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1 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA 
 

Tarkastuslautakunta on kunnanvaltuuston asettama kuntalain 121 §:ään perustuva 
lautakunta. Se valmistelee kunnanvaltuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat sekä arvioi ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden ta-
voitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tu-
loksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 33 valinnut toimikausien 2017 – 
2021 tarkastuslautakunnan. Kunnanvaltuusto valitsi tarkastuslautakuntaan kolme 
(3) jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.  
 
Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 
Jyri Saastamoinen  Reijo Moilanen 
Vaarankyläntie 48c, Paltamo Honkakuja 4, Paltamo 
 
Paavo Arffman  Matti Kerman 
Sotkamontie 10, Kontiomäki Melalahdentie 9, Melalahti 
 
Erja Konttinen  Suvi Happo 
Kivesjärven rantatie 41, Paltamo Kajaanintie 69, Mieslahti 
 
Kunnanvaltuusto määräsi puheenjohtajaksi Jyri Saastamoisen ja varapuheenjoh-
tajaksi Paavo Arffmanin. Esittelijänä lautakunnassa toimii puheenjohtaja.  
 

 
Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys 

 
 Esteellisyyksiä ei ole ollut.  
 

 
Tilintarkastaja 

 
Paltamon kunnanvaltuusto on valinnut kaudelle 2017 - 2021 tilintarkastusyhteisöksi 
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, joka on nimennyt vastuulliseksi tilintarkasta-
jaksi JHT, KHT Antti Kääriäisen ja vastuullisen varahenkilöksi JHT, KHT Katri Hokka-
sen. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on fuusioitunut KPMG Oy Ab:een 1.1.2019. 

 
 

Tarkastuslautakunnan työskentely 
 
Vuoden 2019 aikana tarkastuslautakunta kokoontui 7 kertaa. Kokouksissa on kuultu 
kunnanjohtajaa ja palveluyksiköiden johtajia.  

 
Lautakunnan jäsenet ovat saaneet käyttöönsä tarkastetut pöytäkirjat kunnanval-
tuustolta, kunnanhallitukselta sekä lupa- ja valvontalautakunnalta. Lautakunnan 
jäsenet ovat seuranneet palveluyksiköiden toimintaa tutustumalla pöytäkirjoihin 
sekä osaan viranhaltijapäätöksistä. Lautakunnan sihteerinä on vuoden 2019 aikana 
toiminut vs. hallintopalveluiden palvelusihteeri Merja Toivanen 13.5.2019 asti ja 
siitä eteenpäin hallintopalveluiden palvelusihteeri Raija Leinonen. 
 
Vuoden 2019 aikana tarkastuslautakunta toteutti laatimaansa arviointisuunnitel-
maa.  
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Sidonnaisuusrekisteri 
 
Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viran-
haltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoi-
mistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkit-
tävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merki-
tystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 
 
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee Paltamon kunnassa kunnanhallituk-
sen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan 
lupa- ja valvontalautakunnan jäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia ja 
varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esitte-
lijöitä.  
 
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvolli-
suuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Hyväksytyt sidon-
naisuusilmoitukset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.pal-
tamo.fi/sidonnaisuudet. 
 
 

2 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMEN- 
PITEIDEN ARVIOINTI 
 

Edellisen vuoden tarkastuskertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota 
seuraaviin asioihin: 
 
Kunnan henkilöstön kehityskeskustelut esimiesten kanssa ovat toteutuneet ainoas-
taan 70 %:sti koko henkilöstön osalta. Tarkastuslautakunta toteaa, että tilanne on 
hieman parantunut vuoden 2019 aikana. Tarkastuslautakunta katsoo, että kunnan 
johtoryhmän on kehitettävä seurantajärjestelmä kehityskeskusteluiden toteutumi-
sen valvontaan, koska vuodesta toiseen asiasta huomauttaminen ei aikaansaa toi-
vottua tulosta.  
 
Kunnanvaltuuston kokoukset eivät laajemmin ole kiinnostaneet kuntalaisia. Infor-
maatiota valtuuston kokouksista kuntalaisten suuntaan tulee lisätä. Tarkastuslauta-
kunta näkee kokousten live-striimauksen hyvänä toimintasuuntana tulevaisuudessa, 
koska se olisi myös kuntaorganisaation arvojen mukaista avoimuuden ollessa yksi 
neljästä luetellusta kuntaorganisaation arvosta. 
 
Live-striimaus ei ole toteutunut vuoden 2018 eikä vuoden 2019 aikana. Asia on ver-
rattain yksinkertainen toteuttaa ja tarkastuslautakunta suosittaa asiassa etene-
mistä.  
 
Kunnanvaltuusto käsitteli arviointikertomuksen vuodelta 2018 kokouksessaan 
3.6.2019, ja merkitsi sen tiedoksi.  
 

 
3 VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 
 

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan uuden strategian 11.12.2017, joka antaa 
suunnan kunnan kehittämiselle vuoteen 2030. Strategian painopisteet ovat: 

 Toimelias kunta hyvien yhteyksien varrella, Oulujärven rannalla 

 Kunta, jossa on viihtyisää ja turvallista elää ja harrastaa monipuolisesti 

http://www.paltamo.fi/sidonnaisuudet
http://www.paltamo.fi/sidonnaisuudet
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 Kunta, jonka toiminta perustuu resurssien kestävään käyttöön 
 
Palveluyksiköiden toiminnan määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja tulokset ilmene-
vät toimintakertomuksessa vuodelta 2019. Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoit-
teet ovat pääsääntöisesti. 
 
Paltamon kunnan organisaation toimivuus   
 
Luottamushenkilöorganisaatiota on hyvä kehittää. Ennakoiva päätöksenteko on 
myös kuntastrategian mukaista avointa päätöksentekoa. Suunniteltua valiokunta-
mallia tarkastuslautakunta pitää kokeilemisen arvoisena, erikoisesti sen valtuutet-
tuja osallistuttavan vaikutuksen takia. Kokeilu kannattaa aloittaa pikimmiten. 
 
Kunnan organisaation riskit on tiedostettu. Sijaisjärjestelyjä ei ole kaikissa toimi-
pisteissä pystytty hoitamaan ja henkilöstön uupumista on seurattava.  
 
Toimintakertomus sisältää selvityksen sisäisen valvonnan järjestämisestä, johon 
kunnanhallitus on antanut ohjeet. Kuntalakiin lisätyt säädökset kunnan ja kunta-
konsernin sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta tulivat voimaan vuoden 2014 
aikana (HE 24/2012). Kunnan hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 
11.12.2017 § 64.  

 
Hallintopalvelut  
 
Taloustilanteesta raportoitiin kunnanvaltuustolle kolme kertaa vuoden 2019 aikana. 
Kokouksia oli 7. Tarkastuslautakunta kokee, että talouskatsaus kuuluisi jokaiseen 
valtuuston kokoukseen. Säännöllisen raportoinnin tarve kunnanvaltuustolle painot-
tuu entisestään talouden kiristyessä.  
 
Kunnanhallitus on käsitellyt kuntalaisten vuoden 2019 aloitteet 23.3.2020 (6 kpl). 
Niitä ei ole annettu tiedoksi määräajassa valtuustolle pandemiatilanteen vuoksi 
(valtuusto ei ole kokoontunut).  
 
Elinvoimapalvelut  
 
Elinvoimapalvelut kehittävät kunnan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta sekä luo 
edellytyksiä asumiselle ja yritystoiminnalle. Toiminnan tarkoituksena on saada Pal-
tamoon asukkaita, yrityksiä ja työpaikkoja, sekä verotuloja lisää. 
 
Strategiasta johdetun elinvoimaohjelman edistymistä arvioidaan toimintakertomuk-
sessa hankkeiden toteutumisen kautta. Toimintakertomuksessa selvitetään toimen-
piteitä, joihin on panostettu. Elinvoimapalveluissa on toimintakertomuksen mukaan 
keskitytty Kaicell Fibers- ja Kalatalo -hankkeisiin. Tarkastuslautakunta toivoo, että 
esitettäisiin selkeitä vaihtoehtoisia suunnitelmia, mikäli Kaicell -tehdashanke ei to-
teudu.  
 
Vertailu edellisen vuoden tilanteeseen puuttuu eli miten toimenpiteet ovat vaikut-
taneet elinvoimaan. Raportoinnissa tulosten vaikuttavuuden arviointi olisi tärkeää. 
Matkailun kehittämiseen kaavoitettuja Metelinniemen tontteja ei ole myyty vuosina 
2015 - 2019.  
 
 
 
 



 6 

 
 
Sivistyspalvelut  
 
Asetetut tavoitteet on saavutettu pääosin ja seuranta on kirjattu toimintakerto-
mukseen, josta selviää yksityiskohtainen toteutuma. Korpitien koulun sisäilmaon-
gelmat ovat siirtäneet osan toiminnasta väistötiloihin. Koulun uudisosan rakentami-
nen aloitettiin syksyllä 2019, rakentaminen on pysynyt pääosin aikataulussaan. Ra-
kennus on tarkoitus saada valmiiksi tammikuun 2021 loppuun mennessä. 
 
Kansalaisopiston kurssitarjonta ja toiminta on edelleen laajaa ja monipuolista. Suu-
rin osa kurssilaisista on ollut yli 60-vuotiaita.  
 
Vuoden 2019 aikana kirjastossa alkoi toimia osa-aikainen Kelan asiointipiste.  
 
Tarkastuslautakunnan mielestä etsivän nuorisotyön siirtyminen Kajaanin kaupungin 
ostopalveluksi aiheuttaa tarpeen seurata toiminnan vaikuttavuutta ja toteutumista. 

 
 

Tekniset palvelut  
 
Biotuotetehtaan valmistelevat työt ovat työllistäneet paljon teknisen palvelun alaa. 
Kiinteistömassaselvitys ja sen osoittamien toimenpiteiden käynnistäminen on hyvää 
ja ennakoivaa kehitystä. Tärkeää on myös tehdyt vesihuollon ja jätevesijärjestel-
män saneeraussuunnitelmat. 
 
Huoltovarmuuden ja kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun nimissä isot vesiosuus-
kunnat pitäisi saada liitettyä kunnalliseen vesilaitokseen. Tarkastuslautakunta kiit-
tää toimijoita, että vuonna 2020 on asiassa alettu jo edetä. Mieslahden vesiosuus-
kunnan kanssa on aloitettu neuvottelut. Merkittävän kokoisia vesiosuuskuntia Palta-
mossa on lisäksi Kiehimänvaaralla, Kokonlahti-Melalahdessa sekä Kuuskanlahdella. 

 
Taloudelliset tavoitteet  
 
Tuloveroprosentti säilyi 22 prosentissa. Verotulot nousivat edellisvuodesta 5,2%.  
 
Vuoden 2019 lopussa kunnalla oli lainaa 5 306 euroa asukasta kohden. Lainan määrä 
on huomattavasti korkeampi verrattuna 2018 valtakunnalliseen keskiarvoon 3 039 
euroa/asukas. Kuntakonsernin lainamäärä oli 8 379 euroa/asukas. Tilastokeskuksen 
mukaan vuoden 2018 tilinpäätösten perusteella kuntakonsernien keskimääräinen 
lainakanta oli 6537 euroa / asukas. 
 
Tilinpäätöksen 2019 alijäämän jälkeen peruskunnan taseeseen jää kertynyttä ylijää-
mää 931 230,83 euroa. Kuntakonsernissa ylijäämää on jäljellä 137 572 euroa. Kun-
takonsernin osalta tilannetta on pidettävä huolestuttavana. 
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Investoinnit  

 
Investointeihin oli talousarviossa varattu määrärahaa bruttona yhteensä 6 297 000 
euroa. Investoinnit toteutuivat 1 893 962 euroa, eli 30% budjetoidusta. Investoin-
neista suurimmat olivat perhekeskus (682 004 euroa), vesitornin peruskorjaus (251 
509 euroa) ja taajama-alueen tiestö (142 209 euroa). Paloaseman korjaukset veivät 
117 085 euroa. 
 
Suurin yksittäinen ero talousarvioon aiheutuu koulukeskuksen toteuttamisesta kiin-
teistöleasingilla. Investointien kohdekohtaisten poikkeamien syiden esittäminen on 
parantunut aikaisemmasta.  
 

 
4 HENKILÖSTÖ 
 

Paltamon kunnan henkilöstömäärä on 167,vuonna 2018 henkilöstöä oli 177. 
 
Työhyvinvointikyselyn mukaan 80% toteaa voivansa hyvin fyysisesti ja 84% hyvin 
henkisesti. Työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä. Hieman yli puolet koki työhyvin-
voinnin kehittyneen parempaan suuntaan. Edellisvuonna lähes puolet koki työhyvin-
voinnin joko pysyneen ennallaan tai huonontuneen. Yhteinen toimintatapojen ke-
hittäminen on parantunut huomattavasti vuoden aikana. 
 
Yli kolmasosa vastanneista koki käytettävissä olevan työajan riittämättömäksi työ-
tehtävien tekemiseen. 59% vastaajista luotti työnsä jatkuvuuteen. 

 
Tarkastuslautakunta toteaa, että toimintakertomuksen mukaan edelleen vain 70% 
henkilöstöstä on käynyt kehityskeskustelun esimiehensä kanssa. Kehityskeskustelu-
jen toteuttamisessa korostuu esimiestyö. Tarkastuslautakunta edellyttää, että kehi-
tyskeskustelut toteutetaan toimintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden mukai-
sesti koko henkilöstön kanssa. Tarkastuslautakunta totesi saman asian myös viime 
vuonna. Tarkastuslautakunta suosittaa myös henkilöstösuunnitelman tekemistä. 
 

2756
2924

3579 3589

3228 3195
3520

3965

4408

5306

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lainan määrä €/asukas



 8 

5 KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN   
 

Talousarviossa vuodelle 2019 huomioitiin konserniohjaus asettamalla tytäryhtei-
söille tilikauden tulostavoitteeksi nollatulos. Poistot ja pakolliset varaukset on 
tehty täysimääräisinä. Kaikessa toiminnassa tytäryhteisöjen edellytettiin toimivan 
asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Tulos oli -189 000 euroa. Tuloksen huononemisen 
syitä tulisi avata toimintakertomuksessa. 
 
Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen käyttöaste oli vuonna 2019 vain 81,9%. Käyttöaste 
pitäisi saada lähemmäksi 90%:ia. Optimi käyttöaste olisi 95%. Jos käyttöastetta ei 
saa parannettua, tulee lähitulevaisuudessa joko myydä tai purkaa asuntoja. 
 
Konserniohje on päivitetty 17.9.2014 § 28. Tarkastuslautakunta edellyttää, että 
konserniohjauksen toimenpiteet ovat säännöllisiä ja dokumentoituja. 
 
Tarkastuslautakunta esittää, että toimintakertomuksessa kirjattu tytäryhtiöiden 
raportointi paranee myös kunnanvaltuuston suuntaan säännöllisenä ja suunni-
teltuna toimintana. Kunnan ja kuntakonsernin raportoinnista voisi laatia vuosi-
kellon, joka saatettaisiin myös kunnanvaltuuston tietoon. 
 

 
6 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 

 
Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäi-
nen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kulu-
essa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 
 
Kuntalain 118 §:n mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole 
kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määrä-
ajassa. 
 
Vaihtoehtoisesti kunta voi kuntalain säännösten mukaan joutua arviointimenette-
lyyn myös, jos 

 kunnan konsernitaseeseen on kertynyt alijäämää viimeisessä tilinpäätöksessä vähin-
tään 1.000 euroa asukasta kohden ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 
500 euroa asukasta kohden; tai 

 kunnan ja kuntakonsernin alla olevat talouden tunnusluvut ovat kahtena peräkkäi-
senä vuotena täyttäneet kaikki laissa säädetyt raja-arvot: 
 

1. kuntakonsernin vuosikate on ilman harkinnanvaraisen valtionosuu-
den 
korotusta negatiivinen 
2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korke-
ampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveropro-
sentti 
3. asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaik-
kien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 pro-
sentilla 
4. kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 pro-
senttia. 
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Paltamon kunnassa eivät täyty kuntalain 118 §:n mukaiset arviointimenettelyn raja-
arvot. Ensimmäisenä vastaantuleva raja-arvo Paltamon kohdalla on kohdan 1. vuosi-
kate -raja, joka saavutettaneen lähivuosina. Tosin kunta-alalla ei mene kokonaisuu-
tenakaan hyvin, joten kriisikunnan määritelmät saattavat muuttua. 
 
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelmakaudet 2020–2022 on tehty alijäämäisiksi. 
Kertyneet ylijäämät tilinpäätöksessä 2019 olivat peruskunnan osalta 0,9 milj. euroa 
ja kuntakonsernin osalta 0,1 milj. euroa tilikauden alijäämä huomioituna. Talous-
suunnitelman mukaan kertyneet ylijäämät on käytetty vuoteen 2020 mennessä. 
Kunnanvaltuusto on 16.12.2019 hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman. 

 
Kunnanhallituksen tulee seurata talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden 
toteuttamista. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tässäkin korostuu teho-
kas ja säännöllinen raportointi kunnanvaltuustolle. 
 
Vuoden 2018 tavoin 2019 oli poistojen suhteen vuosikatetta suurempi, mikä osoit-
taa mahdollista tulorahoituksen riittämättömyyttä. Kumpanakin vuonna tosin on 
tehty rästiin jääneitä ja ennakoimattomia poistoja, joten tätä tunnuslukua tulee 
tarkkailla tulevaisuudessa. 
 
 

Tunnuslukuja 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vuosikate €/ asukas 102  36 382 449 471 372 93 248 

Vuosikate/ poistot, % 28 113 129 124 166 112 27 60 

Verotulot milj. € 9,75 10,71 10,72 11,45 11,15 11,32 10,68 11,25 

 
 

 
7 MUUT HAVAINNOT  

  
Edellisen vuoden arviointikertomuksessa ennakoitu sote-lain ja maakuntamallin 
kaatuminen oli vielä odotettua raskaampi isku kunnan taloudelle. Paltamon osuus 
sote-kuntayhtymästä oli -705 281 euroa. Vuosi 2020 lähti hyvin käyntiin tasapaino-
tussuunnitelmaa toteuttaen, mutta maaliskuusta 2020 alkaen kunnan taloutta alkoi 
sotkemaan koronavirusepidemia, jonka vaikutuksia tulee tarkastella ennakoivasti. 
Verotulojen aleneminen vuonna 2020 tulee ennusteen mukaan olemaan huomat-
tava, tähän on syytä reagoida ajoissa. Viime vuoden lopulla hyväksytty talouden ta-
sapainotussuunnitelmaa on syytä myös arvioida muuttuneen tilanteen takia. 
 
Jos työttömyys lisääntyy edelleen, kunnalle aiheutuu kustannuksia muun muassa 
työmarkkinatuen kuntaosuudesta eli ns. Kelan sakkomaksusta. Vuonna 2018 maksu 
oli 270 884 euroa ja viime vuonna 298 040 €. Maksu on kasvanut vuodessa 10 %. Kui-
tenkin rahaakin tärkeämpi peruste edistää työllisyyttä kunnassa on väestön hyvin-
voinnin parantaminen. Työllisyydenhoidon sopimuksella Paltamon kunta hoitaa 
myös Hyrynsalmen, Ristijärven ja Puolangan työllisyydenhoidon palvelut. Tarkastus-
lautakunta toivoo, että työllisyydenhoitoon osoitetaan riittävästi resursseja.  
 
Prosenttiosuuksien lisääminen tuloslaskelmaan ja taseeseen olisi yksinkertainen toi-
menpide, joka parantaisi niiden luettavuutta. 
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8 YHTEENVETO JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KUNNANVALTUUSTOLLE 
 

 
 Tarkastuslautakunta on suoraan kunnanvaltuuston alainen toimielin ja esittää,  
 että lautakunnan arviointikertomuksissa esiin tuodut asiat huomioidaan  

valtuustossa kunnan toimintaa ohjaavina ehdotuksina. Kunnanhallitus ei raportoinut 
kunnanvaltuustolle vuoden 2018 tarkastuskertomuksen havaintojen käsittelyä. Tar-
kastuslautakunta edellyttää, että kunnanhallitus hoitaisi tässä suhteessa tehtävänsä 
tarkemmin. 
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan kustannusten nousuun on edelleen kiinni-
tettävä vakavaa huomiota. Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan viranhaltijoi-
den ja työntekijöiden kanssa on ollut hyvä työskennellä ja että keskustelu on ollut 
avointa, arvostavaa ja rakentavaa.  
 
Tarkastuslautakunta on saanut tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen vuodelta 
2019. Lautakunta yhtyy tilintarkastajan esitykseen, että tilinpäätös vuodelta 2019 
voidaan vahvistaa ja että kunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäse-
nille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille voidaan myöntää vastuuvapaus.  
 
Tarkastuslautakunta esittää kiitoksensa kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille 
kuntalaisten hyväksi suoritetuista tehtävistä ja toiminnasta vuodelta 2019 ja toivot-
taa jaksamista ja hyviä päätöksiä vuoden 2020 koronaepidemiaan.  
 
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2019 kunnanvaltuuston 
käsiteltäväksi.  
 
 
Paltamossa 20.5.2020 
 
 
 
 
Jyri Saastamoinen Erja Konttinen Matti Kerman 
Puheenjohtaja Jäsen  Varajäsen 
 
 
 
Liitteet: 
Kunnanvaltuuston osallistujat 2019 
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