
       
 

 
 
 

 
 
 
 

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 
 

Tarkastuslautakunta 22.5.2018 § 24 



 2 

 
 
 
 
SISÄLLYS 
 
 
 
 

1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely 3 
      Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyys 3 

Tilintarkastaja   3 
  Tarkastuslautakunnan työskentely  4 
  Sidonnaisuusrekisteri   4 
 
 2. Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen  
      toimenpiteiden arviointi   5 

 
3. Valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen arviointi 5 
  
 A) Strategiset tavoitteet   5 
 B) Toiminnalliset tavoitteet  5 
 C) Taloudelliset tavoitteet  8 
 D) Investoinnit   8 
 
4. Henkilöstö     9 
 
5. Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 9 
 
6. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden arviointi  9 
 
7. Muut havainnot    10 
 
8. Yhteenveto    10 
 
9. Tarkastuslautakunnan esitys kunnanvaltuustolle                    11 
 
Kannen kuva: Jyri Saastamoinen 

 
 
 



 3 

 

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. Lauta-
kunta kokoontui vuonna 2017 kolme kertaa.  
 
Toimikauden 2013 – 2016 tarkastuslautakunta kokoontui vuonna 2017 viisi kertaa 
vuoden 2016 talouden ja hallinnon arviointia varten. Lautakunnan kokoonpano oli 
seuraava: 
 
Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 
Veijo Mikkonen, pj  Reijo Jokinen 
Honkakaarto 3, Paltamo  Laajanniementie 26, Mieslahti 
 

 Suvi Happo, varapj  Raimo Heikkinen 
 Kajaanintie 69a, Mieslahti  Likolahdentie 4 D, Paltamo 
 
 Olavi Ala-Hiiro   
 Vanhatie 22, Paltamo 

 
 

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. 



 4 

 
Tarkastuslautakunnan työskentely 
 
Vuoden 2017 aikana tarkastuslautakunnat kokoontuivat yhteensä kahdeksan kertaa. 
Tilintarkastaja on ollut läsnä kokouksissa viisi kertaa. Kokouksissa on kuultu kun-
nanjohtajaa ja palveluyksiköiden johtajia. Lautakunta on kuullut konsernivalvonnan 
osalta myös kunnan tytäryhteisön Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen toimitusjohtajaa. 
Paltamon Työvoimayhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajaa ei saatu kuulla lauta-
kunnan esittämistä pyynnöistä huolimatta. 

 
Lautakunnan jäsenet ovat saaneet käyttöönsä tarkastetut pöytäkirjat kunnanval-
tuustolta, kunnanhallitukselta sekä lupa- ja valvontalautakunnalta. Lautakunnan jä-
senet ovat seuranneet palveluyksiköiden toimintaa tutustumalla pöytäkirjoihin sekä 
osaan viranhaltijapäätöksistä. Lautakunnan sihteerinä on vuoden 2017 aikana toi-
minut osastosihteeri Raija Leinonen. 
 
Vuoden 2017 aikana tarkastuslautakunta toteutti laatimaansa arviointisuunnitel-
maa.  
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n lautakunnalle 
esittämää tilintarkastussuunnitelmaa on toteutettu. 
 
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 merkitys-
tä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 
 
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee Paltamon kunnassa kunnanhallituk-
sen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan lu-
pa- 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. Tarkastuslauta-
kunta saattoi hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle 11.12.2017 § 
68. Hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoit-
teessa Paltamon kunnan www-sivuilla kohdassa sidonnaisuudet, osoitteessa 
www.paltamo.fi/31192. 
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2 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMEN- 
PITEIDEN ARVIOINTI 
 

Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen, lakisääteinen toimielin ja antaa 
arviointikertomuksen suoraan valtuustolle.  
 
Edellisen valtuustokauden aikana tarkastuslautakunnan esittämiä huomioita ja esi-
tyksiä on käsitelty kunnanvaltuustossa pääosin merkinnällä ”merkitään tiedoksi”. 
 
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esitti, että kunnanvaltuus-
to edellyttää kunnanhallituksen ilmoittavan ennen vuoden 2018 talousarvion käsit-
telyä, mihin toimenpiteisiin arviointikertomuksessa esitettyjen toimenpide-
esitysten ja havaintojen osalta on ryhdytty. 
 
Valtuusto käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan 31.5.2017. Kunnanvaltuusto 
hyväksyi arviointikertomuksen ja päätti lähettää sen kunnanhallituksen käsittelyyn 
ja edelleen keskusteltavaksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle ennen ta-
lousarvion 2018 valmistelua. 
 
Kunnanhallitus on käsitellyt arviointikertomuksen huomioita kokouksessaan 
25.9.2017 ja esittänyt selvitykset tiedoksi kunnanvaltuustolle 2.10.2017.  
 
Tarkastuslautakunta edellyttää, että arviointikertomuksessa vuodelta 2017 esi-
tetyt huomiot käsitellään kunnanvaltuustossa toimenpide-ehdotuksin dokumen-
toidusti.  

  
  
3 VALTUUSTON ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 
 
 A) Strategiset tavoitteet  

 
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan uuden strategian 19.6.2013. Hyväksytyn 
strategian toteutumiseen on kiinnitetty huomiota toimintavuoden 2017 aikana. 
Strategian tavoitteiden toteuttaminen on kirjattu toimintakertomukseen, mutta ta-
voitteiden toteutumista ei ole analysoitu. Tarkastuslautakunta suosittaa, että tau-
lukkoon lisätään sarake, jossa olisi kerrottu, mitkä tavoitteet ovat toteutuneet ja 
mitkä tavoitteet eivät. 
 
Kuntatalouden kiristyminen on syytä vakavasti huomioida strategiatyössä myös tu-
levina vuosina. Strategian mukaisista toimenpiteistä tulee raportoida säännöllisesti 
ja kehittämishankkeiden vaikutuksista tulee laatia dokumentoitu selvitys. 
 
Tarkastuslautakunta suosittaa, että Paltamon kunnan strategiaan liittyvät taloutta 
koskevat tavoitteet määritetään tarkemmin valtuustossa.   
 
 

 B) Toiminnalliset tavoitteet 
 

Palveluyksiköiden toiminnan määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja tulokset ilme-
nevät toimintakertomuksessa vuodelta 2017. Toimintasuunnitelmassa asetetut ta-
voitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet ja raportointi on osin parantunut.  
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Tarkastuslautakunta esittää, että toteutuneiden tulosten analysoinnin tulee olla 
täsmällisempää ja osin tai kokonaan toteutumatta jääneet tavoitteet on perustel-
tava. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että toimintakertomuksen tavoitetaulukon ra-
kennetta muokattaisiin tavoitteiden toteutumisen analysoinnin helpottamiseksi. 
Nykyisin sarakkeeseen ”toteutunut” on kirjattu tehdyt toimenpiteet, joten se voi-
taisiin korvata otsikolla ”tehdyt toimenpiteet”. Lisäämällä taulukkoon sarake ”to-
teutunut” havainnollistaisi toteutuneet ja toteutumattomat tavoitteet. 
 
Vuosien 2013 – 2016 tarkastuslautakunta esitti, että toimintakertomuksessa vuodel-
ta 2017 esitetään arviot hyväksyttyjen kuntaorganisaation arvojen toteutumisesta. 
Tarkastuslautakunta toteaa, että arvojen toteutumista kunnan toiminnassa ei ole 
analysoitu toimintakertomuksessa.  
 
 
Paltamon kunnan organisaation toimivuus   
 
Tarkastuslautakunta korostaa, että luottamushenkilöorganisaation toimivuuteen on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarkastuslautakunta kiinnittää erityisesti huomiota 
ennakoivaan päätöksentekoon. Näin varmistetaan asioiden käsittely kunnanvaltuus-
tossa riittävän ajoissa. 
 
Kunnanvaltuuston kokoukset eivät laajemmin ole kiinnostaneet kuntalaisia. Infor-
maatiota kuntalaisten suuntaan tulee näissä asioissa lisätä. Tarkastuslautakunta nä-
kee kokousten live-striimauksen hyvänä toimintasuuntana tulevaisuudessa. 
 
Kunnan organisaation riskit on tiedostettu. Sijaisjärjestelyjä ei ole kaikissa toimi-
pisteissä pystytty hoitamaan ja henkilöstön uupumista on pystyttävä seuraamaan 
tarkemmin. Kunnan henkilöstökyselyyn 2017 vastanneista kolmannes koki käytettä-
vissä olevan työajan riittämättömäksi työtehtävien tekemiseen. Tammikuussa 2018 
tehdyn tasa-arvokyselyn mukaan työn kuormitus on kasvanut erityisesti naistyönte-
kijöillä. 
 
Toimintakertomus sisältää selvityksen sisäisen valvonnan järjestämisestä, johon 
kunnanhallitus on antanut ohjeet. Arvio sisäinen tarkastuksen järjestämisestä on 
selvitetty toimintakertomuksessa. Kuntalakiin lisätyt säädökset kunnan ja kunta-
konsernin sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta tulivat voimaan vuoden 2014 
aikana (HE 24/2012). Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnanvaltuusto on hyväk-
synyt kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 
17.9.2014 § 29. Kunnan hallintosääntö on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.12.2017 
§ 64.  
 
 
Elinkeinopalvelut  
 
Elinkeinopalveluiden toiminta-ajatus on kehittää kunnan elinvoimaisuutta ja veto-
voimaisuutta sekä luoda edellytyksiä asumiselle ja yritystoiminnalle. Toiminnan 
tarkoituksena on saada Paltamoon lisää asukkaita, yrityksiä ja työpaikkoja.  
 
Strategiasta johdetun elinvoimaohjelman edistymistä arvioidaan toimintakertomuk-
sessa hankkeiden toteutumisen kautta. Toimintakertomuksessa selvitetään toimen-
piteitä, joihin on panostettu. Elinkeinopalveluissa on toimintakertomuksen mukaan 
keskitytty Bioekosysteemin kehittäminen Kainuuseen –hankkeeseen. Tarkastuslau-
takunta toivoo, että esitettäisiin vaihtoehtoisia suunnitelmia, mikäli tehdashanke ei 
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toteudu. Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoitteiden toteutumista pitäisi arvioi-
da täsmällisemmin. 
 
Vertailu edellisen vuoden tilanteeseen puuttuu, eli miten toimenpiteet ovat vaikut-
taneet elinvoimaan. Matkailun kehittämiseen kaavoitettuja Metelinniemen tontteja 
ei ole myyty vuosina 2015 - 2017.  
 
 
Hallintopalvelut  
 
Talousarvio toteutui odotettua paremmin. Taloustilanteesta raportoitiin kunnanval-
tuustolle kolme kertaa vuoden 2017 aikana. Tarkastuslautakunta toteaa, että edel-
leen kiristyvän taloustilanteen myötä säännöllisen raportoinnin tarve kunnanval-
tuustolle painottuu entisestään ja että raportointi on kirjattava pöytäkirjaan.  
 
Kunnanhallitus on käsitellyt kuntalaisten vuoden 2017 aloitteet määräajassa ja il-
moittanut toimenpiteet tiedoksi valtuustolle maaliskuussa 2018. Tiedottamista 
aloitteen tekijöille on lautakunnan mielestä parannettava. Asian käsittelyn etene-
misestä on raportoitava aloitteen tekijälle käsittelyn vaiheiden aikana.  

 
 
Sivistyspalvelut  
 
Asetetut tavoitteet on saavutettu pääosin ja seuranta on kirjattu toimintakerto-
mukseen, josta selviää yksityiskohtainen toteutuma.  
 
Kansalaisopiston kurssitarjonta ja toiminta on edelleen laajaa ja monipuolista. 
Opiskelijoiden määrä on pysynyt edellisvuosien tasolla. Tarkastuslautakunta näkee 
kansalaisopiston toiminnan laajuuden vetovoimatekijänä kunnalle. 
 
Vapaa-ajan avustusten hakuohjeiden ja tuen perusteiden pitää olla läpinäkyviä ja 
selkeitä. Viivästyneet tukipäätökset vaikeuttavat kohtuuttomasti avustuksen saa-
jien toimintaa. Selkeät hakuohjeet helpottavat myöntämisen perustelemista pää-
tösten jälkeen. 
 
Varhaiskasvatuksen vastuualueella eivät rekrytoinnit kaikilta osin onnistuneet ta-
voitteiden mukaan. 
 
 
Tekniset palvelut  
 
Teknisten palveluiden toimintaa tarkastuslautakunta on voinut seurata johdon lä-
hettämien muistioiden avulla. 
 
Tekniset palvelut on toimintakertomuksessa avannut talouden toteutumisen alijää-
mää verrattuna talousarvioon. Merkittävin syy alijäämään on Korpitien koulun tilo-
jen budjetoimaton arvon alentuminen, 654 000 euroa.  
 
Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2016 arviointikertomuksessaan, että kunnan 
omaisuuden korjausvelka huomioidaan laadittaessa vuoden 2018 talousarviota. Tar-
kastuslautakunta toteaa, että investointiohjelmaan on varattu määrärahat Kon-
tiomäen koulun, Kivakan, kunnanviraston ja Paltalinnan vesikattojen uusimiseen. 
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C) Taloudelliset tavoitteet  
 
Tuloveroprosentti säilyi 22 prosentissa. Verotulot nousivat edellisvuodesta 1,5 %. 
Kunnallisveron tuotto kasvoi 1,5 % ja osuus yhteisöveron tuotosta noin 8,2 %. Kiin-
teistöverotulokertymä kasvoi 1,1 prosentin verran. 
 
Vuoden 2017 lopussa kunnalla oli lainaa 3 965 euroa asukasta kohden. Lainan määrä 
on huomattavasti korkeampi verrattuna arvioon valtakunnan vuoden 2016 keskiar-
voon, joka oli 2 932 euroa/asukas (tuorein saatavilla oleva tieto). Kuntakonsernin 
lainamäärä oli 5 580 euroa/asukas. 
 
Korkomenot alittuivat noin 90 000 eurolla alhaisesta korkotasosta johtuen. Tasee-
seen jää kertynyttä ylijäämää 2 192 754 euroa.  
 

 
 
 
 
 
D) Investoinnit  

 
Investointeihin oli talousarviossa varattu määrärahaa bruttona yhteensä 2 290 000 
euroa. Investoinnit toteutuivat 1 953 567 euroa eli 85 %. Investoinneista suurimmat 
olivat kaukolämpöverkoston saneeraustyöt 290 626 euroa ja Kontiomäen monitoimi-
talon korjaustyöt 277 371 euroa. Investointien toteutumisesta on annettu perustel-
tu selvitys toimintakertomuksessa. 
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4 HENKILÖSTÖ 

 
Paltamon kunnassa on henkilöstöä 143 henkilöä (vuonna 2016 yhteensä 136), joista 
vakituisia 104 ja määräaikaisia 39. 

 
Tarkastuslautakunta toteaa, että toimintakertomuksen mukaan vain noin puolet 
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.  
 
 

5 KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN   
 

Talousarviossa vuodelle 2017 huomioitiin konserniohjaus asettamalla tytäryhteisöil-
le tilikauden tulostavoitteeksi nollatulos. Poistot ja pakolliset varaukset on tehty 
täysimääräisinä. Kaikessa toiminnassa tytäryhteisöjen edellytettiin toimivan asia-
kaslähtöisesti ja tehokkaasti. 
 
Konserniohje on päivitetty 17.9.2014 § 28. Tarkastuslautakunta edellyttää, että 
konserniohjauksen toimenpiteet ovat säännöllisiä ja dokumentoituja. 
 
Tarkastuslautakunta esittää, että toimintakertomuksessa kirjattu tytäryhtiöiden ra-
portointi paranee myös kunnanvaltuuston suuntaan. Paltamon kuntakonserniin kuu-
luvan Paltamon työvoimayhdistys ry:n osalta arviointia ei ole voitu tehdä täysipai-
noisesti, koska yhdistyksen vastuuhenkilö ei saapunut kuultavaksi. 
 

 
6 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 

 
Kunnalla ei ole taseessa kattamattomia alijäämiä 31.12.2017. Kunnan edellisten 
vuosien ylijäämät lisättynä päättyneen vuoden ylijäämällä ovat yhteensä 1 879 130 
euroa. 
 
Vuoden 2017 talousarvio laadittiin alijäämäiseksi ja suunnitelmavuodet 2017 – 2019 
ovat alijäämäisiä. Kunnanhallituksen tulee seurata talouden tasapainottamisohjel-
man toimenpiteiden toteuttamista, vaikka Paltamon kunnalla nimenomaisesti ole 
kuntalain mukaista tasapainottamisvelvoitetta kunnan ja kuntakonsernin taseen 
osoittaman ylijäämän ansiosta. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tässäkin 
korostuu tehokas ja säännöllinen raportointi kunnanvaltuustolle. 
 
Kunnan väestön väheneminen ja huoltosuhde näkyvät talouden tunnusluvuissa. 
Kunnanhallituksen tulee edelleen kiinnittää huomiota vuosikatteen riittävyyteen 
kunnan toimintaedellytysten turvaamiseksi. 
 

Tunnuslukuja 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vuosikate €/ asukas 102  336,37 382,17 448,59 470,63 371,66 

Vuosikate/ poistot, % 28,4 113,0 129,0 124,0 166 112 

Verotulot milj. € 9,75 10,71 10,72 11,45 11,15 11,32 
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7 MUUT HAVAINNOT  
  
Sote-lain ja maakuntamallin valmistelu työllistivät kunnan henkilöstöä koko toimin-
tavuoden ajan. Epävarmuus maakuntamallin toteutumisesta vaikeuttaa kunnan toi-
mintojen suunnittelua ja valtion rahoituksen osuus sote-toimintaan on suuri kysy-
mysmerkki. 
 
Jos työttömyys lisääntyy edelleen, kunnalle aiheutuu kustannuksia muun muassa 
Kelan sakkomaksun muodossa. Kuitenkin tärkein peruste edistää työllisyyttä kun-
nassa on väestön hyvinvoinnin parantaminen. Työllisyydenhoito siirtyi Paltamon 
kunnan vastuulle vuoden 2017 lopussa. Työllisyydenhoidon sopimuksella Paltamon 
kunta hoitaa myös Hyrynsalmen, Ristijärven ja Puolangan palvelut. Tarkastuslauta-
kunta toivoo, että työllisyydenhoitoon osoitetaan riittävästi resursseja.  
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2017 tehtiin vanhojen erääntyneiden saa-
misten osalta arvonalennuskirjauksia. Tulevaisuudessa arvonalennusten nopeampi 
kirjaaminen antaa totuudenmukaisemman kuvan kunnan taloudellisesta tilanteesta.  
 
Tarkastuslautakunta pyysi arviointikertomusta varten tietoa edustajiksi yhteisöjen 
ja yritysten toimielimiin sekä yhtiökokousedustajiksi valituilta luottamushenkilöiltä.  
Tietopyynnöllä haluttiin kuulla kokemuksia siitä, miten edustus kyseisessä toimieli-
messä on Paltamon kunnan kannalta toiminut vuoden 2017 aikana. 
 
Pyyntö lähetettiin 18.4.2018 sähköpostitse 15 luottamushenkilölle ja vastauksia 
saatiin 9 henkilöltä. Edustustehtävät koettiin mielekkäiksi. Koettiin, että Paltamon 
kunnan mielipide on tullut riittävästi esille edustuksissa. Toisaalta vastauksissa to-
dettiin, että kunnan pitäisi linjata aktiivisemmin edustusten tavoitteet. Lisäksi ko-
ettiin, että kunnassa ei ole oltu kiinnostuneita edustajien näkemyksistä ja koke-
muksista.  
 
Osa varajäsenistä koki, että kokouksista tiedottaminen ja tietotekniset valmiudet 
ovat riittämättömiä. 
 
Tarkastuslautakunnan näkemys on, että kunnan tehtävänä on kuunnella edustajien 
palautteita vaikuttamisesta aidon ja ajankohtaisen hyödyn saamiseksi. Tarkastus-
lautakunta esittää, että edustuksista raportoitaisiin vuoden aikana mahdollisuuksien 
mukaan esimerkiksi valtuuston kokousten yhteydessä. Tarkastuslautakunta toteut-
taa seurantakyselyn edustuksista vuosittain valtuustokauden aikana. 
 
 

8 YHTEENVETO  
 
Tarkastuslautakunta on saanut tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen vuodelta 
2017. Lautakunta yhtyy tilintarkastajan esitykseen, että tilinpäätös vuodelta 2017 
voidaan vahvistaa ja että kunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäse-
nille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille voidaan myöntää vastuuvapaus.  

 
Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan kustannusten nousuun on kiinnitettävä va-
kavaa huomiota. Tarkastuslautakunta toteaa, että avoin keskusteluyhteys kunnan 
viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa on toiminut.  
 
Tarkastuslautakunta esittää kiitoksensa kunnan viranhaltijoille ja työntekijöille 
kuntalaisten hyväksi suoritetuista tehtävistä ja toiminnasta vuonna 2017.  
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9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KUNNANVALTUUSTOLLE 
 

Tarkastuslautakunta on suoraan kunnanvaltuuston alainen toimielin ja esittää, että 
lautakunnan arviointikertomuksissa esiin tuodut asiat huomioidaan valtuustossa 
kunnan toimintaa ohjaavina ehdotuksina. Lautakunta esittää, että kunnanvaltuusto 
velvoittaa kunnanhallituksen raportoimaan suoritetut toimenpiteet ennen vuoden 
2019 talousarvion käsittelyä. 

 
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2017 kunnanvaltuuston 
käsiteltäväksi.  
 
 
Paltamossa 22.5.2018 
 
 
 
Jyri Saastamoinen Paavo Arffman Erja Konttinen 
Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen 


