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1 TARKASTUSTOIMINNAN JA ARVIOINNIN TOTEUTUKSEN KUVAUS 

1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja 

kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla; 

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan ta-
loussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 

4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja 

saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksik-

si sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallinto-

säännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteen-

sovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä. 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arvioin-

tikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa ti-

linpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään 

selvityksiä arvioinnin tuloksista. 

 

Hallintosäännön 9 luvussa määritellään kunnan ulkoinen tarkastus.  
78 §:ssä on määritelty: 
 
Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on: 

1) seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurat-
tava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilin-
tarkastuksen kehittämiseksi. 

2) huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollista-
va tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttä-
mässä laajuudessa sekä 

3) tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkas-
tuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla  

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa 

toukokuun loppuun mennessä. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta 

voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida 

tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista. 
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1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano, arviointisuunnitelma 2021–2024 ja työ-
ohjelma 2021 

Hallintosäännön 2 luvun 8 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto va-

litsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla 

valtuutettuja, jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

Kunnanvaltuuston valitsemina jäseninä ja henkilökohtaisina varajäseninä ovat tilikaudella toimi-

neet seuraavat henkilöt: 

 

Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet: 

Asta Väisänen, puheenjohtaja Sanna Väisänen 

Tapio Hasa, varapuheenjohtaja Petri Miikki 

Erkki Kumpula Pertti Siikavirta 

Kaarina Lohiniva Salme Ylävaara 

Tuula Parikka Merja Rautio 

 

 

Kunnanvaltuuston valitsemana tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab, vastuullisena tilin-

tarkastajana Juha Väärälä JHT, KHT. Tilintarkastaja on ollut tarkastuslautakunnan sihteeri ja hän 

avustanut suunnitelman, työohjelman ja arviointikertomuksen tekemisessä. 

Tarkastuslautakunnan arviointityön painopistealueena vuonna 2021 oli kunnanhallitus. 

Kunnanhallitukselta arvioitiin taloutta, elinkeinotoimea, investointeja, väestörakennetta ja sen 

kehitystä sekä maahanmuuttoa. 

Vuoden 2021 järjestäytymiskokouksessaan tarkastuslautakunnan jäsenet arvioivat omia esteel-

lisyyksiään. Tuula Parikka ilmoitti olevansa perusturvalautakunnan varajäsen. Tapio Hasa ilmoitti 

olevansa Kiinteistötoimen uskottumies sekä Ainiovaaran Kiinteistöt Oy:n hallituksen jäsen. Erkki 

Kumpula jääväsi itsensä sivistystoimen asioiden arvioinnista ja Kaarina Lohiniva teknisentoimen 

asioista. 
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Tarkastuslautakunnan työohjelma  

Kokousaika: Arvioitavat asiat: Arviointimenetelmä: 

21.10.2021  
klo 9.00 
 
 

Kauden suunnittelua: 
Tarkastuslautakunnan työohjelma 
Tilintarkastajan työohjelma  
Sidonnaisuusrekisteri 
Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma 
Tarkastuslautakunnan talousarvio 2022 

 
 
 
 

20.12.2021 
klo 9.00 
 

Perusturva 
Sivistystoimi 
Kunnan ajankohtaiset asiat 

Haastattelut: 
- perusturvajohtaja Eija Lampela 
- tekninen johtaja Jarmo Jaako 
- sivistysjohtaja Hanna Lintupuro 
- kunnanjohtaja Maija Pihlajamäki 
 

1.2.2022 
klo 9.00 
 

Terveyspalvelut 
Perusturva 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri 

Haastattelut: 
-vastaava lääkäri Kari Askonen 
- perusturvajohtaja Eija Lampela 
- hallintojohtaja Erika Kauvosaari 

15.3.2022 
klo 9.00 

Kunnan ajankohtaiset asiat 
Perusturva 
Vesper-Koti 
Hammashoidon talous 

Haastattelut: 
- perusturvajohtaja Eija Lampela 
- kunnanjohtaja Maija Pihlajamäki 
- lähihoitaja Jenni Torkell 
- vastaava hammaslääkäri Terttu Pieti 

27.4.2022 
klo 15.30 

Kunnan talous 
Sidonnaisuusilmoitukset 

Haastattelut: 
- hallintojohtaja Erika Kauvosaari 

1.6.2022, klo 
14.00 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittely 
Arviointikertomus 2021 
 

 

9.6.2022, klo 
14.00 

Arviointikertomus 2021 
Tilintarkastuskertomus 2021 

 

 

 

 

2 VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY 

Valtuusto on 28.6.2021 käsitellyt vuoden 2020 arviointikertomuksen merkiten sen tiedoksi ja 

edellyttäen, että kunnanhallitus ja lautakunnat käsittelevät arviointikertomuksen ja antavat sel-

vitykset alkusyksyn kokouksessa toimenpiteistä mihin ne ryhtyvät arviointikertomuksessa esitet-

tyjen asioiden osalta. Kunnanhallitus ja lautakunnat ovat käsitelleet arviointikertomuksen ja an-

taneet selvitykset. 
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3 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 

3.1 Talousarvion sitovuus ja tavoitteiden toteutuminen 

Valtuusto päätti vuoden 2021 talousarviosta 7.12.2020. Talousarviossa sitovat kokonaisuudet 

ovat:  

 käyttötalousosa 
o tulosalueen toimintakate 
o talousarvioon sitoviksi merkityt toiminnalliset tavoitteet 

 tuloslaskelmaosa 
o tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden saavuttamista mittaa-

vat tunnusluvut talousarviosta 
 toimintatuotot / toimintakulut 24,7 % 
 Vuosikate / poistot 72 % 
 Asukasmäärä 3809 
 Verotulot € / asukas 3 374 
 Valtionosuudet € / asukas 5 122 

 Investointiosa 
o hankekohtainen meno ja tulo 

 Rahoitusosa 
o lainan nosto-oikeudet (pitkäaikaisten lainojen lisäys) 

 henkilöstösuunnitelma 
o talousarviovuosi (kokonaishenkilömäärä)  

Kunnanvaltuusto päättää toimien ja virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta 
ja virkanimikkeiden muuttamisesta (hallintosääntö 50 §) 

 
 

 
Valtuustoon nähden sitovien toimintakatteiden toteumat 
 

 Käyttötalouden toteuma 
 
               

Käyttötalousosa 

TA 2021 Toteuma 
2021 

Poikkeama Toteuma % 

  

Keskusvaalilautakunta -12 -8 -3 71,57 

Tarkastuslautakunta -19 -18 -1 94,77 

Kunnanhallitus -1 733 -1 790 57 103,28 

Perusturvalautakunta -16 423 -15 741 -732 96,77 

Erikoissairaanhoito -6 200 -6 149 -51 99,17 

Sivistyslautakunta -7 214 -6 941 -274 96,21 

Tekninen lautakunta -490 -598 108 121,96 

Käyttötalousosa yhteensä -32 092 -31 247 845 97,37 

  
Hallintokuntatasolla toimintakatteen ylityksiä oli kunnanhallituksella sekä teknisellä lau-
takunnalla. 
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Tulosaluekohtaisia määrärahan ylityksiä tai tuloarvion alituksia oli seuraavasti: 

 
Tulosaluekohtaisten määrärahojen ylityk-
set ja alitukset 

Poikkeama € Toteuma % 

Kunnanhallitus 56 913 103,28 % 

Perusturvalautakunta -731 726 96,77 % 

Perusturvan hallinto 34 181 110,04 % 

Vanhustyö -182 143 97,11 % 

Sosiaalipalvelut 160 103 103,78 % 

Terveyskeskuspalvelut -720 780 86,46 % 

Ympäristöterveyden huolto 28 244 113,28 % 

Sivistyslautakunta -273 406 96,21 % 

Sivistyslautakunnan hallinto 76 074 176,74 % 

Perusopetus -66 327 98,32 % 

Varhaiskasvatus -213 976 87,71 % 

Meän opisto -60 992 86,41 % 

Tekninen lautakunta 107 789 121,98 % 

Tekninen hallinto -54 585 93,86 % 

Kiinteistötoimi -107 479 53,71 % 

Ravitsemis-, siivous- ja pesulapalv. -12 892 81,97 % 

Liiketoimi -36 596 85,88 % 

 
Prosenttiosuudet erottavat yläosan talousarviotietoihin, sillä tässä on viimevuoden 
mukaisesti käytetty vuoden 2022 talousarviossa esitetyt TA2021 luvut alkuperäisen 
talousarvion mukaan.  
 
Tuloslaskelmaosan toteutuma 
 

Tavoite 
2021 

Toteuma  
2021 

2020 

Toimintatuotot/toimintakulut % 24,7  32,4  32,5 

Vuosikate/poistot % 72  175,9  153,7 

Vuosikate €/asukas 283 647,5  578,16  

Asukasmäärä 3 809  3 832 3 918 

Verotulot €/asukas 3 374  3 523,05  3 216,81  

Valtionosuudet €/asukas 5 122   5 251,0  5 144,0 

Verotulot/valtionosuudet 65,9  67,1  62,09  

 
 

Tavoitteet saavutettiin olennaisilta osin. 
 

 Investoinnit 
 
Investoinnit toteutuivat noin 71 %:sti. Suurimmat investoinnit olivat päiväkoti 1 839 843 €, Aa-
vasaksan alueen kehittäminen 187 150 €, Peruskoulun perusparannus 346 400 €, Nuorisotalon 
vesikaton ja ikkunoiden saneeraus 228 779 €, Vesi- ja viemärilaitos 114 348 €, Aavasaksan kaa-
va-alue 79 159 € 

 



 

 
 

8 
 

YLITORNION KUNTA 

Tarkastuslautakunta 
2021–2024 

 Rahoitus 

Rahoitusosassa oli mittarina lainannosto-oikeudet. Kunta on nostanut tilikaudella 2021 3 mil-

joonan euron lainan päiväkoti-investointia varten. Talousarviossa 2021 arvioitu lainatarve oli 3,5 

miljoonaa euroa, josta lainannostopäätös on tehty valtuuston kokouksessa 22.6.2020 §7 ja kun-

nanhallituksessa 29.6.2020 §108.  

3.2 Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden / talousarvion toteutuminen 

Talousarvion runkona on Ylitornion kuntastrategia. Strategian sisältö on vähintään vaalikausit-

tain tarkistettava ja se on pidettävä kuntalain mukaan yleisesti nähtävillä kunnan tietoverkossa. 

Tavoitteen pääasiat on esitetty nelikenttänä:  

 Missä met olemma hyviä 

 Näitä met parannamma 

 Meän mahollisuuet 

 Meän uhkakuvat 

Strategiassa on esitetty kunnan arvot ja painopistealueet.  

Painopistealueita ovat:  
1) kuntalainen ja palvelut 
2) elinvoima ja yrittäjyys 
3) yhteisöllisyys ja osallisuus 
4) talous ja henkilöstö 

Palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet on määritelty strategian painopisteiden mukaisesti. 

Asetetuille tavoitteille on määritelty mittarit, joiden toteutumat kuvataan tilinpäätöksessä. Ko-

rona-epidemian takia asetetut tavoitteet saavutettiin vain osittain. 

 

4 TARKASTUSLAUTAKUNNAN MUUT HAVAINNOT JA ARVIOINNIT  

4.1 Kunnanhallitus 

Tarkastuslautakunta on nostanut huomioksi sähköisen arkistoinnin sekä ohjelmien käyttöönotto 

on takerrellut.  Lisäksi on huomattu, että talousmittarit puuttuvat kokonaan. 

Työllistämisessä- ja henkilöstössä on ollut vajautta, mutta sosiaali- työllistäminen on osittain to-

teutunut.  

Henkilöstöä tulisi rekrytoida lisää. Koronan vaikutukset on myös nostettu kunnanhallituksen 

osalta huomioihin. 

4.2 Elinkeinotoimi 

Elinkeinotoimen toiminnan painopistealueena olivat elinkeinotoimintaa tukeva koulutustoimin-

ta sekä elinkeinotoiminnan tukeminen. Elinkeinotoiminnan tukemisen toimenpiteenä oli järjes-

tää toimitiloja tarvitseville vuokraamalla tai myymällä. Arviointikriteereinä toimivat osallistuvat 

yrittäjät. Tavoite oli tältä osin toteutunut ja yrittäjät olivat tyytyväisiä kunnan tarjoamiin palve-

luihin. Tästä kertoo mm. se, että Ylitornion kunta sijoittui ensimmäiseksi Lapin kuntien yrittäjiä 

koskevassa kyselyssä missä kysyttiin yrittäjien arviota oman kunnan elinkeinopolitiikan tilasta. 
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Elinkeinotoimintaa tukevan koulutustoiminnan toimenpiteenä oli myyntipalvelukurssit. Arvioin-

tikriteerinä toimi koulutusmäärät- ja kurssit. Koulutustarjonta on vastannut kysyntään, joten 

tämäkin tavoite on toteutunut. 

4.3 Perusturva 

Perusturvan haasteena on ollut henkilöstön rekrytointi sekä sijaisten saatavuudessa ollut on-

gelmia. Covid19-pandemian vuoksi valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet eivät ole kai-

kin osin toteutuneet (esim. työkierto). Palveluasumisen paikat eivät riitä henkilökuntavajeen 

vuoksi.  

Tarkastuslautakunta pyytää selvityksen palveluasumisen palvelusetelillä maksavien asiakkaiden 

laskutuksesta.  

Miksi laskutus ei ole tapahtunut ajoissa vuoden 2021 aikana? 

4.4 Sivistystoimi 

Korona vaikeutti sivistyksen toimintavuotta toiseksi eniten kuntasektorilla. Kouluissa etäopetus 

sekä vapaa-ajan, nuorisopuolen, kirjaston ja Meän opiston kerhojen, tapahtumien ja opetuksen 

tauottamisia ja peruuntumisia.   

Hallinto   

Budjetin ylitys johtui pääsääntöisesti kotouttamisen valtionapujen vähenemisestä (kotouttami-

nen kirjattu sivistyksen hallintoon.) Pakolaisten osalta tavoitteiden toteutumisesta ei ole saata-

villa numeraalista tulosta esim. työllistymisestä tai suomen kielen hallinnan oppimisesta.  

Johtavan lääkärin haastattelussa tuli esille esim. sairastavuus suhteessa kantaväestöön. 

Perusopetus                     

Perusopetuksessa talousarvion tavoitteisiin päästiin hyvin siitä huolimatta, että perusopetuksen 

kiinteät kustannukset, joihin oppilasmäärä ei vaikuta, ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Korona ja 

pätevän henkilökunnan saatavuus eivät helpottaneet tavoitteeseen pääsemistä.  

Varhaiskasvatus                   

Uusi Aava Peikon päiväkoti saatiin avattua syksyllä. Lyhennykset alkavat vasta 2022. Varhaiskas-

vatuksessa tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti hyvin tai osittain.  Kaikkia turvallisuussuunni-

telmia ei kuitenkaan saatu päivitettyä vuonna 2021. 

Keskiasteen koulut               

Kunnassa on edelleen pystytty säilyttämään oma lukio ja tähän tulisi myös tulevaisuudessa pyr-

kiä. 

Tornion laakson kirjasto          

Koronasta huolimatta omatoimikirjasto saatiin toimimaan sekä Ylitorniolla, että Pellossa. 

Meän opisto                            

Meän opisto toimii Pellon kanssa yhdessä. Meän opisto on Saanut opintoseteliavustusta työllis-

tymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen muiden Lapin opistopiirien kanssa. Hanketta hal-
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linnoi Tornion opisto. Omana yhteistyökumppanina on Ylitornion vankila. Meän opisto järjestää 

myös luku- ja kirjoitustaidon opetusta maahanmuuttajille.  

Onko vankilayhteistyöstä tullut nettotappiota? 

Vapaa-ajan toimi                          

Vapaa-ajan toimi on hakenut ja saanut AVI:lta hankeavustusta sekä koulunuorisotyöhön, että 

luonto- ja virkistysalueiden kehittämiseen. On pyritty järjestämään ja parantamaan se-

kä puitteita sekä kerhoja ja tapahtumia. 

 

4.5 Tekninen toimi ja tytäryhtiöt 

Annikki Kariniemi-seura tehnyt 17.6.2019 aloitteen Annikin (Annikki Kariniemi) puistosta kunta-

keskuksessa sijaitsevalle torialueelle (Katajantorille). Kirjallisuusseura esitti, että em. hanketta 

valmistelemaan perustettaisiin suunnitteluryhmä. 

Perustettu suunnitteluryhmä oli Jarmo Jaakon kertoman mukaan kokoontunut, mutta yhdestä-

kään toimikunnan kokouksesta ei ole laadittu kirjallista muistiota taikka pöytäkirjaa.  Katajanto-

ri-hankkeesta oli laadittu arkkitehtitoimisto Kallon toteuttama rakennussuunnitelma, jonka kus-

tannusarvio n. 200 000 euroa.  Hanketta ollaan toteuttamassa kuluvan kesän aikana. 

Tarkastuslautakunnan mielestä edellä mainittu toiminta ei ole hyvää hallintoa.  Toimintatapaa 

tulisi muuttaa siten, että esim. tarkastuslautakunta voi tarkastaa toimintaa kirjallisten doku-

menttien pohjalta.  

Teknisen toimen tarkastusta ei voitu kaikilta osin suorittaa vuodelta 2021, koska teknisen toi-

men asioiden valmistelua ja päätöksentekoa ei ole kirjattu hyvän hallinnon edellyttämällä taval-

la. Tarkastuslautakunta edellyttää, että työryhmät pitävät pöytäkirjaa/muistiota kokouksistaan. 

Ainiovaaran Kiinteistöt Oy 

Ainiovaaran Kiinteistöt Oy:n toiminta-ajatuksena on tarjota kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja 

turvalliselta ja luonnonläheiseltä alueelta lähinnä kuntakeskuksen välittömästä läheisyydestä, 

mutta myös sivukyliltä asunnon tarvitsijoille.  

Yhtiön vuokrattavien asuntojen määrä on kertomusvuoden lopussa 218 kpl. Tyhjiä asuntoja on 

vuoden lopussa 52. Meijerin ylätalossa on vielä yksi asunto käytössä. Vuonna 2021 on tehty Jo-

kirannan rivitaloihin Kaulinrannassa vesikattoremontti. Niuron asuntolan ja Käpylänpuisto II 

saunatilat on myös uusittu.  

Yhtiön tilintarkastuksessa on havaittu, että kunnalla on saamista tytäryh-

tiö Ainiovaaran Kiinteistöt Oy:ltä yhteensä 603.918,34 euroa. Vanhimmat saamiset ovat vuodel-

ta 2019 ja kaiken kaikkiaan yli vuoden vanhoja saamisia on 320.499,38 euroa. Saamisista noin 

80 % liittyy teknisen toimen myyntisaamisiin. 

Lisäksi tarkastuksessa kävi ilmi, että kunnan ja tytäryhtiön väliset tapahtumat eivät perustu so-

pimuksiin, eikä hinnoittelun tueksi saatu yksityiskohtaisia laskelmia, joihin laskutuksen perus-

teet olisi johdettavissa. 
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Tarkastuslautakunta suosittelee kiinnittämään huomiota saamisten kotiutumiseen sekä siihen, 

että veloista laaditaan tarvittaessa velkakirjat. Lisäksi suosittelemme, että kunnan ja yhtiön väli-

sistä liiketoimista tehtäisi sopimukset, joiden perusteella kunta laskuttaa yhtiötä. 

Alkkulan Aluelämpö Oy 

Uuden lämpölaitoksen valmistuttua syksyllä 2020 on vuoden 2021 tavoitteena hyötysuhteen 

parantaminen ja sen seuraaminen. Kaukolämpöverkostoa jatketaan ainoastaan taloliittymien 

osalta, mikäli tulee uusia kuluttajia.  

Vuosi 2021 oli yhtiön 37. toimintavuosi. Kirkonkylän uudesta lämpökeskuksesta tuotettiin lämpö 

koko verkostoon. Nuotiorannan lämpökeskus toimi vain varavoimakoneena. Varavoimakoneelle 

ei ollut käyttötarvetta vuoden 2021 aikana. Polttoaineina käytettiin 97 % turvetta, 2 % öljyä ja 1 

% haketta. Uuden lämpölaitoksen valmistuttua kokonaishyötysuhde ei ole parantunut niin pal-

joa, kuin suunnitteluvaiheessa oletettiin. Kaukolämpöverkostoon tuli uusia liittyjiä vuoden aika-

na 2 ja käytön lopetti 1. Kuluttajia verkostossa oli vuoden lopussa 195 kpl ja lämmitettäviä ra-

kennuskuutioita yhteensä 323 782 m³. Toimintavuoden aikana hallitus piti viisi kokousta. 

Muut kysymykset / havainnot: 

Tarkastuslautakunta kysyy kaikilta hallintokunnilta, että miten asiakaspalautetta pyydetään pal-

velujen käyttäjiltä? 

Tarkastuslautakunta toivoo, että kunta laatisi erillisen henkilöstökertomuksen vuosittain. Se 

auttaisi kunnan henkilöstöasioiden johtamisessa, työhyvinvoinnin kehittämisessä sekä henkilös-

tövoimavarojen raportoimisessa.    

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota sairauspoissaolojen lisääntymiseen, vaikka kunnan hen-

kilöstömäärä on vähentynyt. Selittääkö sairauspoissaolojen lisääntymistä muut seikat kuin ko-

rona? 

5  TILINTARKASTUSKERTOMUS 
 

Tilintarkastajan tekemä tarkastus on tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tehty riittäväs-

sä laajuudessa sen toteamiseksi, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu lain ja valtuuston 

päätösten mukaisesti. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan esitykseen tili- ja vastuuvapau-

den myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2021. 
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