ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020
1. Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston
asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja
onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Punkalaitumen kunnan tarkastuslautakuntaan ovat tilivuonna kuuluneet
- puheenjohtaja Ville Seppä (varajäsen Kari Saarela)
- varapuheenjohtaja Martti Törmä (varajäsen Jyrki Ilvesmäki)
- jäsen Tuula Vatanen (varajäsen Eeva Ylinen)
Tarkastuslautakunta on pitänyt tilivuotta 2020 koskevissa asioissa neljä kokousta.
Lautakunnan jäsenet ovat seuranneet päätöksentekoa, hallintoa ja palvelujen tuotantoa
hallintoelinten esityslistojen ja päätösluetteloiden avulla. Tilikauden aikana tavoitteiden
toteutumisen arviointi on tapahtunut viranhaltijoita kuulemalla.
Vuoden 2020 painopistealueina ovat olleet teknisen toimen toimiala sekä konserni- ja
omistajaohjaus. Kunnanjohtaja Tuija Ojala, hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, tekninen
johtaja Satu Alajärvi, kunnanrakennusmestari Kari Isokivijärvi ja työpäällikkö Marko
Juurikivi ovat käyneet esittämässä lautakunnalle vuoden 2020 talousarvion taloudellisten ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.
2. Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Tarkastuslautakunta toteaa, että organisaatio on pystynyt pääosin toteuttamaan sille
asetetut toiminnalliset tavoitteet.
Tavoitteena ollut elinvoimaluotsi -kokeilu on käynnissä. Väestörakenteen osalta tavoite 1564 vuotiaiden suhteellisen osuuden lisääminen ei aivan toteutunut. Työllisyyden
kuntakokeilu alkoi 1.3.2021.
Kaavahankkeista Penttilän alueen kaavaluonnos on valmisteltu ja
kaavoituksen tarveselvitys ja yhteistyökumppaneiden kartoitus menossa.

Kanteenmaan

Varhaiskasvatuksen
asiakastyytyväisyyskyselyä
ei
toteutettu
vuonna
2020.
Hoitopäivätavoitetta 11400 hoitopäivää ei saavutettu (10730 + muualta ostettuja 303 =
11033). Koronan vuoksi iso osa lapsista oli maalis-toukokuussa kotona.
Perusopetuksen tavoitteena ollut turvallisuussuunnitelmin uusiminen on toteutunut.
Perusopetuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulostavoite kouluarvosana >8,25 saavutettiin.
Lukion osalta opetussuunnitelman paikallinen suunnittelu ja kirjoittaminen on aloitettu
vuoden 2020 aikana ja työ valmistuu keväällä 2021.
Kirjaston kirjahankinnat ovat jääneet alle tavoitteen >400/1000 as. Toteutunut 325
kpl/1000 as.

Kulttuurin ja liikunnan osalta tapahtumia on koronan takia pystytty järjestämään aiempaa
vähemmän. Hyvinvointia edistävän kannustinjärjestelmän pilotointi ja valmistelu keskeytyi
koronapandemian vuoksi. Tavoitteena toteuttaa osana vuoden 2021 Terveyttä kaikenikäisille
hanketta.
Nuorisokysely on toteutettu keväällä 2020. Kyselyn tuloksia ei ole kerrottu. Nuoriso-ohjaaja
on aloittanut syksyllä 2020.
Tekninen sektori jatkanut liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Pitkän tähtäimen suunnitelmien laadintaa kunnan kiinteistöissä on jatkettu.
Tuloslaskelman toimintakate on -18,4 milj. euroa, mikä on 1,4 milj. euroa parempi kuin
talousarviossa. Toimintakulut alittuivat talousarviosta 1,4 milj. euroa ja toimintatuotot
ylittivät talousarvion 40 920 eurolla.
Verotuloja kertyi 112 3431 euroa vähemmän ja valtionosuuksia 0,6 milj. euroa enemmän
kuin talousarviossa oli arvioitu. Verotuloja kertyi 2,5 % ja valtionosuuksia 14,2 % enemmän
vuoteen 2019 verrattuna. Valtionosuuksien kasvuun vaikuttivat valtion ns. koronatuet.
Vuosikate muodostui 2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Vuosikatteella pystytään kattamaan
poistot 1,1 milj. euroa. Vuosikate per asukas oli 736 euroa, kun se vuonna 2019 oli 199 euroa
per asukas.
Tilikauden tulokseksi muodostui 897 842 euroa ja poistoeron muutoksen kirjauksen jälkeen
tilikauden ylijäämä on 941 310 euroa.
Investointimenot olivat yhteensä 1,1 milj. euroa (vuonna 2019 6,2 milj. eur). Isoimpana
hankkeena päiväkoti.
Kunnan omavaraisuusaste 31.12.2020 on 57,8 % eli lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019
(57,2 %). Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. Lainakanta on
investointien takia kasvanut, ollen 8,1 milj. euroa, 2 914 euroa per asukas (v.2019 2 771
euroa per asukas).
Taseessa on 31.12.2020 kertynyttä ylijäämää yhteensä 4,2 milj. euroa eli 1 503 euroa per
asukas (v.2019 1 152 euroa).
Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2020 talousarvio toteutui arvioitua paremmin
johtuen mm. koronatukien ansiosta. Vuosi 2020 ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin
verrattuna poikkeuksellisen koronapandemian vaikutusten takia.
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3. Kuntakonserni
Toimintakertomus sisältää konsernitaseen, -tuloslaskelman ja –rahoituslaskelman sekä
keskeisimmät kuntakonsernia koskevat tunnusluvut.
Kuntakonsernin lainamäärä oli tilinpäätöksessä 3 917 euroa per asukas, kun vuonna 2019
lainamäärä oli 3 846 euroa per asukas. Konsernin omavaraisuusaste on 48,5 %.
4. Yhteenveto
Tarkastuslautakunta toteaa, että poikkeuksellisen vuoden tilinpäätöksen tulos on
taloudellisesti erinomainen, mutta taustalla on kuitenkin huoli siitä, miten yleinen
taloudellinen tilanne kehittyy, onko kertynyt paljon erikoissairaanhoidossa hoitovelkaa,
mitä ovat rajoitukset vaikuttaneet perheiden tilanteisiin jne.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että kunnassa on lisätty resursseja lasten ja nuorten
palveluihin palkkaamalla koulukuraattori, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, nuorisoohjaaja sekä hyvinvointiohjaaja. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla saatetaan välttyä
isommilta kustannuksilta.
Kuntastrategian 2018-2025 painopisteet ovat
1.
2.
3.
4.

kunnan markkinointi
talouden tasapainotus
uusien yritysten hakeminen
varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilojen rakentaminen

Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2020 aikana kaikkia painopisteitä on toteutettu ja
osa saatu myös maaliin asti. Uuden koulun ja päiväkodin valmistuminen on iso taloudellinen
panostus, mutta perheiden, lasten ja nuorten osalta erinomainen sellainen.

Punkalaitumella 27.04.2021
Punkalaitumen kunnan tarkastuslautakunta

Ville Seppä
puheenjohtaja

Martti Törmä
varapuheenjohtaja

TuulaVatanen
jäsen

