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1.LAUTAKUNNAN TOIMINTA

A) Koknor ano

Kunnanvaltuusto on valinnut 19 .6.2017 toimikaudelle 2017-2020 tarkastuslautakuntaan seuraava jäsenet ja
varajäsenet:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Antti Alasentie, puheenjohtaja Jarkko Koivula
Taito Syrjälä, varapuheenjohtaja Heikki Sillanpää
Auli Rantanen Kristiina Liinaharja
Jenni Rauhaniemi Santra Rauhaniemi
Keijo Virtanen Mika Laine

Lautakunnan päätöksenteko on tapahtunut puheenjohtajan esittelystä. Puheenjohtaja on toiminut myös
päytäkirjanpitäjänä.

Tarkastuslautakunnan tehtävät on säädetty kuntalain 121 §:ssä. Lautakunnan tehtävänä on selvittää ovat-
ko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa sekä
onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta laatii arviointikertomuk-
sen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja huolehtii
tilintarkastuksen suorittamisesta.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tulee tarkastuslautakunnan arvioida talouden tasapaino-
tuksen toteutumista tilikaudella ja suunniteltuja toimia taloussuunnitelmakaudella.

Muita tehtäviä ovat luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita koskevan
sidonnaisuusrekisterin ylläpito. Lisäksi lautakunta valmistelee hallitukselle esitykset tehtäviään koskeviksi
hallintosäännän määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanvaltuusto valitsi 28.3. vuodelle 2019 tilintarkastusyhteisäksi BDO Audiator Oy:n. Päävastuullisena
tilintarkastajana on toiminut HT, JHT Juha Koponen, jota on avustanut tarkastaja Leena Ahonen.

Tilintarkastajaa on kuultu lautakunnassa tilintarkastuksen osalta. Tilintarkastaja on raportoinut lautakunnal-
le tarkastussuunnitelmansa toteutumisesta. Tilintarkastaja antoi lautakunnalle tarkastuksista väliraportin ja
tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä loppuraportin

Joulukuussa käynnistettiin kilpailutus tilintarkastuksesta vuosille 2020 ja 2021.

Lautakunta on kokoontunut vuoteen 2019 kohdistuvaa arviointia varten 8 kertaa. Lautakunta on valmistellut
työnsä järjestämiseksi arviointisuunnitelman toimikaudekseen 2017-2021. Lautakunnan arviointi perustuu
kunnanvaltuuston hyväksymään vuoden 2019 talousarvioon, kunnanhallituksen hyväksymään tilinpäätök-
seen, henkilästökertomukseen, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan tarkastusraportteihin ja tilintarkastus-
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kertomukseen . Kunnan toimintaan liittyviä arvioita ja palautetta lautakunnan jäsenet ovat saaneet myös
kuntalaisilta ja kunnan henkilästöltä.

Kokouksissa on kuultu lautakunnan jäsenten katsaukset seuranta-alueiden havainnoista . Lautakunnan jä-
senille on sovittu valtuustokaudeksi seuraavat seurantavastuualueet:
Alasentie Antti , kaikki lautakunnat ja hallinto
Syrjälä Taito , kaikki lautakunnat ja hallinto
Rantanen Auli, ympäristälautakunta
Rauhaniemi Jenni , sivistyslautakunta
Virtanen Keijo , tekninen lautakunta

Lautakunta on kuullut kokouksissaan seuraavia henkilöitä:

22.2. tilintarkastaja Juha Koponen , pääkirjanpitäjä Paula Pakkanen, kunnanhallituksen
puheenjohtaja Simo Pärssinen

29.3. tekninen johtaja Hannu Jalava, nuorisotyöntekijä Maria Valta
26.4. kunnanjohtaja Kalle Larsson
10.5. varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakso , sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen,

hallintosihteeri Petri Pakarimäki, kaavoittaja Miika Tuki
11.10. kunnanjohtaja Kalle Larsson , kunnanhallituksen puheenjohtaja Simo Pärssinen,

sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen
22.11. talonrakennusmestari Mika Suontausta , kunnanjohtaja Kalle Larsson

Lautakunta on tarkastusvuoden aikana tutustunut kunnan seuraaviin kohteisiin:

22.11. uusi kirjasto kunnantalolla , kirjastonjohtaja Soili Ojanen

Vuonna 2019 lautakunnan arvioinnin kohteena olivat Tammelan kunnan Vesi -huoltolaitos , vapaa-aika ja
kulttuuritoimi , tutustumiskäynnit kirjasto ja Liikunta -keskus . Kuulimme kunnan kiinteistöselvityksen ja var-
haiskasvatuksen tilanteen.

Jokioisten kunta järjesti tarkastuslautakuntien yhteisen tilaisuuden Paanan koululla syyskuussa 2019.

2. SELVITYKSET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUK-
SEN JOHDOSTA

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 27.5. pyytää kunnanhallitukselta kunta -lain mukaisen selvityksen
arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä . Kunnanvaltuusto hyväksyi 28.10. toimialojen antamat
selvitykset.

1. Tammelan kunnan rakennusjärjestys tulee päivittää mahdollisimman asukasmyönteiseksi lain sallimissa
puitteissa.
Toimialan selvitys :
Rakennusjärjestyksen päivittämisen aloittaminen valmistellaan kunnanhallitukseen päätettäväksi, mutta
ennen tätä käydään asiasta keskustelu seudullisen rakennusvalvonnan kanssa , sillä voisi myös olla tar-
peellista tehdä päivitystyä seudullisena, jolloin olisi mahdollista yhtenäistää viiden kunnan käytäntäjä seu-
dulliseksi kokonaisuudeksi.

2. Kuntalain säännöksiä on uusittu 2015, joten konserniohje tulee tarkistaa kuntalain säännösten mu-
kaiseksi.
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Toimialan selvitys :
Kuntalain säädösten muututtua on tarve päivittää kunnan konserniohje vastaamaan voimassa olevaa lain
säädäntää.
Konserniohje päivitetään vuoden 2019 loppuun mennessä.

3. Vuotovesien hallintaan tulee laatia toimenpideohjelma.
Toimialan selvitys :
Kunnan vesilaitoksen jätevesiviemärien vuotovesien määrä on suuruusluokaltaan 23 - 25 % . Kunnan vesi-
huoltoverkoston vuotovesiprosentti ei ole poikkeuksellisen suuri ja sen pienentämiseksi on tehty töitä vuo-
sien ajan . Suurin osa betoniviemäristä on sujutettu muoviputkella tai vastaavalla sukalla . Sujutuksen yhtey-
dessä on myös kaivojen kuntoon kiinnitetty huomiota ja selvät vuotopaikat korjattu . Myös vesijohto-
osuudet, joissa toistuvia vuotoja on esiintynyt , on suurimmaksi osaksi uusittu . Vesilaitos on tehnyt hankin-
tapäätöksen verkostonhallinta -ohjelmiston hankkimisesta.

4. Varhaiskasvatuksen uudistaminen aikatauluineen.
Toimialan selvitys :
Varhaiskasvatuksen organisaatiouudistus konkretisoituu valtuuston päätöksen mukaisesti 1.1.2020 alkaen.

3.  T A V O I T T E I DE N T U ( tU 1  UMI StN  AKV IUIN  11

Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntalain mukaisen Tammelan kunnan kuntastrategian kokouksessaan
9.11.2015 § 55. Strategiassa on päätetty Tammelan visiosta , arvoista ja poikkihallinnollista kehitysohjelmis-
ta. Tämä strategia luo strategiaperustan , jonka pohjalta Tammelan talousarviot ja taloussuunnitelmat val-
mistellaan.

Strategiaan sisältyvät valtuustokauden mittaiset poikkihallinnolliset kehitysohjelmat, joiden aihealueet ovat
seuraavat:

Ennaltaehkäisevät , oikea -aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut
Asiakas - ja tehtävälähtöiset palveluprosessit
Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys
Hyvinvoipa , motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö

Kunnanvaltuusto hyväksyi 27 .5. poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmat ja päätti huomi-
oida suunnitelmien toimenpide-ehdotukset talousarviosuunnittelussa vuosittaisen talousarvioraamin puit-
teissa.

Kehitysohjelmista on johdettu valtuustotasolla sitovat strategiset tavoitteet vuodelle 2019. Kunnan tilinpää-
töksessä 2019 on kattavasti esitetty ohjelmien hyötytavoitteet , toimenpiteet, kuvaus, mittarit ja toteutuma
2019.

Kunnanvaltuusto päätti 17 .12.2018 § 71 äänestyksen tuloksena äänin 21 -6, että koulukeskuksen tontille
rakennetaan yhtenäiskoulu vaihtoehdon 3 mukaan, jossa nykyiset koulurakennukset puretaan ja korvataan
OPS 2016 mukaisella uudisrakennuksella . Koulun keittiö toteutetaan keskuskeittiänä ja hankesuunnittelu
aloitetaan välittömästi.
Yhtenäiskoulun rakentamisasia on päätetty samassa kunnanvaltuuston kokouksessa , jossa on hyväksytty
kunnan talousarvio vuodelle 2019 . Talousarviossa ei ole mainintaa yhtenäiskoulusta investointikohteena
eikä talousarvioon ole merkitty hankkeen toteutukseen tarvittavaa määrärahaa yksilöitynä.
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Yhtenäiskoulun suunnitteluasiaa on käsitelty kunnanhallituksessa vuoden aikana 4 kertaa:16.9., 23.9.,
18.11. ja 16.12. Kunnanhallituksen päätöksenteko yhtenäiskoulun suunnitteluasiassa ei kaikilta osin ole ol-
lut hyvän hallintotavan mukaista.
Kunnanhallitus on 20.1.2020 tehnyt päätöksen arkkitehtisuunnittelun aloittamisesta, rakentamisaikataulus-
ta, oppilasmitoituksesta ja rakennustoimikunnasta.
Kunnanhallitus päätti 17.2.2020 kilpailuttaa arkkitehti-ja pääsuunnittelijan hankinnan.

Kunnanvaltuusto päätti 23.9., että lapsivaikutusten arviointi tyämenetelmänä otetaan käyttöön vähintään
lautakuntatasoisissa päätöksissä viranhaltijan harkinnan mukaan 1.1.2020 alkaen.

Kunnan vetovoima ja tunnettavuus on kertomusvuonna edelleen parantunut. Tällä ei kuitenkaan ole ollut
vaikutusta kunnan asukasluvun saamiseksi takaisin nousu-uralle.

Strategian keskeisiä tavoitteita ovat mm. kunnan asukasluvun nostaminen ja elinkeinoelämän vahvistami-

nen.

Strategia ei toteutunut asukasluvun nostamisen osalta. Asukasluku laski edelleen ja oli vuoden lopussa
6018. Asukasluvun vähennys oli 63 asukasta. Vuonna 2008 asukkaita oli vielä 6669.

Elinkeinokehittäjän siirryttyä toiseen tehtävään päätti kunnanhallitus 19.8. hankkia alkavien, olemassa ole-
vien ja lopettavien yritysten neuvontapalvelut Forssan Yrityskehitys Oy:ltä 1.9. alkaen.

Vuoden lopussa kunnan työttömyysprosentti oli 7,5 (6,9 % 2018), joka oli seutukunnan alhaisin.

Kunta on myynyt kertomusvuoden aikana vain kaksi omakotitonttia, vuonna 2018 myytiin 7 tonttia. Yksityi-
sen rakennuttajan toimesta 2 valmistui 7 huoneistoa käsittävä rivitalokiinteistö Killinkallion alueelle.

Rakennusmaa-alueista käytiin ostoneuvotteluja. Kydön asuntoalueen vierestä saatiin ostettua n. 2 hehtaa-
rin suuruinen alue. Ostetulle alueelle on aloitettu rakennuskaavan laatiminen, jossa osoitetaan 9 uutta ra-
kennuspaikkaa pientaloille.

Tavoitteena ollut vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö -tavoite toteutui vain osittain.
Henkilötietojen hallintajärjestelmän hankintaa ei valmisteltu, vaikka kunnassa vuodesta 1996 käytössä ol-
leen palkkahallintaohjelmiston tuki päättyy syyskuussa 2020.

Palkkahallinnon ulkoistamisesta on käynnistetty tarjouskilpailu vasta keväällä 2020, joten hankinnalla on jo
kiire.

Mitkä ovat ne keinot, joilla Tammelasta saadaan jälleen houkutteleva työ- ja asuinkunta? Mikä on henkilös-
tön vaihtuvuuden merkitys ja vaikutus kunnan toiminnan tuloksellisuuteen? Mikä on hankintaosaamisen ta-
so kuntahallinnossa ja päätöksenteossa?

S C l I d V U I I I C C I 121 utuminen

Hallintojohtajan siirryttyä alkuvuodesta toisen kunnan palvelukseen yritettiin virkaa täyttää keväällä siinä
onnistumatta.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 25.11. päivitetyn kunnan hallintosäännön. Päivitysten perusteena oli mm. laki-
muutokset ja tehdyt päätökset:
- varhaiskasvatuksen organisaatiouudistus (kvalt 27.5.2019 § 36)
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- siirtyminen seudulliseen rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun (kvalt 12.11.2018 § 60), rakennus-
tarkastajan (kvalt 28.1.2019 § 5) ja ympäristösihteerin virkojen lakkauttamiet (kvalt 28.1.2019 § 4),
- kunnankamreerin viran lakkauttaminen (kvalt 19.06.2017 § 55),
- tiejaoston lakkauttaminen, koska yksityistielain (560/2018) muutoksen vuoksi tiekuntien yksityistielain mu-
kaiset tehtävät lakkaavat 31.12.2019.
sekä
- siirretty hallintojohtajan ratkaisuvaltaan kuuluvat asiat kunnanjohtajalle.

Kunnantalon henkilästältä saadun palautteen mukaan muutokset hallinto -organisaatiossa ovat aiheuttaneet
enemmän negatiivista kuin myönteistä palautetta. Tiedonkulussa koetaan myös olevan suuria ongelmia.

Sosiaali - ja terveystoimen siirtyminen Forssan Seudun Hyvinvointikunta -yhtymään on edelleen vaikeuttanut
jonkin verran kunnan edunvalvontaa . Kunnan edunvalvonta edellyttää vastuullista osallistumista päätök-
sentekoon ja informaation tuomista kunnan luottamushenkilöille . Kunnanhallituksen tai -valtuuston tulisi
konserniohjeen säännösten perusteella kuulla kokouksissaan FSHKY:n johtavia viranhaltioita vuosittain.

Ruisluodon Kertun Kammarin toiminnan lakkauttamiseen liittyen käytiin YT-neuvottelut , joiden lopputulok-
sena kaikille 6 henkilölle tullaan osoittamaan työtehtäviä toisaalta.

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu ovat siirtyneet 1.1.2019 seutukunnallisesti Forssaan , viranhaltijoi-
den työskennellessä Forssasta käsin . Tämä asia on luonnollisesti esillä monissa lautakunnan kokouksissa.
Pääsääntöisesti viranhaltijoiden valmistelu on ollut hyvää, päätäsehdotuksia on voitu hyväksyä hyvässä
hengessä.
Rakennuslupia myönnetty kertomusvuonna 133, poikkeamislupia 4, maa-aineslupia, ympäristölupia 2.
Kokoukset sujuneet edelleen hyvin ja ajallisesti maltillisina , jäsenten tietopohja on kasvanut ajan myötä.
Varahenkiläitä ollut paikalla jonkin verran.
Vapautusanomuksia liittyen vesi-ja viemärijohtoverkostoihin ollut esillä varsinkin alkuvuodesta 2019.

Peruskoulujen toiminta on jatkunut entiseen tapaan poikkeuksena v. 2019 loppuneet Kaukjärven ja Letkun
koulut. Lautakuntaa paljon työllistänyt kouluverkon uudistus etenee, tosin hitaasti. Varhaiskasvatuksen or-
ganisaatiouudistus alkaa 1 .1.2020. Lapsimäärän väheneminen vaatii edelleen sopeuttamistoimia sivistys-
toimessa . Lautakunnassa on puollettu nuorisovaltuutettujen puheoikeutta päätöksenteossa , joka toimeen-
pannaan v. 2020. Uudet, hienot ja monipuoliset kirjastotilat otettiin käyttöön syksyllä 2019. Manttaalin tilo-
jen käytön tehostamista valmistelemaan on perustettu työryhmä, jonka esityksen on määrä valmistua
vuonna 2020.

Kirjaston osalta osoittautui erinomaiseksi toimintamuodoksi kumppanuuspöytämalli kunnan päätöksenteos-

sa.

Lautakunnan työskentely on parantunut, ilmapiiri on hyvä ja kokoukset ovat keskustelevia, joskin tästä
syystä edelleen turhan pitkiä.

Vesilaitoksen merkittävä investointihanke oli rantavesijohdon saneeraus. Vuonna 2018 aloitettu saneeraus-
työ jatkui keväällä 2019.
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Yksityisteille myönnettiin avustuksia vain 55 .000 euroa , edellisenä vuotena 150.644,23 euroa.

Pumpatun käyttöveden kokonaismäärä oli 298.284 m3:ä, jossa vähennystä edelliseen vuoteen n. 18.600
m3:ä. Laskutettu vesimäärä 298.284 m3:ä. Vuoto-vesiprosentti oli 2,5 %, edellisenä vuotena 5 %.

Forssaan pumpatun jäteveden määrä oli 260.335 m3:ä, lisäystä edelliseen vuoteen n. 26.500 m3:ä. Lasku-
tettu jätevesimäärä oli 185.456 m3:ä. Viemärien vuotovesiprosentti oli n. 29 %, edellisenä vuotena n. 23 %.
Yhteenveto lautakuntien toiminnasta

Lautakuntien toiminta on pääosin vakiintunut valtuustokauden edetessä. Kokouksissa ei ole ilmennyt suu-
rempia päätöksentekoon liittyviä ongelmia. Sisäisessä tiedonkulussa toivotaan avoimuutta. Varajäsenten
kutsumisessa on edelleen lautakuntakohtaisia ongelmia.

Odotusarvot vuodelle 2019 olivat talouden osalta Tammelassa hyvin alavireisiä. Talousarviota laadittaessa
uumoiltiin suurta 1.453.008 euron alijäämää. Vuoden mittaan tilanne näytti vieläkin huonommalta, kun ta-
lousarvion muutokset olivat menoja lisääviä, joten joulukuussa ennakoitiin 2.203.008 euroa alijäämää. Lop-
putulos oli hieman parempi eli tilinpäätös osoitti 2.112.095 euroa alijämää. Asiaa ei paljon pehmennä, että
viime vuosi taisi olla huonoin koko Suomen kuntatalouden historiassa.

Käyttötalouden suuresta alijäämäisyydestä huolimatta yhtenäiskoulun rakentamiseen oli talousarviossa
tehty suuri määrärahavaraus. Kun tämä hanke kuitenkin viivästyi -ja siinä ollaan vieläkin suunnitteluvai-
heessa - kunnan investointimenot jäivät vähäisiksi. Rahavirta oli - 1.608.030 euroa. Uutta rahalaitos-lainaa
otettiin 2.173.006 euroa, sillä maksuvalmiutta vahvistettiin puolella miljoonalla eurolla.

Tammelan kunnan lainamäärä on ollut huomattavan alhainen muihin Suomen kuntiin verrattuna. Näin on
edelleen, vaikka kunnan lainamäärä kasvoikin 28 % asukasta kohti laskettuna.

Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat hieman edellisestä vuodesta, mikä ei lainkaan riittänyt kattamaan
menojen voimakasta nousua (+ 5,8 %). Kunnan tulot eivät riittäneet kattamaan edes käyttötalouden meno-
ja, kuten - 606.900 euroa alijäämäinen vuosikate osoittaa. Investoinnit jouduttiin kattamaan lainanotolla -
ja lisäksi jouduttiin lainoittamaan negatiivinen vuosikate eli syämävelka.

Perinteiseen tapaan monien investointihankkeiden toteutus siirtyi seuraaviin vuosiin ja investointeihin
myännetyistä määrärahoista käytettiin vain 29 %. Näkyvin investointi oli uusien tilojen saneeraaminen kir-
jastolle kunnanviraston ensimmäiseen kerrokseen.

Vaikka vuoden 2020 talousarvio on ylioptimistinen verrattuna vuoden 2019 tilinpäätökseen, sekin johtaa ali-
jäämäiseen tilinpäätökseen keväällä 2021. Ennalta arvaamaton koronaepidemia tulee heikentämään myös
Tammelan kunnan taloutta. Tässä vaiheessa ei ole riittäviä edellytyksiä arvioida, millaista tilinpäätöstä vuo-
delta 2020 tullaan keväällä 2021 käsittelemään. Mitä ilmeisintä kuitenkin on, että vuosikate tulee pysymään
negatiivisena myös vuonna 2020.
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Tarkastuslautakunta toteaa , että kunnanvaltuuston talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet eli hyötytavoitteet ovat suurelta osin toteutuneet.

Kunnan henkilöstön lukumäärä oli vuoden lopussa 237 (245 v. 2018) ja työvoiman kokonaiskustannukset
10,052 milj . euroa (10,03 milj. euroa v . 2018).

Henkilöstäkertomuksesta 2019 saa todella kattavasti tietoa kunnan henkilöstö -voimavaroista , henkilöstön
kehittämistoimenpiteistä , henkilöstön toiminta- ja aikaansaannoskykyrakenteesta ja sitovuudesta sekä hen-
kilästäjohtamisen tulosten vaikutuksista.

Tammelan kuntakonserniin kuuluu kaksi tytäryhtiötä, kunnan 100 prosenttisesti omistama KOY Tammelan
Vuokra-asunnot, 50 prosenttisesti omistama Tammelan Aluelämpö Oy sekä viisi kuntayhtymää.

Tarkastuslautakunnan toimenpide-ehdotuksen perusteella on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.11. uuden
konserniohjeen voimaan tulevaksi 1.1.2020 lukien. Samalla valtuusto on edellyttänyt tytäryhtiäiden hyväk-
syvän konserniohjeen yhtiötä sitovaksi vuoden 2020 yhtiäkokouksessaan.

Konserniohjauksen merkitys korostuu, koska kunta on taannut vuokrataloyhtiönsä lainoja 4,2 miljoonalla
eurolla.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja toimii jäsenenä Forssan Seudun hyvinvointikuntayhtymän tarkastus-
lautakunnassa.

Kunnanvaltuusto on 23.4.2018 tehnyt päätökset kunnan talouden tasapainottamisesta vuosille 2018-2020
liittyen mm. kunnan kouluverkkoon.

Kunnanhallitus päätti 7 .5.2018 § 110 perustaa taloustoimikunnan . Kunnan strategian alaisessa poikkihal-
linnollisessa kehittämisohjelmassa Asiakas- ja tehtävälähtäiset palveluprosessit toimenpiteenä päätettiin ta-
loustoimikunnan perustamisesta. Lisäksi vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto
uudisti päätöksen taloustoimikunnan perustamisesta . Myös talouden tasapainotusohjelman 2018-2020 kä-
sittelyn eri vaiheissa nousi esiin talous toimikunnan perustaminen kunnan talouden poliittisen valmistelun ja
ohjauksen työskentely foorumiksi.

Taloustoimikunnan tehtävänä on osallistua kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja reunaehtojen mukai-
sesti vuosien 2019 ja 2020 talousarvioiden valmisteluun.

Taloustoimikunta on kokoontunut vuoden aikana 7 kertaa. Toimikunta on mm. 11.2. käsitellyt kunnan
omaisuuden myyntiä ja päättänyt , ettei metsäpalstoja tässä yhteydessä valmistella myyntiin.

Toimikunta ei vuoden aikana saanut aikaan esitystään kunnanhallituksefe talouden tasapainotustoimista
vuonna 2019 -2020, tasapainotustulos oli 0 euroa.
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Asukasmäärän , verotulojen ia valtionosuuksien edelleen pienentyessä kunnan tulee tehdä vaikeitakin so-
peuttamispäätöksiä kuntarakenteisiin , jotta kunnan nyt vuodesta toiseen alijäämäinen talous saadaan ta-
sapainoon. Kunnan talous ei kestä enää kovinkaan montaa aliiäämäistä toimintavuotta.

Kuntalain 84 §:ssä on säännökset laissa tarkoitettujen luottamushenkiläiden ja viranhaltijoiden on sidonnai-
suusilmoitusten antamisesta tarkastuslautakunnalle.

Lautakunta on kokouksessaan 13.5. esittänyt sidonnaisuusilmoitukset kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta odottaa kunnanhallitukselta selvitystä seuraavista havainnoinnista:

1. Miten kunta on onnistunut kunnan hankintojen kilpailutuksessa?

2. Mitkä ovat kunnan alijäämäisen talouden tasapainotustoimenpiteet?

3. Miten voidaan vahvistaa kunnan hallinto - ja talousosaamista päätöksenteon tueksi?

4. Milloin kuntaan laaditaan päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavat hyvän hal-
linnon periaatteet?

9. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KUNNANVALTUUSTOLLE

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2019 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää,
että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että
ne voidaan käsitellä syys - tai lokakuussa pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa.

Tamrhela sa 25.5.2020
? /1f
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