PYHÄNNÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020

Kansikuva: Liikennepuiston avajaiset syyskuussa 2020. Kuvannut Matti Leiviskä.

Puheenjohtajan katsaus
Nykyisen tarkastuslautakunnan neljäntenä vuonna jatkettiin jäsenten osalta samalla
kokoonpanolla. Täysin henkilömuutoksilta ei olla vältytty tänäkään vuonna, kun kunnan
henkilöstöön tuli muutoksia ja tilintarkastaja vaihtui. Muutoksista huolimatta lautakunta on
pystynyt hoitamaan tehtävänsä hyvin.
Covid-19-pandemian teki Pyhännän kunnan 111. toimintavuodesta hyvin poikkeuksellisen
monella tavalla. Suomeen julistettiin poikkeusolot 16.3.2020. Yksi pieni virus sai hetkessä
koko maailman pysähtymään. Poikkeusolot toi lisätöitä hallintoon, jonka piti nopeastikin
pystyä reagoimaan asioihin. Tiedottaminen kuntalaisille oli nopeaa ja asiantuntevaa. Kaikki
julkisen puolen palvelut supistivat toimintaansa tai sulkeutuivat joksikin aikaa kokonaan.
Koko maassa siirryttiin etätöihin, jos se vain suinkin oli mahdollista ja kaikki suuret
tapahtumat ja kokoontumiset kiellettiin.
Tauti kuitenkin rauhoittui kesäksi, mikä mahdollisti, että syksyllä saimme kokoontua uuden
liikennepuiston vihkiäisiin, jossa väkeä oli runsaasti. Muutenkin elo palasi syksyllä “aika”
normaaliksi, kun kaikki lapset ja nuoret Pyhännällä saivat palata lähes normaalin arkeen
koulujen ja kerhojen alkaessa. Tauti kuitenkin alkoi levitä uudelleen loppu syksystä, mutta
enää ei laitettu koko maata kiinni vaan seurattiin valtakunnallisesti tautitilannetta, jonka
pohjalta sitten suljettiin toimintoja tarvittaessa.
Poikkeusoloista huolimatta kuntastrategian mukaisia tavoitteita on pyritty toteuttamaan
monin tavoin. Kokonaisuutena kehitys kunnassa oli myönteistä, kun tilinpäätös muodostui
ylijäämäiseksi, väkiluku kasvoi ja työttömyysaste on maakunnan alhaisimpia. Vuoden
näkyvimpiä saavutuksia ovat uusi liikennepuisto, ensimmäisten tuulimyllyjen valmistuminen
ja uusien tehdashallien valmistuminen yrityksille. Kuluvana vuonna on valmistunut myös
Pyhännän kirkonkylän yleiskaava ja valokuituverkon rakentamisesta selvitettiin.
Haluamme kiittää Pyhännän kunnan viranhaltijoita, luottamushenkilöitä, tilintarkastajia ja
tarkastuslautakunnan sihteereitä Sari Mannermaata ja Raili Viioa sujuvasta yhteistyöstä.

Pyhännällä 17. 5.2021

Liisa Tahkola
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

1. Tarkastuslautakunta
1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja arviointikertomuksen tavoitteet
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan hallinnon ja talouden
tarkastuksen järjestäminen ja arviointi. Tarkastusta varten valtuusto on valinnut
tilintarkastusyhteisön, joka vuodelle 2020 oli BDO Audiator Oy.
Vuodesta 2017 lähtien tarkastuslautakunnan tehtävänä on ollut kunnan
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden
noudattamisen valvonta.
Tarkastuslautakunnan arvioinnin tulokset raportoidaan valtuustolle vuosittain kirjallisessa
arviointikertomuksessa. Arviointikertomuksen keskeisin tarkoitus on arvioida:
●

Ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet?

●

Onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla?

Erityisesti huomiota kiinnitetään niihin asioihin, jotka eivät ole toteutuneet suunnitellusti.
Tarkemmin eriteltynä tarkastuslautakunnan arviointitehtävät voidaan jakaa seuraavasti:
●

Kuntastrategian toteutuminen

●

Talousarvion tavoitteiden toteutuminen

●

Toiminnan tuloksellisuus

●

Alijäämän kattaminen (jos on)

Kunnan toiminnan tuloksellisuutta arvioitaessa lautakunta ottaa huomioon:
●

Kunnan tehtävät kuntalain mukaan

●

Kuntastrategia

●

Onko panoksen, tuotoksen, vaikutuksen ja vaikuttavuuden välinen suhde
tasapainossa?

●

Panos = varattu määräraha (esim. lääkäripalveluun varattu summa)

●

Tuotos = tuotettu palvelu (esim. vastaanottopäivät)

●

Vaikutus = palvelun välitön vaikutus (esim. vastaanotolla käyneiden
henkilöiden lukumäärä)

●

Vaikuttavuus = palvelun pitkän ajan vaikutus (esim. vaikutus kuntalaisten
hyvinvointiin)

1.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano
Tarkastuslautakunta toimii suoraan kunnanvaltuuston alaisuudessa. Kuntalain mukaan

tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja tai
varavaltuutettuja. Nykyisen lautakunnan toimikausi alkoi kesäkuussa 2017 ja päättyy
heinäkuussa 2021. Lautakunnan sihteerinä on toiminut kunnan hallintosihteeri.
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Liisa Tahkola (pj.)

Leena Heikkinen (kk)

Matti Leiviskä (vpj.)

Arto Mikkonen

Sami Kamula

Matti Pellikka

Johanna Juntunen

Marja-Liisa Hiltunen

Puheenjohtaja Liisa Tahkola on esteellinen sivistyslautakunnan arvioinnissa, koska
työskentelee sen alaisuudessa. Matti Leiviskä on esteellinen Asunto Oy Pyhännän
Tavastkengän arvioinnissa, koska on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Leena Heikkinen on
esteellinen Asunto Oy Pyhännän Tavastkengän arvioinnissa, koska oli yhtiön isännöitsijä
vuonna 2020. Marja-Liisa Hiltunen on esteellinen Pyhännän Vesi Oy:n arvioinnissa, koska
on yhtiön hallituksen jäsen. Muita pysyviä esteellisyyksiä ei ole lautakunnan tiedossa.
Lautakunnan seurantavastuut on jaettu seuraavasti:
●
●
●
●

Kuntakonserni, kaikki jäsenet
Kunnanhallitus, kaikki jäsenet
Sivistyslautakunta, Matti Leiviskä
Tekninen lautakunta, Sami Kamula

1.2.1 Pyhännän kunnan organisaatio
Pyhännän kunnan organisaatio jakaantuu kolmeen osastoon: hallintoon, sivistykseen ja
tekniseen. Lautakuntia on neljä: tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta,
sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta.
Kunnanhallitus seuraa perusturvan toteutumista sen siirryttyä Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen
alaisuuteen kokonaisuudessaan vuoden 2019 alussa.

1.3 Tarkastuslautakunnan toiminta
Tarkastuslautakunta kokoontui seitsemän kertaa. Päätöksenteko lautakunnassa tapahtui
puheenjohtajan esittelyn pohjalta. Lautakunnan sihteerinä toimi Sari Mannermaa 18.5. asti ja
Raili Viio 28.9. lähtien, kun Sari Mannermaa valittiin kunnan henkilöstö- ja talousjohtajaksi.
Pyhännän kunnan tilintarkastajana toimi kunnan tilintarkastusyhteisön KPMG Oy:n
tilintarkastaja Elina Pesonen 18.5. asti, ja hänen jälkeensä BDO Audiator nimeämänä JHTT
Sakari Syrjälä. Molemmat osallistuivat asiantuntijoina tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Päivämäärä

Aihe

Asiantuntijat/tutustumispaikka

10.2.2020

Kunnan yleishallinnon,
kuntayhteistyön, kuntakonsernin ja valvonnan, sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan esittely; hyväksyttiin
toimintakertomus vuodelta 2019 ja
talousarvion käyttösuunnitelma 2020;
hyväksyttiin tarjouspyyntö
tilintarkastustoiminnasta.

Kunnanjohtaja Jouko Nissinen,
kh:n puheenjohtaja Matti
Konola

9.3.2020

Tehtiin esitys valtuustolle uudesta
tilintarkastusyhteisöstä.
Kilpailutuksen perusteella valinta
kohdistui BDO Audiator OY:n

27.4.2020

Kokouksessa esiteltiin vahvistettu
tilinpäätös vuodelta 2019.

18.5.2020

Käytiin läpi tilintarkastajan
loppuraportti 2019 sekä
tilintarkastuskertomus 2019.
Kokouksessa laadittiin lopullinen
versio arviointikertomuksesta 2019.

28.9.2020

Katsaus kunnan taloudesta ja
toiminnasta, tilintarkastuksen
tarkastussuunnitelma ja työohjelma,
osavuosiraportti, talousarvioesitys
2021, sihteerin valinta, lautakunnan
tositteiden ja laskujen
hyväksymisoikeus.

Vs. kunnanjohtaja Ismo
Mäkeläinen,
vt. henkilöstö- ja talousjohtaja
Sari Mannermaa

9.11.2020

Talousarvion toteuma,
sivistyslautakunnan toimintojen
esittely.

Sivistysjohtaja Samuli Yrjänä,
sivistyslautakunnan pj. Iiris
Ruotsalainen.
Tutustuttiin päiväkodin
remonttiin ja väistötiloihin.

Kunnanjohtaja Jouko Nissinen.

14.12.2020

Teknisen lautakunnan toimintojen ja
talouden esittely,
tarkastuslautakunnan sihteerin
valinta, sidonnaisuusrekisterin
ylläpitotehtävät.

Kunnanjohtaja Ismo
Mäkeläinen
Tekninen johtaja Timo Aitto-oja

Lisäksi jokaisessa läsnäolo kokouksessa käsiteltiin sidonnaisuusrekisterin tilannetta ja
lautakunnan jäsenten raportteja.

2. Pyhännän kuntastrategian toteutuminen
Kuntastrategiassa määritellään kunnan toiminnan ja pitkän aikavälin tavoitteet. Pyhännän
kunnanvaltuusto hyväksyi vuosia 2017 - 2021 koskevan kuntastrategian 11.12.2017.
Tavoitteena on kunnan elinvoimaisuuden lisääminen luomalla uusia työpaikkoja,
parantamalla palveluja ja rakentamalla uusia asuntoja. Toiminnan perustana on vahva
kuntatalous ja maltillinen kasvu.
Strategian mukaan Pyhännän visio on “Menestyvä Pyhäntä elää ihmisistä, yrityksistä ja
ympäristöstä”. Visioon pyritään pääsemään kolmen päätavoitteen avulla, joita ovat vahva ja
monipuolinen elinkeinoelämä, vastuullinen kasvu sekä viihtyvyys ja hyvinvointi. Kunnan
päätöksentekoa ohjaaviksi on nimetty: 1. yrittäjämyönteisyys, 2. ympäristöstä huolehtiva, 3.
asukkaista huolehtiva ja 4. itsenäinen.
Näihin strategisiin tavoitteisiin on pystytty monin tavoin vuonna 2020. Onnistumisen
keskeinen mittari on kunnan väkiluku, joka kasvoi 16 henkilöllä. Väkilukuaan kasvatti
Pohjois-Pohjanmaalla vain neljä muuta kuntaa.
Kunnan yritykset jatkoivat kasvuaan. Sekä talo- että elintarviketeollisuus investoivat uusiin
tuotantolaitoksiin. Työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaan alhaisin, pienimmillään 5,9 %.
Leiviskänkankaan teollisuusalueen kehittämistä jatkettiin, mikä mahdollistaa nykyisten
yritysten kasvun ja uusien yritysten saamisen alueelle tulevaisuudessa.
Piiparinmäen tuulivoimapuiston rakentaminen jatkui. Ensimmäiset yhdeksän tuulivoimalaa
valmistuivat loppuvuodesta 2020. Verotuloja niistä ei vielä kertynyt, mutta rakentaminen
näkyi kunnassa palvelujen ja asuntojen kysynnän kasvuna.
Uusia vuokra-asuntoja ei rakennettu vuonna 2020, mutta pitkään valmisteltu kirkonkylän
yleiskaava valmistui, mikä mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen tulevina vuosina.
Vuoden aikana selvitettiin valokuituverkon rakentamista Pyhännälle yhteistyössä Siikaverkko
Osuuskunnan kanssa. Hankkeelle saatiin tukea ELY-keskukselta. Kunnan omat kiinteistöt
päätettiin liittää valokuituverkkoon. Saman päätöksen tekivät useimmat kunnan
tytäryhtiöistä.

3. Keskeiset havainnot vuodelta 2020
3.1. Yleistä
Covid-19-pandemian takia Suomeen julistettiin poikkeusolot 16.3.2020. Koronapandemia toi
paljon lisätöitä kunnan hallintoon ja sitoi niukkoja resursseja varsinkin keväällä 2020.
Myönteinen puoli oli digiloikka, joka koettiin kaikilla tasoilla koko Suomessa. Paljon aikaa ja
rahaa säästyi, kun moni asia opittiin hoitamaan etänä.
Moni kunnan keskeinen viranhaltija vaihtui vuoden 2020 aikana, mutta henkilövaihdoksista
huolimatta kunnan toiminta jatkui vakaana.
Kunnanjohtaja Jouko Nissinen jäi eläkkeelle. Kunnanvaltuusto valitsi Pyhännän uudeksi
kunnanjohtajaksi Ismo Mäkeläisen, joka aloitti vs. kunnanjohtajana 1.8.2020.
Henkilöstö- ja talousjohtaja Juha Tuikkanen irtisanoutui. Uudeksi henkilöstö- ja
talousjohtajaksi valittiin syyskuussa Sari Mannermaa.
Hallintosihteeri Sari Mannermaa irtisanoutui. Hallintosihteerin virka muutettiin
tietohallintosihteerin viraksi, johon valittiin marraskuussa Anni Nortala.

3.2. Kunnanhallitus
Kunnanhallitus kokoontui vuoden aikana 17 kertaa. Poikkeusolojen takia Pyhännän
kunnanhallitus delegoi päätösvaltaansa kunnanjohtajalle palvelujen toimivuuden
turvaamiseksi. Päätös oli voimassa poikkeusolojen päättymiseen asti. Kunnanjohtajan
tekemistä päätöksistä pidettiin pöytäkirjaa, ja ne raportoitiin kunnanhallitukselle.
Sosiaali- ja terveystoimen palveluiden saatavuus pysyi hyvänä, mutta kustannukset nousivat
sekä talousarvioon että edelliseen vuoteen verrattuna. Suurinta nousu oli
erikoissairaanhoidossa. Valtakunnallinen sote-uudistus jatkui.
Tartunnoilta ei vältytty Pyhännälläkään, vaan kunnassa todettiin useita Covid-19-tautiin
sairastuneita. Väkilukuun suhteutetut ilmaantuvuusluvut nousivat välillä todella korkeiksi.
Kuntatiedotteen julkaiseminen päätettiin aloittaa Siikajokilaakso-lehdessä.
Vuoropuhelua kuntalaisten kanssa lisättiin järjestämällä elokuussa kunnanjohtajan
kyläkierros, jossa uusi kunnanjohtaja jalkautui eri kylille keskustelemaan kyläläisten kanssa.
Vanhan Salen kiinteistö päätettiin ostaa kunnalle Arinan Kiinteistöt Oy:ltä. Tontti sijaitsee
keskeisellä paikalla keskustaajamassa, joten sen hankkiminen kunnalle oli perusteltua.
Pyhäntä solmi jokivarren kuntien ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa
yhteistyösopimuksen Siikajoen vesistöalueen veden laadun parantamiseksi.

3.3. Keskusvaalilautakunta
Vaaleja ei järjestetty , joten keskusvaalilautakunnalla ei ollut toimintaa vuonna 2020.

3.4. Sivistys
Sivistyslautakunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Covid-19-pandemia vaikutti monin
tavoin lautakunnan alaiseen toimintaan ja talouteen. Aluehallintoviraston määräyksellä
Pyhännän koulukin siirtyi pääosin etäopetukseen 18.3.2020 - 13.5.2020. Etäopetuksen
seurauksena sivistystoimessa säästettiin mm. kuljetuskustannuksissa. Kouluruokailu
järjestettiin etäopetuksen aikana noutopaketteina.
Varhaiskasvatuksessa merkittävimpiä muutoksia oli uuden varhaiskasvatuksen johtajan
valitseminen. Virkaan valittiin 1.9.2020 lähtien toistaiseksi KM Minttu Matin.
Päiväkodilla heinäkuussa sattuneen vesivahingon vuoksi sen toiminta siirtyi väistötiloihin.
Varhaiskasvatus ja esiopetus toimivat väliaikaisesti moduulipäiväkodissa 12.8. alkaen
vuoden loppuun asti. Koronan vuoksi lapsia oli hoidossa tavallista vähemmän.
Pyhännän kunnankirjasto liittyi Oulun Eteläisen kirjastojen yhteiseen kirjastoryhmään, mikä
tarjoaa laajemmat palvelut kuntalaisille ja mahdollistaa säästöjä kustannuksista.
Kotiseutuarkiston tilat rakennettiin kirjaston yhteyteen keväällä. Arkiston kokoaminen ja
järjestäminen aloitettiin kesäkuussa. Arkistoon kertyi etupäässä yhdistysten aineistoja.
Kotiseutumuseo oli kesän aikana suljettuna kunnostusten vuoksi.
Vapaa-aika- ja kulttuuritoimessa tapahtumia järjestettiin koronarajoitusten takia normaalia
vähemmän. Varsinkin lasten ja nuorten harrastustoiminnan rajoitukset koettiin ikävinä, mutta
varsinkin kesällä toimintaa, mm. leirejä, pystyttiin jonkin verran järjestämään.
Haastavasta vuodesta huolimatta sivistysosaston työtyytyväisyys on korkea, keskiarvo 1,6
(asteikossa 1 on paras ja 4 heikoin mahdollinen tulos).

3.5. Tekninen
Tekninen lautakunta kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2020. Lautakunnan toiminta
toteutui pääosin talousarvion mukaisesti. Metsää myytiin arvioitua enemmän.
Leiviskänkankaan teollisuusalueen investointihanke valmistui ja lopputarkastus pidettiin
5.11.2020. Tekninen lautakunta toimi hankkeen ohjausryhmänä.
Palvelukeskus Nestorin ja terveyskeskuksen peruskorjaustarpeita ja kustannuksia
selvitettiin, ja niitä verrattiin uuden hyvinvointitalon rakentamiseen.
Selvitettiin teollisuushallien myymistä Salvokselle, LapWallille, Real Snacksille ja
Maustajalle, joista Lapwallin kanssa päästiin sopimukseen.
Pyhännän Maa- ja kotitalousseuran yhteishankkeena rakennettu liikennepuisto valmistui.

3.6. Kuntakonserni
Kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen omistamat yhteisöt, joissa kunnalla on
määräysvalta. Pyhännän kuntakonserniin kuuluu kuusi tytäryhtiötä. Merkittävä osa kunnan
toiminnasta, etenkin investoinneista, tapahtuu nykyisin niiden kautta.
Kiinteistö Oy Pyhännän Teollisuushallien tulos oli alijäämäinen. Yhtiö ei tehnyt investointeja,
mutta korjaus- ja ylläpitotöitä tehtiin eri halleissa. Käyttämättömäksi jääneet tilat pienensivät
vuokratuloja ja kasvattivat kunnalta perityn hoitovastikkeen määrää. Vuosikohtaista
toimintasuunnitelmaa ei tehty.
Kiinteistö Oy Ukonojankartanon vuosi tulos oli ylijäämäinen. Yhtiö osti viiden huoneiston
rivitalon Huoltotie 2:sta. Kunnossapito- ja korjaussuunnitelmaa päivitettiin. Käynnistettiin
suunnittelukilpailu Koivukujan alueelle rakennettavista rivitaloista.
Asunto Oy Pyhännän Kirkkotien tulos oli poistojen jälkeen alijäämäinen. Pyhännän
Malmitorin tulos oli poistojen jälkeen alijäämäinen. Asunto Oy Pyhännän Tavastkengän tulos
oli ylijäämäinen.
Pyhännän Vesi Oy:n tulos oli ylijäämäinen. Yhtiö varautuu isoihin investointeihin lähivuosina.
Vaikka isoja investointeja ei tehty vuonna 2020, aiheuttaa aiempien vuosien investoinneista
muodostunut velkamäärä luottoriskin etenkin kunnan tytäryhtiöille, Ukonojankartanolle ja
Teollisuushalleille. Investoinnit ovat kuitenkin olleet tarpeellisia ja kuntastrategian mukaisia,
eivätkä ne muodosta riskiä kunnalle, mikäli tilat pysyvät vuokrattuina.

4. Talous
Kunnan tilinpäätös on allekirjoitettu ja jätetty tilintarkastajalle tarkastettavaksi 29.3.2021.
Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä, joten
tältä osin se on laadittu säännösten ja määräysten mukaisesti.
Kunnan tilinpäätös oli 84 116,53 euroa ylijäämäinen. Koska investointeja tehtiin edellisvuosia
vähemmän, pystyttiin pitkäaikaisen lainan määrää vähentämään. Rahavarojen riittävyys
kasvoi hieman. Kokonaisuutena kunnan talous parani, vaikka tautitilanteen vuoksi oli monia
riskitekijöitä. Merkittävältä osin tähän vaikuttivat kasvaneet valtionosuudet ja verotulot.
Kuntakonsernin tasolla tarkasteltuna tilinpäätös oli yli 323 000 euroa alijäämäinen. Tilanne
huononi merkittävästi edellisestä vuodesta, jolloin konsernitilinpäätös oli 174 000
alijäämäinen. Suurin yksittäinen syy alijäämäiseen tulokseen oli Real Snacksin halliin tehty
alaskirjaus.

5. Konserni- ja omistajaohjaus
Kuntakonsernin omistajaohjaus perustuu Pyhännällä vuonna 2019 hyväksyttyyn
konserniohjeeseen. Kunnanvaltuusto asettaa konsernijohtamista koskevat yleiset tavoitteet
ja toimintaperiaatteet. Kunnahallitus seuraa tytäryhteisöjen toimintaa, ohjeistaa
yhtiökokouksia ja yhtiöiden päättävissä elimissä olevia kunnan edustajia. Kunnanjohtaja
johtaa konsernipolitiikkaa.

Kunnan päättäjät ovat saaneet tietoa tytär- ja osakkuusyhtiöiden ja kuntayhtymien
toiminnasta toimielinten kokouksissa. Tiedonkulku on toteutunut pääsääntöisesti hyvin.
Kunnanhallituksen kokouksissa on keskusteltu konsernin asioista ympäri vuoden. Tietoa on
tuotu myös valtuustolle. Eniten tietoa on saatu Teollisuushallien, Ukonojankartanon ja
vesiyhtiön toiminnasta. Tytäryhteisöjen toiminnassa on noudatettu hyvin omistajan asettamia
linjauksia.

6. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
Pyhännän kunnan sisäisen valvonnan ohje on otettu käyttöön 1.1.2018. Sen mukaisesti
kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kunnanjohtaja vastaa
sisäisen valvonnan toimivuudesta. Osastopäälliköt ovat vastuussa oman tulosalueensa
sisäisestä valvonnasta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja valvonnasta.
Monet Pyhännän kunnan mahdollisista riskeistä liittyvät kunnan pieneen kokoon. Kunta ei
pysty itse vaikuttamaan merkittävään osaan tuloistaan ja menoistaan.
Pieni ja ohut kuntaorganisaatio aiheuttaa henkilöstöriskin. Tarkastuslautakunta katsoo
edelleen, että sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota
pienessä kunnassa, jossa toimijoita on vähän ja jääviyskysymykset nousevat herkemmin
esille. Toisaalta läpinäkyvyys toteutuu pienessä kunnassa helpommin.

7. Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle
Tarkastuslautakunta jättää kunnanvaltuuston käsiteltäväksi arviointikertomuksen vuodelta
2020. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää arviontikertomuksessa tehdyistä
havainnoista ja suosituksista lausunnon lautakunnilta ja kunnanhallitukselta. Vastaukset
toimitetaan tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle.
Tilintarkastuskertomuksen mukaan kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten
mukaisesti. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan esitykseen tilinpäätöksen
hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
Pyhännän kunnan tarkastuslautakunta 17.5.2021
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