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LAUSUNTO TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN VUODELTA 2020
Tark § 14

Valmistelija toimistosihteeri Taina Jänkä, puh. 040 684 2848 tai taina.janka@perho.com.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain valtuustolle arvointikertomuksen edellisen vuoden
hallinnosta ja taloudenpidosta, jossa se arvoi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja
talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 13.04.2021 § 9 päättänyt aloittaa
arviointikertomuksen valmistelun ja 04.05.2021 § 10 valmistellut sekä päättänyt jatkaa
arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessaan.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa puheenjohtaja Matti Kellokoski, puh. 0400 600 812 tai
matti.kellokoski@perho.com.

Vuoden 2020 arviointikertomus esityslistan oheismateriaalina jaetuissa asiakirjoissa.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta
1. hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja
2. antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi toimenpiteitä varten
3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se pyytää Kuntalain 121 §:n mukaisesti
kunnanhallitukselta selvityksen arviointikertomuksessa olleista havainnoista lokakuun
2021 loppuun mennessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta teki tarvittavat muutokset vuoden 2020 arviointikertomukseen ja
1. hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja
2. antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi toimenpiteitä varten
3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se pyytää Kuntalain 121 §:n mukaisesti
kunnanhallitukselta selvityksen arviointikertomuksessa olleista havainnoista lokakuun
2021 loppuun mennessä.

---

-----

Kvalt § 36

Tarkastuslautakunnan
oheismateriaalina.

arviointikertomus

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

kunnanjohtaja

vuodelta

Lauri

Laajala,

2020
puh.

on
0400

esityslistan
517

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

Khall § 208

Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

380

tai

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020 esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää;
1. merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi,
2. antaa vastauksina tarkastuslautakunnan jäsenten huomioihin eri lautakunnista sekä
tarkastuslautakunnan havaintoihin ja kysymyksiin arviointikertomuksen sivulla 16
seuraavasti;
- Havainto ympäristölautakunnan osalta; "Pitäisi kiinnittää huomiota valvonnan
lisäresursseihin"
Lisäresurssitarve
viranomaisvalvonnan
osalta
on
tiedostettu.
Erityisesti
ympäristölupavalvonnassa
on
jouduttu
tarkastustoimintaa
supistamaan
henkilöresurssin puuttuessa. Valvontaa suorittavan ympäristösihteerin tehtävä sisältyy
rakennustarkastajan tehtäviin, joka on yhteensä vain 0,5 htv.
- Havainto teollisuustilojen kannattavuuteen, "vuosilta 2016-2020 alijäämä yhteensä
491.463,24 €"
Teollisuustilojen kannattavuutta parannetaan yhtiöittämisen toteutuessa vuoden 2022
alusta, jolloin tilavuokrien tarkastuksilla ehkäistään kunnan kompensaatio
vuokrahinnoittelussa ja siirrytään kustannusperusteiseen vuokrahinnoitteluun.
-Havainto kunnan velkaantumisasteeseen, "lainakanta 18.739 milj. € on iso korkoriski
kunnan talouden kannalta"
Kunnan velkaantumisasteen nousu perustuu voimakkaaseen investointiohjelmaan, joka
on toteutettu kahden viimeisen valtuustokauden aikana. Kunnan sijoitusvarallisuutta ei
ole käytetty investointien kattamiseen, koska sijoitusten tuotto on ollut korkeampi, kuin
lainasta syntyneet kustannukset. Kunnan sijoitusvarallisuus on n. 6,0 milj € ja taseessa
oleva ylijäämä n. 4,0 milj. €.
-Kysymys kunnan kriisiviestinnän valmiuksista
Kriisiviestinnässä onnistuttiin kohtuullisen hyvin koronapandemian käynnistyessä
keväällä
2020.
Viestintäkanavina
käytettiin
kunnan
www-sivuja,
johon
terveysviranomaisten
tiedotteet
linkitettiin
suorana
RSS-syötteenä
sekä
"Koronaextra-painoksia" kuntatiedote Perholaisesta, joka jaetaan jokaiseen kotiin
kunnassa.
Runkovesiputken katkettua tammikuussa Kokkonevalla, aiheutui viestintäkatkos
vahinkoalueen asukkaille. Tämän seurauksena otettiin kunnassa käyttöön Telia
kontakti SMS -massaviestipalvelu, johon kaikki kuntalaiset voivat ilmoittautua ja
kriisiviestintää voidaan kohdentaa vahinkoalueelle vastaavissa tapahtumissa.
Kriisiviestintää tulee kehittää edelleen, jotta kuntalaisille voidaan jakaa tietoa nopeasti
ja tarvittaessa kohdennetusti.
3. saattaa vastukset kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

