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Puheenjohtajan katsaus
Lautakuntamme työ jatkui keskustelevana ja yhteisöllisenä. Tavoitteena oli ja on edelleen
olennaisuuksiin keskittyminen olennaisen löytäminen ja esittäminen. Erinomaisesti koottu
Tasekirja ja Tilinpäätös 2019 avaa selkeästi ja havainnollistavasti Kuntastrategian mukaisten
tavoitteiden saavuttamisen ja paljon yksilötason tietoa. Kaiken kaikkiaan laatuluokan painotuote, luja kiitos sen tehneille tahoille. Siitä löytyy syventävää tietoa tarkastuskertomuksen
tueksi asiasta kiinnostuneille. Tarkastuskertomus on koetettu pitää suppeana ja kehotan lisätietoa haluavia tutustumaan tasekirjaan.
Kiitokset lautakunnan jäsenille, tilintarkastajalle, virkamiehille ja muille luottamushenkilöille,
joiden panosta olemme voineet hyödyntää arviointikertomusta tehdessämme.
Kuntamme on suurten haasteiden edessä. Tilinpäätös 2019 on karua luettavaa. Leppävirta ei
kuitenkaan lamaantunut tai lähtenyt vapaaseen ja hallitsemattomaan pudotukseen. Talouden tasapainottaminen aloitettiin tavoitteellisesti ja selvin askelmerkein. Talouden tasapainottamistyöryhmät kokoontuivat ja työssä tukena oli konsulttiyritys. Heti alkuvuodesta 2020
pandemia jakoi meillekin uudet kortit, toki koko maailma on muutoksen kourissa. Yhteisöllisyydellä selviämme tästä eteenpäin. Kaikin voimin kukin tahollaan haasteisiin vastaamalla.

Heikki Ropponen pj.
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Tarkastuslautakunta
Tehtävänä on mm. 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. Lisäksi tarkastuslautakunnan tulee valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi,
valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä
arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi
Lisäksi lautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä tilintarkastajien tehtävien suorittamista. Lautakunnan tulee myös huolehtia siitä, että tilintarkastusta
varten on riittävät voimavarat sen suorittamiseksi hyvän tilintarkastustavan edellyttämällä laajuudella.
Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan ulkoisesta valvonnasta. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. (kunnan hallintosääntö luku 9) Tarkastuslautakunnan esityslistoja ja pöytäkirjoja ei julkaista verkossa Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalain 14 luku 121:ssä.
Lautakunnalle oli 2019 budjetoitu toimintansa toimintakatteeksi (sisältäen tilintarkastuksen)
25000 €, toteuma oli 14000 €.
Tarkastuslautakunnan tehtäväjako ja kokoonpano
Lautakunnan kokoonpano
Jäsen

varajäsen

Heikki Ropponen Pj

Reijo Ollikainen

Timo Konttinen Vpj.

Päivi Räisänen

Pekka Leskinen

Eki Kaulamo

Marja-Leena Markkanen

Pertti Hyvärinen

Henna Pitkänen

Raili Miettinen

BDO Audiator Oy JHT, HTT tilintarkastaja toimii Lilja Koskelo ja avustava tarkastaja Eija Susitaival.
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Lautakunnan jäsenten hallinnon seurantavastuu on seuraava:
Lautakunta

Tarkastuslautakunnan jäsen

Kunnanhallitus ja valtuusto

kaikki

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Henna Pitkänen/ kaikki

Sivistyslautakunta

Timo Konttinen/ kaikki

Tekninen lautakunta

Marja-Leena Markkanen/ kaikki

Elinkeinolautakunta investoinnit

Pekka Leskinen/kaikki

Lautakunta kokoontui tarkastustoimintaa 2019 varten 7 kertaa. Seuraavat virkamiehet ja
luottamushenkilöt olivat lautakunnan kuultavana. Lisäksi tarkastuskertomusta on valmisteltu puhelimitse ja sähköpostin välityksellä
8.10 2019 Kunnankamreeri Sirpa Voutilainen ja elinkeinoasiamies Antti Tulila
7.11. 2019 Perusturvalautakunnan pj. Juha Pelkonen ja vt. perusturvajohtaja Marena
Paahto
3.12.2019 Tytäryhtiöt Mika Nupponen Leppävirran Kiinteistö Oy ja Esa Salmenheimo Leppäkerttu Oy. Airi Piiponniemi
15.01.2020 Vapaa-aikalautakunnan pj Tiina Nousiainen ja sivistystoimenjohtaja Sari Ihalainen, Ann-Mari Karvinen
12.02. 2020 Kunnankamreeri Sirpa Voutilainen, tilintarkastaja Lilja Koskelo
28.02.2020 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen, kunnanvaltuuston pj Pekka Nykänen, kaavoittaja Suvi Nenonen, rakennustarkastaja Tuomas Pursiainen
25.05.2020 Tarkastuskertomuksen valmistelu.

Vuoden 2019 painopisteet
Sisäisen tarkastuksen osalta kuulimme kunnanjohtajan selvityksen asioiden hoidosta Leppävirran kunnassa. Lisäksi tilinpäätösaineistossa on hallinnonaloittain käsitelty ja arvioitu sisäisen valvonnan toteutumista. Asia on saamiemme selvitysten perusteella kunnossa.
Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen oli myös selvityksessä. Eritoten vapaa-ajan asuntojen
muutos vakituiseksi on herättänyt keskustelua. Saamamme selvityksen perusteella ihmiset
ovat kyselleet muutoslupia ja moni on vetäytynyt hankkeesta rakenteellisten muutostarpeitten selvittyä.
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Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden
arviointi
Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen vapaa-ajan asuntojen muutoksessa löytänyt paremman suunnan. Hakijat ovat realistisemmilla lähtökohdilla liikkeellä ja lupia on myönnetty.

Tilintarkastus
Kunnan tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan ja tilintarkastussuunnitelman
mukaisesti.
Lautakunta on arvioinnissaan käsitellyt tilintarkastajan tekemän loppuraportin tilintarkastuksesta 2019, johdon vahvistusilmoituksen, tilintarkastuskertomuksen 2019, henkilöstökertomuksen 2019 ja perehtynyt riskienhallinnan käytänteisiin

Tavoitteiden toteutumisen arviointi kuntastrategian pohjalta
Kuntastrategia pohjaa neljään peruspilariin.
1. Houkutteleva asuinpaikka
2. Vahva elinkeinoelämä
3. Hyvät palvelut
4. Toimiva kuntaorganisaatio
Tavoitteiden toteumat on esitetty hallintokuntakohtaisesti kunkin hallintokunnan osalta tasekirjassa, perustuen kuntastrategian mukaiseen jaotukseen Tarkastuslautakunta antaa yleisarvosanaksi tavoitteiden toteuman osalta Hyvä+. Hallintokuntien välillä tavoitteiden toteumien raportoinnissa eroja.

Taloudellisten tavoitteiden arviointi
Menojen jakautuminen hallintokunnittain TP 2019
8 570

4 709

1 815
1 365
14 0
81

Hallinto

Perusturva

Koulupalvelut

42 084

Kultt Vapaa-aika

Tekn palvelut

Ympäristöpalv
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Yleistä
Tulos alijäämäinen, budjetti tehty 2,17 m€ alijäämäiseksi ja lisärahaa tarvittiin 1,28 m€, Poistot (vuosikate % poistoista) 2018 tehty 57 %, joka ei ole riittävä. Vuodelle 2019 poistoja tehtiin 16,3% eli tunnusluku huonontui edelleen.
Lisähaastetta toivat Vanhustentaloyhdistyksen konkurssi ja Sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisvelvoitteet (yhteensä noin 0,9 m€)

Tilikauden tulos M€
Vuosikate 1000 €
Verotulot M€
Valtionosuudet M€
Lainat ja vuokravastuut% käyttötaloustuloista

2019
-3,454
0,634
34,79
23,97
40,35

2018
-1,359
1956,4
34,68
24,79
39,8

2017
4,7
4801
33,19
25,14
21,5

Investoinnit
Investoinnit toteutettu pääsääntöisesti lyhytaikaisella lainalla.

investoinnit
korkomenot

2019
3422400
105000

2018
75650000
119800

2017
85050629
118600

Lainat ja omavaraisuus.
2019

2018

2017

Pohjois-Savon
K.A
2948 €

lainakanta €/asu1109
887
821
kas
omavaraisuusaste 70,3
73,9
77,6
53 (2018)
%
kassan riittävyys
15,83
18,26
25,09
lainahoitokate
0,5
(1,5)*
(3,1)*
(X)* luvut eivät suoranaisesti vertailukelpoisia laskentakaavan muutoksen takia.

Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
Konsernin osakkuusyhtiöt. Positiiviset tulokset kaikissa kunnan 100 % omistamissa. Toiminta- ajatuksen toteuttaminen onnistunut konserniyhtiöissä hyvin. Kiinteistö Oy:n käyttöaste kehittynyt ollen 2018 86,02 % ja
2019 89,28%. Kiinteistö Oy:ssä tehty peruskorjauksia kassavaroin.
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yhteisö
Leppävirran kiinteistö oy
Virkistysuimala
leppäkerttu oy
Leppävirran Monitoimitalo
Teollisuustalontie
Areena

kunnan om osuus
100

2019 tulos
0

2018 tulos
56697

2017 tulos
40160

100

34046

52423

-150397

100

15182

19486

-57397

40
12% ja Virkistysuimala Oy 12 %

13652

16596

-26893

Leppävirran Loma
Oy Lepäävä pöytälaatikkoyritys

Kuten kunnallakin konsernin vuosikate/ poistot (49,1 %) oleellisesti heikentyneet. Tunnusluvun tulisi olla 80
%.
2019
314,21
4039 (5133)

2018
391,31
3757(4883)

2017
717,55
3645

vuosikate /asukas
Konsernilaina
/asukas (+velat ja
vastuut tunnusluku)
omavaraisuusaste 44,1
46,9
49,5
kassan riittävyys
24
23
24
lainanhoitokate
0,6
(1)*
(2)*
(X)* luvut eivät suoranaisesti vertailukelpoisia laskentakaavan muutoksen takia.

Pohjois-Savon ka
809
7209

33,0 (v.2017)
-

Kunnanhallitus ja kunnanhallituksen yleisjaosto
Ensimmäisenä kuvataan hallintokunnan toiminta-ajatus. Seuraavaksi esitetty valtuustotason
sitovat määrärahat. Sama esitys on jokaisen hallintokunnan kohdalla. Kunnanhallituksen ja
kunnanhallituksen yleisjaoston sanallinen arviointi yhdistetään.
Kunnanhallitus: Vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, vastaa valtuuston päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta, vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta, huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta
ja riskienhallinnan järjestämisestä. (Kuntalaki 39 §) ja elinkeinotoimesta.
Kunnanhallituksen Yleisjaosto: Henkilöstöasioita koskevat asiantuntijapalvelut Leppävirran
kunnan hallintokunnille ja työpaikoille, keskitettyjen henkilöstöasioiden hoito.
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1000 €

2019 toteuma

toimintatuotot
toimintamenot
toimintakate (netto)

135
-3049
-2913

2019 TA muutettu
67
-3040
-2973

2019 talousarvio

2018 toteuma

67
-3040
-2973

91
-3182
-3091

 Sairaspoissaolot vähentyneet 3,4 %. Toimet henkilöstön työsuojelun parantamiseksi työtapaturmia onnistuttu vähentämään. Koulutukset. Tyhy-tukea käytetty aktiivisesti.
 Vaikka työtapaturmia onnistuttiin vähentämään lukumääräisesti, niiden aiheuttamat sairaspoissaolot lisääntyivät.

Kunnanhallituksen yleisjaoston sitovat määrärahat
1000 €

2019 Toteuma

toimintatuotot
toimintamenot
toimintakate (netto)

219
-1606
-1387

2019 TA muutettu
258
-1756
-1489

2019 Talousarvio

2018 toteuma

258
-1756
-1489

147
-1603
-1456

Vaalilautakunta
Vaalilautakunta huolehtii vaalien toimittamisesta vaalilainsäädännön ja muun sitä koskevan
ohjeistuksen mukaisesti.
Vaalilautakunta hoiti 2019 Eduskuntavaalit 14.04 ja Europarlamenttivaalit 26.05 Leppävirran
kunnassa 9 äänestysalueella. Vaalien toimittaminen onnistui toiminta-ajatuksen mukaisesti.
2019 Talousarviossa vaaleihin oli toimintamenoina budjetoitu 60000 €, toteuman ollessa
40000€. Vaalilautakunnan budjetissa varaus Maakuntavaaleihin, jotka jäivät toimittamatta.

Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta huolehtii alaisuudessaan olevien palveluiden tarkoituksenmukaisesta
järjestämisestä.
Lisämääräraha sosiaalihuollon palveluihin 600000 € ja Kysterin ostoihin 400000 € hoivapalveluihin myönnettiin 240000 € lisämääräraha. Nämä palvelut lakisääteisiä ja hankalasti ennustettavia.
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Lautakunnan Valtuustotasoa sitovat määrärahat
1000 €

2019 toteuma

toimintatuotot
toimintamenot
toimintakate (netto)

2280
42083
39804

2019 Ta muutettu
2245
-42396
-40150

2019 Ta

2018 toteuma

2245
-41156
-38911

2314
-41053
-38739

Talouden seuranta onnistunut hyvin. Henkilöstö on onnistunut työssään hyvin. Kehityshankkeet ja palvelutarvearviointiselvitys hyvällä mallilla. Vt. Perusturvajohtaja suoriutui hyvin työn haasteista.
Terveyden ja sairaanhoitopalvelussa Kysterin tilinpäätös ylittynyt yli 760000 €. Nämä ja
muut ennakoimattomat ja pakolliset menot aiheuttavat haasteita. Kotihoidossa edelleen kehitettävää.

Koululautakunta
Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnoltaan vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi, kasvattaa hänet jatko-opintoihin
kykeneväksi, kulttuuriperintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ihmisoikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntuntoiseksi ihmiseksi.
Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen,
työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot. Lisäksi tuetaan opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Yhteiseen päämäärään päästään yhteistyössä nuorten
ja heidän kotiensa kanssa.
Vastuualue järjestää ja tuottaa varhaiskasvatuspalveluita (päivähoito ja esiopetus, lasten kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuet) kunnassa asuville lapsiperheille.
Koulutoimi saavutti tavoitteet erinomaisesti, budjetti alittui n.600000 €. Varhaiskasvatus siirtynyt hallintokunnan alaisuuteen 2018 vuoden alusta.
Valtuustotasolle sitovat määrärahat
1000 €

2019 toteuma

toimintatuotot
toimintamenot
toimintakate (netto)

869
-14081
-13212

2019Ta muuttettu
675
-14504
-13829

2019 Talousarvio

2018 toteuma

675
-14504
-13829

789
-13775
-12986
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Nopealla aikataululla toteutettu Sorsakosken oppilaiden siirto Leppäkerttuun onnistunut
hyvin. Lukion oppilasmäärä lisääntynyt, lukio edelleen valtakunnallisessa vertailussa hyvin
menestyksekäs sarjassaan.
Leppäkertun koulun toimintaympäristön muutos kuitenkin lisännyt henkilöstön poissaoloja. Kilpailutuksen jälkeen koulukyydityksissä ongelmia reitityksissä, asiat parantuivat kuitenkin huomattavasti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on kehittää, edistää ja järjestää monipuolista
kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa kuntalaisille. Palveluista 2/3 tuotetaan itse (hallinto, kulttuuri, kirjasto, nuoriso, liikuntapaikat), 1/3 ostetaan palvelutuottajilta (liikuntapalvelut, kansalaisopisto, etsivä nuorisotyö).

Valtuustotasolle sitovat määrärahat
1000 €

2019 toteuma

toimintatuotot
toimintamenot
toimintakate (netto)

14
-1365
-1351

2019 TA muutettu
20
-1455
-1435

2019 TA

2018 toteuma

20
-1455
-1435

33
-1449
-1416

Kohdekorttien valmistuminen liikuntapalveluostoissa, hyvää ja perusteellista työtä ostopalveluita selvittämään. Nuorisotyössä uutta virtaa.
Määrärahojen vähentyessä palveluiden vastikkeeton saatavuus jatkossa, esimerkiksi senioreiden liikuntapalveluissa. Henkilöstön sijaisuuksien järjestelyt ongelmana.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta huolehtii alaisuudessaan olevien toimintojen laadukkaasta ja tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä.
Tilapalveluilla hallinoitavana 39 kiinteistöä, joista osa (8 kpl) pois käytöstä. Henkilöstön vaihtuvuus haaste. Lisämääräraha 250 000 € myönnetty tilapalveluille.
Kirkonkylän kaavan muuttaminen Juottorannan osalta valtuuston päätöksen mukaisesti auki.
Yli puolet myönnetyistä rakennusluvista haja-asutusalueelle.
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Lautakunnan valtuustotasoa sitovat määräraha
1000 €

2019 toteuma

toimintatuotot
toimintamenot
toimintakate (netto)

8896
-8570
331

2019 TA muutettu
9205
-8789
416

2019 TA alkuperäinen
9205
-8539
666

2018 toteuma
8784
-8819
-35

 Kiinteistöveron määräytymisperusteiden selvitys jatkuu, tulokset positiivisia. Selkeä listaus
kiinteistöistä ja niiden käytöstä, kunnosta tms. tehty, perusta kiinteistöhallinnointiin.
 Terveyskeskuksen hankesuunnitelmaa ei ole ulkoisista muuttujista johtuen saatettu valmiiksi 2019, Valmistunee 2020 aikana. Maa-ainesten ja purkujätteen vastaanotto, paikkoja ei
ole kunnalla tarjota. Hankkeita ja purkutöitä kuitenkin tulossa ja tulisi saattaa toimeen. Tiejaoston toiminta ja sen järjestäminen? Henkilöstön vaihtuvuus suurta, haasteena jatkuvuus ja
tiedon siirtyminen. Henkilöstöresurssien määrä?

Vesihuoltolaitos
Vesihuoltolaitos vastaa vesihuollosta sisältäen jäteveden käsittelyn ja puhtaan veden jakelun.
Vesijohtoverkostoa on 386 km ja jäteveden viemäriverkostoa 198 km. Pumppaamoita jätevedelle on 61 kpl.
Vesihuolto ostaa puhtaan veden Keski-Savon Vesi Oy:ltä Syvänsin pohjavesialueelta. Laitoksella on 2 varavedenottamoa pohjavedestä. Jätevedet johdetaan Akonniemen puhdistamolle
Varkauteen.
Omana tulosyksikkönä toimiva vesihuoltoyksikkö saavutti toimintatavoitteensa. Veden jakelussa ja jätevesien käsittelyssä onnistuttiin toiminta-ajatuksen mukaisesti. Yksikön tulon positiivinen (0,215 m€) ja kustannusvastaavuus saavutettiin.
Kustannusvastaavuus saavutettiin. toiminta linjakasta. Vesihuoltoverkoston saneeraustarve
on tiedostettu ja suunnitelmallisesti toteutetaan. Toimintavarmuus erittäin hyvä.
Infran korjausvelka tälläkin puolella. Pääasiassa vuotovedet nostavat pumpatun (= Varkauteen maksetun) jäteveden määrän johdettu (460 523 m3) / laskutettu (270 159 m3) yli 1,5
kertaisesti. Kumulatiivista alijäämää 0,619 m€, toki vähenee positiivisten tilinpäätösten
myötä

Elinkeinotoimi
Taloudellinen kasvu paransi työttömyyttä, joistakin osaajista kunnan alueella jopa pula. Uusia
suurempia elinkeinotoimen hankkeita ei 2019 toteutunut. Högfors GST investoi uusiin toimitiloihin.
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 Uusien yritysten määrä 36 kpl., Työttömyys laskenut 9,5 (2018) 8,7 % (2019) Muumi Ice
Cave investointi, onnistunut matkailuvaltti ja kuntastrategian mukainen. Useita hankkeita toteutettu elinkeinotoiminnan hyväksi (käynnissä n.15 kpl eri aloille) hyväksi. Markkinointia
(kuntamarkkinointi, asuin ja yrityskunta) kehitetty.
Lakkautuneita yrityksiä 38 kpl. Elinkeinotoimikunnan vaikutusmahdollisuudet toimillaan
kuitenkin osoittautuneet rajallisiksi.

Kuntakonserni ja ylikunnalliset
Konserniyhtiöiden taloudellinen tulos ja toiminta käsitelty konserninyhteydessä aiemmin.
Kunnan osuudet Kuntayhtymissä ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ky (3,52 %), Keski –
Savon jätehuollon liikelaitosyhtymä (20,80 %), Vaalijalan kuntayhtymä (3,20 %) Savon koulutuskuntayhtymä (1,15 %) ja Pohjois-Savon Liitto (4,00 %).
Näistä sosiaali- ja terveyspuolella toimiva Pohjois-Savon Sairaanhoitopiiri teki tappiollisen tuloksen syventäen alijäämäänsä. Sairaanhoitopiirin velan osuus vaikuttaa merkittävästi konsernin taloustunnuslukuihin.
Keski-Savon Ympäristölautakunta, jossa Leppävirta toimii isäntäkuntana saavutti toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteensa hyvin.
 Vaalijalan kuntayhtymä antaa jäsenkuntapalautusta tuloksestaan.
KYS taloudellinen tilanne lisäsi kuntien kustannuksia, hankalasti hallittava asia. Suuri riski
myös jatkossa.

Yhteenvetoarviointi
Tarkastuslautakunta toteaa: Leppävirran kunnan taloutta ja toimintoja on ohjattu ja johdettu
Kuntastrategia huomioiden ja valtuustotason sitovat tavoitteet valtaosin toteutuen. Sisäinen
valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti
Lautakunta kiinnittää erityisesti huomiota myymättömään tonttivarantoon: Markkinointia
saattaa olla syytä tehostaa. Rakennuslupajakauman (kaava/ maaseutu) mukaan rakentaminen
painottuu taajaman ulkopuolelle. Henkilöstön viihtyvyyteen ja työhyvinvointiin varsinkin niillä
hallinnonaloilla ja osastoilla, joissa on runsaasti vaihtuvuutta tai sairaspoissaoloja.
Lautakunta ilolla toteaa: Liikunta – ja kulttuuripalveluiden kohdekortit lisäävät läpinäkyvyyttä.
Mahdollistaen laadunhallinnan, menojen hallinnan ja ennustettavuuden.
Kunta tarttui ripeästi talouden haasteisiin perustamalla ohjausryhmän talouden tasapainottamiseen ja palkkaamalla konsultin tukemaan työtä. Ohjausryhmä on kokoontunut 12 kertaa,
alatyöryhmät yhteensä 14 kertaa. Sähköinen ja paperinen kuntalaiskysely kesä-heinäkuussa.
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Kyläkierroksiin osallistujia 365 kpl, osa kuntalaisista kuitenkin koki todelliset vaikutusmahdollisuudet vähäisiksi.
Lautakunta suosittaa: Panostamaan haasteellisina aikoina henkilöstön työtyytyväisyyteen.
Tilintarkastajan kertomuksen mukaan kunnan hallinto on toiminut laillisesti ja kirjanpito on
hoidettu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan esitykseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Tarkastuslautakunnan esitys kunnanvaltuustolle
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2019 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta kiittää kunnan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä ansiokkaasta
työstä.

Leppävirta 25.05.2019

Heikki Ropponen , pj

Timo Konttinen vpj

Marja-Leena Markkanen

Henna Pitkänen

Pekka Leskinen

