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Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus 

 

Hyvä lukija, edessäsi on Alavuden kaupungin tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus vuodelta 

2017. 

 

Uusi tarkastuslautakunta aloitti työskentelynsä poikkeuksellisesti elokuun alussa uuden vaaliajankohdan 

vuoksi - vaalit käytiin huhtikuussa ja uusi kaupunginvaltuusto aloitti kautensa kesäkuussa. Olemme jatka-

neet edellisen tarkastuslautakunnan työtä parhaan osaamisemme mukaan niin, että se mahdollisimman 

hyvin vastaa myös kuntalain uudistusten asettamiin vaatimuksiin.  

 

Tarkastuslautakunta on kautensa aluksi perehtynyt tehtäväänsä ja osallistunut mahdollisuuksien mukaan 

ulkopuolisiin koulutuksiin, muun muassa FSG:n järjestämään tarkastuslautakuntien koulutukseen. Näiden 

teknisten asioiden lisäksi  tarkastuslautakunta on toimintakautensa alussa rakentanut keskinäistä luotta-

musta ja hakenut yhteisiä arvoja ja periaatteita toiminnalleen. Puheenjohtajan näkökulmasta tämä on käy-

nyt helposti ja tarkastuslautakunnassa vallitsee hyvä keskinäinen luottamus. Ongelmakeskeisyyden sijaan 

katsantokantamme on ratkaisukeskeinen: nyt ja myös seuraavien vuosien aikana haluamme kiinnittää 

huomiota onnistumisiin ja nostaa niitä esiin – kuitenkin niin, että ongelmia kohdatessamme pystymme ne 

toteamaan ja ehdottamaan niihin ratkaisuja. Arvostamme asiantuntijoita ja heidän tietoaan, mutta myös 

kuntalaisen näkemystä. Näin ollen pidämme tärkeänä myös jalkautua kentälle näkemään Alavuden kau-

pungin arkea. 

 

Tarkastuslautakunnan yhtenä päätehtävänä on arvioida voimassa olevan kaupunkistrategian tavoitteiden 

toteutumista. Alavuden kaupungin virkamieskunta ja kaupunginvaltuusto muokkasivat ja uudistivat kau-

punkistrategiaa syksyn 2017 aikana ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2017. Tämän uu-

den strategian toteutumisen avioinnin aika koittaakin kunnolla vasta tulevina vuosina. 

 

Taloudellisin mittarein mitattuna voidaan todeta, että vuosi 2017 oli onnistunut niin kaupungin kuin kau-

punkikonserninkin osalta. Henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely antaa myös pääosin hyvää palautet-

ta. Kuitenkin edellisvuosien tapaan on suurena huolena Alavuden kaupungin väkiluvun jatkuva lasku. Tar-

kastuslautakunnalle on kuitenkin muodostunut jo tässä vaiheessa vahva kuva siitä, että Alavudella tehdään 

asioita laadukkaasti ja kuntalaisystävällisesti. Tätä osaamisen ja tekemisen korkeaa laatua tulisi pystyä ylpe-

ästi ja kovaan ääneen tuomaan esiin – eritotenkin, jos sote- ja maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti ja 

muuttaa perustavalla tavalla kuntien tehtäviä. 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana haluan kiittää paitsi lautakuntani jäseniä, myös kaikkia niitä, jotka 

ovat olleet apuna ja tukena hakiessamme paikkaamme ja tehtäväämme. Haluan myös toivottaa iloa ja us-

koa omaan tekemiseen kaikille Alavuden kaupungin ja kaupunkikonsernin toimijoille. Ei ole syytä painaa 

leukaa alas, päinvastoin. 

 

 

Alavudella 18.5.2018 

 

 

Niina Laitio 
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Arviointikertomus vuodelta 2017 

 
1. Tarkastuslautakunta ja sen toiminta 

1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät  

 
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallin-

non ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuus-

ton päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asetta-

mat toiminnan ja talouden tavoitteet kaupungissa ja kaupunkikonsernissa toteutuneet ja onko toiminta 

järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 

Lisäksi hallintosäännön 76 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnai-

suuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen jul-

kaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakunnan on saatettava ilmoitukset valtuuston tiedoksi 

kerran vuodessa. Sidonnaisuusilmoitukset on saatettu tiedoksi valtuustolle 11.12.2017. 
 

1.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2017 
 

Vuonna 2017 järjestettiin kuntavaalit 9.4.2017. Uusi valtuusto aloitti toimintansa 19.6.2017 ja uusi tarkas-
tuslautakunta on kokoontunut 11.8.2017 lähtien seuraavassa kokoonpanossa: 
 

Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
Niina Laitio, puheenjohtaja  Tarja Prinkkilä 
Markku Ylinen, varapuheenjohtaja  Jorma Lamminmäki 
Juha Rikala   Jussi Maijala 
Jukka Ketola    Mikko Knuuti 
Irmeli Kukkola   Henni Sippola 
 

Sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Tarja Tohni ja 13.10.2017 alkaen toimistosihteeri Annukka Mäenpää. 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarkastuslautakunta kokouk-

sessaan 18.5.2018. 

Pöydän ääressä istumassa 

puheenjohtaja Niina Laitio. 

Seisomassa vasemmalta 

oikealle: 

sihteeri Annukka Mäenpää, 

jäsenet Juha Rikala ja Irmeli 

Kukkola, varajäsen Jorma 

Lamminmäki sekä jäsen Juk-

ka Ketola. Kuvasta puuttuu 

tarkastuslautakunnan vara-

puheenjohtaja Markku Ylinen. 



6 

 

1.3. Tarkastuslautakunnan toiminta 

 
Tarkastuslautakunta on vuoden 2017 aikana kokoontunut 11 kertaa ja käsitellyt 47 pykälää. Näistä viidessä 

kokouksessa 11.8.2017 alkaen tarkastuslautakunta on kokoontunut nykyisessä kokoonpanossaan. Lisäksi 

vuonna 2018 on kokoonnuttu 4 kertaa kuulemaan katsauksia vuoden 2017 asioista. Lautakunta on arvioinut 

palvelualueitten taloutta ja toimintaa kuulemalla vastuuhenkilöitä lautakunnan kokouksissa seuraavasti: 

 

15.9.2017 

Kaupunginjohtaja Pekka Ala-Mäenpää: Kaupungin tuleva strategiatyö ja talousarvion valmistelu 

 

13.10.2017 

Laitospäällikkö Timo Seppä: Vesihuoltolaitos 

Kunnallistekniikan päällikkö Timo Kiviniemi: Yhdyskuntatekniset palvelut 

 

10.11.2017 

Varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Haapaniemi: Vashaiskasvatus 

 

8.12.2017 

Kehitysjohtaja Terttu Liesmäki: Hyvinvointipalvelut 

 

12.1.2018 

Rehtori Pasi Peltonen: Alavuden yläkoulu 

Kehittämispäällikkö, toimitusjohtaja Ulla Koivisto: Elinkeinopalvelut, Alavuden Kehitys Oy, Kt Oy Alavus Fa-

sadi ja Kt Oy Tuurin Tietotalo 

 

9.2.2018 

Rehtori Mirjami Kaunismaa: Töysän yläaste 

Sivistysjohtaja Antti Takala: Sivistyspalvelut 

Kehitysjohtaja Terttu Liesmäki: Kaupungin henkilöstön työhyvinvointikysely 

 

5.4.2018 

Liikuntapalvelupäällikkö Leena Mäki-Fossi: Liikuntapalvelut 

Kansalaisopiston rehtori Arto Juurakko: Lakeudenportin kansalaisopisto 

Kirjastotoimen johtaja Raija Löytölä: Kirjastotoimi 

 

27.4.2018 

Talouspäällikkö Tarja Tohni: Tilinpäätös 2017 

 

Tarkastuslautakunnan kokoukset on pääosin pidetty kaupunginvirastolla. Lautakunta on kuitenkin myös 

tutustunut joihinkin toimintoihin paikanpäällä. Alavuden yläkoulun tiloihin tutustuttiin rehtori Pasi Peltosen 

opastuksella 12.1.2018 ja vastaavasti 9.2.2018 pidettiin kokous Töysän yläasteella , jossa tiloja esitteli reh-

tori Mirjami Kaunismaa. Hyvinvointipalveluiden toimijoita (Leena Mäki-Fossi, Arto Juurakko ja Raija Löytölä) 

kuultiin Alavuden Kulttuurikeskuksessa 5.4.2018. 
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Kokouksessaan 11.8.2017 lautakunta valitsi vuoden 2017 tarkastuksen painopistealueeksi hyvinvointipalve-

lut. Lautakunnan jäsenten erityinen seurantavastuu palvelualueista on jaettu seuraavasti: 

 
- Hallinto- ja kehityspalvelut:  Juha Rikala ja Jukka Ketola 

- Hyvinvointipalvelut:  Niina Laitio ja Markku Ylinen 

- Sivistyspalvelut:  Irmeli Kukkola ja Niina Laitio 

- Tekniset palvelut:  Juha Rikala ja Markku Ylinen 

- Ympäristöpalvelut:  Irmeli Kukkola ja Jukka Ketola 

 
Työnjakonsa mukaisesti lautakunnan jäsenet ovat seuranneet palveluryhmien toimintaa tutustumalla lau-

takuntien pöytäkirjoihin. 

 

1.4. Tilintarkastus ja tarkastustoimi 

 
Kaupungin tilintarkastusyhteisönä vuosina 2017-2020 toimii KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuunalai-

sena tilintarkastajana JHT, HT Esko Säilä ja avustavana tilintarkastajana sekä tytäryhtiöiden tarkastajana 

JHT, HT Kati Mäntylä. 

 

Tilintarkastaja esitteli kokouksessa 13.10.2017 tarkastussuunnitelman vuosille 2017-2020 sekä tilikauden 

2017 painopisteet ja tarkastuksen laajuuden. 

 

Tarkastuslautakunta on saanut tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 12.1.2018. Tilintarkastaja ja avustava 

tilintarkastaja ovat myös mahdollisuuksien mukaan osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin. Loppura-

portin vuoden 2017 tarkastuksesta sekä tilintarkastuskertomuksen tilintarkastaja antoi 18.5.2018. 

 
 

2. Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen  
toimenpiteiden arviointi 
 

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset 

ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. 

Valtuusto on kokouksessaan 29.5.2017 merkinnyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 

2016 tiedoksi ja huomioitavaksi päätöksenteon valmistelussa. Tarkastuslautakunta oli esittänyt arviointiker-

tomuksessa, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista hallituksen ja palvelu-

ryhmien selvitykset ja toimittaa ne tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle. 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.10.2017 saanut selvityksen vuoden 2016 arviointikertomuksessa 

esiinnostetuista havainnoista. Tarkastuslautakunta totesi selvityksen annetuksi ja hyväksytyksi kokoukses-

saan 13.10.2017. 
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3. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen  
arviointi 

3.1. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelu 

 

Alavuden kaupungin tulos vuodelta 2017 muodostui 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tulos on 1,2 mil-

joonaa euroa budjetoitua parempi. Toimintakatteeksi muodostui -69,7 miljoonaa euroa, joka on 76 000 

euroa budjetoitua ja 23 000 euroa edellisvuotta parempi tulos. Hyvään toimintakatteeseen vaikutti toimin-

tamenot, jotka olivat 385 000 euroa budjetoitua vähemmän ja rahoitustuotot ja -kulut, joita kertyi budjetoi-

tua huomattavasti enemmän, n. 1,3 miljoonaa euroa eli 934 000 euroa yli talousarvion. 
 

Verotuloja kertyi 35,2 miljoonaa euroa, eli 170 000 euroa enemmän kuin korjatussa talousarviossa ja 736 

000 enemmän kuin vuonna 2016. Valtionosuuksia saatiin 38,6 miljoonaa euroa, joka on 27 000 euroa 

enemmän kuin talousarviossa ja noin 241 000 vähemmän kuin vuonna 2016. 
 

Noin 5,4 miljoonan euron vuosikate riitti kattamaan 3,2 miljoonan euron poistot. Toiminnan ja investoin-

tien rahavirta muodostui 1,9 miljoonaa euroa positiiviseksi kun toiminnan rahavirrasta vähennettiin inves-

tointien rahavirta. 
 

Taloudellisesti vuosi 2017 onnistui hyvin, mutta väkiluvun lasku jatkui edelleen mm. tehdyistä markki-

nointitoimenpiteistä huolimatta. Työtä tilanteen parantamiseksi on tehtävä edelleen. Asukasluku väheni 

185 henkilöllä ja se oli vuoden 2017 lopussa 11 722. 

Tilikauden nettoinvestoinnit olivat 3,5 miljoonaa euroa. Summa koostuu pääasiassa korjausinvestoinneista, 

jotka kohdentuivat mm. liikenneväyliin 0,9 miljoonaa euroa ja vesihuoltolaitokseen noin 0,7 miljoonaa eu-

roa. Urheilukenttien parannuksiin käytettiin 0,6 miljoonaa euroa ja teollisuushallin laajennukseen 0,3 mil-

joonaa euroa. 

 

3.2. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 

Vuosikate 2,2 miljoonaa euroa on 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Tunnusluku vuosikate, pro-

senttia poistoista on 169,8 %. Tunnusluvun arvon ollessa yli sata oletetaan tulorahoituksen olevan riittävä, 

mikäli poistot vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Vuonna 2017 tunnusluku jatkoi nousu-

aan vuoden 2015 notkahduksen jälkeen pysyen koko maan keskiarvon yläpuolella. 
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Rahoitusnäkökulmasta katsoen vuosikatteella pitäisi pystyä maksamaan lainan lyhennykset ja investoinnit. 

Vuonna 2017 lainojen lyhennykset olivat noin 5,7 miljoonaa euroa ja investointien rahavirta 3,4 miljoonaa 

euroa eli yhteensä 9,1 miljoonaa euroa. 

Talousarviolainoja nostettiin 6,8 miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 5,7 miljoonalla eurolla, joten pitkä-

aikaisten lainojen määrä kasvoi miljoona euroa. Lainakanta oli vuoden lopussa 38,7 miljoonaa euroa, eli  

3 305 euroa asukasta kohti. Lainakanta mutta myös varallisuuskanta on korkeampi kuin maan keskiarvo. 

 

Taseessa on vuoden 2017 lopussa kertynyttä ylijäämää noin 15,2 miljoonaa euroa. 

 

4. Henkilöstö 
 
Alavuden kaupungin strategiassa mainitaan tavoitteeksi henkilöstön osalta, että se vastaa määrältään ja 

laadultaan kehittämistavoitteita ja muuttuvia palvelutarpeita. 

Hyvinvoiva henkilöstö on jokaisen organisaation tärkein voimavara. Syksyllä 2017 toteutettiin kaupungin 

koko henkilöstölle tarkoitettu työtyytyväisyyskysely. Tulokset esiteltiin tarkastuslautakunnalle ja pääosin 

tulokset olivat positiivisia. Esiin nousi tulosalueita, joissa asiat ovat todella hyvin, mutta myös niitä, joissa 

olisi parantamisen varaa. Tarkastuslautakunta toivoo, että kyselyn tulokset käydään läpi ja käsitellään kai-

kissa henkilöstöryhmissä rakentavassa hengessä. 

Henkilöstöä koulutetaan ja uuden osaamisen hankkimiseen suhtaudutaan positiivisesti. Työntekijöiden 

kannattaa olla ylpeitä hyvästä osaamisestaan ja korkeasta tekemisen laadusta. 

 
5. Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 
 

Uuden kuntalain mukaan kunnan taloudellisen aseman tarkastelu tapahtuu hyvin pitkälle kuntakonsernin 

lukujen perusteella. Kaikkien tytäryhteisöjen tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta pitkällä 

aikavälillä. Yhteisön yksittäisen vuoden tulos voi olla tällöin tappiollinen, mutta yhteisöllä tulee olla 

kertyneitä voittovaroja. 

Alavuden kaupunkikonsernin tilikauden tulos oli 3,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Se on lähes miljoona 

euroa viimevuotista parempi tulos. Konsernin lainakanta hieman nousi ja on nyt 70,3 milj.euroa, eli 6 000 

euroa asukasta kohti. Asukaskohtainen konsernilainojen määrä on kuitenkin hieman alle koko maan vuoden 

2016 keskiarvon 6 148 euroa/ asukas. 

 

Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus laski hieman viime vuodesta ollen nyt 63,1 %. Tämä ylittää 

kuitenkin edelleen yhden arviointimenettelyn kriteerin, mikä täyttyy tämän tunnusluvun ollessa vähintään 

50 %.  

Omavaraisuusaste 38,8%, tavoite olisi 50%. Pyrkimyksenä pitäisi olla lainakannan tasapainottaminen, ettei 

lainakanta enää nousisi. 
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6. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden arviointi 
 
Tilikauden ylijäämä, 2,2 miljoonan euroa, on 0,7 miljoonaa euroa parempi tulos kuin edellisellä tilikaudella. 

Tulos on hyvä Verkko-osuuskunta Kuuskaistan yrityssaneerauksen vaikutuksista huolimatta. Tulos nojaa 

vahvasti Kuusiolinna Terveys Oy:n hyvään tulokseen, verotulojen hyvään kehitykseen ja sijoitussalkun 

hyvään tuottoon. Kertynyt ylijäämä vuoden 2017 lopussa oli n. 15,2 miljoonaa euroa.  

 

Sote-yhteisyritysjärjestelyt toivat vakautta myös vuoden2017 talouteen. Käyttötaloutta tulee kuitenkin 

edelleen vahvistaa ja tasapainoa hakea käyttäen hyväksi uudelleenjärjestelymahdollisuuksia sekä pyrkimällä 

taloudellisiin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Toimintoja on sopeutettava ja tehtävä mahdollisia 

henkilöstöjärjestelyjä huomioiden tulevaisuuden kunnan tarpeet. Tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen 

tulisi saatavilla olevien tietojen pohjalta varautua, jotta ratkaisun varmistuttua pystyttäisiin ketterästi 

reagoimaan. 

 

7. Yhteenveto 
 
Nyt valmistuneen tilinpäätöksen valossa Alavuden kaupungin talous on edelleen kehittynyt parempaan 

suuntaan. Toiminnan ja investointien rahavirta oli 1,9 miljoonaa euroa positiivinen. Toiminnan ja investoin-

tien rahavirrankertymä 5 vuodelta, euroa/ asukas muodostui vuonna 2017 positiiviseksi ollen 147. Toivot-

tavasti suunta pysyykin näin positiivisena. 

 

Suuri huolenaihe on asukasluvun negatiivinen kehitys markkinointitoimenpiteistä huolimatta. Olisi löy-

dettävä keinoja, joilla työikäiset saataisiin pysymään paikkakunnalla ja myös uusia asukkaita muuttamaan 

tänne. Tarkastuslautakunta näkee, että Alavudella hyvin tehtyjä ja hoidettuja asioita kannattaa tuoda vielä 

entistä enemmän esille markkinoinnin ja viestinnän keinoin. Suotavaa olisi, että markkinointikampanjoiden 

hyvä henki toteutuisi käytännön tekemisessä läpi kuntakonsernin. 

 

8. Kooste keskeisimmistä havainnoista ja kehittämissuosituksista 
  
Hyvinvointipalvelut: 
 

Hyvinvointilautakunta on aloittanut työskentelyn uutena lautakuntana 1.6.2017. Uusi hyvinvointi-

palveluiden palvelualue kattaa kuntalaisten kannalta merkittävät vapaa-ajan liikunta- ja kulttuuripalvelut 

sekä kirjaston ja kansalaisopiston palvelut. Näiden palveluiden tuottamisessa onnistuminen on merkittävää 

myös vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden kannalta. Yhtenäisenä uutena palvelualueena toimiminen 

hakee vielä muotoaan, mutta kaikilla palvelualueen toimijoilla on positiivinen ja eteenpäin katsova vire 

toiminnassaan. 

 

Tarkastuslautakunta huomioi positiivisesti sen, että kulttuurikeskuksen päivävuokrat on poistettu. Tämä oli 

hyvä reaktio käyttäjämäärien vähentymiseen. Vuokrien poistaminen mahdollistaa nyt enemmän kuntalais-

ten, järjestöjen ja muun kolmannen sektorin vapaata toimintaa ja näkyy toivottavasti käyttäjämäärien 

kasvuna. 
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Sivistyspalvelut: 
 
Sivistyspalvelut on suuri tulosalue, joka pysyi hyvin budjetissaan. Uudet opetussuunnitelmat on otettu 

käyttöön yläkoulussa ja lukiossa sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat toteutuneet valtakunnallisen 

aikataulun mukaan. Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön pitkään valmisteltu varhaiskasvatus-

suunnitelma ja esioppilaille oppimissuunnitelma. Perusopetuksen kustannukset Alavudella ovat 1 512 

euroa/ oppilas halvemmat kuin keskimäärin Suomessa. Tämä on hyvä asia niin kauan kun perusopetuksen 

ryhmäkoot ja olosuhteet mahdollistavat laadukkaan ja turvallisen koulu- ja työpäivän oppilaille ja opetus- ja 

ohjaushenkilöstölle. 

 

Sivistyspalveluissa on hyvä syke ja henkilöstön koulutukseen panostetaan. Hyvässä mielessä huomionar-

voista on, että sivistyspalveluiden henkilöstön sairauspoissaolot ovat alle kunnan keskitasoa. Sivistyspalve-

luissa panostetaan myös tulevaisuuteen, kun Tuurin koulun ja päiväkodin laajennus päätettiin toteuttaa. 

Suunnittelu on ollut perusteellista ja työt koulun alueella aloitetaan kesällä 2018. 

 

Tekniset palvelut: 
 

Myönteistä on, että Töysä-talon korjaus sekä Tuurin koulun ja päiväkodin laajennus etenee – Alavudella 

uskalletaan tehdä uutta. Kunnan infrastruktuurin ja toimitilojen korjausvelka on kuitenkin kasvussa, joten 

resurssien lisääminen korjaamiseen olisi tärkeää. Myös sisätilaongelmia on paljon ja niitä tulisi pyrkiä selvit-

tämään ja ratkaisemaan kestävällä tavalla. 

 

Positiivisena nostona mainittakoon myös se, että Alavudella saatiin nopealla aikataululla toteutettua 

alueella olevien teiden hoitovastuuta selkiyttävä karttapalvelu. Tämä toteutettiin lisäämällä kartta.alavus.fi 

–karttapalveluun värikoodein tieto siitä, mitkä tiet ovat valtion ja mitkä kunnan hoidossa. 

 

Vesilaitos ei ole päässyt talousarvion nettotulokseen, koska veden kulutus on laskenut. Veden hintaa on 

hiljattain korotettu, johon monet suuria määriä vettä kuluttavista kiinteistöistä ovat reagoineet korvaamalla 

vesijohtoveden omien porakaivojen vedellä. Tarkastuslautakunta kysyykin nyt, olisiko syytä tarkastella 

keinoja kohtuullistaa veden hintaa niillä toimijoilla, joilla elinkeinotoimintaan liittyvä veden kulutus on 

suurta – näin saataisiin ehkä osa tuloista takaisin. 

 

Yhdeksi kehittämiskohteeksi tarkastuslautakunta nostaa myös sen, että jatkossa asuinalueita tulisi kehittää 

aidosti ja koko kunnan alueella.  

 

Lisäksi ruokapalveluissa kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, että sijaiskuluja ei voida seurata ja 

määräaikaisten palkkakulut ovat merkittäviä. 

 

Ympäristöpalvelut: 

Ympäristöpalveluissa on asiointia jouhevoitettu ottamalla käyttöön sähköisiä palveluita kuten esim. raken-
tamisen lupakäsittelyjä tehostava sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu. Sähköisen asioinnin mahdollistami-
nen on asiakkaan näkökulmasta joustavaa ja kertoo siitä, että palveluita halutaan kehittää ajanmukaisesti ja 
asiakaslähtöisesti. Tarkastuslautakunta esittää kuitenkin, että palvelujen saatavuus turvataan myös niille 
asiakkaille, joilla ei syystä tai toisesta ole mahdollisuuksia asioida sähköisesti. 
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Tonttikauppoja on tehty budjetoitua vähemmän, mistä johtuen myyntivoittojen kertymä on 86 000 euroa 
budjetoitua pienempi. Myös rakentaminen on ollut toivottua hiljaisempaa aiheuttaen n. 18 000 euroa bud-
jetoitua alemmat tulot rakennusvalvontamaksuista. Tonttimarkkinointia tukee sähköinen kartta.alavus.fi –
karttapalvelu, jossa on hyvin tarkasteltavissa kaikki kaupungin tontit. 

Tarkastuslautakunnan näkemys on, että kaupungin asuinalueita ja tontteja kannattaa markkinoida moni-
kärkisesti koko kunnan alueelta. Mainoskampanjoiden dynaamisuuden pitäisi voida jatkua myös käytän-
nön toiminnassa alueiden kehittämisen ja myymisen suhteen ja erilaisia tarpeita omaaville oman kodin 
rakentamista suunnitteleville tulisi aidosti ja paremmin tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja.  

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä myös ympäristöarvojen huomioon ottamista kunnan toiminnassa. 

Muut havainnot kunnan hallinnosta: 

Kunnan hallinto on pääosin hyvää, läpinäkyvää ja lähellä asukasta. Myös tulosaluiden ylimmät viranhaltijat 

jakavat tietoa pääosin hyvin, mutta joissain kohdin on ilmennyt epätarkkuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia. 

Tarkastuslautakunta tulee jatkossa seuraamaan erityisellä valppaudella tämän toteutumista sekä valtuusto- 

että lautakuntatyöskentelyssä. 
 

Jotta lautakuntatyöskentelyn seuraaminen olisi kuntalaislähtöisempää, tarkastuslautakunta suosittaa, että 

kokouspöytäkirjojen kirjaamiskäytäntöihin ja merkintöihin otettaisiin yhtenäinen käytäntö viimeistään uu-

den ohjelmiston tullessä käyttöön. 
 

9. Tarkastuslautakunnan esitys kaupunginvaltuustolle 
 

Tarkastuslautakunta luovuttaa arviointikertomuksen vuodelta 2017 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja 

esittää, että valtuusto kiinnittää erityistä huomiota arviointikertomuksessa esitettyihin vahvennettuihin 

havaintoihin. Tarkastuslautakunta pyytää palveluryhmiä kommentoimaan ao. kohtia ja niihin kohdistuvia 

toimenpiteitä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa, jonka jälkeen kommentit 

toimitetaan tarkastuslautakunnalle. 
 

Tarkastuslautakunta kiittää kaupungin johtoa ja koko henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä. 
 

Allekirjoitukset 
 

Alavudella 18. toukokuuta 2018 
 

Alavuden kaupungin tarkastuslautakunta 
 

 

 

 

 


