PYHÄNNÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019

Puheenjohtajan katsaus
Tarkastuslautakunnan kolmantena toimintavuonna puheenjohtaja vaihtui vuoden
puolivälissä edellisen puheenjohtajan paikkakunnalta muuton myötä. Allekirjoittanut
nimitettiin lautakunnan uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtaja Matti
Leiviskä sijaisti puheenjohtajaa alkuvuoden, kun tämä oli estynyt hoitamasta tehtäväänsä.
Muuten tarkastuslautakunnan kokoonpano säilyi ennallaan, mikä on osaltaan tuonut
jatkuvuutta toimintaan. Haasteista huolimatta lautakunta on pystynyt hoitamaan hyvin
tehtävänsä, toiminta ja keskustelu on ollut aktiivista.
Vuoden kuluessa lautakunta tutustui kunnan eri hallintokuntien talouteen, toimintaan ja eri
toimipisteisiin. Eri hallintokuntien johtajat ovat vuorollaan olleet esittelemässä toimintaansa,
mikä on tuonut toimintaa näkyvämmäksi. Toimipisteisiin tutustuminen on lisännyt
lautakunnan ymmärrystä eri hallintokuntien tehtävistä ja tilanteesta.
Pyhännän kunnan 110. toimintavuosi oli hyvin tapahtumarikas, ja kuntastrategian mukaisia
tavoitteita on pyritty toteuttamaan monin tavoin. Kokonaisuutena kehitys kunnassa oli
myönteistä, vaikka tilinpäätös muodostui niukasti alijäämäiseksi. Vuoden näkyvimpiä
saavutuksia oli kolme. Ensin saimme kuntaan uuden liikekeskuksen, jonka avajaisia
vietimme runsain joukoin. Toiseksi koululle valmistui uusi liikuntasali ja kuntosali, jotka ovat
olleet kuntalaisten ahkerassa käytössä. Kolmanneksi tuulipuiston rakentaminen käynnistyi,
mikä on tuonut kuntaan paljon positiivista virettä.
Haluamme kiittää Pyhännän kunnan viranhaltijoita, luottamushenkilöitä, tilintarkastajia ja
tarkastuslautakunnan sihteeriä Sari Mannermaata sujuvasta yhteistyöstä.

Pyhännällä 18.5.2020

Liisa Tahkola
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Kansikuva: Pyhännän liikekeskuksen avajaiset 13.6.2020. Kuvannut Matti Leiviskä.

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 on Pyhännällä ollut KPMG Oy Ab vuonna 2019.
Vuodesta 2017 lähtien tarkastuslautakunnan uudeksi tehtäväksi annettiin 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
toukokuussa 2021. Lautakunnan puheenjohtaja Pilvi Härmä pyysi eroa luottamustoimestaan
paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Kunnanvaltuusto valitsi lautakunnan uudeksi
puheenjohtajaksi Liisa Tahkolan 10. kesäkuuta 2019. Lautakunnan sihteerinä on toiminut
1.4.2019 alkaen 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. Varapuheenjohtaja Matti Leiviskä on esteellinen Asunto Oy
Pyhännän Tavastkengän arvioinnissa, koska on yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Myös
varajäsen Leena Heikkinen on esteellinen Asunto Oy Pyhännän Tavastkengän arvioinnissa,
koska on yhtiön isännöitsijä. Varajäsen 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 tämän vuoden alusta lähtien sen siirryttyä
Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alaisuuteen kokonaisuudessaan.

1.3 Tarkastuslautakunnan toiminta
Tarkastuslautakunta kokoontui seitsemän kertaa. Päätöksenteko lautakunnassa tapahtui
puheenjohtajan esittelyn pohjalta. Hänen ollessaan estynyt esittelystä vastasi
varapuheenjohtaja. Lautakunnan sihteerinä toimi 15.4. kokouksessa hallintosihteeri Teppo
Petäjäjärvi ja 13.5. kokouksesta lähtien hallintosihteeri Sari Takkula. Pyhännän kunnan
tilintarkastajana toimi kunnan tilintarkastusyhteisön KPMG Oy Ab:n nimeämänä JHTT Elina
Pesonen. Hän on osallistunut asiantuntijana tarkastuslautakunnan kokouksiin.
Päivämäärä

Aihe

Asiantuntijat/tutustumispaikka

25.2.2019

Kunnan yleishallinnon,
kuntayhteistyön, kuntakonsernin,
sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan esittely.

Jouko Nissinen
Juha Tuikkanen
Matti Konola

Tilintarkastajan valinta.
Tarkastuslautakunnan sihteerin
valinta.
Tarkastuslautakunnan
toimintakertomus vuodelta 2018.
10 Tarkastuslautakunnan
vuodelle 2019 vahvistetun
talousarvion käyttösuunnitelma.

15.4.2019

Tilinpäätöksen 2018 esittely.

13.5.2019

Tilinpäätös 2018.

Jouko Nissinen
Juha Tuikkanen
Matti Konola
Terhi korsulainen

Tilintarkastajan loppuraportti
2018.
Arviointikertomus 2018.
2.9.2019

Uutena puheenjohtajana aloitti
Liisa Tahkola.

Jouko Nissinen
Juha Tuikkanen

Tilintarkastajan esittäytyminen.
Katsaus kunnan talouteen ja
toimintaan.
Osavuosiraportti
Tilintarkastajan
tarkastussuunnitelma 2019.
Lautakunnan työohjelma 2019.
4.10.2019

Kokous pidettiin
sähköpostikokouksena.
Tilintarkastuksen talousarvio
vuodelle 2020.

11.11.2019

Sivistyslautakunnan toiminnan ja
talouden esittely.

Tutustuminen Pyhännän
koulukeskukseen.

Vuoden 2018
tarkastuskertomuksen
aiheuttamien toimenpiteiden
toteaminen.

Samuli Yrjänä.

Talousarvion toteuma.

16.12.2019

Teknisen lautakunnan toiminnan
ja talouden esittely.

Tutustuminen Real Sncaksin
tuottantotiloihin ja entiseen
Feelian halliin.

Tilintarkastajan väliraportti
Jouko Nissinen
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 kokouksessaan
11.12.2017. Sen keskeisenä tavoitteena on kunnan elinvoimaisuuden lisääminen luomalla
uusia työpaikkoja, parantamalla palveluja ja rakentamalla uusia asuntoja. Toiminnan
perusteena on vahva kuntatalous ja maltillinen kasvu.
Strategian mukaan Pyhännän visio tuleville vuosille 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 arvoiksi nimettiin: 1. yrittäjämyönteisyys, 2. ympäristöstä
huolehtiva, 3. asukkaista huolehtiva ja 4. itsenäinen.
Kuntastrategian keskeisiä tavoitteita edistettiin vuoden kuluessa monin tavoin.
Elinkeinoelämän edistämisessä suurin parannus oli Pyhännän Liikekeskuksen
valmistuminen. Liikekeskus otettiin käyttöön kesäkuussa 2019. Tiloissa aloitti toimintansa
viisi palvelualan yritystä.
Asemakaavamuutoksilla lisättiin tonttitarjontaa Koulutien ympäristössä sekä entisellä
Järvihelmen tontilla. Pyhännän kirkonkylän yleiskaavan valmistelu jatkui. Sen yhtenä
tavoitteena on parantaa kunnan tonttivarantoa.
Uusia vuokra-asuntoja valmistui Huoltotielle.
Leiviskänkankaan teollisuusalueen asemakaavamuutoksella ja laajennuksella vastattiin
yritysten laajennustarpeisiin. Tavoitteena on myös parantaa teollisuusalueen
liikennejärjestelyjä. Uuden Maustetien rakentaminen käynnistyi loppuvuodesta.
Ehkä merkittävin kunnan tulevaisuudennäkymiin vaikuttava tapahtuma oli Piiparinmäen
tuulivoimapuiston rakentamisen käynnistyminen syyskuussa. Valmistuessaan puisto lisää
merkittävästi kiinteistöverotuloja ja mahdollistaa siten kunnan pärjäämisen taloudellisesti.
Kunnassa on viime vuosina tehty paljon töitä uusien työpaikkojen synnyttämiseksi. Edelleen
kunnan haasteena on pendelöinnin vähentäminen eli muualta kulkevien työntekijöiden

saaminen kunnan asukkaiksi. Pendelöinnistä ja sen syistä teetettiin pienimuotoinen tutkimus
kevätkesällä 2019. Tutkimus jäi kuitenkin vajaaksi otannan pienuuden vuoksi.
Kunnanvaltuusto päätti elokuussa pidetyssä juhlakokouksessaan käynnistää Pyhäntä 2029 selvityksen. Selvityksen tavoitteena on saada eri toimijoiden ja ihmisryhmien näkemyksiä
kunnan kehittämiseksi seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Kaikkiaan kunnan voidaan katsoa onnistuneen strategian mukaisessa toiminnassa, sillä
kunnan väkiluku kasvoi 21 henkilöllä vuonna 2019. Pohjois-Pohjanmaalla vain kuusi kuntaa
pystyi kasvattamaan väkilukuaan.

3. Keskeiset havainnot vuodelta 2019
Yleistä
Tarkastuslautakunta on vuoden kuluessa kiinnittänyt huomiota valtuutettujen ja lautakuntien
jäsenten poissaoloihin kokouksista ja siihen, että poissaoloista ei ilmoiteta.
Tarkastuslautakunta muistuttaa, että kunnallisen luottamustoimen hoitaminen on
virkavelvollisuus. Toimielimen jäsenen ollessa estynyt tai esteellinen luottamustointa hoitaa
varajäsen.
Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoituksissa on edelleen puutteita. Muutamat henkilöt
eivät ole tehneet ilmoitusta lainkaan. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että sidonnaisuuksista
ilmoittaminen on kunnallisen luottamushenkilön lakisääteinen velvollisuus. Ilmoitus on
tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtävään.

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus kokoontui toimintavuoden aikana 16 kertaa.
Vuoden alussa tapahtui kaksi merkittävää muutosta kunnan palveluiden järjestämisessä ja
tuottamisessa. Edellisvuoden aikana valmisteltu talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden
siirto Kuntien Hetapalveluille toteutui 1.1.2019 alkaen. Saadun palautteen mukaan siirto on
sujunut hyvin. Vanhan ja uuden taloushallinnon yhteensovittamisessa on ollut joitakin
haasteita erilaisten kirjaamistapojen vuoksi.
Toinen merkittävä muutos oli sosiaalipalveluiden siirtäminen sosiaali- ja terveyspiiri Helmelle
1.1.2019 alkaen. Tästä siirrosta saatu palaute on ollut pelkästään myönteistä. Kustannukset
nousivat, mutta vastaavasti palvelutaso parantui.
Kunnanhallitus päätti lisätä kuntamarkkinointia lisämaarahan turvin, jotta edellisenä vuonna
alkanut väkiluvun lasku saadaan korjattua. Markkinointiin kuului mm. tienvarsimainosten
suunnittelu ja toteutus sekä some-markkinoinnin kehittäminen.
Loppuvuodesta kunnanhallitus päätti, että kunta osallistuu “Valokuitua Pyhännälle” -selvitysja tiedottamishankkeeseen. Toimivat tietoliikenneyhteydet on mainittu yhtenä
kuntastrategian tavoitteena.

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunta järjesti toimintavuoden aikana kahdet vaalit: eduskuntavaalit
huhtikuussa ja europarlamenttivaalit toukokuussa. Vaalit sujuivat ongelmitta.

Sivistys
Sivistyslautakunta kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Sivistyslautakunnan
asettamat tavoitteet saavutettiin. Perus- ja esiopetuksen osalta asetettuihin tavoitteisiin on
pääosin päästy, ainoastaan koulukiinteistön pintaremonttia on jouduttu siirtämään.
Varhaiskasvatuksen osalta kunta on pystynyt vastaamaan päivähoitopaikkojen tarpeeseen.
Myös vuorotyö on otettu varhaiskasvatuksessa huomioon.
Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen osalta tavoitteet ovat täyttyneet. Yhteistyötä kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa on tehty, ja palvelut olivat hyvin kuntalaisten saatavilla.
Sivistyslautakunnan alaiseen toimintaan saatiin merkittävä parannus liikuntasalin
laajennuksen ja uuden kuntosalin myötä. Uudet tilat otettiin käyttöön elokuussa.
Pyhännän kunnan 110-vuotisjuhlaa juhlittiin näyttävästi Perttulinpäivien yhteydessä. Samalla
julkaistiin Pyhännän historian kolmas osa, joka kattaa vuodet 1960-2009.

Tekninen
Tekninen lautakunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2019. Teknisessätoimessa edistettiin
kuntastrategian mukaisia tavoitteita muun muassa rakentamalla infraa Leiviskänkankaan
teollisuusalueelle.
Viihtyisyyteen ja ympäristöön myönteisesti vaikutti mm. kertomusvuonna rakennettu
koirapuisto ja kaavateiden päällystykset. Jatkossa kuntalaisten viihtyvyyden parantamiseen
ja kunnan yleisilmeeseen pitää panostaa entistä enemmän, sillä molemmat tekijät
vaikuttavat merkittävästi Pyhännän kiinnostavuuteen asuinpaikkakuntana.

Kuntakonserni
Kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen omistamat yhteisöt, joissa kunnalla on
määräysvalta. Konserniohjausta tehdään kunnanhallituksen kautta. Pyhännän
kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Pyhännän Teollisuushallit, Kiinteistö Oy
Ukonojankartano, Asunto Oy Pyhännän Kirkkotie, Pyhännän Vesi Oy, Pyhännän Malmitori ja
Asunto Oy Pyhännän Tavastkenkä.
Merkittävä osa kunnan toiminnasta, etenkin investoinneista, tapahtuu nykyisin kunnan
omistamien tytäryhtiöiden kautta.
Kiinteistö Oy Pyhännän Teollisuushallit toteutti toimintavuonna vain pienehköjä korjaus- ja
ylläpitotöitä. Lisäksi yhtiö vuokrasi ja edelleen vuokrasi tiloja uudesta liikekeskuksesta.
Käyttämättä jääneet tilat ja liikekeskuksen vuokrat kasvattivat kunnan yhtiölle maksamaa
hoitovastiketta.

Kiinteistö Oy Ukonojankartano osti viiden huoneiston rivitalon Huoltotieltä.
Pyhännän Vesi Oy varautuu uuden vesijohtolinjan rakentamiseen PitkänkankaanKokkomäen pohjavesialueelta kirkonkylälle. Rakennushanke on yhtiön kokoon nähden
todella suuri, ja toteutuessaan rasittaa pitkään yhtiön taloutta.
Konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminta on ollut kuntastrategian mukaista. Niiden avulla on
pyritty lisäämään yritysten toimintamahdollisuuksia ja lisäämään työpaikkoja, tarjoamaan
parempia asuntoja ja huolehtimaan kunnan perusinfrastruktuurista.
Viime vuosien investoinneista muodostunut velkamäärä aiheuttaa luottoriskin etenkin
kunnan tytäryhtiöille, Kiinteistö Oy Ukonojankartanolle ja Pyhännän Teollisuushalleille.
Investoinnit ovat olleet tarpeellisia ja kuntastrategian mukaisia, eivätkä ne muodosta riskiä
kunnalle, mikäli tilat pysyvät edelleen vuokrattuina.

4. Talous
Kunnan tilinpäätös on allekirjoitettu vasta 6.4.2020, vaikka kuntalain 113 §:n mukaan se on
laadittava maaliskuun loppuun mennessä. Muilta osin tilinpäätös on laadittu säännösten ja
määräysten mukaisesti.
Pyhännän kunnan talous heikkeni edellisestä vuodesta ja kunta teki ensimmäisen
negatiivisen tilinpäätöksen 13 vuoteen. Alijäämä oli kuitenkin pieni, noin 5 500 €.
Merkittävänä syynä heikkoon tulokseen oli valtionosuuksien jääminen selvästi ennakoitua
pienemmäksi. Myös vuokratuotot pienenivät. Verotulot sen sijaan kasvoivat.
Kunnan kassan riittävyys eli maksuvalmius parani hieman, 8,5 päivästä 11,7 päivään.
Henkilöstökulut vähenivät tilinpäätöksessä merkittävästi, kun sosiaalipalvelut ja talous- ja
henkilöstöpalveluiden järjestäminen muuttui. Samalla ostopalvelut lisääntyivät.
Kunta velkaantui toimintavuonna merkittävästi, sillä pitkäaikaista lainaa otettiin 1,1 miljoonaa
euroa.
Kunnan tulevalle toiminnalle merkittävän riskin aiheuttaa vuoden 2019 lopulla alkanut
COVID-19-pandemia. Sen lopullisia vaikutuksia kunnan talouteen on hyvin vaikea
ennakoida.
Heikentyneistä näkymistä huolimatta sekä kunnan tulovero- että kiinteistöveroprosentit
päätettiin pitää entisellään vuonna 2020. Päätökseen vaikutti etenkin tuulivoimapuiston
rakentamisen luomat positiiviset näkyvät seuraaville vuosille.

5. Konserni- ja omistajaohjaus
Pyhännän kunnan konserni- ja omistajaohjauksesta on vastuussa kunnanhallitus.
Kunnanjohtaja johtaa konsernipolitiikkaa.
Pyhännän kunnan uusi konserniohje hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 16.9.2019.
Kunnanhallituksen ja tarvittaessa myös valtuuston on saatava tiiviisti ja säännöllisesti tietoa
tytäryhtiöiden tilanteesta ja toiminnasta. Ilman riittävää tiedonkulkua omistajaohjauksen

toteuttaminen ei ole mahdollista. Tiedonkulku tytäryhtiöiden, kunnanhallituksen ja -valtuuston
välillä onkin toiminut pääsääntöisesti hyvin.
Koska monilla tytäryhtiöllä on edessään merkittäviä investointeja, pitää niiltä vaatia
tarkempia vuosikohtaisia toimintasuunnitelmia. Näitä ei ole edelleenkään kaikissa
tytäryhtiöissä laadittu tarkastuslautakunnan vaatimuksesta huolimatta.
Tarkastuslautakunta korostaa, että kuntakonsernista huolehtiminen kokonaisuutena on
entistä tärkeämpää nyt, kun kuntataloutta seurataan konsernitasolla.

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, mitä on pyritty osaltaan
ratkaisemaan aiemmin mainituilla talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ja
sosiaalipalveluiden järjestelyillä.
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
2019. 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 18.5.2020

Liisa Tahkola
Puheenjohtaja

Matti Leiviskä

Sami Kamula

Johanna Juntunen

