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KÄÄNNÖS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2019

1.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta

Luodon kunnan tarkastuslautakunta koostuu viidestä varsinaisesta jäsenestä jolla kullakin on henkilökohtainen
varajäsen. Kunnanvaltuusto on nimennyt tarkistuslautakunnan toimikaudeksi 06/2017‐05/2021.
Tarkastuslautakunnan valtuutetut ja varajäsenet toimintavuoden aikana ovat:

Valtuutettu
Marianne Rahja, puheenjohtaja
Sten Bobacka, varapuheenjohtaja
Katarina Barkar
Morgan Fagerholm
Tommy Granholm

Varajäsen
Sonja Tupeli
Heidi Edén
Annika Sjöström
Jan Ray
Alf Grankulla

Lakisääteisen tarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana OFGR Martin Slotte.
Kansliasihteeri Maria Peltomaa on toiminut lautakunnan sihteerinä.
Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalain 121 § mukaan seuraavasti:
”Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä
varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat asiat, arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla,
arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman
riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen
tarkastuksen yhteensovittamisesta, valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi, valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään
koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön
määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä
perustellusta syystä.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen,
jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.”
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Tarkastuslautakunta on tutustunut mm. seuraaviin asiakirjoihin:
‐ hallintoelinten pöytäkirjat
‐ talousarvio ja –suunnitelma vuosille 2019‐2021
‐ henkilöstökertomus 2019
‐ kunnanhallituksen allekirjoittama tilinpäätös vuodelle 2019
‐ tiivistetty loppuraportti vuoden 2019 tilintarkastuksesta, taseanalyysi ja OFGR Martin Slotten allekirjoittama
tarkastuskertomus.
Lautakunta on työssään noudattanut vahvistettua työohjelmaa ja on kokoontunut seitsemän kertaa
toimintavuonna 2019. Hyväksytyn tarkastusohjelman painopisteenä on kyseisenä vuotena ollut
varhaiskasvatustoimi. Lautakunta on vuoden aikana tutustunut toimintaan. Lautakunta on vuoden aikana
käsitellyt valtuutettujen ja virkamiesten sidonnaisuuksia ja päivittänyt sidonnaisuusrekisteriä.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 26.11.2018 talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019‐2021.
Talousarvioon sisältyvät tavoitteet toiminnalle ja taloudelle. Tarkastuslautakunnnan arvio siitä, ovatko
valtuuston asettamat tavoitteet toteutuneet perustuu vuoden 2019 tilinpäätökseen, kunnallisten
hallintoelinten pöytäkirjoihin ja elinten edustajien kanssa käytyihin keskusteluihin.

2.

Toteutuneiden toimenpiteiden arviointi aikaisempien arviointikertomusten perusteella

Kuntalain 121 § mukaan ”Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus
antaa aihetta”.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelle 2019 todetaan, että strateegiset tavoitteet toteutuivat
suurilta osin ja että lautakunnat suurilta osin toteuttivat toimintakohtaiset tavoitteensa.
Tarkastuslautakunta totesi, että kunnan taloudellinen tulos oli hyvä. Luodon kunna talous on tasapainossa ja
vakaalla pohjalla. Kunnan taloudellinen tilanne on huomattavasti parempi kuin monen muun kunnan.

3.

Miten toiminnan ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet
a) Strategiset tavoitteet

Visio 2025: Luoto on menestyvä ja vihtyisä asuinkunta osana hyvinvoivaa seutua.
Luodon kunnan strateegiset tavoitteet vuosille 2016‐2025 ovat:
Suunnitelmallinen kasvu, jossa vahva keskusta‐alue ja pitkälle kehittyneet kylät
Väestö
• Positiivinen väestönkehitys kaikissa kunnan osissa
• Väestö kasvaa 750 henkilöllä vuoteen 2025
Tontit
• Mukavien asumisalueiden suunnittelu kaikilla kunnan osa‐alueilla
• Kaavoituksessa huomioidaan saaristoympäristö ja läheisyys veteen
• Keskusta‐alueen kehittäminen jatkuu
Asunnot
• Riittävä tarjonta asuntoja ja eri asumismuotoja
• Eri ikäryhmillä olevien tarpeiden huomioiminen

Ilmastoviisas kehitys
Uusiutuva energia
• Kuntakonsernin kaikki kiinteistöt lämmitetään uusiutuvalla energialla 2025
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•

Neuvontaa ja tietoa kotitalouksille ekologisen jalanjäljen vähentämiseksi vuonna 2015 laaditun Pariisin
ilmastosopimuksen mukaan
Kuormitus
• Hajakuormituksen vähentäminen vesistöissä niin, että 73 % talouksista olisivat liittyneet kunnalliseen
viemäriverkostoon 2025
• Asianmukaiset jätevesiratkaisut ranta‐alueilla
Liikenne, asuminen
• Joukkoliikenteen ja polkupyörien lisääntynyt käyttö työmatkailussa
• Asutusrakenteen tiivistäminen
• Kaikki kunnan omistamat autot ovat ilmastoviisaita vuonna 2025

Tehokas palvelutuotanto
Tehokas
• Monipuoliset ja laadukkaat
• Helposti saavutettavissa
• Kunnan tuottamia tai ostopalveluja
Riittävä
• Tarvetta vastaavia
• Asiakaslähtöisiä
Innovatiivinen
• Uutta tekniikka tuotannon tehostamiseksi
• Uusia sähköisiä palvelumuotoja

Tasapainoinen talous, osaava ja motivoitunut henkilökunta
Talous
• Tuloveroaste ei ole maan keskitasoa korkeampi
• Vahva tasapainoinen talous
• Kunnan rakennukset ja laitokset ovat tehokkaassa käytössä
Kompetenssi
• Ulkoinen ja sisäinen täydennyskoulutus
• Uusien työntekijöiden perehdyttäminen
• Järjestelmällinen rekrytointi
Henkilöstö
• Hyvä johtajuus
• Hyvinvointia työpaikalla, hyvä työympäristö
• Avoin ilmapiiri ja vuorovaikutus

Osaaminen ja yrittäjyys
Koulutus
• Toisen asteen koulutustasoa nostetaan maan keskitasolle
• Luova, monipuolinen ja osallistava oppimisympäristö
• Panostaminen nuorten hyvinvointiin
• Asennekasvatusta
Neuvonta
• Lisääntynyt neuvonta ja tuki mahdollisille yrittäjille Concordian kautta
• Tehokas markkinointi
Yritykset
• Riittävä tarjonta yritystontteja
• Riittävä tarjonta tiloja uusille yrityksille
• Panostaminen matkailuelinkeinoihin
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Hyvinvoivat asukkaat
Vapaa‐aika
• Luodon urheilupuiston kehittäminen hyväksytyn suunnitelman mukaan
• Luonnonläheisiä virkistysmahdollisuuksia kehitetään
• Saariston saavutettavuutta vahvistetaan (sillat, kulkuväylät, satamat)
Terveys
• Liikunnallisiin toimintoihin tukeminen ja innostaminen
• Terveyttä edistävien toimintojen tukeminen (fyysinen ja psyykkinen)
Kohtauspaikat
• Uusi tori toimii taiteen, kulttuurin ja pienimuotoisen torikaupan kohtauspaikkana
• Monipuolisempaa kulttuuritarjontaa
• Yhteistyötä ja tukea yhdistyksille
Osallisuutta
• Korkea äänestysprosentti, kansalaisaloitteet, kaikki ikäryhmät huomioidaan
• Vähintään yksi torikokous vuodessa, tiedotustilaisuuksia
• Tiedottamisen kehittäminen, mahdollisuus sähköiseen osallistumiseen
• Toimia ennakkoluulottoman ja osallistavaan yhteiskuntailmapiirin puolesta
Talousarvion strategiset tavoitteet ovat suurilta osin toteutuneet, tilinpäätöksen sivut 9‐11.

b) Tominnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Toiminnan ja talouden arviointi hallintokunnittain
Eri toimialuieille asetettujen tavoitteiden toteutumisen tarkastuksen yhteydessä todettiin:
Lautakunnat ovat suurilta osin saavuttaneet niille asetetut tavoitteet.

Tavoitteiden toteutuminen kokonaisuudessaan
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Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta arvioi, että keskusvaalilautakunnan asettamat toimintatavoitteet toteutuivat.
Taloudelliset tavoitteet saavutettiin ja nettokustannukset olivat noin 5 100 € alle budjetin.
Kunnanhallitus
Tarkastuslautakunta arvioi, että toiminnalliset tavoitteet yleisesti ottaen toteutuivat. Taloudelliset tavoitteet
saavutettiin ja nettokustannukset olivat noin 94 900 € alle budjetin.
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Henkilöstöjaosto
Tarkastuslautakunta arvioi, että taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Työterveydenhuollon
kustannukset näyttävät kasvavan tasaiseen tahtiin. Sairaspoissaolojen kehitys on huolestuttava. Kauden
taloudelliset tavoitteet saavutettiin kokonaisuudessaan.
Ruoka‐ ja siivouspalvelujaosto
Tarkastuslautakunta arvioi, että asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. Ruoka‐ ja siivouspalvelujaoston
nettokustannukset olivat noin 23 400 € alle budjetin. Kauden taloudelliset tavoitteet saavutettiin
kokonaisuudessaan.
Suunnittelujaosto
Tarkastuslautakunta arvioi, että toiminnalliset tavoitteet toteutuivat osittain. Monta kaavaa on työn alla.
Taloudelliset tavoitteet saavutettiin ja nettokustannukset olivat noin 139 900 € alle budjetin.
Hyvinvointipalvelujen jaosto
Jaosto aloitti toimintansa kunnanhallituksen alaisena elimenä syksyllä 2019. Hyvinvointipalveluihin kuuluvat
kulttuuritoiminta, vapaa‐ajantoiminta, tapahtumat sekä matkailu ja markkinointi. Kulttuuri‐ ja vapaa‐
ajantoiminta kuului vielä hallinnollisesti koulutuspalveluiden lautakunnalle laadittaessa talousarviota vuodelle
2019, jonka vuoksi tilinpäätöstulos esitetään kyseisen lautakunnan kohdalla. Tapahtumat sekä matkailu ja
markkinointi sisältyvät kunnanhallituksen kustannuksiin.
Konserniohjauksen jaosto
Tarkastuslautakunta arvioi, että toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Taloudelliset tavoitteet saavutettiin.
Pelastustoimi
Tarkastuslautakunta arioi, että palo‐ ja pelastustoimen toiminta‐ ja taloudelliset tavoitteet osittain saavutettiin.
Nettokustannukset oliva noin 34 300 € budjetoitua korkeammat.
Sosiaali‐ ja terveydenhuolto
Sosiaali‐ ja terveydenhuollon kustannukset olivat noin 15,4 miljoonaa euroa. Terveydenhuollon määräraha
ylittyi noin 718 500 € ja sosiaalihuollon noin ca 245 400 €. Tarkastuslautakunta toteaa, että taloudellisia
tavoitteita ei saavutettu.
Koulutuspalveluiden lautakunta /Ruotsinkielinen koulujaosto/ Suomenkielinen koulujaosto
Tarkastuslautakunta arvioi, että toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kokonaan tai osittain. Osa toimenpiteistä
ovat työn alla. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat yleisesti ottaen; varhaiskasvatuksen nettokustannukset
olivat noin 43 500 € yli budjetin, sivistyshallinnon nettokustannukset olivat noin 16 300 € yli budjetin,
perusopetuksen nettokustannukset olivat noin 5 600 € yli budjetin, toisen asteen koulutuksen
nettokustannukset olivat noin 5 800 € yli budjetin, kulttuurin nettokustannukset olivat noin 14 800 € alle
budjetin ja vapaa‐ajantoiminnan nettokustannukset olivat noin 28 200 € alle budjetin.
Teknisten palveluiden lautakunta
Tarkastuslautakunnan arvioi, että lautakunnan toimintatavoitteet toteutuivat yleisesti ottaen. Taloudellisia
tavoitteita ei saavutettu kaikilla alueilla; teknisen hallinnon nettokustannukset olivat noin 4 400 € alle budjetin,
tiet ja muut yleiset alueet noin 86 200 € alle budjetin, kiinteistöt noin 130 300 € alle budjetin, sisäiset tekniset
palvelut noin 900 € alle budjetin, rakennusvalvonta noin 81 000 € alle budjetin, ympäristönsuojelu noin 1 700 €
alle budjetin. Vesihuoltolaitoksen nettokustannukset olivat noin 54 800 € alle budjetin.
Muut kommentit:
Tarkastuslautakunnan pyyntönä olisi ylipäätään konkreettisempia ja mitattavissa olevia tavoite‐ ja
toimenpideasetteluja strategian toteutumisen seurannan helpottamiseksi.
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4.

Henkilöstö

Vuoden 2019 tilinpäätöksessä ja henkilöstökertomuksessa olevien tietojen perusteella tarkastuslautakunta
toteaa lyhyesti seuraavasti:
Henkilöstövahvuus ja sen rakenne
Luodon kunnan palveluksessa olevien määrä kasvoi hieman 2019. Eniten henkilökuntaa löytyy sivistyssektorilta
ja varhaiskasvatussektorilta. Yli 87 % henkilökunnasta on naisia.
Ikärakenne ja eläköityminen
Työntekijöiden keski‐ikä oli 47,3 vuotta, eli se säilyi miltei muuttomattomana edellisvuoteen verrattuna (45,7
vuotta 2018). Viime vuonna 10 työsopimusta päättyi, joista 5 eläköitymisen myötä. Arvion mukaan 4‐8 kunnan
työntekijöistä jää eläkkeelle lähivuosina. Eläkkeelle siirtyineiden keski‐ikä oli 60,5 vuotta (63,7 vuotta 2018).
Sivistystaso ja osaaminen
Kirjattuja koulutuksia ja kurssipäiviä oli 825 (569 vuonna 2018). Koulutussuunnitelma päivitettiin.
Esimiehet ja johtajuus
Esimieskoulutuksia järjestetään tarvittaessa. Esimiehet seuraavat henkilökunnan vointia esimies‐
alaiskeskustelujen kautta. Kyseisiä keskusteluja on käyty.
Hyvinvointi työpaikalla sekä poissaolo
KELA:n korvaukseen oikeuttavan työterveyshuollon kustannukset kasvoivat ja olivat 118 918€ (104 266 €
vuonna 2018). Yhteensä 3 443 sairaudesta johtuvaa poissaolopäivää kirjattiin 2019 (3 062 päivää 2018).
Henkilöstökustannukset
Kokonaispalkkamenot eläke‐ ja sosiaalkulut mukaanluettuna sekä valtuutettujen palkkiot olivat noin 10,6
miljoonaa € (10,2 milj. 2018). Tehtäväkohtaisen palkkauksen ja henkilökohtaisten lisien periaatteita
noudatetaan.
Muut kommentit:
Tarkastuslautakunta toteaa, että poissaolopäivien määrä on miltei kaksinkertaistunut kun vertaa vuosia 2015 ja
2019 ja että 1‐3 päivän sairaspoissaolot ovat lisääntyneet, huolimatta siitä että henkilöstömäärä on miltei
muuttumaton. Henkilöstökertomuksessa voitaisiin mielellään eritellä sairaspoissaolojen syyt, mikä parantaisi
kertomuksen mahdollisuuksia toimia työkaluna toiminnan suunnittelulle ja seurannalle.

5.

Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen

Rönnliden Invest Oy
Missio
Rönnliden Invest Oy on Luodon kunnan kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö toteuttaa kunnan strategiaa
tarjoamalla riittävästi toimitiloja ja toimintamahdollisuuksia uusille yrityksille strategisen osakkuuden ja uusien
yritystilojen tai palveluyksiköiden rakentamisen kautta.
Visio
Yhtön tarkoituksena on tuottaa voittoa. Voitto uudelleeninvestoidaan kunnan yrittäjyyttä ja työllisyyttä
vahvistaamiseksi pitkällä tähtäimellä.
Tavoite
Bosundin teollisuusalue kehittyy moderniksi, vetovoimaiseksi ja energiatehokkaaksi Business Park‐alueeksi.
Bosund Business Parkin suunnittelu on työn alla.
Eri aloilla toimivat yritykset ovat sijoittuneet Vidmossenin ja Gammelhagenin teollisuusalueille. Yhden
teollisuushallin rakentaminen vuodessa on työn alla.
Furuholmeninin teollisuusalueen kehittäminen. Alueen yritysten yhteisen pysäköintipaikan rakentaminen on
työn alla.
Keskusta‐alueen elinkeinoelämä monipuolistuu. Työn alla ovat keskustaan sijoittuvan palveluyksikön
suunnittelu ja toteuttaminen sekä vähintään yhden start up‐ yksikön toteuttaminen. Indikkaattori:
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huoneistoalan vuokrausprosentti 31.12.2019 mennessä oli (98,7)/ huonestolukumäärä 100 % (96,0),
työpaikkojen lukumääärä vuokratuissa huoneistoissa 346 (342), joista 171 (158) Luodossa), oman pääoman
tuotto.
Fastighets Ab Larsmo Bostäder Kiinteistö Oy
Missio
Kiinteistö Oy Larsmo Bostäder on Luodon kunnan kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö toteuttaa kunnan
strategiaa tarjoamalla riittävästi asuntoja ja eri asumismuotoja rakentamalla tarvittaessa uusia
vuokrakiinteistöjä kunnan eri osa‐alueille. Vuokra‐asuntojen tulee olla hyvin hoidettuja ja asuntojen
sisäilmaston on oltava hyvä. Asuntojen on oltava houkuttelevia vuokramarkkinoilla.
Visio
Yhtiön on pidettävä kiinteistöt houkuttelevina ja hyväkuntoisina. Vuosittaiisiin korjauksiin ja kunnossapitoon
käytetään yhtiön omia varoja.
Tavoite
Voida tarjota asuntoa etsiville hyvin hoidettuja vuokra‐asuntoja kaikissa kunnan osissa. Tavoite toteutui kaiken
kaikkiaan. Yhtiön hallinnoimien vuokra‐asuntojen määrä oli 31.12.2019 mennessä 118. Indikaattori: 93,39 %
vuokrattu 2019.
Fastighets Ab Centrumhuset Kiinteistö Oy
Missio
Kiinteistö Oy Centrumhuset on Luodon kunnan kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö totetuttaa kunnan
strategiaa koskien keskusta‐alueen kehittämistä hallinnoimalla Equity‐kiinteistöä.
Tavoite
Keskustatalon tilat (kirjasto, hyvinvointiasema, kuntosali, kahvila, tekninen varasto) pidetään hyvin hoidettuina
ja vuokrattuina. Myös tori on pidettävä hyvässä kunnossa. Tavoite saavutettiin kaiken kaikkiaan.

6.

Tavoitteet talouden tasapainoittamiseksi ja niiden arviointi

Kuntaliiton 5.2.2020 antaman lehdistötiedotteen mukaan kuntatalous näyttää vuoden 2019
tilinpäätösarvioiden valossa edelleen synkältä. Vuoden 2019 tilinpäätösennusteiden mukaan kolme neljästä
Manner‐Suomen kunnasta, eli yhteensä 255 kuntaa, teki vuonna 2019 negatiivisen tuloksen. Vuosikate
heikkeni 13,4 %. Vuoden 2019 tilinpäätösarviot näyttävät uudella tavalla kahtia jakautuneen kuntakentän.
Helsinki teki lähes 400 miljoonan euroa positiivisen tuloksen, kun taas muut isot kaupungit jäivät vahvasti
miinukselle. Kuntatalouden osalta Suomi näyttää jakautuneen kahtia linjassa Helsinki ja muu Suomi. Tilanne on
kokonaisuuden kannalta kestämätön.
Verorahoituksen muutos ei riittänyt kattamaan toimintakulujen kasvua, joka näkyi muun muassa vuosikatteen
voimakkaana heikkenemisenä. Tilinpäätösarvioiden mukaan peräti 56:ssa kunnassa päädyttiin negatiiviseen
vuosikatteeseen.
Luodon kunnan talous on edelleen hyvä vuoden 2019 tilinpäätöksen 1,3 miljoonan euron alijäämästä
huolimatta. Kertynyttä ylijäämää on vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen 14,9 miljoonaa euroa.
Toimintakertomuksessa todetaan kuitenkin, että toimenpiteisiin on ryhdyttävä tulojen lisäämiseksi ja kulujen
laskemiseksi.
Luodon verotulot kasvoivat hieman edellisvuodesta eli 15,6 miljoonasta 15,77 miljoonaan euroon.
Valtionosuudet laskivat sen sijaan 13,35 miljoonasta eurosta 13,14 miljoonaan euroon. Kokonaistoimintakulut
kasvoivat noin 1,8 miljoonalla eurolla 30,62 miljoonasta eurosa vuonna 2018 32,42 miljoonaan euroon vuonna
2019. Ostopalvelut kasvoivat 17,19 miljoonasta eurosta vuonna 2018 18,78 miljoonaan euroon vuonna 2019.
Kasvun pääasiallisena selityksenä on kuntien (1,16 M€) ja kuntayhtymien (205 t€) ostopalveljujen kasvu.
Rahoituslaitoksilta ja vakuutuslaitoksilta saadut lainat olivat vuoden 2018 lopussa 25 775 000 euroa (
(pitkäaikaiset 762 500 € ja lyhytaikaiset 22 560 000 €). Vuotta myöhemmin lainaa oli vuoden 2019 lopussa
yhteensä 25 550 000 euroa (pitkäaikaiset 50 000 € ja lyhytaikaiste 25 500 000 €).
Vuoden 2020 alussa maailmaan ja Suomeen iski koronaepidemia, jonka lopullisia vaikutuksia on vielä tässä
vaiheessa vaikea ennustaa. Epidemia on jo vaikuttanut kuntien toimintaan (esim. koulut ja päiväkodit on
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suljettu). Samalla on vaikeaa ennustaa koronapandemian lopullisia vaikutuksia kuntien talouteen. Kunnat ovat
lomauttaneet henkilökuntaansa ja kunnallisverotulot tulevat pitkällä tähtäimellä laskemaan samalla kun
sosiaali‐ ja terveydenhuollon kustannukset todennäköisesti nousevat. Laskevat pörssikurssit voivat vaikuttaa
kunnan sijoitusten arvoon.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Luodon kunnan taloudellinen tulos vuonna 2019 on olosuhteisiin nähden
tyydyttävä.

7.

Arviointijärjestelmä

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on talousarviossa päätettävä keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista
tavoitteista. Siksi tilinpäätöksestä on selvästi käytävä ilmi mitkä nämä keskeiset tavoitteet ovat. Talousarvion
muiden yksittäisten toimintojen tavoitteiden toteutuminen tai toteutumisen taso on käytävä ilmi
tilinpäätöksestä.
Lautakunta toteaa, että tavoitteiden toteutumisen raportoinnin esittely ja tarkkuus on saavuttanut selkeän
tason ja tavoitteiden toteutuminen käy yleisesti ottaen ilmi. Talousarvio voi toimia arvioinnin perustana
tarkastuslautakunta‐ ja kunnanvaltuustotasolla.

8.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että kunnan talous on hyvä ja että toimintaa on hoidettu asianmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta antaa tilivelvollisille hyvän arvosanan. Suorittaessaan lakisääteistä tehtäväänsä
Tarkastuslautakunta ei ole nähnyt aihetta poiketa tässä arviointikertomuksessa, hallituksen
toimintakertomuksessa ja tilintarkastajan raportissa esitetyistä arvioista.
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