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1. Tarkastuslautakunta 

1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät 
 

Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnal-

listen taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Halutessaan tarkastuslauta-

kunta voi tehdä lisäksi itsenäisiä tarkastuksia valitsemissaan kohteissa. 

 

Säännökset, jotka ohjaavat tarkastuslautakunnan tehtäviä ovat: 

• Kuntalain mukaan valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja 
talouden keskeisimmistä tavoitteista  

• Kuntalain mukaan kunnanhallitus antaa selvityksen valtuuston asettamien toi-
minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kunta-
konsernissa 

• Kuntalain mukaan tarkastuslautakunta arvioi ovatko kunnanvaltuuston talous-
arviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, myös strategisten 
tavoitteiden osalta toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa. Uuden kunta-
lain mukaan tarkastuslautakunta voi ottaa kantaa myös toimintojen tarkoituk-
senmukaisuuteen ja tuloksellisuuteen. 

• Edelleen kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on myös arvioitava talouden 
tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunni-
telman ja toimenpideohjelman riittävyyttä alijäämän kattamiseen. 

• Uutena tehtävänä Kuntalain 84 §:ään on tullut valvoa sidonnaisuuksien ilmoit-
tamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 
Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. 

•  
 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset kokouksessaan 18.9.2020 
§ 35 ja on saattanut tiedoksi valtuustolle 28.9.2020 § 32. 

 

Tarkastuslautakunta laatii vuosittain kunnanvaltuustolle tilinpäätöksen yhteydessä 

luovutettavan arviointikertomuksen.  

1.1.1. Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastajat 
 

Voimassa olevan johtosäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapu-

heenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen vara-

jäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 

 

Valtuuston 12.6.2017 valitsema tarkastuslautakunta valtuustokaudelle 2017 – 2020   

Jäsen    Varajäsen 

 Ulla Lassila pj.  Sirkka Sulkakoski 

 Matti Holm, varapj.  Riika Rintakangas 

 Tarja Jokela   Mika Pietilä 

 Yrjö Vertanen  Ann-Christine Hannus 

 Lasse Vertanen  Juha Vinkanharju 
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Evijärven kunnan valtuusto on valinnut kokouksessaan 23.4.2018 hallinnon ja talouden 

tarkastuksen suorittamiseen kaudelle 2018 – 2021/2022 BDO Audiator Oy:n.  Vastuun-

alaisena tarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa. Lautakunnan sihteerinä on toiminut 

Tarja Jokela. 

1.2. Arvioinnin toteuttaminen 
 

Evijärven kunnan tarkastuslautakunta on kokoontunut tilikauden 2020 tavoitteiden ar-

vioimiseen yhteensä kuusi kertaa.  

 

18.9.2020, Evijärven kunnantalo 

Vs. kunnanjohtaja ja kunnan insinööri antoivat ajankohtaiskatsaukset. Kokouksessa 

käsiteltiin sidonnaisuusrekisterin muutokset, tehtiin tarkastussuunnitelma ja arvioinnin 

työohjelma. Tilintarkastaja esitteli vuoden 2020 työohjelman. 

20.11.2020, Evijärven kunnantalo 

Vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala esitteli kunnanhallituksen vastaukset tarkastuslauta-

kunnan vuoden 2019 tekemiin havaintoihin. Järvinetin toimitusjohtaja Teemu Karhunen 

kertoi Evijärven tietohallinnon ja tietoturvan ylläpidosta. 

4.12.2020, Evijärven kunnantalo 

Vs. kunnanjohtaja Mikko Huhtala antoi talouskatsauksen ja esitteli vuoden 2021 talous-

arvion. Sivistystoimenjohtaja Päivi Lappinen antoi sivistystoimen ajankohtaiskatsauk-

sen lautakunnalle. 

26.2.2020, Päiväkoti, Evijärven kunnantalo 

Tarkastuslautakunta tutustui uuteen koulukeskuksen yhteyteen rakennettuun päiväko-

tiin. Kaksineuvoisen toimitusjohtaja Piia Kujala kertoi terveydenhuollon ajankohtaisista 

asioista tarkastuslautakunnalle. JAMin rehtori Matti Väänänen kertoi JAMin toiminnasta 

lautakunnalle. Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastajan väliraportin. 

30.4.2021, Evijärven kunnantalo 

Kunnanjohtaja ja johtavat viranhaltijat esittelivät tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja antoi-

vat ajankohtaiskatsaukset. Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen. 

21.5.2021, Evijärven kunnantalo 

Arviointikertomuksen hyväksyminen ja tilintarkastuskertomus. Lautakunnan esitys val-

tuustolle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä 

 

Kunnan toimintoja arvioitiin lautakunnan kokousten yhteydessä järjestetyissä kuulemis-

tilaisuuksissa. Lautakunta on kokouksissaan kuullut eri sektoreiden viranhaltijoiden ja 

lautakuntien katsauksia taloudesta, toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä.  

Konserniin kuuluvista yhtiöiden ja konsernivalvonnan osalta kuultiin kunnanjohtajaa.  

Tarkastuslautakunta perustaa vuoden 2020 arviointikertomuksensa edellä mainituissa 

kuulemistilaisuuksissa ja katselmuksissa tehtyihin havaintoihin, kunnan toimintakerto-
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mukseen ja valtuuston, hallituksen sekä lautakuntien pöytäkirjoihin ja muuhun viran-

haltijoiden ja työntekijöiden tarkastuslautakunnalle toimittamaan materiaaliin sekä kun-

talaisilta saatuun palautteeseen. 

Tarkastuslautakunnan arviointityön painopistealueina oli koko kunnan toiminta. Tarkas-

tuslautakunta ottaa kantaa myös toimintojen tarkoituksenmukaisuuteen.  

 

2. Edellisen vuoden arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi 
 

 

Kunnanhallitus on pyytänyt valtuuston edellyttämät selvitykset arviointikertomuksen 

johdosta ja käsitellyt ne kokouksessaan 21.9.2020 § 151. Kunnanhallitus saattaa ne 

valtuuston hyväksyttäväksi kokoukseen 31.5.2021. 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt saamansa selvitykset 20.11.2020 41 § ja toteaa, 

että vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitettyjä asioita on käsitelty organisaa-

tiossa riittävästi. 

 

3. Arvio asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta 

 

3.1. Toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutuminen 
 

Kokonaisuutena tilinpäätöksessä talousarvioon kirjatut menot alittuivat mutta tulot eivät  

toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tilinpäätöksessä menot jäivät 235 743 euroa alle 

talousarvion ja tuloja 22 444 euroa. Valtionosuuksia saatiin 698.935,00 euroa budjetoitua 

enemmän ja alijäämä saatiin 449.257,95 euroon talousarvion 1.061.040 eurosta. 

 

 

Talousarvion toteutuminen 
 (1000 eur) TP 2019 TA 2020 TP 2020 

Poik-
keama TA 
- TP 

Toimintatuotot 1 744 025 1 652 870 1 630 426 22 444 

Toimintakulut 19 557 556 19 629 915 19 394 172 235 743 

Toimintakate -17 813 531 -17 977 045  -17 763 746 -213 299 

Verotulot 8 046 490 8 159 000 8 100 088 58 912 

Valtionosuudet 8 859 870 9 016 365 9 715 300 -698 935 

Vuosikate -270 817 -401 680 294 939 -696 619 

Tilikauden yli-/alijäämä -889 714 -1 061 040 -449 258 -611 782 

 

Toimintakate on parantunut 49 784 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulojen ja 

valtionosuuksien lisäys on 909 028 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Kunnan tilikau-

den alijäämä puolittui edellisvuodesta. Huolimatta poikkeuksellisesta verotulojen ja valti-

onosuuksien kasvusta kunnan tilikauden alijäämäksi jäi 449 258 euroa, minkä vuoksi 

kunnan on kiinnitettävä erityistä huomioita talouden tasapainottamiseen. 
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Oman pääoman tarkastelu 

Vuoden 2020 alijäämäinen tulos pienentää taseeseen kertynyttä ylijäämää. Ylijäämää jää  
jäljelle 2.837.289,48 eur (2019; 3.286.547,33 eur). Ylijäämää on 1178,28 euroa/asukas 
(2019;1355,25 euroa /asukas) 

   
Kuntakonsernin tilinpäätös 2020 on alijäämäinen 318.492 eur. Kuntakonsernin tasee- 
seen jää ylijäämää 887.025,14 eur (2019; 1.214.034,87 eur). Ylijäämää on 368,37 eur 
/asukas (2019; 500,63 eur/asukas) 

 

Kunnan arviointimenettelyn käynnistämisen kriteerit 

Kuntalain 118 § säädetään erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kun-

nan arviointimenettelystä. Edellytyksiä arviointimenettelyn käynnistämiseksi arvioidaan 

konsernitilinpäätöksen lukujen perusteella.  

 

Vuosina 2019–2021 sovellettavat kriisikuntakriteerit. 

 

Kriisikuntakriteerit (KL 
118 §)  

Kunnan tunnuslu-
vut 2019 

Kunnan tunnusluvut 
2020 

Kunnan tilanne 

Kunta on kriisikunta jo yksistään ao. kriteerin täytyttyä. 

Alijäämä – 1000 eur, 
 -500 eur/as  

 
501 eur/as 

 
368 eur/as 

 

tai rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat ao. talouden tunnusluvut ovat 
kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot 

Konsernin vuosikate ne-
gatiivinen 

 
93 918,78 eur 

         
952 581,15 eur 

 

Tulovero% väh. 1 % > 
kun maan ka. 

 
21,50 % > 19,88 % 

 
21,50 % > 19,97 % 

 

Konsernin laina-
kanta/asukas  
50 % > maan ka.  

3 919 eur/as 
maan ka. 

7 105 eur/as 

5 444 eur/as 
maan ka. 

 2020 tiedot ei saatavilla 

 

Konsernin suhteellinen 
velkaantuminen väh. 50 
% 

 
52 % 

 
58 % 
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Raja-arvot, joita sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpää-

tösten tunnuslukujen perusteella. 

 

 

 

Kriisikuntakriteerit (KL 
118 §)  

Kunnan tunnuslu-
vut 2020 

Kunnan tunnusluvut 
2021 

Kunnan tilanne 

Kunta on kriisikunta jo yksistään ao. kriteerin täytyttyä. 

Alijäämä – 1000 eur, 
 -500 eur/as (kunta on 
kriisikunta jo tämän kri-
teerin täytyttyä) 

   

tai rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kuvaavat ao. talouden tunnuslu-
vut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot 

Kunnan konsernituloslas-
kelman vuosikatteen ja 
poistojen suhde on alle 
80 % 

   

Tulovero% väh. 2 % >  
maan ka. 

   

Konsernin lainojen ja 
vuokravastuiden määrä 
/asukas 50 % > maan 
ka.  

   

Konsernitilinpäätöksen 
laskennallinen lainanhoi-
tokate on alle 0,8. 

   

 

 

Kunnan talouden tasapainottamisessa tulee tulevaisuudessa kiinnittää huomiota 

mahdollisiin tilinpäätösten alijäämiin. Kuntastrategian mukaan kuntatalouden pitäisi 

olla vakaa ja tasapainoinen.  

 

 

 

Kuntastrategian tarkastelu  

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaym-

päristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastra-

tegiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntalaki 37 § edel-

lyttää, että kunnalla tulee olla toiminnanohjaamiseen ja johtamiseen tarkoitettu kuntastra-

tegia. 

Evijärven kunnan elinvoima ja hyvinvointistrategia- kuntastrategia 2025 on hyväksytty 

kunnanvaltuustossa kesäkuussa 2016.   

 

Kuntastrategiassa linjatut Evijärven kunnan tulevaisuuden strategiset painopistealueet ja  

päämäärät ovat:  

• Talous: Vakaa ja tasapainoinen kuntatalous  

• Palvelut: Ennakoivat, uudistuvat ja laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti  

• Elinkeinot ja elinvoima: Kilpailukykyinen ja vetovoimainen toimintaympäristö  
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• Asuminen ja hyvinvointi: Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö sekä hyvinvoinnin ja  

terveyden edistäminen 

 

Kuntastrategian toimenpideohjelmalla (TPO) toteutetaan strategian linjauksia ja paino-

tuksia käytännön toimenpitein. Kevään 2020 aikana valmisteltiin uutta kuntastrategian 

toimenpideohjelmaa vuosille 2020 – 2021, joka hyväksyttiin kunnanhallituksessa 

29.6.2020. 

 

Kuntastrategiaa toteutumista seurataan säännöllisesti strategian ohjausryhmässä. Toi-

menpideohjelman toteutuminen viedään tiedoksi hallitukselle ja valtuustolla. 

 

 

Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että kuntastrategiaa seurataan ja päivite-

tään vuosittain. 

 

4. Kunnanhallitus ja tavoitteet 
 

Kunnanhallituksen tavoitteiksi on asetettu 

➢ Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden varmistaminen 

➢ Omistajapolitiikan ja konserniohjauksen tehostaminen ja varmistaminen 

➢ Laadukas asioiden valmistelu ja päätöksenteko 

➢ Kuntastrategian toteuttaminen 

➢ Aktiiviset ja osallistuvat kuntalaiset 

 

Tasapainottamistyöryhmä kokoontui vuoden 2020 aikana ja esitti tuloveron nosta-

mista yhdellä prosentilla (21,5 % -> 22,5 %).  Valtuusto teki tästä päätöksen 9.11.2020 

§ 47 ja korotus lisää maksuunpantavia veroja 347 000 euroa. 

Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden ylläpitämiseksi kunnan on huolehdittava riit-

tävistä toimista talouden tasapainottamiseksi.  

 

Konserniyhtiöiden toiminnalliset tavoitteet  

Evilämpö Oy on kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa ja jakaa kauko- 
lämpöä Evijärvellä paikallisesti, käyttö- ja toimitusvarmasti, turvallisesti ja taloudellisesti. 
 
Konsernin asettama taloudellinen kannattavuus saavutettiin tekemällä tulosta 15.561,60 eu-
roa. Asiakastyytyväisyyskyselyä ei tehty vuonna 2020 ja uuden lämpölaitoksen saneeraus 
on siirretty vuoteen 2022. 

 
As Oy Evijärven Tervahauta, As. Oy Nykälänaho, As. Oy Kultalahti ovat kunnan 100 %:sti 
omistamia yhtiöitä. Konsernin asettamia tavoitteita oli 80 %:n käyttöaste, joka ei toteutunut 
ja asukastyytyväisyyskysely, jota ei toteutettu. Vuokra-asuntojen käyttöaste oli keskimäärin 
71 %. Vuokra-asuntojen osalta on käynnissä yhtiöittäminen. 
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4.1. Kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta 

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja 

siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puut-

teita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää. Sisäisen val-

vonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhalti-

jat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, 

vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta.   

 

Kunnanhallituksen selonteon sisäisestä valvonnasta tulee perustua todelliseen, riittävän 

kattavaan, systemaattiseen ja dokumentoituun arviointiin, johon on liitetty rehellinen ku-

vaus merkittävistä kehittämisalueista.   

 

Valvonnan tarkoitus on tuottaa kohtuullinen varmuus toimintojen tehokkuudesta ja tarkoi-

tuksenmukaisuudesta, taloudellisen ja johdon raportoinnin luotettavuudesta sekä lakien, 

määräysten ja sisäisten toimintaohjeiden noudattamisesta. Valvontaympäristö muodos-

tuu suunnittelu- ja seurantajärjestelmästä, johtamisjärjestelmästä, toimintojen  

organisoinnista ja riskien hallinnasta.  

 

Hallintosäännön päivitys valmisteltiin vuoden 2019 aika ja päivitetty hallintosääntö tuli 

voimaan 1.1.2020. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut on määritelty hallinto-

säännössä kunnanhallitukselle, lautakunnille ja esimiehille. Myös muu henkilöstö on vas-

tuussa näistä asioista hoitamiensa tehtävien osalta. 

 

Kunnanhallitus seuraa saatavien kertymää säännöllisesti. Kunnanhallitus nimeää arvo-

papereiden ja rahavarojen tarkastajat ja tarkastusten säännöllisestä toteuttamisesta huo-

lehditaan. Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja seuraavat kunnan omistamien yhtiöiden ta-

louden kehitystä välitilipäätösten ja kuukausiraporttien kautta. Kunnan saatavien kertymi-

sen seurantaa ja valvontaa on korostettu henkilöstölle. Laskutusta suorittavat viran-/toi-

menhaltijat seuraavat säännöllisesti saatavien kertymistä ja ryhtyvät toimenpiteisiin kun-

nan saatavien mahdollisimman pikaiseksi suorittamiseksi. Jokainen kunnan työntekijä on 

velvollinen noudattamaan toiminnassaan tarkkuutta ja sopimusten seurantaa. 

 

Sisäistä valvontaa on kehitetty tavoitteellisesti ja johtoryhmä kokoontuu säännöl-

lisesti. Johtoryhmässä käsitellyistä asioista on tiedotettu hallituksen ja valtuuston 

jäseniä. 

Tilikaudella 2020 sisäisen valvonnan dokumentaatio todettiin hyväksi. 

Viime aikoina julkisuudessa on käsitelty vakavia tietomurtoja. Fyysisiä tietotur-

vauhkia ovat mm. luvaton pääsy, tiedon luvaton käyttö, salaisen tiedon paljastumi-

nen, tiedon sekaannus, tiedon muuntuminen, salaisen tiedon tutkituksi tuleminen, 

tiedon kopioituminen ja tiedon hävittäminen. Tietoturvallisuus toimii lähtökohtana 

luottamukselliselle viranomaistoiminnalle. 

Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota, että kunnan tietoturvaohjeis-

tukset ja käytännöt ovat ajan tasalla. 
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5. Sivistystoimi 
 

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, perus- ja lukio-opetuksesta, koululaisten 
iltapäivätoiminnasta, musiikkitoiminnasta (konservatorio), ammatillisesta- ja aikuiskoulutuk-
sesta (kansalaisopisto) sekä kirjasto-, kulttuuri-, museo-, liikunta- nuoriso- ja ehkäisevästä 
päihdetoiminnasta. 
 
Varhaiskasvatuksen palvelut on ostettu Kauhavan kaupungilta 628.232 eurolla. Toimintaan 

tarvittavat tilat ja tilojen osalta tarvittava henkilöstö, talonmiespalvelut ja siivous on kunnan 

omaa toimintaa. 

 

  

SYNTYNEET lapset 

2016 23 

2017 22 

2018 26 

2019 17 

2020 14 

2021 20 

2022 16 

2023 
 (ennuste) 

15 

2024 
(ennuste) 

15 

2025 
(ennuste) 

14 

 

 

Laadukkaalla varhaiskasvatuksella luodaan edellytykset kunnan elinvoimaisuudelle. Var-

haiskasvatus on lapsiperheille tärkeä kunnan tarjoama peruspalvelu, joka mahdollistaa van-

hempien työssäkäynnin ja yrittäjyyden. 

Tarkastuslautakunta edellyttää, että varhaiskasvatukselle laaditaan taloudellisten mittarei-

den lisäksi muitakin mitattavia tavoitteita. Varhaiskasvatuksen tuottajan tulee kiinnittää huo-

mioita suunnitteluun ja hoitopaikkojen riittävyyteen. Kunnan on seurattava lapsiperheiden 

tyytyväisyyttä. 

. 

 

Perusopetus TP 2019 TA 2020 TOT 2020 
Poikkeama 
TA - TP 

Menot 2 987 384,00 3 035 140,00 3 056 100,00 -20 960,00 

Tulot 88 418,00 79 450,00 74 487,00 4 963,00 

Netto 2 898 966,00 2 955 690,00 2 981 613,00 -25 923,00 

Oppilaiden määrä 295 275 288 -13,00 

Nettokustannus/oppilas 9 827 10 748 10 353 395,14 
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Lukio TOT 2019 TA 2020 TOT 2020 
Poikkeama 
TA - TP 

Menot 784 620,00 742 110,00 778 636,00 -36 526,00 

Tulot 57 883,00 46 000,00 39 065,00 6 935,00 

Netto 726 737,00 696 110,00 739 571,00 -43 461,00 

Oppilaiden määrä 88 78 77 1,00 

Nettokustannus/oppilas 8 258 8 924 9 605 -680,33 

 

Syksyllä 2020 lukion aloitti 18 uutta opiskelijaa. (2019: 30)  

 

Sivistystoimen bruttomenot asukasta kohden olivat 2.143 eur (2019: 2.121 eur). 

 

Tarkastuslautakunta tutustui uuteen päiväkotiin.  Uuden varhaiskasvatusosan tilat oli-

vat viihtyisät ja toimivat. Alueella on hyvät mahdollisuudet oppimiseen, liikunnan ja 

kulttuurin harrastamiseen.  

 

Kunta on jäsenenä Järviseudun ammatillisen koulutuksen koulutuskuntayhtymässä 

JAMI:ssa.  Jami tarjoaa toisen asteen koulutusta useilla eri tutkinnonaloilla (mm. ajoneuvo-

asentaja, puuseppä, puutarhuri, kokki, talonrakentaja jne.). Jamilla on toimipisteitä Alajär-

vellä, Vimpelissä, Kurejoella, Lappajärvellä ja Alavuudella. 

 

Jamissa on kiinnitetty huomiota oppilashankintaan, jotta ammatti-instituutti saadaan pidettyä 

elinvoimaisena. Oppilashankintaa on tehty eritysesti Venäjän suuntaan. 

 

6. Tekninen toimi 
 
Rakennustarkastajan palvelut ostettiin Lappajärven kunnalta sopimuksen mukaisesti. 
Rakennustarkastaja palveli Evijärvellä maanantaisin ja tiistaisin. Rakennuslupia myönnettiin 
vuonna 2020 yhteensä 35 kpl (v. 2019 33 kpl) Rakennusluvista uusien omakotitalojen ra-
kennuslupia oli 2 kpl loma-asuntojen rakennuslupia oli 7 kpl. 
 

 
 

Talousarvion toteutumi-
nen 
 (1000 eur) TP 2019 TA 2020 TOT 2020 

Poikkeama 
TA - TP 

Menot 1 438 149,00 1 395 485,00 1 436 491,00 -41 006,00 

Tulot 768 743,00 783 890,00 746 524,00 37 366,00 

Netto 669 406,00 611 595,00 689 967,00 -78 372,00 

Netto eur/as 276,04 256,43 286,53 -30,10 
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6.1. Vesihuolto 
 

Valtuuston asettamat tavoitteet 

 

Tavoitteet Toimenpide Mittari Toteutuminen 

Vesilaitoksen talous- 
veden toimituksen  
hukkaprosentti pysyy  
erittäin alhaisella ta- 
solla   

Puhtaanveden toimi- 
tusmäärän vaihtelua  
seurataan vuorokau- 
sittain ja merkittäviin  
poikkeavuuksiin rea- 
goidaan nopeasti 

Toimitetun veden huk- 
kaprosentti alle 3 % 

Mittausten sekä vesi-
lukemailmoitusten 
perusteella hukka-
prosentti  
on 0. 

Talousveden laadukas  
toimittaminen koko  
kunnan alueelle 

Vesijohtoverkosto  
saneerataan mitoi-
tukseltaan optimiko-
koiseksi painevaihte- 
luiden tasaamiseksi 

Runkovesijohtolinja vesi-
tornilta Hietakankaalle 
valmistuu vuoden 2020 
aikana 

Runkovesijohtolinja 
vesitornilta Hietakan-
kaalle valmistui syk-
syllä 2020 

Ylläpidetään vesioi- 
keuden määräämien  
lupaehtojen täyttymis- 
tä viemärilaitoksella 

Viemärilaitoksen mik-
robitoimintaa ylläpi-
detään ja käynnissä 
pysymistä seurataan 
mittauksilla 

Jätevedenpuhdistamon  
näytteiden tulee täyttää  
lupaehtojen mukaiset  
vaatimukset 

Jätevedenpuhdista-
mon  
lupaehdot täyttyivät 

 

Vesi- ja viemärilaitoksen toiminta on järjestetty Kirjanpitolautakunnan 2017 kuntajaoston 

antamien ohjeiden mukaisiksi (yleisohje kunnan ja kuntayhtymän eriytetyn liiketoiminnan 

kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä). 

 

 

Vesihuoltolaitos (ulkoiset luvut) TP 2019 TP 2020 

Liikevaihto 677 660,70 642 835,74 

Liikealijäämä -44 791,94 -66 283,80 

Tilikauden alijäämä -147 260,55 -121 541,65 
 

 

Vesi- ja viemärilaitoksen tilikauden tulos on oltava ylijäämäinen. Vesilaitoksen liikeylijäämä 
oli 48 809,64 euroa (vuonna 2019 liikeylijäämä oli 62 418,82 eur), viemärilaitoksen liikeali-
jäämä oli 115 093,44 euroa (vuonna 2019 liikealijäämä oli 107 210,76 eur). 
 
Kunnanhallituksen tulee kiinnittää huomiota viemärilaitoksen alijäämäisyyteen. Ta-

voitteena vähintään viemärilaitoksen nollatulos. 

 

Kunnan toimintakertomukseen on sisällytetty Vesihuoltolain 20 a §:ssä edellytetyt toi-
mintakertomustiedot. 
 

 
Vesihuoltolaitoksen on laadittava kirjanpitolaissa tarkoitettu toimintakertomus. Siinä tulee 
esittää ymmärrettävässä muodossa tämän lain 20 §:ssä tarkoitetut tilinpäätöstiedot sekä tie-
dot vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista. 
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7. Kaksineuvoinen 
 

Terveydenhuolto sisältää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot, sekä kun- 

nan suoraan maksettavaksi jääneet KuEL-maksut.  Perusterveydenhuolto ostetaan Kunta-

yhtymä Kaksineuvoiselta ja erikoissairaanhoidon palveluja pääasiassa Etelä-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä.  Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tuottaman perusterveyden-

huollon kustannukset olivat 1.397.978 € ja edellisenä vuonna 1.765.826 €. Näin ollen kus-

tannukset laskivat noin 20,8 prosenttia. 

 

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiriltä ostettiin vuonna 2020 erikoissairaanhoidon palveluja  

3,95 Meur:lla.  Summa on sama kuin vuonna 2019.  Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kautta  

laskutetut erikoissairaanhoidon palvelut yhteensä olivat 3.951.458 euroa, joka on kuukausi- 

tasolla laskettuna 137 € / kuntalainen (136 € vuonna 2019).  

 
Evijärven sote-kulut ovat 55 % toimintakuluista. 
 
Tarkastuslautakunnan mielestä asiakastyytyväisyydestä olisi hyvä raportoida. 
 

8. Investoinnit 
 

Investoinnit TA 2020 TP 2020 Poikkeama 

Menot -2 838 000,00 -1 590 967,00 -1 247 033,00 

Tulot 15 000,00 66 607,00 -51 607,00 

Netto -2 823 000,00 -1 524 360,00 -1 298 640,00 

 

Investointien poikkeama talousarviosta koostuu toteutumattomista kustannuksista mm.  

➢ koulukeskuksen sisäliikuntatilan rakentaminen siirtyi vuosille 2021 ja 2022  

 

Päiväkoti hankittiin leasingrahoituksella, jonka vuokra-aika päättyy 20 vuoden kulut-

tua luovutuspäivästä 30.11.2020. Lopullinen hankintahinta oli 1.252.643,44 eur ja 

lunastushinta 33,33 % on 417.506,06 eur. Leasingvastuu per asukas on 520,20 eur.  

9. Henkilöstö 
 

Henkilöstön määrä vuonna 2020 oli yhteensä 85 työntekijää, joista 80 vakituisia työntekijöitä. 

 

 

 
 

Henkilöstön eläköitymisiin tulee kiinnittää huomioita, jotta tilalle saadaan osaavaa henkilö-

kuntaa ja muutokset huomioidaan ajoissa. Rekrytoinneissa on kiinnitettävä huomiota uuden 

työntekijän riittävään perehdytykseen. 
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Henkilöstöjaosto seuraa henkilöstörakenteen ja palkkauksen kehitystä sekä vastaa henkilös-

tösuunnittelusta. Henkilöstöjaosto toimii neuvotteluosapuolena palkkaneuvotteluissa ja rat-

kaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon tehtäväaluetta ja henkilöstön palkkausta.  

 

Yhteistoimintaryhmä vastaa yhteistyöstä kunnan ja henkilöstön välillä sekä yhteistoimin-

nasta työsuojelua koskevissa asioissa. 

 

 
 

Sairauspoissaolopäivien määrän keskiarvo oli vuonna 2019 kunta-alalla valtakunnallisesti 

16,5 päivää/henkilö. Evijärven sairauspoissaolojen määrä alittaa kunta-alan keskiarvon sel-

västi. 
 

Henkilöstölle toteutettiin työtyytyväisyyskysely loppuvuodesta 2020. Kyselyyn vastasi 

66,7% henkilöstöstä. Koko kyselyn keskimääräinen arvosana oli 3,55 (2018; 3,42). Erityi-

sesti työterveyspalvelujen saatavuuteen oltiin tyytyväisiä, jotka ovat nykyisin saatavilla paik-

kakunnalta. 

 

Työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen tulee kiinnittää edelleen huomioita.  

Kuntalain 69 §:ssä korostetaan luottamustoimen hoitamisen moraalisia ja eettisiä ar-

voja, jotka on hyvä huomioida päivittäisessä toiminnassa. 

Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua sekä toimia luotta-

mustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla (Kuntalaki 69 §). 

 

10. Yhteenveto 
 

Evijärven kuntaa on kehitetty suunnitelmallisesti ja tulevaisuutta silmällä pitäen. Kuntalaiset 

on pyritty huomioimaan tasapuolisesti. 

Tarkastuslautakunnan mielestä kunnanhallituksen esittämä toimintakertomus vuodelta 

2020 kuvaa kunnan toiminnallista ja taloudellista tilaa ja valtuuston asettamat taloudelliset 

ja toiminnalliset tavoitteet ovat keskeisiltä osin toteutuneet.    

Tilintarkastuskertomuksen mukaan kunnan hallinto on toiminut laillisesti ja kirjanpito on hoi-

dettu sitä koskevien säännösten mukaisesti.  
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Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että arviointikertomuksessa esitettyihin ha-

vaintoihin annetaan selvitykset tarkastuslautakunnalle syyskuun loppuun mennessä ja val-

tuustolle lokakuun loppuun mennessä.  

 

11. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen 
 

Lautakunta yhtyy tilintarkastajan lausuntoon tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vas-

tuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 

 

Evijärvellä 21.5.2021 

 

Evijärven kunnan tarkastuslautakunta 

 

 

Ulla Lassila   Tarja Jokela 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

 

 Riika Rintakangas  Yrjö Vertanen  

 varajäsen   jäsen 

 

 

 


