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1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTAJA

Kunnallisvaalit pidettiin kesäkuussa 2021 ja uudet lautakunnat aloittivat työnsä 
elokuun alussa. Niinpä vuoden aikana toimi kaksi tarkastuslautakuntaa.

Arviointikertomuksen antamiseen työnsä päättäneessä lautakunnassa olivat jäseninä
Jari Flyktman, Pirjo Käpylä, Jari Muhonen, Satu Nieminen ja Arto Veijonen.

Koska korona esti tutustumiskäynnit moneen kunnan toimipisteeseen, tämä 
lautakunta keskittyi lähinnä edellisen vuoden arviointikertomuksen laadintaan.

Ainoastaan kunnanhallituksen puheenjohtajaa kuultiin ajankohtaisista asioista.

Elokuussa aloitti työnsä uusi tarkastuslautakunta jäseninään Jari Flyktman, Tuulia 
Johansson, Pirjo Käpylä, Harri Palonen ja Arto Veijonen.

Loppuvuoden aikana lautakunta kuuli kunnanjohtajaa ja kunnanvaltuuston 
puheenjohtajaa ajankohtaisista asioista. Keskeisin kuulemisen aihe oli Uuraisten 
Valokuituverkot Oy:n tilanne.
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Hallintokuntien toiminnan arviointi perustui pitkälti päätösten seuraamiseen 
pöytäkirjoista.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi asianhallinta- ja palvelusihteeri Irja Paananen.
Hän huolehti myös sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta. Lautakunta antoi rekisterin 
valtuustolle tiedoksi.

Kunnan ja kuntakonsernin tilintarkastusyhteisö oli edelleen BDO Audiator ja se 
nimesi vastuunalaiseksi tarkastajaksi JHT Sanna-Mari Pääkkösen. Ennen tilivuoden 
2021 päättymistä tilintarkastajaksi vaihtui JHT, KHT Heidi Rimpilä.

2. EDELLINEN ARVIOINTIKERTOMUS

Vuoden 2020 arviointikertomuksessa esiin nostettiin huolina asukasluvun 
negatiivinen kehitys, kirkonkylän heikko vetovoima ja Uuraisten Valokuituverkot Oy:n
järjestelemättömät lainat.

Positiivisia huomioita olivat sairauspoissaolojen väheneminen, nettovelkaisuuden 
lasku, henkilöstömenojen kasvun taittuminen ja talouden tasapainottamisen 
onnistuminen.

Vuonna 2021 asukasluku laski edelleen, tosin miinusta oli vain yhdeksän henkeä. 
Syntyvyys oli kuitenkin edelleen kuolleisuutta suurempi, joten pitovoimaa ei vielä ole
tarpeeksi.

Kirkonkylässä saatiin Sarkolan alueen asemakaava ehdotusvaiheeseen vuoden 
aikana. Kaavassa osoitetaan uusia omakotitontteja, osa niistä omarantaisia.

Kauppakorttelin asemakaavan muutos liittyy vuonna 2020 alkaneeseen 
elinvoimahankkeeseen ja alueen kehittämisen yhteistyösopimus Osuuskauppa 
Keskimaan kanssa allekirjoitettiin vuoden aikana.

Kunnanvaltuuston tekemästä kunnan ja Uuraisten Valokuituverkot Oy:n välisestä 
vaihtovelkakirjapäätöksestä tehtiin valitus hallinto-oikeuteen ja se määräsi 
päätökselle täytäntöönpanokiellon. Kunta haki valituslupaa Korkeimmasta Hallinto-
oikeudesta, mutta lupaa ei saatu. Kunta on jatkanut takaajana Valokuituverkkojen 
lainan lyhentämistä kuukausittain koko vuoden ajan.



4

Uutta päätöstä vaihtovelkakirjalainasta kunnanvaltuusto ei ole tehnyt. Asia on 
avoinna ja kunnan on edelleen aktiivisesti haettava ratkaisua yhtiön tilanteeseen.

Kunnan nettovelkaisuus aleni edelleen ja taloustilanne vahvistui reilusti ylijäämäisen 
tilinpäätöksen myötä.

Sairauspoissaoloissa tapahtui pientä kasvua. Se ei tarkastuslautakunnan mielestä ole 
pandemian aikana huolestuttava asia.

3. UURAISTEN KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Verotulokertymä kasvoi edellisvuoteen verrattuna peräti noin 1 170 000 euroa ja 
valtionosuuksia kertyi noin 480 000 euroa vähemmän. 

Koronan vuoksi valtion tuki Uuraisten kuntaa noin 971 000 euron verran.

Tilikauden tulos oli noin 1 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tarkastuslautakunnan mielestä talouskuri on pysynyt hyvänä.

4. TOIMINNALLINEN ARVIO

Toimintakertomuksessa hallintokunnat avaavat oman sektorinsa toiminnan sisältöä.

Merkittävä huomio oli peruspalvelulautakunnan budjetin alittuminen noin miljoonan
euron verran.

Toimintakertomuksesta käy ilmi, että henkilöstömenot alittuivat huomattavasti. 
Vanhus- ja erityisryhmien palveluissa tehty organisaatiomuutos oli erittäin hyvä 
ratkaisu. Muutoksen myötä rakentui kaksi toimialaa yhdistävä palvelukokonaisuus.

Käyttötalouden yhteenvedosta voidaan havaita talousarvion pitäneen 
hallintokunnittain. 
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Yksittäisenä huomiona on koulujen oppilasmäärän aleneminen 21 oppilaalla, eli noin
yhden koululuokan verran.

 Perhetyöntekijöiden määrän lisääminen on mahdollisesti vaikuttanut lastensuojelun
laitoshoitomenojen vähentymiseen. 

5. INVESTOINNIT

Merkittävin investointi oli keskusurheilukentän täydellinen uudistaminen. Työ 
saatetaan loppuun vuoden 2022 aikana mutta viime vuonna tehtiin valtaosa töistä. 
Kustannusarvio näyttää pitävän. 

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä ympäristönäkökohtien huomioimista 
rakentamisessa.

Jälkikäteen arvioiden investointi ajoittui juuri oikeaan aikaan, tänä vuonna 
rakentaminen olisi ilmeisesti selvästi kalliimpaa.

6. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

Henkilöstötilinpäätöksestä ilmenee että 73 %:lla kunnan työntekijöistä oli 0 
sairauspoissaolopäivää, edellisenä vuonna vastaava luku oli 68 %.

Toisaalta, 5 % henkilöstöstä aiheutti 62 % koko organisaation poissaoloista.  Vuonna 
2020 9 % henkilöstöstä aiheutti 72 % kaikista poissaoloista.

7. YHTEENVETO

Kunnan talouden vahvistuminen jatkui vuonna 2021. Suuri syy tähän oli verotulojen 
lisääntyminen. 

Taloudellinen kuri on kuitenkin pidettävä edelleen tiukkana, sillä tulevat muutokset 
hyvinvointialueen käynnistyessä vaikuttaa merkittävästi kunnan tulorakenteeseen.
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Myönteistä vuoden 2021 tilinpäätöksessä:

 talouden positiivinen kehitys koronasta huolimatta

 uuden kuntastrategian valmistuminen ja sen alkava jalkauttaminen

 positiivinen luonnollinen väestönkasvu

 vanhus- ja erityisryhmien organisaatiomuutos

 hallintokuntien talousarvioiden pitäminen

 lainakannan väheneminen

 työttömyysasteen paraneminen

Huolenaiheet vuoden 2021 tilinpäätöksessä:

 Uuraisten Valokuituverkot Oy:n tilanteen jatkuva epävarmuus

 asukasluvun lasku

 lastensuojeluilmoitusten määrän lisääntyminen

Tarkastuslautakunnan mielestä vuoden 2021 tilinpäätös voidaan vahvistaa. 
Tarkastuslautakunta esittää, tilintarkastajan lausuntoon yhtyen, että tilivelvollisille 
voidaan myöntää vastuuvapaus.

Uurainen 23.5.2022
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Jari Flyktman Tuulia Johansson Pirjo Käpylä

Harri Palonen Arto Veijonen
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