenjohtaja varajäsen

Janne Ylitalo
jäsen


