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Puheenjohtajan katsaus
Tarkastuslautakunta aloitti toimintansa poikkeuksellisesti kesäkuulla 15.6.2017 vaalipäivien siirtymisen
vuoksi.
Tarkastuslautakunta on pitänyt tarkastusvuoden 2017 arviointiin liittyen yhdeksän kokousta.
Tarkastelimme kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista, ja totesimme niiden toteutuneen pääsääntöisesti hyvin. Ensimmäinen strateginen tavoite oli yrittäminen. Uusia yrityksiä edelliseen vuoteen verrattuna perustettiin suunnilleen 22 kpl, kun se edellisvuonna oli 21 kpl. Työttömyysaste kehittyi vuodenaikana parempaan suuntaan. Maankäyttö mahdollistaa myös uusien yritysten perustamisen Isoonkyröön.
Toinen strateginen tavoite oli eläminen. Päivähoitotilanne kunnassamme on haastava, mutta siihen on
luvassa parannusta uuden yksityisen päiväkodin myötä. Syyskuulla Sinikka Tapio kävi kertomassa lautakunnalle varhaiskasvatuksesta. Saimme häneltä kattavan kuvauksen päivähoidon tilasta. Lautakunta
kävi myös tutustumassa kaikkiin viiteen ryhmäpäiväkotiin sekä päiväkoti Nuppulaan ja Pikkutervakkoon.
Strategiassa mainittiin myös liikunta eläväisen Isonkyrön voimavarana. Investointirahaa on varattu uuden liikuntahallin suunnittelua varten, huomioon ottaen liikuntasalin korkean käyttöasteen uusi liikuntahalli tulisi tarpeeseen. Terveydenhuollon vastuualueella tavoitteet saavutettiin hyvin, hoitoketjujen toimivuutta sekä tehokkuutta on edistetty. Hyvinvointilautakunta aloitti toimintansa ja on ollut aktiivinen ja näkyvästi esillä. Suomi 100-juhlavuosi työllisti kulttuuripalveluluita koko vuoden. Tarkastusvuoden aikana
on perustettu myös nuorisovaltuusto ja heidän edustajansa nimettiin lautakuntiin.
Vuoden aikana on toteutettu isoja investointeja mm. Suolaisten alavesisäiliö, kaksi uutta raakavesikaivoa
Kokkokankaan pohjavesialueelle ja osa koko vesilaitosta palvelevasta automaatiosta. Talousveden
osalta ei ole raportoitu yhtään laatupoikkeamaa. Vesijohto- viemäriverkostoon liittyneiden määrä on kasvanut hieman, asetettua tavoitettua liittyneiden osalta ei ole täysin saavutettu.
Kolmas strateginen tavoite oli voimavarat. Tarkastuslautakunnassa nousi huolenaiheeksi kunnan
vuokra-asuntojen vuokrausasteen lasku edelliseen vuoteen verrattuna. Miten asuntojen viihtyisyyttä ja
laadukkuutta pystyttäisiin parantamaan.
Kunnan talous on nyt tunnuslukujen valossa hyvässä kunnossa. Mutta kuitenkin kunnan tuloveroprosentti on 21.50 joka on yli prosenttiyksiön korkeampi kuin kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti. Toisaalta Isonkyrön lainakanta asukasta kohden on vain 401€. Hyvä tulos on saavutettu tarkalla taloudenpidolla. Tästä kuuluu kiitos kunnan jokaiselle työntekijälle.
Tulevaisuudessakin Isonkyrön on pystyttävä kehittymään kuntana, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää.
Erja Hakola
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
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Yleistä
1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä
Tarkastuslautakunnan tehtävä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen (KuntaL 121.1 §),
valtuuston päätettävien hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelu (KuntaL 121.2 §)
ja valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen sekä toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi (KuntaL 121.2 §).
Mikäli tilintarkastuskertomuksessa on esitetty muistutus tilivelvolliselle, tarkastuslautakunnan tulee lisäksi
hankkia asianomaisen selitys ja kunnanhallituksen lausunto asiasta (KuntaL 125.3 §).
Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa
olevan taloussuunnitelman riittävyytä, mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää (KuntaL 121.2
§). Mikäli tilintarkastuskertomuksessa on muistutus, valtuusto päättää tarkastuslautakunnan esityksestä
toimenpiteistä, mihin muistutukset antavat aihetta.
Kuntalain 84§ mukaisesti laissa tarkoitettujen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimitaa harjoittavissa yrityksissä ja
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle,
joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on
pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa.

1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta
Kunnanvaltuuston toimikaudekseen 2017-2021 valitsema tarkastuslautakunta on tilivuoden 2016 arvioinnin osalta toiminut seuraavassa kokoonpanossa:
Varsinainen jäsen
Killinen Esa, puheenjohtaja
Karhu Timo, varapuheenjohtaja
Komsi Armi
Knuuttila Lea

Varajäsen
Hannuksela Hanna
Ala-Reini Marjo
Komsi Mika
Kujala Heikki

Kvalt 15.6.2017, 24 §
Hakola Erja, puheenjohtaja
Karhu Timo, varapuheenjohtaja
Karhu Jarkko
Nyrhinen Antti
Varo Raili

Knuuttila Lea
Ala-Reini Marjo
Kujala Heikki
Komsi Mika
Hakala Soile

Esteellisyyden osalta voidaan todeta seuraavaa:
Erja Hakola, kunnanhallituksen jäsen ja ympäristölautakunnan jäsen 14.6.2017 saakka,
Antti Nyrhinen, kunnanhallituksen jäsen ja kunnanhallituksen edustaja ympäristölautakunnassa
14.6.2017 saakka,
Jarkko Karhu, teknisen lautakunnan jäsen 14.6.2017 saakka
Raili Varo, sivistyslautakunnan jäsen ja elinkeino ja kaavoitusjaoston jäsen 14.6.2017 saakka
Edellä mainitut ovat valinnan hetkellä olleet vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan. Esteellisyyden vuoksi
edellä mainitut tarkastuslautakunnan jäsenet eivät ole osallituneet ko. toimialueiden arvioinnin hyväksyntään.
Valtuuston asettamia tavoitteita ja niiden toteutumista on arvioitu saatujen selvitysten, kunnanhallituksen
laatiman tilinpäätösasiakirjan, sekä muun asiakirja-aineiston perusteella.
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Tarkastuslautakunta on tutustunut toimintaan, talousarvioon 2017 ja taloussuunnitelmaan 2017–2019
sekä tilinpäätökseen 2017, jonka kunnanhallitus allekirjoitti 26.3.2018.
Tarkastuslautakunta on seurannut toimielimien toimintaa laadittujen pöytäkirjojen perusteella ja kuullut
kokouksissaan seuraavia:
30.3. hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi
12.4. kunnanjohtaja Eino Toivola
18.4. tilintarkastajat Esko Säilä ja Ilari Karhu sekä avustava tarkastaja Aleksi Kirsilä
2.5. tilintarkastajat Esko Säilä ja Ilari Karhu
13.9. varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Tapio
23.11. hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi
Tarkastuslautakunta on tarkastusvuoden aikana tutustunut kunnan päivä- ja ryhmäpäiväkoteihin:
4.10 Orismalan ja Tolkin ryhmäpäiväkoti
25.10 Pikkutervakon ja Nuppulan päiväkoti
12.12 Välimäen, Tuuralan ja Riihirannan ryhmäpäiväkoti
Tarkastuslautakunta on pitänyt tarkastusvuoden 2017 arviointiin liittyen yhdeksän kokousta.
Tässä arviointikertomuksessa kunnanhallituksen vastausta edellyttävät kohdat on erikseen merkitty taulukkoihin.
Kunnan tilintarkastajana toimi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT,
HT Esko Säilä sekä avustavina tilintarkastajina JHT,HT Ilari Karhu ja avustavana tarkastajana Aleksi Kirsilä.
Tarkastuslautakunnan sihteerinä on 1.6.2017 alkaen toiminut toimistosihteeri Tarja Perkiö.
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Strategisten tavoitteiden arviointi
Strategian vaikutusten arviointia ja onnistumista seurataan vuosittain, jolloin voidaan ennakoida tarve
päivittää strategiaa. Strategian tavoitteita ja mittareita arvioidaan samanaikaisesti talousarvion ja tilinpäätöksen laatimisen ja hyväksymisen yhteydessä. Strategian ohjauksesta ja toteuttamisesta vastaavat kunnanvaltuuston johdolla luottamushenkilöt yhdessä kunnan johtoryhmän kanssa. Taloussuunnitelmassa
on määritelty strategiset tavoitteet, päämäärät ja palvelulupaus. Palvelulupauksen osalta on määritettynä
aika sekä vastuutaho.
Kunnan toiminta on vuoden 2017 toteutettu kunnan hyväksytyn strategian mukaisesti. Isonkyrön kunnan
strategiassa olevan vision mukaan vetovoimaisessa Isossakyrössä eläminen ja yrittäminen on Suomen
parasta.

Kuva 1 Strategiset tavoitteet ja niiden saavuttamista tukevat päämäärät

Tarkatuslautakunta toteaa, että toimialojen tavoitteet tukevat strategisten tavoitteiden ja niiden saavuttamista tukevia päämääriä.
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Tavoitteiden saavuttaminen toimialoittain
Tilinpäätöskirjan talousarvion toteutumisvertailuissa on raportoitu toimielimittäin ja tehtäväalueittain talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden toteutumista on arvioitu tilinpäätöstietojen perusteella. Tarkastuslautakunnan antama arvosana toimielimen
tavoitteiden toteutumisesta on arvoitu toimielimen kaikki palvelualueet huomioon ottaen.
Tarkastuslautakunta on tässä luvussa arvioinut toimielinten tavoitteissa onnistumista seuraavalla asteikoilla:
kaikki tavoitteet toteutuneet
tavoitteen toteutuneet hyvin
suurin osa tavoittaista toteutumatta
kaikki tavoitteet toteutumatta
Taulukko 1 Arvosteluasteikko

Toimielin: Kunnanhallitus
Kunnanhallitus saavutti toiminnalliset tavoitteet hyvin. Talousarvio 2018 valmistui hyvissä ajoin siten, että se hyväksyttiin kunnanvaltuuston veroprosenttikokouksessa. Tilinpäätös 2016 allekirjoitettiin kunnanhallituksessa 27.3.2017.
Vaalisalaisuuden turvaamiseksi keskusvaalilautakunta päätti yhdistää Lehmäjoen äänestysalueen ennakkoäänet varsinaisen vaalipäivän ääniin kuntavaaleissa 2017.
Äänestysaktiivisuus ei täyttynyt täysin vuoden 2017 kuntavaaleissa verrattuna vuoden 2012 kuntavaalien äänestysaktiivisuuteen nähden. Kuntakokoluokassa äänestysaktiviisuus oli silti keskimääräistä korkeampi. Äänestysaktiviisuus oli
keskimäärin laskenut merkittävästi juuri kuntakokoluokassa 2000 – 5000 as.
Talouden osavuosikatsaukset olivat valmistuneet ajallaan, kuukausiraportointi oli viivästynyt muutamasti mm. talousarvio- ja tilinpäätöskiireiden vuoksi. Taloushallinto ulkoistettiin kuntien ja kuntayhtymien omistamalle Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy:lle 1.8.2017. Ulkoistamisella varaudutaan mm. eläköitymiseen sekä sote- ja maakuntauudistukseen.
Yleishallinnon ja talouden vastuualueella sisäistä viestintää on kehitetty pitämällä mm. esimiespalavereita ja osastopalavereita aikaisempaa useammin. Kunnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa kehitettiin. Internetsivut uudistettiin ja
sivut julkaistiin tammikuussa 2018.
Tietojärjestelmät ovat pääsääntöisesti toimineet hyvin ja niissä ei ollut vuonna 2017 yli 60 minuuttia kestäviä häiriöitä.
Palvelualueen virka- ja työvapaiden aikana tehtävät hoidettiin ilman ulkopuolisia sijaisia, mistä johtuen henkilöstökulut
toteutuivat budjetoitua alhaisimpina.
Kehityskeskustelut vastuualueella toteutuivat 100 % ja osaston sisäisiä palavereita on pidetty lähes viikoittain.
Koulutuksissa on käyty tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
Työtyytyväisyyskysely tehtiin marraskuussa 2017. Koko kunnan osalta työtyytyväisyys oli kokonaisuudessaan pysynyt
aiemmalla hyvällä tasolla. Henkilökunnan työterveyshuollon palvelut ostetaan 1.1.2017 alkaen Seinäjoen Työterveys
Oy:ltä.
Hallintopalveluissa säästöt syntyivät henkilöstökulujen lisäksi mm. pelastuslaitoksen ja maaseutuhallinnon kulujen
budjetoitua alhaisempana toteutumana. Virka- ja työvapaiden aikana ei palkattu ulkopuolisia sijaisia. Satunnaisissa
tuotoissa on esitetty lomituspalveluiden järjestämisestä aiheutuneiden hallintopalveluihin kirjattuihin eläkemenoperusteisten ja varhe-maksujen korvaukset Kurikan kaupungilta aiemmilta vuosilta.
Talouden osalta toimintatuotot jäivät hieman hieman budjetoidusta. Toimintakuluja toteutui yli 200t € vähemmän. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu hyvin.
Talousarvion toteutuminen
Toimintakate, budjetoitu
-1. 651. 311, 00 €
Toimintakate, toteutunut
-1. 431. 540, 51 €
Toimintakate, % budjetoidusta
87%
Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta
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1.

Tarkastuslautakunta kehottaa tarkentamaan hallintosääntöä viranhaltijapäätösten osalta. Hallintosäännön 169§ on annettu ohje pöytäkirjan
laatimisesta ja tarkastamisesta. Viranhaltijoiden tekemistä päätöksistä
(pöytäkirjat) ei hallintosäännössä ole ohjetta, missä tilanteissa ja mitkä
asiat vaikuttavat, että viranhaltija voi tehdä päätöksen ohi lautakunnan.
Viranhaltijapäätösten julkisuutta ei myöskään ole määritelty hallintosännössä.

2.

Tarkastuslautakunta kehottaa lautakuntia ja viranhaltijoita kiinnittämään huomiota asiakirjojenhallintaan sekä pitämään huolta, että päätöksistä kirjataan asianmukaiset pöytäkirjat.

3.

Tarkastuslautakunta toivoo, että aloitteet pyrittäisiin käsittelemään kohtuullisessa ajassa. Lautakuntien kannanotot aloitteisiin ovat välillä kestäneet luvattoman pitkään. Kuntalain 23§ mukaan; Valtuuston tietoon on
saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Olisi kohtuullista käsitellä aloitteet jättöpäivämäärän mukaisen vuoden sisällä.
Tarkastuslautakunta kysyy, miksi aloitteiden käsittely viivästyy osassa
lautakuntia?

Toimielin: Elinkeino- ja kaavoitusjaosto
Elinkeinopalveluiden vastuualueella tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti hyvin. Työttömyysaste kehittyi vuoden
aikana parempaan suuntaan ja asetettu tavoite saavutettiin työttömyysasteen osalta.
Yrityskanta hieman laski vuoden aikana, mutta tätä selittää osaltaan se, että PRH:n rekisteristä on poistettu omatoimisesti toimimattomia yrityksiä. Uusia yrityksiä edelliseen vuoteen verrattuna perustettiin suunnilleen sama määrä 22
kpl, kun se vuonna 2016 oli 21 kpl.
Vasekin yrityskontakteja on ollut 120 kpl (138 kpl vuonna 2016) 71 eri yritykseen (78 vuonna 2016).
Talouden osalta elinkeinopalveluissa toimintatuotot ylittyivät budjetin (budjetoituja tuottoja ei ollut). Toimintakulut alittuivat hieman yli 30t €. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu
hyvin.
Kaavoitus ja mittaus vastuualueella tavoitteet saavutetiin hyvin.
Asemakaavan laajennus Taipaleen alueella sekä Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus korttelissa 601 Pysäkkitiellä hyväksyttiin elokuussa. Syyskuussa hyväksyttiin Keskustan asemakaava Tolkin alueella.
Kattiharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava hyväksyttiin marraskuussa.
Vuoden aikana käynnistettiin asemakaavan muutos ja laajennus Kyrööntien alueella, Tervajoen asemakaavan muutos
ja laajennus sekä Lapinmäen asemakaava.
Talouden osalta kaavoituksen ja mittauksen toimintatuotot olivat budjetin mukaiset. Toimintakulut alittuivat hieman yli
15t €. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu hyvin.
Talousarvion toteutuminen

Toimintakate, budjetoitu
Toimintakate, toteutunut
Toimintakate, % budjetoidusta

-303. 631, 00 €
-252. 360, 74 €
83%

Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunnan havainnot ja
suositukset

1.

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että yrityskontakteja on hoidettu ja toivoo, että kunnan näkyvyyttä paikallisten yritysten/yrittäjien osalta parannetaan sekä lisätään kunnan puolelta tapahtuvaa kontaktoitumista paikallisia yrittäjiä/yrityksiä kohtaan.

2.

Tarkastuslautakunta toivoo, että kontaktoidaan myös pontentiaalisia yrittäjiä/yrityksiä kuntaan.

Toimielin: Perusturvalautakunta
Perusturvan hallinto vastuualueella tavoitteet saavutettiin hyvin. Henkilöstön täydennyskoulutuksia toteutettiin kaikissa toimipisteissä henkilöstön esittämien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Työurien pidentämistä ja työssäjaksamista on tuettu työajanmuutoksilla, sekä yhteistyöllä.
Hoitoketjujen toimivuutta, sekä tehokkuutta on edistetty.
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Talouden osalta perusturvan hallinnon toimintakulut oli budjetoidun mukaiset, toimintakulujen ylitys selittyy posti- ja
telepalvelujen jyvityksen vuoksi. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on
saavutettu hyvin.
Sosiaalipalvelujen vastuualueella tavoitteet saavutettiin hyvin ja sosiaalipalveluissa on pystytty lain määräämissä
määrärajoissa. Perhekeskusmallia on rakennettu yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien, terveydenhuollon, poliisin,
seurakunnan ja MLL:n kanssa. Yhteistyö mahdollistaa paremmin myös varhaisen puuttumisen ongelmiin.
Omaishoidontuen osalta jonoja ei ole ollut ja yli 75-vuotiaiden määrä tuen saajina on lisääntynyt. Omaishoitajien tukena on lisäksi aloitettu iltapäivä Kaffila tapaamiset.
Kotipalvelua ovat saaneet kaikki sitä hakeneet ja sitä tarvitsevat ikäihmiset. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito on aloittanut yhteistyön yhteisillä tiimeillä.
Hoivaosaston käyttöasteen osalta jäätiin tavoitteesta, johtuu lähinnä tiloista ja säädöksistä kuinka ja miten potilaita
voidaan sijoittaa.
Talouden osalta sosiaalipalveluissa toimintatuotoissa jäätiin budjetoidusta hieman yli 20t €. Toimintakulut alittuivat
250t €. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu hyvin.
Toimeentuloturvan vastuualueella tavoitteet saavutettiin hyvin. Toimeentuloturvan osalta tarkastusvuonna 2017 perustoimeentuloturva päätökset siirtyivät Kelan vastuulle, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentuloturvan päätösvastuu jäi kunnalle. Toimeentuloturva alittui, koska alkuvuoden vuodelle budjetoituja varoja perustoimeentulolle ei tarvinnutkaan käyttää. Myöskään täydentävää toimeentulotukea ei ole jouduttu käyttämään niin paljon, kuin sitä oli budjetissa varattuna.
Tarkastusvuoden aikana on ollut yhteistyötä työvoima- ja elinkeinokeskuksen kanssa aktiivisesti. Tavoitteena on etsiä
aktiivisesti eri yhteistyötahojen kanssa vaihtoehtoisia ratkaisuja työmarkkinatuen ja passiivisen toimeentuloturvan tilalle.
Asiakkaiden aktivointisuunnitelmat on saatu palvelualueella tehtyä määräajassa ja asiakkaan kanssa on yhteistyössä
pyritty löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja pitkittyneelle työttömyydelle.
Talouden osalta toimeentuloturvassa toimintatuotot olivat yli 20t € suuremmat, kuin budjetoitu. Toimintakulujt alittuivat
140t €. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu hyvin.
Terveydenhuollon vastuualueella tavoitteet saavutettiin hyvin. Terveydenhuollon vastuualueen tavoitteena oli seurata sairaanhoidon ja terveydenhuollon palvujenkäyttöä ja kehitystä, sekä hoidonporrastusta.
Aikuisten mtt-avohoitokäyntien määrä oli laskenut tarkastus vuonna huomattavasti ja vastaavasti kunnan omalla psykiatrisella sairaanhoitajalla oli käynyt enemmän asiakkaita kuin tavoitteeksi oli osattu asettaa. Palvelu on siis löytänyt
hyvin paikkansa ja kynnys asiakkaaksi tuloon on selvästi madaltunut, mikä selittääkin aikuisten mtt-avohoitokäyntien
määrän laskun.
Tarkastusvuoden aikana on tehostettu terveyskeskuksen vuodeosastojen ja hoivaosaston yhteistoimintaa siten, että
potilaiden siirtymistä jatkohoitoon kotikuntaan seurattiin erityisen tiiviisti.
Talouden osalta terveydenhuollossa toimintakulut alittuivat 85t €. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu hyvin.
Talousarvion toteutuminen

Toimintakate, budjetoitu
Toimintakate, toteutunut
Toimintakate, % budjetoidusta

-16. 440. 260, 00 €
-15. 959. 437, 39 €
97%

Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunnan havainnot ja
suositukset

1.

Tarkastuslautakunta pitää erityisen hyvänä, että työntekijät ovat omilla
toimillaan onnistuneet kehittämään ja tehostamaan ratkaisuja, joista on
syntynyt säästöjä. Perusturvan alueella tekeminen ja kehittäminen on aktiivista, joka kertoo hyvästä ja toimivasta organisaatiosta.

2.

Tarkastuslautakunta pitää erityisen huolestuttavana, että tosi humalaan
vähintään kerran viikossa juo itsensä Isossakyrössä 4,8% suurempi
määrä 8-9 luokkalaisia kuin vastaavasti koko maassa. Tarkastuslautakunta toivoo, että valistustyötä lisättäisiin ja alkoholin vaaroista kerrottaisiin enemmän sekä mittarin osalta saataiisin tulevina vuosina parempia
tuloksia.

3.

Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana, että 8-9 luokan oppilaista ylipainoisia on neljännes. Tarkastuslautakunta toivoo, että nuoria kannustetaan liikkumaan ja tuetaan erilaisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia.
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Toimielin: Sivistyslautakunta
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen vastuualueella tavoitteet saavutettiin hyvin. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen
tavoitteena oli turvata Isonkyrön kunnan opetuspalveluja käyttäville lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet
suoriutua jatko-opinnoistaan, sekä tukea kuntalaiset henkistä kasvua ja hyvinvointia järjestämällä päivähoidon ja koulutuspalvelujen lisäksi aamu- ja iltapäivätoimintaa, sekä hankkimalla musiikki- ja taideopetusta ja aikuiskoulutus-palveluita.
Tarkastusvuoden aikana varhaiskasvatussuunnitelma on uudistettu valtakunnallisten perusteiden pohjalta. Varhaiskasvatussuunnitelma tehtiin yhteistyössä Laihian kunnan kanssa. Uudistettu varhaiskasvatussuunnitelma otettiin kunnassa käyttöön 1.8.2017 ja tällöin vahvistettiin pedagogista ohjausta palkkaamalla yksi lastentarhan-opettaja lisää.
Päivähoitopaikkoja tarkastusvuoden aikana tarvittiin lisää, jotka saatiin uusilla järjestelyillä olemassa oleviin tiloihin.
Näin ollen myös hinta/lapsi laski, kun lapsimäärä lisääntyi entisissä hoitoyksiköissä.
Perusopetuksen luokkien 1-7 oppilaat, sekä lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat opiskelivat uuden opetussuunnitelman
mukaisesti. Seitsemäsluokkalaisilla alkoi oppiaineena Yrittäjämäinen toimintatapa.
Lukion oppilasmäärä on pysynyt yli 120 opiskelijan ja 60%:n tavoite oman kunnan ikäluokasta lukioon ylitettiin.
Talouden osalta varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa toimintatuotot ylittyivät 50t €. Toimintatuottojen kasvuun on
vaikuttanut saadut hankerahoitukset, joita ei tiedetty budjetoida hakuaikojen ollessa kesken. Toimintakulut alittuivat
330t €. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu hyvin.
Joukkoliikenteen vastuualueella tavoitteet saavutettiin hyvin. Joukkoliikenteen vastuualueen tavoitteena oli järjestää
kunnan asiointikyyditykset. Asiointikuljetukset saatiin järjestettyä kaikilla viidellä reitillä kuntalaisten kuljetustarpeet
huomioiden.
Talouden osalta joukkoliikenteen vastuualueella toimintakulut alittuivat 2000€. Toimintakulut pienenivät asiointikuljetusten kilpailutuksen ansioista.Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu hyvin.
Talousarvion toteutuminen

Toimintakate, budjetoitu
Toimintakate, toteutunut
Toimintakate, % budjetoidusta

-7. 826. 163, 00 €
-7. 438. 170, 47 €
95%

Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunnan havainnot ja
suositukset

1.

Tarkastuslautakunta pitää erityisen hyvänä, että sivistyslautakunta on
tarkastusvuoden aikana tehnyt varhaiskasvatuksen ja opetuksen
osalta tilatarve-selvityksen. Tarkastuslautakunta toivoo, että päivähoitotilojen ajanmukaistamista, sekä ottamaan huomioon tilojen koon suhteessa hoitaja ja lapsimäärään sekä lisäksi Kylkkälän päivähoitopaikkojen lisäämistä.

Toimielin: Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointipalveluiden vastuualueella tavoitteet saavutettiin hyvin. Hyvinvointipalvelujen vastuualueella tavoitteena
oli antaa kaikille kuntalaisille tasa-arvoinen mahdollisuus kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen, tiedonhankitaan
sekä opiskeluun, mikä vahvistaa henkistä hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Vapaa-ajan toiminnan suunnittelu,
tarjoaminen ja yhteistyön tekeminen eri tahojen kanssa. Monipuolisen nuorisotyön, toiminnan ja tuen tarjoaminen lapsille ja nuorille. Terveysliikunnan tukeminen erilaisilla tapahtumillia, yhteistyöllä ja neuvonnalla. Ennaltaehkäisevän ja
korjaavan etsivän nuorisotyön tekeminen, nuoriso- ja liikuntatoiminnan monipuolistaminen sekä tukeminen.
Kirjasto- ja kulttuuritoiminnan tarjontaa on kehitetty tarkastusvuoden aikana. Käyttöön on otettu Eepos-kimppa, joka
lisää kirjastojen välistä yhteistoimintaa ja asiakkaiden saamia palveluita. Kirjaston lainamäärä tarkastusvuoden aikana
oli hieman laskenut, johon osaltaan vaikuttaa kahden viikon lainasulku Eepos-kimppa käyttöönoton vuoksi sekä se,
että osan lainattavan materiaalin laina-aika pidentyi kahdella viikolla uuden käyttösäännön myötä.
Suomi 100-juhlavuosi työllisti kulttuuripalveluita koko vuoden. Yhteistyön kautta erityisesti seurakunnan kanssa toteutettuja tapahtumia pystyttiin järjestämään enemmän.
Erilaisia eri ikäryhmille suunnattuja tapahtumia ja näyttelyitä on järjestetty pitkin tarkastusvuotta monipuolisesti ja näiden osalta vastaanotto ja osallistuminen on ollut erittäin vilkasta. Hankerahoituksen turvin on saatu järjestettyä kaikenikäisille kuntalaisille vierailuja, esiintyjiä ja retkiä sekä kouluille suunnattuja vierailuja ja päivähoidolle koulutuksia.
Vapaa-ajan osalta kuntalaisia on liikuttaneet erilaiset kunnan omat liikuntatapahtumat, joihin osallistumien olikin ollut
aktiivista. Liikuntasalien käyttöaste on ollut korkea ja salivuorojen tarve erityisesti liikuntahallissa ylitti tarjonnan.
Avustuksin on tuettu useita seuroja ja yhdistyksiä.

9

Isonkyrön kunta
Tarkastuslautakunta

ARVIOINTIKERTOMUS 2017

Uimahallin osalta kävijämäärässä tarkastusvuonna ei täysin päästy tavoitteeseen, supistetut aukioloajat ovat vaikuttaneet kävijämäärään alentavasti. Kävijämäärää saatiin piristettyä kuitenkin erilaisilla ja uusillakin tapahtumilla.
Tarkastusvuoden aikana on perustettu myös nuorisovaltuusto ja heidän edustajansa nimettiin lautakuntiin.
Etsivän nuorisotyön toiminta ja tunnettavuus on vakiinnuttanut paikkansa ja asiakkaita on ohjautunut läpi tarkastusvuoden enenevästi myös nuorten omien yhteydenottojen kautta.
Talouden osalta hyvinvointipalveluissa toimintatuotot ylittyivät 30t €. Toimintakulut alittuivat hieman yli 50t €. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu hyvin.
Talousarvion toteutuminen
Toimintakate, budjetoitu
-966. 265, 00 €
Toimintakate, toteutunut
-876. 411, 10 €
Toimintakate, % budjetoidusta
91%
Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunnan havainnot ja
suositukset

1.

Tarkastuslautakunta pitää erityisen tärkeänä, että tapahtumia järjestetään eri ikäisille sekä kannustaa järjestämään muiden toimijoiden kanssa
yhteistyössä tapahtumia jatkossakin, että toiminta saadaan pidettyä aktiivisena.

2.

Tarkastuslautakunta toivoo nuorisovaltuuston jäseniltä aktiivista osallistumista lautakuntien kokouksiin ja pitää erityisen tärkeänä, että lautakunnat kannustavat nuorisovaltuuston jäseniä mukaan kokouksiinsa.

Toimielin: Tekninen lautakunta
Teknisen toimen hallinnon ja kiinteistöiden vastuualueella tavoitteet ovat suurimmaksi osaksi tavoittamatta. Teknisen toimen hallinnon ja kiinteistöiden palvelualueella tavoitteena oli tuottaa tekniset palvelut kuntalaisille, huolehtia
kunnan omistamien metsien hyvinvoinnista, suljetun kaatopaikan valumien seuranta sekä vuokrata alueen ihmisille
laadukkaita ja viihtyisiä kerros- ja rivitaloasuntoja.
Nuoren metsän hoidon osalta tavoite on kokonaan saavuttamatta. Tilinpäätöskertomuksessa ei ole tarkemmin eritelty,
miksi tavoite on kokonaan saavuttamatta.
Kunnan omistaminen asunto-osakkeiden, sekä asuntovuokrauksen asuntojen vuokrausasteelle asetetut tavoiteet ovat
myös saavuttamatta. Asuntovuokrauksen asuntojen vuokrausaste on laskenut edelleen vuoden 2016 verrattuna,
vuokrausasteen ollessa nyt 88% (92,5% vuonna 2016). Vuokrausasteen lasku näkyy suoraan pienentyneinä tuottoina.
Henkilöstöä koskevissa tavoitteissa myöskin jääty hieman asetettujen tavoitteiden alle.
Talouden osalta teknisen toimen hallinnon ja kiinteistöiden osalta toimintatuotot alittuivat yli 40t € budjetoidusta. Toimintakulut olivat budjetoidun mukaiset. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että toimintatuottojen osalta taloudellinen tavoite on saavuttamatta, toimintakulujen osalta taloudellinen tavoite on saavutettu budjetin mukaisesti.
Tieasioiden ja liikenneväylien vastuualueella tavoitteet ovat osittain saavuttamatta. Tieasioiden ja liikenneväylien
palvelualueella oli tavoitteena hoitaa ja ylläpitää kunnan kaavateitä sekä yksityisteiden avustaminen, niiden hoito ja
ylläpito solmittujen hoitosopimusten puitteissa.
Tievalaistuksen lisääminen kunnostamiselle tai uusimiselle asetettu tavoite ei tarkastusvuonna ole toteutunut. Tilinpäätöskertomuksessa ei ole tarkemmin eritelty, miksi tavoite on kokonaan saavuttamatta.
Tunnuslukujen perusteella katujen ja teiden osalta ollaan budjetoidussa. Katujen ja teiden kunnossapito on tarkastusvuoden aikana pääsääntöisesti toteutunut kunnossapitonormien mukaisesti. Tarkastusvuoden aikana on toteutettu
mm. asfaltointitöitä sekä kevyenliikenteen väylien osittaisia perusparannuksia.
Talouden osalta tieasioiden ja liikenneväylien osalta toimintatuotot ylittyivät 3800€. Toimintakulut alittuivat hieman yli
30t €. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu hyvin.
Vesihuoltolaitoksen vastuualueella tavoitteet ovat osittain saavutettu. Palvelualueen tavoitteena oli aikaan saada
laatuvaatimukset täyttävän talousveden katkeamaton jakelu kuluttajille sekä huolehtia jätevesien siirrosta puhdistuslaitokselle.
Tarkastusvuonna talousveden osalta ei ole raportoitu yhtään laatupoikkeamia, eikä yhtään yli 60 min. jakeluhäiriöitä
ole raportoitu. Vesijohtoverkoston korjaus- ja perusparannustöistä johtuvat vedenjakeluhäiröt ovat olleet pääsääntöisesti lyhytaikaisia, eikä loppukäyttäille ole ollut niistä merkittävää haittaa. Tarkastusvuoden aikana on toteutettu Suolaisten alavesisäiliö, kaksi uutta raakavesikaivoa Kokkokankaan pohjavesialueelle, osa koko vesilaitosta palvelevasta
automaatiosta.
Vuotovesien määrä on hieman suurempi, kuin mitä tavoitteeksi oli asetettu. Vesivuotoselvityksiä ei ole raportin mukaan pystytty toteuttamaan joen vähäisen tulvimisen vuoksi.
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Vesijohtoverkostoon liittyneiden määrä on kasvanut hieman vuoden takaiseen verrattuna, asetettua tavoitetta liittyneiden osalta ei täysin ole saavutettu (toteuma vuonna 2016 oli 2162 kpl, ja nyt 2169 kpl).
Viemäriverkostoon liittyneiden määrä on kasvanut myös hieman vuoden takaiseen verrattuna, asetettua tavoitetta liittyneiden osalta ei täysin ole saavutettu (toteuma vuonna 2016 oli 1066 kpl, ja nyt 1080 kpl). Rakennettujen viemäröintihankkeiden liittymisasteen parantamiseksi tekniselle osastolle on palkattu määräaikainen työntekijä, jonka tehtävä on
opastaa alueen kiinteistöjenomistajia jätevesiviemäriin liittymiseen liittyvissä asioissa.
Talousveden kulutus on myöskin ollut hieman odotettua pienempää. Kestävän kehityksen kannalta on erityisen hienoa, että vedenkulutus on laskusuunnassa. Tärkeää on myös huolehtia, että laskuttamattoman puhtaanveden määrää
saadaan yhä pienennettyä vesijohtoverkostoja saneeraamalla.
Talouden osalta vesihuoltolaitoksen osalta toimintatuotot ylittyivät 60t €. Toimintakulut alittuivat hieman yli 80t €. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu hyvin.
Tukipalveluiden vastuualueella tavoitteet ovat osittain saavuttamatta. Tukipalveluiden palvelualueella tavoitteena oli
kiinteistöjoen ennakoiva huolto ja kunnossapito, ruokahuollon tuottaminen ja kehittäminen sekä kunnan sisäisen siivoustoimen yhtenäistäminen ja kehittäminen.
Kunnankiinteistöjen käyttöasteen osalta tavoite on saavutettu ilman poikkeamia. Tappiota tuottavien kiinteistöjen
osalta määrä on kasvanut yhdellä kiinteistöllä.
Tunnuslukujen osalta Oiva-valvonnassa ei ole tarkastusvuoden aikana tehty tarkastukset vain valmistuskeittiölle ja
tämän vuoksi tavoitetta ei ole saavutettu, koska muiden keittiöiden osalta tarkastuksia ei ole tehty.
Talouden osalta tukipalveluiden osalta toimintatuotot alittuivat yli 374t € budjetoidusta. Toimintakulut alittuivat yli 410t
€. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että toimintatuottojen osalta taloudellinen tavoite
on saavuttamatta, toimintakulujen ollessa myös huomattavasti pienemmät kuin budjetoitu määrä jää toimintakate/jäämä kuitenkin säästön puolelle melkein 40t €.
Talousarvion toteutuminen
Toimintakate, budjetoitu
230. 456, 00 €
Toimintakate, toteutunut
410. 066, 03 €
Toimintakate, % budjetoidusta
178%
Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunnan havainnot ja
suositukset

1.

Tarkastuslautakunta kysyy Teknisen toimen hallinnon ja kiinteistöjen
vastuualueelta, kuinka rakennuskohteiden osalta päätetään aikataulumuutokset sekä mahdolliset sopimussakot ja kenen toimiesta. Tarkastuslautakunta toivoo, että mahdolliset työmaata koskevat poikkemat pöytäkirjattaisiin tiedoksi teknisen lautakunnan kokous- pöytäkirjoihin ja viitteenä ko. työmaapöytäkirja tai muut mahdolliset pöytäkirjat, joista päätökset löytyvät.

2.

Tarkastuslautakunta kysyy, onko rakennushankkeiden osalta valvonta
riittävällä tasolla ja riittääkö siihen teknisen toimen resurssit ja toivoo, että
suurempien kohteiden osalta harkitaan valvontatyön teettämistä ostopalveluna? Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä, kuinka valvonta rakennuskohteiden osalta on toteutunut.

3.

Tarkastuslautakunta kysyy, miten ja kuinka vuokrattavien asuntojen laadukkuutta ja viihtyisyyttä on tarkoitus mitata sekä millä keinoilla asuntojen
kysyntään saadaan lisättyä ja vuokrausastetta parannettua?

4.

Tarkastuslautakunta toivoo, että viemäröintihankkeiden liittymisastetta
saataisiin parannettua määräaikaisen työntekijän avulla. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että määräaikainen työntekijä varmasti vapauttaa
teknisen alueen muiden resurssien työkuormaa muihin tehtäviin.

5.

Tarkastuslautakunta huomauttaa ja toivoo tarkempaa raporttia niiden tavoitteiden osalta, mitkä eivät ole lainkaan tarkastusvuoden aikana toteutuneet. Ilman perusteluja olevia poikkeamia on vaikea arvioida, sekä arvioida kuinka kokonaisuudessa toimielin on onnistunut tavoitteidensa saavuttamisessa.

6.

Tarkastuslautakunta toivoo Tukipalveluden vastuualueella tarkentamaan tavoitteiden asettamista. Tehtäväalueen vastuulle kuuluvia alueita
ei juurikaan ole mitattu; kuinka ruokahuollon tuottaminen ja kehittäminen
ovat edenneet sekä kuinka sisäisen siivoustoimen yhtenäistäminen ja kehittämien ovat onnistuneet. Kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon osa-
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aluueelta löytynee myös merkityksellisiä tavoitteita, joiden edistymistä
voidaan mitata.

Toimielin: Ympäristölautakunta
Rakennustarkastuksen ja ympäristötoimen vastuualueella tavoitteet on saavutettu hyvin. Rakennustarkastuksen ja
ympäristötoimen palvelualueen tavoitteena oli huolehtia, että rakennettu ympäristö toteutetaan ja ylläpidetään terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä voimassa olevia määräyksiä noudattaen.
Rakennuslupien osalta asuinrakennusten lupamäärä oli hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna (vuonna 2016 16
kpl, ja nyt 17 kpl), muiden lupien osalta määrä oli kasvanut merkittävästi (vuonna 2016 69kpl, ja nyt 129 kpl). Tilinpäätösraportin mukaan puistomuuntamoiden hakemuksia oli ollut poikkeuksellisen paljon.
Käsittelyaikojen osalta tavoitteet on saavutettu hyvin. Ympäristölupakäsittelyssä pitkä käsittelyaika oli sovittu asiakkaan kanssa.
Talouden osalta rakennustarkastuksen ja ympäristötoimen osalta toimintatuotot ylittyivät liki 6000 €. Toimintakulut
alittuivat 4000 €. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu hyvin.
Talousarvion toteutuminen
Toimintakate, budjetoitu
-77. 823, 00 €
Toimintakate, toteutunut
-68. 153, 64 €
Toimintakate, % budjetoidusta
88%
Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunnan havainnot ja
suositukset

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että poikkeavista käsittelyajoista voidaan
sopia asiakkaan kanssa. Menettely lisää asiakastyytyväisyyttä sekä tukee
strategisten tavoitteiden palvelulupausta.
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Konserni ja liikelaitosten arviointi
Konserniyhtiö/liikelaitos
Isonkyrön Asuntovuokraus
Oy

Tavoitteet
•

•

Isonkyrön Lämpö Oy

•
•
•
•

Kyrönmaan Jätevesi Oy
(yhteisyhteisö)

•
•
•
•
•

Lautakunnan arviot ja suositukset

Isonkyrön Asuntovuokraus Oy tukee
kuntaa asuntostrategian toteutuksessa ja tekee yhteistyötä kunnan
kanssa rahoitushuollossa, riskien hallinnassa, henkilöstöpolitiikassa ja hankintatoimessa siten, että osakeyhtiössä noudatetaan samoja periaatteita
kuin kunnassa. Isonkyrön Asuntovuokraus raportoi kunnanhallitukselle
sekä toimittaa kunnalle taloussuunnitelman ja tilinpäätösasiakirjat. Tavoitteena on yhtiön tuloksen kehittäminen,
investointikyvyn lisääminen ja omavaraisuusasteen nostaminen.
Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n omistajapoliittisena linjauksena on, että
vuokra-asuntojen tarjonta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuuden vaatimuksia. Kiinteistöjen
kunnossapidosta on huolehdittava
suunnitelmallisesti. Korjaussuunnitelmasta kunnanhallitus antaa erillisen
ohjeen. Vuokratason määrittelyssä on
otettava huomioon rahoitustarpeet ja
yleinen vuokrataso sekä mahdollisuuksien mukaan sitoutuneen pääoman korko. Asuntojen määrää ja
huoneistorakennetta on tarkasteltava
vuosittain. Kiinteistöt tulee vakuuttaa
täydestä arvosta, myös keskeytysvahinkojen varalta. Tavoitteena on, että
sekä Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n
asuntojen että kunnan suoraan omistamien asuntojen käyttöaste on 95%.
kilpailukykyisen lämmitysenergian
tuottaminen ja jakelu keskustaajamassa
taloudellisen omavaraisuuden kohottaminen pitkällä tähtäimellä
sijoitetulle pääomalle korkotuotto 1 %
raportointi kunnanhallitukselle sekä taloussuunnitelma- ja tilinpäätös-asiakirjojen toimittaminen
lupaehtojen mukaiset puhdistustulokset
kustannustehokkuuden ylläpitäminen
sijoitetulle pääomalle korkotuotto 1 %
raportointi kunnanhallitukselle sekä taloussuunnitelma- ja tilinpäätösasiakirjojen toimittaminen
toteutetaan Isonkyrön kunnan alueelta
tulevien jätevesien mittaaminen kunnan rajalla
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Isokyrön Asuntovuokraus Oy:n asuntojen vuokrausaste ei saavuttanut tavoitetta. Tavoitteesta jäätiin 7,6 %-yksikköä. Vuorkausaste oli 5,1%-yksikköä edellisvuotta alhaisempi.
Tarkastuslautakunta suosittelee valtuustoa tarkastelemaan asuntojen
määrää ja huoneistorakennetta sekä
asettamaan taloudellisia tavoitteita.
Tarkastuslautakunta haluaa tietää
olemassa olevan asuntokannan ylläpito- ja korjaussuunnitelmista.

Isonkyrön Lämpö Oy on saavuttanut
tilinpäätösaineiston 2017 mukaan
kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet kokonaan.

Kyrönmaan Jätevesi Oy on saavuttanut tilinpäätösaineiston 2017 mukaan
kunnanvaltuuston asettamat tavoitteet kokonaan.
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Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Kunnan taloudelliset tavoitteet toteutuivat jälleen erinomaisesti. Vuosikate ylsi yli 2,5 miljoonaan euroon.
Kunta
Toimintakate
Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos
Poistoeron
muutos
Ali-/ylijäämä
Kumulatiivinen
edellisen
tilikauden ja
tilikauden yli/alijäämä

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-24 734
1 054
708
509

-25 583
953
1 139
-186

-25 027
2 157
1 241
916

-25 534
2 228
1 128
1 100

-25 389
2 943
1 136
1 807

-25 616
2 602
1 132
1 613

TA2018
-27 264
857
1 103
266

5

27

514
4 870

-160
4 455

916
5 626

1 100
6 531

1 807
8 338

1 613
9 951

266
10 217

Taulukko 2 Isonkyrön tuloslaskelmat 2012-2017 ja talousarvio 2018.

Investoinnit toteutuivat 2,068 miljoonan euron edestä, kun talousarvioon oli varattu 3,445 miljoona euroa.
Kokonaisuutena investoinnit toteutuivat suunnitelmien mukaan 60%:sti. Investointeja jäi vuoden 2017
aikana toteutumatta yli 600t € edestä (suurimpana Lapinmäen alueen tiestö ja Lapinmäen alueen viemäröinti, sekä muista investointikohteista Kotiteollisuustalo ja yleisten alueiden kameroiden hankinta). Lisäksi palvelukeskuksen osalta LTO-järjestelmän rakentamista toimisto-osastolle ei toteutettu.

Investoinnit 2017
4000 000,00
3500 000,00

3545 000,00

3 495 000,00

3645 000,00

3000 000,00

3 445 000,00

2500 000,00
2265 962,00

2000 000,00

2 068 744,00

1500 000,00
1000 000,00
500 000,00
50 000,00

200 000,00

197 218,00

Alkuperäinnen talousarvio

Talousarvio muutosten jälkeen

Toteuma

0,00

Menot

Tulot

Nettomeno

Kuva 2 Investointien toteutuminen

Tulojen ja menojen tasapainoa tarkasteltaessa on muistettava, että kunnan tuloslaskelma ei anna suoraan informaatiota toiminnan tehokkuudesta. Isonkyrön tuloveroprosentti, 21,50%, on yli
prosenttiyksikön korkeampi kuin kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti.
Isonkyrön lainakanta ei tarkastusvuoden aikana ole kasvanut. Lainakanta asukasta kohden on 401 euroa/asukas, mikä on pieni. Kuntakonserin lainakanta kuitenkin on huomattavasti suurempi, 2074 euroa/asukas.
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Yhteenveto
Tarkastuslautakunta toteaa kunnan talouden olevan nyt tunnuslukujen valossa hyvässä kunnossa.
Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan taloudenpitoon tulee jatkossakin kiinnittää huomiota. Huomioiden suhteellisen korkean veroprosentin, erityisen tärkeää on pitää huolen, että kuntalaisten, katsomatta
ikään tai asuinpaikkaan, suorittamat vastikkeet ovat tasapainossa saatuihin palveluihin nähden.
Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että kunnan sisäistä valvontaa ja hallintotapaa on kehitetty. Hyvin
laaditut talousarvio, tasekirja ja sisäisen valvonnan ohjeistukset ovat sisäisen valvonnan näkyvä osa ja
kertovat osin siitä, että kunnassa on tehty toimenpiteitä sisäisen valvonnan
toteutumisen varmistamiseksi.
Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle
•

tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 merkitään tiedoksi ja että

•

tilinpäätös vuodelta 2017 hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.31.12.2017.

•

kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä toimenpiteistä, joihin se
on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydetään antamaan ennen vuoden 2019
talousarviokäsittelyä.

Isossakyrössä 15. toukokuuta 2018

Erja Hakola
puheenjohtaja 1)

Jarkko Karhu
jäsen

Timo Karhu
varapuhenjohtaja

2)

Antti Nyrhinen 1)
jäsen

Raili Varo 3)
jäsen

Mika Komsi
varajäsen (Antti Nyrhinen)

Soile Hakala
varajäsen (Raili Varo)
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1) 15.6.2017 alkaen (esteellinen kunnanhallituksen ja ympäristölautakunnan osalta
14.6.2017 saakka)
2) 15.6.2017 alkaen (esteellinen teknisen lautakunnan osalta 14.6.2017 saakka)
3) 15.6.2017 alkaen (esteellinen sivistyslautakunnan ja elinkeino ja kaavoitusjaoston
osalta 14.6.2017 saakka)
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