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Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus

Arvoisat lukijat!
Tämän arviointikertomuksen tekeminen on poikennut täysin niistä kahdesta ensimmäisestä arviointikertomuksesta, jotka tämä tarkastuslautakunta on tuottanut. Ison K:n eli koronaviruksen varjossa tarkastuslautakunta on kaikkien muiden tavoin ollut pakotettu pohtimaan fyysisen kokoontumisen välttämättömyyttä ja
näin päädyimmekin suorittamaan digiloikan ja siirtämään kokouksemme Teams-alustalle. Tämän on mahdollistanut se, että jokaisella lautakunnan jäsenellä on ollut oma kaupungin iPad käytössään. Kiitän siitä, kuten
myös kiitän lautakunnan jäseniä valmiudesta tähän.
Iso K on tottakai vaikuttanut myös suuresti ajattelemisen tapaan. On vaatinut totista ponnistelua työntää
tämän koronakevään analyysi pois mielen pinnalta odottamaan ensi vuoden huhtikuuta, kun iso K on kuitenkin kaikessa läsnä ja tunkeutuu joka asiaan. Niin me olemme kuitenkin tehneet, raapineet päätämme ja palanneet muistiinpanoihimme. Syksyllä otimme käyttöömme uuden tarkastustoiminnan työvälineen, ennakkokysymyslomakkeen, jonka jokainen kuultavaksemme tullut viranhaltija on ennakkoon täyttänyt ja jonka
pohjalta on ollut todella hyvä työskennellä. Näin olemme saaneet kuulemisiin tiettyä struktuuria ja vastauksiin vertailtavuutta. Tulemme käyttämään lomaketta koko loppukautemme ajan ja kehittämään sitä. Jätämme sen sitten seuraavalle tarkastuslautakunnalle perinnöksi ja toivomme, että sitä edelleen kehitetään
eteenpäin.
Päätimme tarkastusvuonna 2019 ottaa käyttöön myös toisen uuden tarkastusvälineen ja ryhtyä järjestämään
1-2 vuosittaista tapaamista, jolloin kutsumme kaikkien lautakuntien puheenjohtajat saman pöydän ääreen.
Näin paitsi parannamme tiedonkulkua, myös avarramme näkyvyyttä eri tulosalueiden välillä ja saamme entistä paremman käsityksen kaupungin päätöksenteosta ja toiminnasta. Tämä uusi käytäntö on jo aloitettu ja
tuloksia siitä voimme esitellä ensi vuonna.
Tarkastusvuodesta 2019 jää tietenkin päällimmäisenä mieleen numerot. Kuusiolinnan osakkeiden kaupasta
käteen jääneet miljoonat ovat toki hyvä asia, mutta taloudellinen tulos niiden takana ei. Tämänhetkinen vuosikatteen, poistojen ja investointien suhde on kestämätön. Nyt meneillään olevat investoinnit ja seuraavina
vuosina eteen tulevat isot investoinnit ovat täysin pakollisia. Jälkiviisaus on sietämättömän helppoa, mutta
silti on aihetta miettiä, miksi rakennusten tilanne on päästetty näin huonoksi.
Asukasluvun kehitys on edelleen negatiivinen, mutta käyrä on kääntynyt loivemmaksi, mikä on tietysti varsinkin pidempään jatkuessaan mukava asia. Se on ihan kiva ja kädenlämpöinen juttu. Totuus on kuitenkin se,
että asukasluku hupenee edelleen emmekä me tiedä mistä se johtuu. Meillä on sekä perinteisillä mies-, että
naisalaloilla paljon työpaikkoja, joihin ei saada houkuteltua pätevää, korkeakoulutettua työvoimaa. Alavuden
imago ei selvästikään ole sellainen, että se houkuttelisi korkeakoulutettuja muuttamaan tänne kasvattamaan
perhettään. Olen huutanut tätä ennenkin ja huudan edelleen: totuus tämän ilmiön takaa pitää uskaltaa kohdata ja muuttaa sitä. Haluan erityisesti teroittaa sitä, että meillä jokaisella valtuutetulla on myös siinä vastuu
ja kannamme sitä joka päivä liikkuessamme paitsi kotikaupunkimme raitilla ja muualla reaalimaailmassa,
myös kaikkialla somessa. Kyse ei ole viestimisen ja tiedottamisen rajoittamisesta vaan siitä, millaisen kuvan
annamme – olemmeko me rentoja ja mukavia vai öykkäröiviä, ilkeileviä viisastelijoita. Näissä kanavissa koko
kaupungin edun ja julkisuuskuvan pitäisi mennä oman henkilökohtaisen edun tavoittelun ja politikoinnin
edelle.

Alavudella 29.5.2020
Niina Laitio
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Arviointikertomus vuodelta 2019
1. Tarkastuslautakunta ja sen toiminta
1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat
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 sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Tarkastuslautakunnan on saatettava ilmoitukset valtuuston tiedoksi kerran vuodessa. Sidonnaisuusilmoitukset on saatettu tiedoksi valtuustolle 18.2.2019. Alavuden kaupungin julkaistut sidonnaisuusilmoitukset ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.alavus.fi/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/sidonnaisuudet.html
Arviointi toteutetaan kunnanhallituksen ja lautakuntien sekä viranhaltijoiden toimintaa suunnitelmallisesti
seuraten. Arviointikuulemiset ovat lautakunnalle tiedonkeräämisen keskeinen tapa.

1.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2019
Tarkastuslautakunta on arviointivuoden ajan toiminut seuraavassa kokoonpanossa:
Varsinainen jäsen
Niina Laitio, puheenjohtaja
Markku Ylinen, varapuheenjohtaja
Juha Rikala
Jukka Ketola
Irmeli Kukkola

Henkilökohtainen varajäsen
Tarja Prinkkilä
Jorma Lamminmäki
Jussi Maijala
Mikko Knuuti
Henni Sippola

Sihteerinä on toiminut toimistosihteeri Annukka Mäenpää.

1.3. Tarkastuslautakunnan toiminta
Tarkastuslautakunta on vuoden 2019 aikana kokoontunut 12 kertaa ja käsitellyt 39 pykälää. Lautakunta on
arvioinut tulosryhmien taloutta ja toimintaa kuulemalla vastuuhenkilöitä lautakunnan kokouksissa. Vuoden
2019 tarkastuksen painopistealueena oli tekninen lautakunta ja tekniset palvelut. Tilikauden aikana seurattiin
myös muiden toimielinten tavoitteiden toteutumista sekä kaupungin talousprosessia.
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Lautakunnan kokoukset on pidetty pääosin kaupunginvirastolla, mutta tarkastuslautakunta perehtyy kaupungin toimintoihin ja tulosalueisiin tekemällä myös käyntejä toimitiloihin. Lisäksi tarkastuslautakunta tapaa
viranhaltija- ja luottamushenkilöjohtoa sekä muita tulosalueiden vastuuhenkilöitä.
Syksyllä 2019 tarkastuslautakunta suunnitteli ja otti käyttöön arvioinnin ennakkokysymyslomakkeen, joka
toimitetaan kokouksissa kuultaville ennakkoon täytettäväksi. Sekä lautakunnan jäsenet että kuultavat ovat
olleet tyytyväisiä lomakkeen käyttöön. Lomakkeen pohjalta kuulemisissa on tullut paremmin käytyä läpi eri
osa-alueet ja täten se on auttanut paljon arviointityötä. Kuultavat ovat kokeneet lomakkeen helpottavan kokoukseen valmistautumista ja oman esityksen valmistelua. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.
Tarkastuslautakunta on ollut tyytyväinen, että kuultavat ja toimintaa esittelevät ovat paneutuneet hyvin ennakkokysymyslomakkeen täyttöön. Esitykset kuulemisissa ja tutustumiskäynnit ovat olleet valaisevia ja antaneet hyvin näkökulmaa käytännön toimintaan.

Kokouksia on ollut seuraavasti ja kuultavina ovat olleet:
11.1.2019
Alavuden alakoulujen johtajaopettajat/ rehtorit: Hakala Pasi, Kirkkomännikön koulu, Hakola Ari, Hakojärven
koulu, Jokiaho Juha, Tuurin koulu, Juurakko Toni, Länsipuolen ja Sääskiniemen koulu, Jyläskoski-Kangaste
Anu, Sulkavan koulu, Saari Matti, Aseman koulu ja Vihma Mika, Iivarin koulu.
Samalla tutustuttiin Länsipuolen kouluun.
15.2.2019
Palvelupäällikkö Mia Toivola, kaupungin ruoka- ja siivouspalvelut.
8.3.2019
Alavuden Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Birgitta Rajala.
Kiinteistöpäällikkö Tomi Perkiö, kaupungin tilapalvelut.
5.4.2019
Työnjohtaja Kimmo Jokinen, kaupungin tilapalvelut.
Talouspäällikkö Tarja Tohni, tilinpäätös 2018.
3.5.2019 ja 10.5.2019 kokouksissa tarkastuslautakunta työsti arviointikertomusta 2018.
20.5.2019
Tilintarkastaja Esko Säilä, loppuraportti ja tilintarkastuskertomus tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta.
Arviointikertomuksen allekirjoittaminen ja antaminen.
16.8.2019
Tilintarkastaja Esko Säilä, tarkastussuunnitelma tilikaudelle 2019, tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma tilikaudelle 2019 ja arvioinnin ennakkokysymykset -lomakkeen käyttöönotto.
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13.9.2019
Vastaava puistotyönjohtaja Sanna Karhu, kaupungin puistotoimi.
11.10.2019
Liikuntapalvelupäällikkö Leena Mäki-Fossi, kaupungin liikuntapalvelut ja Kunto-Lutra.
Kokous pidettiin Kunto-Lutrassa, jossa tehtiin tutustumiskierros.
Talouspäällikkö Tarja Tohni, osavuosikatsaus.
8.11.2019
Yhtymähallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä.
ICT-päällikkö Tuomas Rantala, kaupungin ICT-palvelut.
13.12.2019
Toimitusjohtaja Paula Lehtonen, A-Pesu Oy.
Kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki, ajatuksia uuden työn äärellä.
Kokous pidettiin A-Pesu Oy:n tiloissa, joihin tehtiin tutustumiskierros.
Samalla tutustuttiin myös Toiminnan Kukka –hankkeeseen, joka toimii pesulan yhteydessä olevissa tiloissa.

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 lautakuntien pöytäkirjoihin.
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Tarkastuslautakunta kokouksessaan 29.5.2020. Kuvassa vasemmalta oikealle jäsenet Jukka Ketola ja Irmeli
Kukkola, varapuheenjohtaja Markku Ylinen, jäsen Juha Rikala, puheenjohtaja Niina Laitio ja sihteeri Annukka
Mäenpää.

1.4. Tilintarkastus ja tarkastustoimi
Kaupungin tilintarkastusyhteisönä vuosina 2017-2020 toimii KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana
JHT, HT Esko Säilä ja avustavana tilintarkastajana sekä tytäryhtiöiden tarkastajana JHT, HT Kati Mäntylä.
Tilintarkastaja esitteli kokouksessa 16.8.2019 tilikauden 2019 tarkastussuunnitelman.
Tarkastuslautakunta on saanut tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 21.2.2020. Tilintarkastaja ja avustava tilintarkastaja ovat myös mahdollisuuksien mukaan osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin. Loppuraportin vuoden 2019 tarkastuksesta sekä tilintarkastuskertomuksen tilintarkastaja antoi 8.5.2020.

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 10.6.2019 merkinnyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018
tiedoksi ja huomioitavaksi päätöksenteon valmistelussa. Tarkastuslautakunta oli esittänyt arviointikertomuk-
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sessa, että valtuusto kiinnittää erityistä huomiota arviointikertomuksessa esitettyihin vahvennettuihin havaintoihin ja pyytää palveluryhmiä kommentoimaan ao. kohtia ja niihin kohdistuvia toimenpiteitä syyskuun
loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa, jonka jälkeen kommentit toimitetaan tarkastuslautakunnalle.
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.10.2019 saanut selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksessa
esiinnostetuista havainnoista. Tarkastuslautakunta totesi selvityksen annetuksi ja hyväksytyksi kokouksessaan 8.11.2019. Selvityksessä vastattiin tarkastuslautakunnan havaintoihin sekä kerrottiin millaisia toimenpiteitä havainnoitujen asioiden parissa on tehty.
Tarkastuslautakunta palaa edelleen selvityksessä todettuun Siirtolaisuusinstituutin toteuttamaan muuttoliiketutkimukseen ja kysyy, missä vaiheessa tulosten kerääminen ja analysointi on. Olisiko jo saatavissa
kehittämistyön tueksi tietoja Alavudelta poismuuton syistä tai siitä, miksi paluu Alavudelle ei ole houkutellut.

3. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen
arviointi
3.1. Tavoitteiden toteutumisen tarkastelu
Alavuden kaupungin tuloslaskelman vuosikate vuonna 2019 oli 1,1 miljoonaa euroa. Poistojen ja arvonalentumisten, -3,7 miljoonaa euroa jälkeen tulos oli -2,6 miljoona euroa negatiivinen. Osana kansallisen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua Kuusiolinna Terveys Oy:n omistajakunnat päättivät yhteisesti myydä
valtaosan Kuusiolinna Terveys Oy:n omistuksesta pääomistaja Pihlajalinna-konsernille. Alavuden kaupunki
toteutti kaupan loppuvuodesta 2019. Tämä osakkeiden myynnistä saatu tuotto, 9,1 miljoonaa euroa korjasikin tilikauden tuloksen 6,6 miljoonaa ylijäämäiseksi.
Kun tämä tilikauden ylijäämä, noin 6,6, miljoona euroa siirrettiin kaupungin taseen omaan pääomaan, on
kaupungilla kertynyttä ylijäämää vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen 21,3 miljoonaa euroa. Tämä antaa hyvän puskurin talouden haasteisiin verrattuna moneen muuhun kuntaan, mutta haasteita talouden tasapainottamisessa tulevaisuudessa todellakin on, mistä monet talouden tunnusluvut kertovat.
Vuonna 2019 Alavuden kaupungin toimintatulot kasvoivat (2,9 %) ja olivat 17,9 miljoonaa euroa, mikä oli 421
tuhatta euroa yli budjetoidun. Myös toimintamenot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 2,8 % ollen 90,3 miljoonaa euroa, joka oli 553 tuhatta euroa budjetoitua enemmän. Nousua oli lähinnä henkilöstökuluissa (3,4
%), mikä johtui mm. palvelutarpeen kasvusta varhaiskasvatuksen puolella, jossa hoidettavien lasten määrä
kasvoi. Lisäksi teiden kunnossapitoon kului budjetoitua enemmän.
Toimintakate muodostui 2,8 % edellisvuotta heikommaksi. Toimintakate oli -72,2 miljoonaa euroa, joka on
169 tuhatta euroa budjetoitua heikompi ja 1,9 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi tulos. Kuntatalouden
menot ovat yleisesti kasvussa, sillä keskimäärin Suomen kunnissa toimintamenot kasvoivat noin 3,9 %.
Verotuloja kertyi 34,7 miljoonaa euroa eli eli 183 tuhatta euroa enemmän kuin korjatussa talousarviossa ja
761 tuhatta euroa enemmän kuin vuonna 2018. Valtionosuuksia saatin 38,0 miljoonaa euroa.
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Tämä on 148 tuhatta euroa vähemmän kuin talousarviossa ja noin 221 tuhatta euroa vähemmän kuin vuonna
2018. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettotulona 549 tuhatta euroa, kertymä 42 tuhatta euroa budjetoitua
parempi, mutta 418 tuhatta euroa edellisvuotta pienempi.
Vuosikate 1,1 miljoonaa euroa on noin 1,8 miljoonaa euroa (-62,9 %) heikompi kuin vuonna 2018. Vuosikate
on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Sen täytyisi kattaa vähintään poistot, jotta sen voitaisiin katsoa olevan riittävä. Ja tällöin oletuksena on, että keskimääräinen investointitaso
vastaisi poistoja. Alavudella tämä ei toteutunut, sillä kaupungin investointimenot kasvoivat edellisvuodesta
selvästi. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat tilivuonna 2019 noin 8,3 miljoonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat Alavuden yläkoulun laajennus (1,2 miljoonaa euroa) ja Tuurin koulun ja päiväkodin rakennus- ja
saneeraushanke (1,8 miljoonaa euroa) sekä teknisen varikon rakentaminen (757 000 euroa). Myös liikenneväyliä ja vesihuoltoa parannettiin ja rakennettiin merkittävällä summalla.
Vuosikatteen jäädessä huomattavasti alle investointitason, investoinnit jouduttiin rahoittamaan lainarahalla.Tämä on nostanut lainakantaa merkittävästi. Talousarviolainoja nostettiin 8,0 miljoonaa euroa ja lainoja
lyhennettiin 3,1 miljoonalla eurolla, joten pitkäaikaisten lainojen määrä kasvoi 4,9 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia lainoja oli vuodenvaihteessa 2,0 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Lainakanta oli vuoden lopussa 45,2 miljoonaa euroa; 3 945 euroa asukasta kohti, mikä on yli koko maan keskiarvon.
Investointitaso näyttää vuoden 2020 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien mukaan jatkuvan edelleen
korkeana, joten vuosikatteen saaminen pysyvästi riittävälle tasolle tulee olemaan haastava tavoite.
Koko Etelä-Pohjanmaan alueella väliluku edelleen vähenee, laskua edellisvuoteen oli 1148 henkilöä. Alavuden väkiluku vuoden 2019 lopussa oli 11 468 ja vastaava luku vuoden 2018 lopussa oli 11 544. Väkiluvun
lasku näyttää täällä nyt pitkästä aikaa tasoittuneen; laskua oli edellisvuoteen verrattuna 76 henkilöä eli 0,66
%.
Tarkastuslautakunta kysyy tarkempien numeroiden perään: onko vuonna 2019 ollut tavallista enemmän
paluumuuttajia, vähemmän pois muuttaneita, pienempi kuolleisuus, suurempi syntyvyys vai joku muu yksittäinen selittävä tekijä.
Elinkeinoelämässä toiminta on ollut vilkasta; omistajanvaihdoksia, eri tyyppisiä investointeja ja kehittämishankkeita on toteutettu useilla toimialoilla. Osalla yrityksistä on pulaa osaavasta työvoimasta. Tarkastuslautakunta toivoo, että pitkäjänteinen markkinointityö kantaisi hedelmää ja paikkakunnalle muuttaisi työikäistä
väkeä.

3.2. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Vuosikate toteutui budjetoitua huonompana ollen 1,1, miljoonaa euroa. Tunnusluku vuosikate, prosenttia
poistoista on 29,5 %. Tunnusluvun arvon ollessa sata oletetaan tulorahoituksen olevan riittävä, mikäli poistot
vastaavat keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Myöskään vuonna 2018 vuosikate eri riittänyt kattamaan poistoja kokonaan ja vuonna 2019 tunnusluku laski Alavudella edelleen huomattavasti ja on reilusti
koko maan keskiarvon alapuolelle. Rahoitusnäkökulmasta katsoen vuosikatteen heikkeneminen on hälyttävää.
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Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Alavudella tuo luku on laskenut merkittävästi edellisvuodesta ja oli nyt 12,5 %, joten
lainarahalla rahoitettavaksi on vuonna 2019 jäänyt 87,5% investoinneista.

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, kun tunnusluku on yli yksi. Alavuden kaupungin lainanhoitokate vuonna
2019 oli 0,4 eli se on heikolla tasolla. Tyydyttävä tunnusluku olisi vähintään 1.
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Omavaraisuusaste mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista. Alle 50 %:n
omavaraisuusaste merkitsee kuntatalouden merkittävää velkarasitetta. Alavuden omavaraisuusaste on 50,4
%, joten se ei ole kuitenkaan erityisesti heikentynyt vaikka onkin alle koko maan keskiarvon.

Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman
takaisin maksuun. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä
velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Tämä luku on viime vuosina Alavudella noussut ja nyt vuonna 2019
se oli 63,3 %, kun koko maan tunnusluku oli 58,6 % vuonna 2018.
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Rahavarat, joihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset, ovat Alavudella yli koko maan
keskitasoa.

Tilikauden 2019 tulos ilman Kuusiolinna Oy:n osakkeiden myynnistä saatua voittoa olisi ollut selkeästi alijäämäinen eli noin -2,6 miljoonaa euroa (noin 160 000 euroa talousarviota heikompi). Myyntivoiton 9,1 miljoonaa euroa jälkeen ylijäämäksi muodostui 6,6 miljoonaa euroa. Taseessa oleva ylijäämä kasvaa tämän tuloksen
myötä 21,3 miljoonaan euroon, mikä mahdollistanee sen, että talouden sopeutustoimet voidaan tehdä suunnitelmallisesti. Tulevaisuudesta kuitenkin tekee epävarmaa käynnissä oleva koronapandemia, jolla tulee olemaan oma vaikutuksensa kuntatalouteen. Nähtäväksi jää, kuinka suuri vaikutus, mutta joka tapauksessa se
lisää talouden tasapainottamisen haastetta entisestään.

4. Henkilöstö
Vuoden 2019 henkilöstöraportin mukaan Alavuden kaupungin henkilöstötyön tavoitteena on, että kaupunki
on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja, jonka osaava ja hyvinvoiva henkilöstö työskentelee yhteistyössä
hallinto- ja organisaatiorajat ylittäen kaupungin tavoitteiden saavuttamiseksi.
Henkilöstöä puhutti eniten vuoden 2019 aikana kaupungintalon sisäilmaongelmat ja mahdolliset väistötiloihin siirtymiset. Kokouksessaan 9.12.2019 kaupunginvaltuusto päätti kaupungintalon purkamisesta. Päätöstä
edelsi pitkä valmisteluvaihe, jonka aikana kaupungintalon kuntoa ja eri vaihtoehtoja on tarkoin arvioitu. Kuluvana keväänä on väkeä jo siirtynyt väistötiloihin. Uuden teknisen varikon valmistuminen tarjosi osalle väkeä
uudet, terveet ja toimivat tilat. Lisäksi tiloja on hankittu mm. Alavus Fasadista ja linja-autoaseman kiinteistöstä. Palvelujen toimivuutta ja laatua asiakkaiden näkökulmasta tuleekin nyt seurata, kun toimipisteitä on
useita. Viestintään ja opastukseen tulee kiinnittää huomiota.
Alavuden kaupungin henkilöstön lukumäärä laski vuonna 2019 hieman edellisvuodesta, muutosta oli 9 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli vuonna 2019 lähes sama kuin edellisvuonna eli 46 v 9 kk. Henkilöstöraportis-
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sakin mainittu houkuttelevuus työnantajana on tärkeää tulevaisuudessakin, kun yhä kasvava joukko kaupungin työntekijöitä saavuttaa eläköitymisiän: vuonna 2019 Alavuden kaupungin palveluksessa työskenteli 88 yli
60-vuotiasta henkilöä.
Eläköitymistahdin ollessa kova käy moni toimialue läpi tietynlaisen tuuletuksen. Työkulttuuri rakentuu aina
henkilöiden varaan ja siksi se kokee väistämättä muutoksen, kun keskeisiä henkilöitä vaihtuu. Viime vuosilta
on jo nähtävissä, miten uudet henkilöt ovat tuoneet mukanaan kaivattuakin piristystä monelle toimialalle.
Pitkäaikaisten suvereenien työntekijöiden jäädessä pois ja uusien tullessa tilalle on tietenkin aina riski, että
hiljaista tietoa lähtee eläkkeelle jäävien mukana. Toimintakulttuurin tulisi nykyään mennä siihen suuntaan,
että kaikki tieto olisi niin sanottua avointa dataa ja kenen tahansa olisi helppo jatkaa tehtävässä kaikin mahdollisin tiedoin esimerkiksi akuutin sairaustapauksen tai loukkaantumisen kohdalla.
Tarkastuslautakunta kysyykin nyt, onko olemassa yhteisiä perehdyttämiskäytäntöjä, joilla varmistetaan paitsi
avaimien, myös tiedon siirtyminen mahdollisimman kattavasti seuraajalta toiselle?
Merkittävä luku tuli päätökseen vuoden 2019 aikana, kun pitkäaikainen, arvostettu ja pidetty kaupunginjohtaja Pekka Ala-Mäenpää ilmoitti jäävänsä eläkkeelle. Tässä kohtaa Alavus kiinnosti korkeakoulutettuja: AlaMäenpään seuraajan hakuprosessi sai liikkeelle joukon päteviä hakijoita. Uusi kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki pääsi perehtymään tehtäviin ja sidosryhmiin hyvissä ajoin. Tarkastuslautakunta kiittää Pekka Ala-Mäenpäätä kuluneista lähes kahdesta vuosikymmenestä ja toivottaa Liisa Heinämäen tervetulleeksi kaupungin johtoon.
Inhimillisesti ja taloudellisesti nähtynä positiivinen asia on myös se, että työtapaturmat vähenivät vuonna
2019. Tämä on ehdottomasti tervetullut kehityssuunta ja sitä kannattaa pyrkiä kaikin tavoin jatkamaan.

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.
Konsernin tliiauden tulos muodostui 6,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Alavuden kaupunkikonserniin
yhdisteltävät kuntayhtymmät heikensivät tulosta alijäämäisillä tilinpäätöksillään jonkin verran, mutta
tytäryhtiöiden ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätöksen yhteen laskettuna paransivat sitä. Merkittävin muutos
konsernin tuloslaskelmassa edelliseen vuoteen on satunnaisissa tuotoissa, joissa näkyy Kuusiolinnan
osakekaupan vaikutus.
Konsernin lainakanta nousi hieman ja on nyt 78,6 milj.euroa, eli 6 850 euroa asukasta kohti. Tämä on hieman
yli koko maan vuoden 2018 keskiarvon.
Alavuden kaupunkikonsernin taseen kertynyt ylijäämä on 21,3 miljoonaa euroa (1861 €/ asukas). Vuoden
2019 tuloksessa omavaraisuusaste (38,5 %) pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Se on kuitenkin
selvästi alle 50 %, mikä olisi hyvä taso.
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Talouden osalta tarkastuslautakunta esittää huolensa kaupungin tuloskehityksestä ja velkaantumistahdista.
Kaupungin velkamäärän noustessa velan kasvattamiseen liittyvät riskit tulee tiedostaa ja huomioida
mahdollinen korkojen nousu. Kaupungin investointiohjelmaa tulee jatkuvasti arvioida ja esimerkiksi
kiinteistöjen kohdalla panostaa varhaiseen reagointiin ettei korjausvelkaa pääsisi syntymään.

6. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden arviointi
Alavuden kaupungin tilikauden 2019 tulos olisi ilman satunnaisia tuottoja ollut vuosikausiin huonoin, -2,6
miljoonaa euroa. Alavus ei kuitenkaan ole mikään poikkeus vaan yhteensä 225 kuntaa teki vuonna 2019 negatiivisen tuloksen. Myös isot kaupungit kamppailevat talousvaikeuksissa, joiden taustalla on muun muassa
toimintamenojen kasvu sekä verorahoituksen heikko kehitys. Verotulojen osalta helpotusta tuskin on tulossa
tulevaisuudessakaan. Tilanne on vaikea, mutta yhteistyöllä ratkaisuja varmasti löytyy uudelleenjärjestelyihin
sekä taloudellisiin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Kaikkien viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tulee sitoutua talouden tasapainottamistavoitteiden toteuttamiseen ja joustavasti reagoida
muuttuneisiin tilanteisiin. Vuosikate pitäisi saada nostettua kestävämmälle tasolle.

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä käytäntönä kaupungin tapaa seurata talouden toteutumista vuoden aikana
palveluryhmissä ja tarpeen tullen korjataan alkuperäistä talousarviota lisätalousarviolla. Talouden tasapainoa
on haettava tulevina vuosina käyttäen edelleen suunnitelmallisuutta ja pitkän tähtäimen ratkaisuja. Tavoitteet
on asetettava toiminnan kautta katsoen mitä pitää tehdä ja mietittävä sitten mahdollisimman kustannustehokkaita ratkaisuja jo budjetointivaiheessa.

7. Yhteenveto
Alavuden asukasluku on edelleen laskeva, mutta vuonna 2019 laskua tapahtui prosentuaalisesti aiempia vuosia vähemmän. Vaikka tämä pientä hyvänolontunnetta voikin nostattaa, niin valitettavasti kyse on kuitenkin
vain yhdestä vuodesta ja edelleen suunta on negatiivinen.
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Tarkastuslautakunta pohtii, olisiko jatkossa hyvä tarkastella tilinpäätöksessä väestömäärän kehitystä ikäryhmittäin. Taloutta ja palvelurakennetta suunniteltaessa on hyvä tiedostaa, miten väestömäärä on kehittynyt
ja miten sen oletetaan kehittyvän jatkossa.
Rahoituslaskelman näkökulmasta kaupungin tuloslaskelma voi näyttää ylijäämää, vaikka kaupunki samanaikaisesti velkaantuu. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä (5) vuodelta (euroa/ asukas) kuvaa investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos
kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Tunnusluku muodostui negatiiviseksi (-61)
vuonna 2019. Negatiivinen toiminnan ja investoinnin rahavirta tarkoittaa, että kunta velkaantuu. Toivottavasti suunta ei nyt kääntynyt pysyvästi negatiiviseksi.

8. Kooste keskeisimmistä havainnoista ja kehittämissuosituksista
8.1. Hyvinvointipalvelut:
Hyvinvointipalveluilla, eli vapaa-ajan liikunta- ja kulttuuri- ja nuorisopalveluilla sekä kirjaston ja
kansalaisopiston palveluilla on keskeinen rooli jokaisen kuntalaisen elämässä ja arjessa. Hyvinvointipalvelut
tuottavat ja tarjoavat matalan kynnyksen palveluita kaikille kuntalaisille ja näin torjuvat syrjäytymistä ja parantavat kuntalaisten ruumiillista ja henkistä hyvinvointia.
Tähän peilattuna Kunto-Lutraan kohdistuva lähivuosien mittava remontti on täysin perusteltu, vaikka aiemmin todetusti investointien taso on Alavudella kroonisesti liian korkea. Kunto-Lutran käyttöäaste on hyvin
korkea ja kävijämäärät suuria. Näin ollen Kunto-Lutraan investoidut eurot jakaantuvat suurelle määrälle kuntalaisia ja kohdistuvat demografisesti hyvin tasaisesti. Huomioinarvoista on myös se, että Kunto-Lutrassa on
otettu tehokkaasti ja kekseliäästi tiloja käyttöön ja pärjätty hyvin käytössä olevilla resursseilla. Ääneen on
todettava, että myös Kunto-Lutran peruskorjausta on lykätty todella paljon liian pitkälle ja sen hinta maksetaan nyt.
Töysän kirjasto ja palvelupiste siirtyivät vuoden 2019 keväällä Töysä-talolle. Töysä-talon yläkerran tiloja on
hyödynnetty näyttely- ja kokoustiloina. Tämä kokonaisuus on parantanut Töysän palveluita. Tämä antaa tilaa
myös paikallisen toiminnan ja tarjonnan esiin tuomiselle ja paikallisemmille näyttelyille samalla, kun taidekeskus Harrin näyttelyissä haetaan enemmän valtakunnallista kiinnostusta.
Edullisten ja helposti saavutettavien, monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoajina kunnostautuvat
alavutelaiset seurat ja yhdistykset saavat vuosittain rahallista tukea Alavuden kaupungilta, avustuksista päättää hakemusten perusteella hyvinvointilautakunta. Tarkastuslautakunta pitää seurojen ja yhdistysten tukemista ja avustusten myöntämistä erittäin tärkeänä. Näin saadaan harrastusmaksut pidettyä sellaisella tasolla,
jotta ne pysyvät mahdollisimman monen kukkaron ulottuvilla.
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8.2. Sivistyspalvelut:
Sivistyspalveluissa suurimpana yksittäisenä asiana on ollut yläkoulun remontti, joka jatkuu edelleen. Tuurin
koulun avajaisia vietettiin syksyllä 2019.
Sivistyspavelujen toiminta-alueella, joskaan ei kaupungin järjestämänä, on toisen asteen ammatillinen koulutus palannut Alavuden keskustaan, kun JAMI siirtyi Alavuden virastotalolle. Tämä muutos on saanut runsaasti kiittävää palautetta ja tarkastuslautakunta on tyytyväinen Alavuden kaupungin panokseen prosessissa.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä myös maakuntakorkeakoulun tuomia mahdollisuuksia lisätä AMK- ja avoimen yliopiston opintotarjontaa Alavudella ja Kuusiokunnissa.
Kuntien välinen kilpailu pätevistä, soveltuvista ja sitoutuneista opettajista on kovaa. Tämän vuoksi tarkastuslautakunta pitää hyvänä päätöksenä sitä, että Alavuden sivistyspalveluissa on notkeutettu opettajien hakuprosessia niin, että sivistyslautakunnan jäsen (yleensä puheenjohtaja) on mukana haastatteluissa ja valintaprosessissa, mutta valintoja ei tarvitse enää kierrättää sivistyslautakunnan kautta. Tarkastuslautakunta on
tullut siihen tulokseen, että valintaprosessi on täten riittävän reilu ja läpinäkyvä eikä vaaranna demokratian
toteutumista.
Alavuden lukion kohdalla tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että oppilasmäärään perustuvaa valtionosuutta on jouduttu maksamaan takaisin peräti 148 000 euroa.
Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä siitä, mitkä ovat ne tekijät, että oppilasmäärä ei ole toteutunut haetun
kaltaisena ja palautuksiin on jouduttu.

8.3. Tekniset palvelut:
Teknisten palvelujen tulosalue on suuri ja monialainen ja tulosalueen johtajien yhteenlaskettu taloudellinen
päätäntävalta ilman, että asia täytyy viedä lautakunnan käsittelyyn, on suuri. Tämä nopeuttaa urakoiden toteutumista, mutta vaikeuttaa talouden seurantaa. Tarkastuslautakunta on huomioinut, että teknisen lautakunnan käsittelyyn ja päätäntävaltaan jää tulosalueen suuruuteen nähden hyvin pieni osa asioista. Tämä hankaloittaa arviointia ja jättää aivan liikaa katvealuita. Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksissä. Viranhaltijoilla on paljon päätösvaltaa; miten varmistettaisiin tiedon kulkeminen ja
päätösten läpinäkyvyys, avoimuus myös viranhaltijapäätöksissä ja avoimuus päätöksenteon eri vaiheissa.
Suuri valta tarkoittaa myös suurta vastuuta siitä, että oikeudenmukaisuus ja oikea-aikaisuus toteutuu ja tämä
tulisi pystyä näyttämään toteen paremmin.
Tarkastustyössä on noussut esiin myös se, etteivät tilapalvelun resurssit ole olleet riittävät reagoimaan riittävän nopeasti remontti- ja korjaustarpeisiin. Paikkaa paikan viereen ei ole kestävä ratkaisu ja kasaa korjausvelkaa, jota on jo muutenkin paljon. Korjaamisen tulisi olla suunnitelmallista ja jatkuvaa.
Tarkastuslautakunta on huomioinut, että teiden kunnossapidon budjetointi on vuosittain tuottanut hankaluuksia; vuoroin hiekoitus- ja vuoroin auraustarpeen vuoksi. Tarkastuslautakunta kysyy, onko teiden kunnossapidon budjettia mahdollista korottaa jo talousarvion laadintavaiheessa, koska ylitys vaikuttaa jokavuotiselta. Näin vältyttäisiin alibudjetoinnilta.
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8.4. Ympäristöpalvelut:
Ympäristöpalveluissa työtä on riittänyt paitsi Aurinkorannan asuntoalueen avaamisen valmistelu, myös Töysän järvien rantaosayleiskaavan laadinnan aloitus. Rantaosayleiskaavaprosessi tulee olemaan pitkä ja työllistävä prosessi. Ympäristöpalvelujen työn piiriin kuuluu myös karttapalvelun kehittäminen.
Uudenlaisia avauksia vuonna 2019 on ollut Huutokaupat.com -palvelun hyödyntäminen tonttimyynnissä.
Tarkastuslautakunnan mielestä kannattaa olla edelleen avoin uusille alustoille ja antaa asiakkaille mahdollisuus löytää ne. Markkinoinnilla ja tiedottamisella on myös suuri rooli uusien menetelmien käyttöönotossa ja
siinä, miten hyvin asiakas, potentiaalinen uusi asukas, löytää niiden pariin. Tämän näyttänee toteen vuosi
2020, jolloin Aurinkorannan asuntoalueen tonttien myynnistä uudella alustalla saadaan tuloksia.
Tarkastuslautakunta haluaa nostaa esiin Alavus-Tuuri -yleiskaavan, jonka luonnoksen pitäisi tulla nähtäville
tämän vuoden aikana. Miten kaavoitus on edennyt ja millaisia asioita siinä on noussut esiin?

8.5. Muut havainnot kunnan hallinnosta:
Tarkastuslautakunta on aiempinakin vuosina todennut Alavuden hallinnon toimivan sujuvasti ja saumattomasti. Strategia vaikuttaa pääasiallisesti olevan läsnä viranhaltijoiden työssä ja sitä pyritään tunnollisestikin
huomioimaan työssä. Alavuden väistynyt kaupunginjohtaja Ala-Mäenpää on perinteisesti viestinyt kuntalaisten kanssa hyvin kansanläheisesti ja ollut helposti tavoitettavissa ja tavattavissa. Tarkastuslautakunta tervehtii ilolla uuden kaupunginjohtajan viestintälinjaa, joka on avoin ja ajantasainen. Kaupunginhallituksen päätösten julki tuominen välittömästi kokouksen jälkeen on oikeanlainen askel kohti avointa hallintoa ja tuo
päätöksentekoa lähemmäksi kuntalaisia.
Tarkastuslautakunta kannustaa miettimään miten myös lautakuntatyöskentelyn ja päätöksistä tiedottamisen
voisi tehdä näkyvämmäksi.
Kuten aiemmin on todettu, kaupungin strategia vaikuttaa olevan hyvin mukana hallinnon ja viranhaltijoiden
työskentelyssä, lautakuntien työskentelyssä ja kuntalaisille strategian läsnäolo, joskus myös olemassaolo, vaikuttaa olevan vieraampi asia.
Tarkastuslautakunta tiedustelee, onko aiheellista tarkastella strategian toteutumista ja mahdollista päivitystarvetta valtuustotasolla esimerkiksi strategiaseminaarin muodossa ennen valtuustokauden loppua?
Erilaisten seminaarien, iltakoulujen ja muille luottamushenkilöille toteutettavien tiedotus- ja koulutustilaisuuksien toteutusaikataulu on välillä nopea, ja sen myötä tieto näistä tilaisuuksista tulee välillä auttamatta
liian myöhään.
Tarkastuslautakunta muistuttaa, että mahdollisimman monella luottamushenkilöllä tulisi olla mahdollisuus
osallistua tilaisuuksiin. Tällöin niistä pitäisi tulla ainakin alustava tieto vähintään neljä viikkoa etukäteen. Siten
ne voitaisiin huomioida työvuorosuunnittelussa. Tarkastuslautakunta kysyy, olisiko mahdollista luoda vuosikello, jossa on olemassa varaukset seminaareille ja koulutuksille? Varaus tarkoittaa, että ellei tilaisuudelle ole
tarvetta, sitä ei tarvitse järjestää, mutta aika on kuitenkin huomioitavissa esimerkiksi työvuorosuunnittelussa.
Myös tilaisuuksien tallentamista voisi harkita.
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9. Tarkastuslautakunnan esitys kaupunginvaltuustolle
Tilintarkastuskertomuksen mukaan kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti
ja kirjanpito on hoidettu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan
esitykseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Tarkastuslautakunta luovuttaa arviointikertomuksen vuodelta 2019 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja
esittää, että valtuusto kiinnittää erityistä huomiota arviointikertomuksessa värillisellä taustalla korostettuihin
havaintoihin ja kehitysehdotuksiin. Tarkastuslautakunta pyytää palveluryhmiä kommentoimaan ao. kohtia ja
niihin kohdistuvia toimenpiteitä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa, jonka
jälkeen kommentit toimitetaan tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunta kiittää kaupungin henkilöstöä, johtoa, luottamushenkilöitä sekä tilintarkastajia hyvästä
yhteistyöstä.
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