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17 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Tark. ltk § 17  
21.5.2021  Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyk-

siä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka 
sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enem-
män kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuk-
sen pohjalta. 
 
Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja 
puheoikeus. 

 
Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.  

 
Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

18 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Tark. ltk § 18 
21.5.2021 Evijärven kunnan hallintosäännön 101 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai-

sessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltä-
väksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan.  

 
Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksen esityslistan. 

 

19 § PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN VALINTA 

Tark. ltk § 19 
21.5.2021 Toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tarkas-

tuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudestaan tai lautakunnan ulko-
puolelta. 

 
 Ehdotus: Tarkastuslautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjän. 
 

Päätös: Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjanpitäjäksi avustavan tarkastajan Maritta 
Hintsalan. 
 

20 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

Tark. ltk § 20 
21.5.2021 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpi-

täjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 
 

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla. 
  

Ehdotus: Lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat. 
 

Päätös: Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Riika Rintakankaan ja 
Yrjö Vertasen. 
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21 § EVIJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN 

 
Khall § 54 
29.3.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on 
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jäl-
keen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.  
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä ole-
vat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen 
tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätök-
sen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.  
 
Kuntalain 68a §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöjen kanssa muodostaa kuntakon-
sernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilin-
päätös tulee laatia samalta päivältä kun kunnan tilinpäätös. 
 
Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja 
kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kun-
nan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä 
selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskel-
massa.  
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä 
selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan 
taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainotta-
miseksi. 
 
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Tilintarkas-
tajan on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava tilikauden hallinto, 
kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastuskertomukseen on sisällytettävä lausunto siitä, 
voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarkastus-
lautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle ja tekee esityksen ti-
linpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
 
Tilinpäätöksen laatiminen, tilinpäätöksen antaminen tilintarkastajille tarkastettavaksi 
ja tilinpäätöksen saattaminen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi on 
kunnanhallituksen tehtävä. 
 
Kuntastrategiassa talouden päämääräksi on asetettu vakaa ja tasapainoinen kuntata-
lous. Vakaan ja tasapainoisen kuntatalouden varmistaminen on kirjattu yhdeksi kun-
tastrategian päätavoitteeksi. Kunta teki neljä ylijäämäistä tilinpäätöstä vuosina 2014 - 
2017 mutta vuodet 2018 - 2020 ovat olleet alijäämäisiä. Vuonna 2020 kunnassa koot-
tiin talouden tasapainottamistyöryhmä, joka kävi yksityiskohtaisesti läpi kunnan talou-
den rakenteet ja jonka työn pohjalta on mahdollista ottaa käyttöön taloutta tasapainot-
tavia toimia. 
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Vuosi 2020 valmisteltiin alijäämäiseksi. Valtuuston hyväksymässä talousarvi-
ossa vuosikate oli -401 680 €. Poistojen (659 360 €) jälkeen tilikauden tulos oli 
talousarviossa alijäämäinen 1 061 040 €. Menoista toimintakulut ovat kokonaisuu-
tena 19 629 915 €. Menoja talousarvioon oli kirjattu yhteensä 22 371 215 €. Tuloja 
talousarvioon oli kirjattu yhteensä 22 373 685. 
 
Vuosi 2020 oli kokonaisuudessaan hyvin poikkeuksellinen. Koronaviruspandemian 
aiheuttamien poikkeustoimien seurauksena yleisölle avoimet tilaisuudet ja kokoontu-
miset onnistuivat hyvin rajoitetusti vuoden aikana. Keväällä myös koulut olivat etä-
opetuksessa usean viikon ajan, mikä edellytti suurta venymistä henkilöstöltä, oppi-
lailta ja oppilaiden perheiltä. Toisaalta vuoden aikana on otettu suuri digiloikka ja etä-
palaverien sekä etätyöpäivien hyödyntäminen jatkuu varmuudella myös jatkossa ns. 
normaalioloissa. Taloudellisesti vuodesta muodostui selvästi arvioitua parempi. Seli-
tyksenä tälle on valtion kunnille maksamien valtionosuuksien korotukset. Evijärvi sai 
valtionosuuksia 699 t€ arvioitua enemmän – käytännössä saman verran kuin vuosi-
kate on arvioitua enemmän.  
 
Tilikauden tulokseksi muodostui -449 258 €, mutta vuosikate nousi positii-
viseksi, ollen 294 939 €. Vuosikate olikin 697 t€ talousarviota parempi ja talou-
den toteuma poistojen jälkeen oli noin 612 t€ talousarvioon kirjattua parempi. 
Vuosina 2014 – 2017 kunta teki ylijäämäisen tilinpäätöksen. Vuosi 2020 oli toisaalta 
kolmas alijäämäinen tilikausi peräkkäin. 
 
Toiminnan osalta tilivuosi 2020 toteutui koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitus-
ten puitteissa pitkälti talousarvion mukaisesti. Toimintaa sopeutettiin ja varautuminen 
sekä erityisjärjestelyt aiheuttivat osaltaan muutoksia ja lisätyötä. Myös henkilövaih-
dokset keskeisissä viroissa syksyn ja talven aikana vaikuttivat osaltaan toimintaan. 
Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta kunta jatkoi mahdollisuuksien ja rajoitusten 
mukaisesti kuntastrategiaan perustuvaa aktiivista toimintaa ja kehittämistä. Kunta-
strategiaa on toteutettu toimenpideohjelmalla, asioiden valmistelussa ja päätöksente-
ossa. Uusi toimenpideohjelma vuosille 2020 – 2021 hyväksyttiin kunnanhallituksessa 
29.6.2020. 
 
Kokonaisuutena tilinpäätöksessä talousarvioon kirjatut tulot ylittyivät ja menot alittui-
vat. Tuloja kertyi yhteensä 23 458 765 euroa, joka ylitti budjetoidun reilulla 1,085 M€. 
Menoja kertyi yhteensä 21 481 029 €, joka alitti talousarvion 890 t€.  
 
Tulopuolella valtionosuuksia kertyi 9,715 M€ ja verotuloja 8,100 M€. Talousarvioon 
kirjatut valtionosuudet ylittyivät 699 t€, mutta verotulot alittuivat 59 t€. Toimintatuottoja 
kertyi 1,630 M€ ja ne alittuivat 22 t€ budjetoidusta. Kunnan sijoitukset elivät vuoden 
aikana reilusti. Keväällä markkinat reagoivat pandemiaan jyrkällä laskulla, josta toipu-
minen tapahtui kuitenkin verraten nopeasti ja vuoden aikana kirittiin kiinni sijoitusten 
arvonalenema ja noustiin molempien salkkujen osalta hankintahinnan yläpuolelle. 
Rahoitustuottoja kunnan tilinpäätöksen kirjattiin 243 t€. Tämä on 157 t€ talousarvioon 
kirjattua vähemmän. Sijoitustoiminnan alusta lähtien (2016) salkkujen markkina-arvo 
on 1,867 M€ yli hankintahinnan. 
 
Menopuolella toimintamenoissa palveluiden ostot alittivat talousarvioon kirjatun mää-
rärahan. SOTE-palveluiden kustannukset alittivat talousarvion noin 208 t€. Kaksineu-
voisen palveluista ikäihmisten palveluiden kustannukset ylittivät budjetoidun 100 t€ ja 
sosiaalipalvelut ylittyi 119 t€. Toisaalta perusterveydenhuolto alittui 312 t€ ja erityis-
palvelut alittui 37 t€ t€. Kaksineuvoisen kautta kulkeva erikoissairaanhoidon laskutus 
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alitti budjetoidun 71 t€ (-0,73 %). SOTE-kulut kokonaisuutena laskivat 3,28 % tilin-
päätökseen 2019 verrattuna ja 1,87 % talousarvioon 2020 verrattuna. Kuntayhtymä 
Kaksineuvoisessa tehtiin vuoden 2020 aikana talouden tasapainottamistyötä, mikä 
osaltaan näkyy jo laskeneina kustannuksina. 
 
Vuosia 2019 ja 2020 vertailtaessa huomioitavaa on, että tilinpäätöksissä kokonaisme-
not ja -tulot kasvoivat. Kokonaismenot kasvoivat 21,029 miljoonasta eurosta 21,481 
miljoonaan euroon eli noin 450 tuhatta euroa. Tulot kasvoivat noin 2,915 miljoonaa 
euroa 20,544 miljoonasta eurosta 23,459 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 kunnan 
kokonaistulot ja -menot olivat vuotta 2019 paremmin tasapainossa ja vuoden 2020 
tilinpäätös on noin 440 tuhatta euroa vuoden 2019 tilinpäätöstä parempi (-889 714 €).  
 
Kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää, joka toimii talouden perustana ja pusku-
rina. Vuoden 2020 alijäämäinen tulos pienentää taseeseen kertynyttä ylijäämää. Yli-
jäämää jää jäljelle 2 837 289,48 euroa. Ylijäämää on 1 178,28 euroa/asukas. 

  
Kuntakonsernin tilinpäätös 2020 on alijäämäinen 318 492,12 €. Kuntakonsernin ta-
seeseen jää kertynyttä ylijäämää 887 025,15 €. Ylijäämää on 368,37 euroa/asukas. 
Konsernilukujen tarkastelu on merkittävää, sillä kriisikuntakriteerien mukaiset tarkas-
telut tehdään konserniluvuilla. 
 
Talousarvioon 2020 päätetyistä investoinneista 2 713 000 € toteutui 1 590 967 € ja 
nettona 1 524 359 euroa. Toteuma investointimenoista on kokonaisuudessaan 56,1 
% ja nettona 54,0 %. Nettototeumassa investointimenoista on vähennetty tulot. Isoim-
mat investoinnit kohdistuivat Antinrinteen/terveyskeskuksen saneeraukseen, vesijoh-
toverkoston saneeraukseen, järven kunnostukseen, koulukeskuksen sisäliikuntatilan 
laajennuksen suunnitteluun, jonka rakentaminen siirtyi vuosille 2021 ja 2022, sekä 
päiväkotirakentamiseen parkkialueen rakentamisen, kalustuksen ja varustamisen 
osalta. Varsinainen päiväkodin rakentaminen toteutettiin Kuntarahoituksen leasingra-
hoituksella. 
 
Vuosina 2018 - 2020 Evijärven kunta teki alijäämäiset tilinpäätökset. Tasapainoi-
sessa kuntataloudessa menojen ja tulojen on oltava pitkässä juoksussa tasapai-
nossa. Vuonna 2020 kunnan talouden tasapainottamiseksi koottiin talouden tasapai-
nottamistyöryhmä, joka etsi keinoja kunnan talouden tasapainottamiseksi pitkällä ai-
kavälillä. Kunnanvaltuusto päätti kunnallisveron 1 prosenttiyksikön korottamisesta 
22,5 prosenttiin vuodelle 2021, joka osaltaan tasapainottaa kunnan taloutta. Talou-
den seurannan ja arvioinnin perusteella tulee edelleen tehdä tarvittaessa korjaavia 
toimia, jos taloustilanne ei kehity suotuisaan suuntaan. 
 
Vuoden 2021 osalta koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen merkittävästi kuntata-
louteen. Koronavirustilanne sekä sen seurannaisvaikutukset pitkällä aikavälillä toden-
näköisesti heikentävät kuntien taloudellista tilaa ja näin ollen entisestään vaikeuttaa 
kuntien talouden tasapainon saavuttamista. Kuntien tulot tulevat pienenemään ja me-
not kasvamaan. Tämä tulee näkymään myös Evijärven kunnan taloudessa.   
 
Vuoden 2020 tilinpäätös toimitetaan sen valmistuttua hallitukselle. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus:   
 
1. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkasta-
jan tarkastettavaksi.  
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2. Tilinpäätös saatetaan tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsitel-
täväksi.  
 
3. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2020 alijäämä 449 257,95 € 
jätetään taseen yli-/alijäämätilille. 
 
Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa kunnanjohtajan ja hallintopäällikön tekemään tilin-
päätökseen tekstitarkistuksia sekä tilintarkastuksen aiheuttamia ja/tai tietosisältöä pa-
rantavia muutoksia, jotka eivät vaikuta tilikauden tulokseen. 

 
Keskustelun aikana Marita Huhmarsalo ehdotti, että kunnanhallitus ei allekirjoita tilin-
päätöstä.  Perusteluna Huhmarsalo esitti uuden päiväkodin rakennushankkeen toteu-
tumista vastoin alkuperäistä suunnitelmaa.  Päiväkodin paikkaluku ei täytä tällä het-
kellä, sitä mitä rakennushankkeen suunnitelmassa oli.  Huhmarsalo ilmoitti, että ei 
myöskään allekirjoita tilinpäätöstä. 
 
Puheenjohtaja totesi, ettei Huhmarsalon ehdotusta ole kannatettu, joten se raukeaa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kunnanjohtajan ehdotus. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etu-
nimi.suunimi@evijarvi.fi 

 
Tark.ltk § 21  
21.5.2021   

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee vuoden 2020 tilinpäätöksen tiedokseen ja 
saattaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 
 
 
Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi vuoden 2020 tilinpäätöksen tiedokseen ja saat-
taa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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22 § TILINTARKASTUSKERTOMUS  

Tark.ltk § 22  
21.5.2021  Kuntalain 125 §:n mukaan tilitarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta 

kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, 
onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja toimielimen tehtä-
väalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 
 
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia 
tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastus-
kertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei 
voida kohdistaa valtuustoon. 
 
Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2020 kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen ja jät-
tänyt 21.5.2021 päivätyn tilintarkastuskertomuksen, joka on liitteenä. Liite toimitetaan 
kokoukseen. 
 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 
2020, saattaa tilintarkastuskertomuksen käsiteltäväksi kunnanvaltuustolle. 

 
 Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 

2020 ja saattaa tilintarkastuskertomuksen käsiteltäväksi kunnanvaltuustolle. 
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23 § ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU JA ALLEKIRJOITUS 

Tark. ltk § 23 
21.5.2021 Kokouksessaan 30.4.2021 § 17 tarkastuslautakunta päätti kokoontua valmistelemaan 

arviointikertomusta 12.5. klo 17 (Teams) ja 20.5. klo 17.00 (Teams). 
 

Ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy vuodelta 2020 annettavan arviointikerto-
muksen ja päättää esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle. 

 
Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyy vuodelta 2020 annettavan arviointikertomuk-
sen ja päättää esittää sen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja toimenpiteitä 
varten. 
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24 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA 1.1. – 
31.12.2020 

 
Tark.ltk § 24  
21.5.2021  Kuntalain 125 §:n mukaan tilitarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta 

kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, 
onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja toimielimen tehtä-
väalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 
 
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia 
tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastus-
kertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei 
voida kohdistaa valtuustoon. 
 
Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2020 kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen ja jät-
tänyt 21.5.2021 päivätyn tilintarkastuskertomuksen, joka on liitteenä. 

 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja 
vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jä-
senille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020. 

 
Päätös: Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä ja vas-
tuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäse-
nille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020. 
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_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

25 § ILMOITUSASIAT JA MUUT ASIAT 

Tark. ltk. § 25 
21.5.2021  

Ehdotus: Tarkastuslautakunta kirjaa ilmoitusasiat ja keskustelee lautakunnan jäsen-
ten ja tilintarkastajan mahdollisesti esille ottamista asioista. 
 
Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi 22.3.2021 ja 30.4.2021 saapuneet 
sähköpostit ja toteaa, että tarkastuslautakunnan toimenkuvaan ei kuulu em. sähkö-
posteissa mainittujen asioiden käsittely. 

 
Puheenjohtaja totesi, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut. 


