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I TARKASTUSTOIMINNAN JA ARVIOINNIN TOTEUTUKSEN KUVAUS

1,.1, Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet

Kuntalain 727 0:n mukaon tarkostuslautakunnan tehtävönä on:

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2l arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja

kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituk-
senmukaisella tavalla;

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan ta-
loussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;

4l huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 $:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja

saattaa ilmoitukset va ltuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksik-

si sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallinto-
säännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteen-

sovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arvioin-
tikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa ti-
linpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään

selvityksiä a rvioinnin tuloksista.

Hdllintosöiinnön 9. luvusso "ulkoinen volvonta"G5 $:ssö on määritelty tdrkostuslauto-
kunnon tehtävät:

Sen lisäksi mitä kuntalain \2'J. 9:ssä säädetää n, ta rkastuslauta kunnan on:
1) seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurat-

tava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilin-
tarkastuksen kehittäm iseksi.

2l huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollista-
va tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttä-
mässä laajuudessa sekä

3) tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkas-
tuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomukses-
sa toukokuun loppuun mennessä. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslau-
takunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi
ra portoida tilikauden a ika na va ltuustolle myös m uista merkittävistä havain noista.
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Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja työohjelma 2020

Hallintosäännön 2 luvun 7 5:n mukaan tarkastuslautakunnassa on neljä jäsentä ja yhtä monta
varajäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja ja varsinaiset voivat
olla joko valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan L5.6.2017 g 25 toimikaudekseen tarkastuslautakunnan
jäsenet ja heil le henkilökohtaiset va rajäsenet:

JASen varajäsen

puheeniohtaia Heli Kinnunen Juha Nuorala
varapuheeniohtaia Seppo Raiala Arvo Mikkonen

Martti Köngäs Mario Janlkila
Anna-Maiia Sutinen Pirkko-Liisa Kwttila

Marketta Moilanen valittiin valtuuston 26.71,.2019 pidetyssä kokouksessa kunnanhallituksen va-

rajäseneksi. Valtuusto valitsi uudeksi varajäseneksi 24.6.2020 Marjo Jankkilan.

Kunnanvaltuuston valitsemana tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy, vastuullisena ti-
lintarkastajan Tuula Roininen JHTT. Tilintarkastaja on avustanut suunnitelman, työohjelman ja

arviointikertom uksen tekemisessä.

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2020 työohjelman kokouksessaan 11.9.2020.

Martti Köngäs on esteellinen sivistystoimen asioita käsiteltäessä ja arvioitaessa. Seppo Rajala on

esteellinen Kainuun SOTE: n saamisselvittelyn osalta.
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Tarkastuslautakunnan toteutunut työohjelma vuoden 2020 arvioinnissa

Kokousaika: Arvioitavat asiat: Arviointimenetelmä:
11.9.2020 a Tarkastuslautakunnan työohj etman

suunnittetu 2020
Tilintarkastajan suunnitelma 2020a

23.10.2020 o Kunnan ajankohtainen titanne
o Kunnan sopimukset ja niiden vaikutukset

o Terveystalo
o Attendo
o Kainuun sote
o Touhuta (Muksun Maaitma Oy)
o muut patvetut (ruokahuolto, ta-

loushaltinto, tietohattinto)

pormestarin kuuteminen

11.12.2020 . Kunnan tekniset patvetut
. Kunnanympäristöpatvetut

o investoinnit
o kiinteistöhuolto
o ympäristö

r arviontikertomuksenpalaute
o tatousarvio 2021

Teknisen toimen ja ympäristötoimen
edustaja, [autakunnan puheenjohtajisto

31.3.2021 r Sote-patvetuidentuottajien kuuteminen
. Korona-ajanpäätökset
o teknisen iohtaian esittävtvminen

pormestari
Terveystato/ Kuntaturvan johtaja

18.5.2021 Kunnan titinpäätös, toimintakertomus,
titinpäätöstasketmat, konsernitilinpää-
tös, hattituksen setonteko sisäisestä vat-
vonnasta sekä konsernivatvonnasta, ta-
sapainoinen tatous
ti lintarkastuspatvetuiden hankintaa

pormestari

1.6.2021 . Arviointikertomuksen kirjoittaminen ja
hyväksyminen.

. Esityksetvattuustotte
e Titintarkastuskertomuksen käsittety

ei haastattetuita
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2 VUODEN 2OT9 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY

Va ltu usto käsitte I i vuode n 2019 a rvioi nti ke rtom u ks en 24.6.2020

r teknisen ja sivistystoimen osalta lautakunta totesi toiminnan toteutumisen ja lautakun-
nille eijäänyt asioita, joihin olisi pitänyt antaa vastineet.

o kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto eivät ole käsitelleet arviointikertomuksen palautetta.
r tarkastuslautakunta totesi vanhan Kajaanin keskussairaalan eläkemenoperusteisten elä-

kemaksujen kaksinkertaisen maksamisen ja siitä aiheutuneet vaatimukset Kainuun sote-
kuntayhtymältä.

3 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

3.1 Talousarvion sitovuus ja tavoitteiden toteutuminen

Valtuusto päätti vuoden 2O2O talousarviosta L9.I2.2Ot9 5 31. Vuoden 2020 aikana talousar-
viomuutoksia ei käyttötalouden osalta valtuustossa ole käsitelty. lnvestoinneissa lisättiin inves-

tointiohjelmaan biokaasulaitos 100 000 € ja liikuntahalli 100 000, näistä toteutui liikuntahallin
kustannuksia 34 000 euroa..

Tal ousd rvion sitovuus:

käyttötalousosa
o tulosalueittain netto = toimintakate

lnvestointiosa
o lnvestointien pääkohdat

tuloslaskelmaosa
o talousarvion mukaisesti valtionosuudet, verotulot sekä rahoitustuotot ja -kulut

rahoitusosa
o lainojen nosto ja lyhennykset.

Kunnonhollituksen tilinpöötöksessö sitoviksi tasoiksi esitetyt toteutumat:

Käyttöta lousosa ylitykset ja a litukset

Käyttötalouden nettomenot alittuivat 943 986 eurolla ja vähennystä edellisen vuoden
toteutumaa n 61 41,4 euroa. Toinen vuosi peräkkäin, jolloin käyttötalousmenot pieneni-
vät. Sitovuustason ylityksiä ei ollut.

a

a

a

a

a

Ylitykset käyttötalous
nefto

TA 2020 netto Tot 2020 netto Ylitys +/ alitus Tot 2017 Tot 2018 Tot 2019
muutos

ls120
Vaalit € € 0,oo % 10 151 € 883 € 7190€ 100mq
Tarkastustoiminta 77 527 € 10 614 € 5907€ -?s.47 12 685 € 79 192 € 15 987 € t7.s2%
Hallinto ie elinvoimä 1 584 149 € 1 513 590 € 70 459 € -4.45% I 532 643 € 1 saq 4R1 € 7 743 322€ -32.390Å
Sosiaali- ia tervevsoälvelut 14764144€ 14 448 977 € 315227 €. -2.74 74 792 94L € 74 791 AA6 € 15 033 S71 € 3,899/
SivistVslautakunta 4 280 603 € 3 853 019 € !17 9e4 € -9,76% 3 721 900 € 3 698 456 € 3 767 327 € -2.70
feknlnen lautakunta r 470 926 € 7 337 171 € 133 809 € -9,10 9t 2 085 000 € 1 694 390 € 7 272 3aO € -5.O9%

22117 14t€. .2!t73t57€ 943 986 € 4,27 % 22155 320€ 21794 294€ 2t 2t4 771, C o,z9%
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a Käyttötalouden kulut ja tuotot 2Ot8 / 2019

a Tuloslaskelmaosa n toteutuma

Talousarviossa tuotot toteutuvat odotettua paremmin. Vuosikate riitti kattamaan vuo-
tuiset poistot (2O7 %). Verotulot eivät toteutuneet aivan budjetoidusti, vajaaksi jäi noin
1I7 OOO euroa. Asukaskohtaisesti laskettuna verotulot ovat pysyneet suhteellisen tasai-
sena. Valtionosuuksissa nousu perustuu valtion koronatukiin. Rahoituserät ovat pysy-
neet pieninä. Kunta maksoi talousarviolainoista sekä kassalainoistaan korkoa 34 361 eu-
roa, m i kä on O,7 Yo lainojen ti I i n päätökse n yhte issum masta.

Nettositovuustaso ei kuvaa todellista kunnan toimintaa. Suositusten mukaan sekä me-
not että tulot tulisi olla sitovia.

Tilikauden tulos oli lähes 1,2 miljoonaa euroa positiivinen ja tuloksen käsittelyerinä lisät-
tiin poistoeron purkua noin 144 000 euroa. Tilikauden ylijäämä olit,344 miljoonaa eu-
roa. Vuonna 2O2O ei edellisten vuosien yli- ja alijäämään ole tehty oikaisuja. Omassa
pääomassa on lähes 4 miljoonaa euroa ylijäämää.

Vuonna 2020 talousarviolainoja arvioitiin nostettavan miljoona euroa. Lainoja suunni-
teltiin lyhennettävän ja lyhennettiin 581 296 euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu.
Tilapäistä Iainaa oli mahdollisuus nostaa 2 M€, tilinpäätöksessä eiole lyhytaikaista kas-
salainaa.

Käyttötalous menot / tulot
Menot 2018 Menot 2019 Menot 2020

Muutos +

nousi - våheni
Tulot 2018 Tulot 2019 Tulot 2020

Muutos +

nousi - våheni
Vaalit 59S0€ 17 L25€ € fl r25€ 5067€ 9934€ € 9934€
Tarkastustoiminta 19 r92€ r.6 987 € 10 614 € 5373€ € € € €
Hallinto ia elinvoima 1963 s40€ 1 694 511 € 1 818 806 € 124295€ 374 058 € 451 189 € 305 116 € 146 073 €
Sosiaali- ia teruevsoalvelut t6 79I 645 € 15 849 988 € 16 291 839 € 558 149 € I 999 760 € L8r6 417 € L842922€ 26 505 €
Sivistvslautakunta 3 962 863 € 3 976 538 € 4022837 € 46299€ 181 000 € 275217 € 1s9 818 € 55 39q €
Tekninen lautakunta 3 746 080 € 3 675 610 € 3 566 862 € 108 748 € 2 051 690 € 2 404 130 € 2 229 745 € 174 385 €

26 449 270 € 26 230 759 € 25 710 958 € 519 801 € 4 6Lt 575 € 4 896 887 € 4 537 601 € 359 286 €

Tavoite 2020 Toteutuma 2020
Toteutuma

20L9

Toteutuma

20L8
Toteutuma

20L7
toimintatuotot /
toiminta kulut

L2% L8o/o L9% L8% t5%

Vuosikate / poistot LO6% 207% t34To 71.% L86To
Vuosikate / asukas 383 € 933 € 546€ 45€ 849 €
Asukasmä ä rä 2s30 249L 2530 2597 2669
Verotulot € / asukas 3474€ 3395€ 3348€ 3 722€ 3320€

Valtionosuudet € / asukas 5598€ 605s€ 5606€ 5332€ s328€

Verotulot / va ltionosuudet 62,05Yo 56,07 76 59,72% 58,56Yo 62,32oÄ
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3.2 Toiminnallisten tavoitteiden /talousarvion toteutuminen

Kun nan i kä rakenne 3L.L2.2Otg

Kunnan ikärakenne eri verrokkeihin nähden on haasteellinen. Yli 65 -vuotiaiden eläkeläisten
määrä asukkaista on yli 38 prosenttia, kun Kainuun määrä on 28 prosenttia. Tulevia koululaisia

on 3,2 %. Yläkoulun ja lukion ylläpito tulee lähivuosina olemaan taloudellisestija toiminnallisesti
haasteellista.

Ku nta st rateg i a n td vo itte et

Tilinpäätöksessä hallitus on antanut selvitykset kunnan strategisien tavoitteiden toteutumisesta
Talousarviossa tavoitteiksi on määritelty:

o Rohkea ja toimeenpanokykyinen Puolanka
o Joustava ja ketterä palvelujärjestelmä
o Houkutteleva paikka asua ja yrittää
r Liikkuva ja hyvinvoiva puolankalainen
. Kumppanina vahva ja aktiivinen kolmas sektori

Hallituksen esittämässä arviossa "houkuttelevaan paikkaan asua ja yrittää" ei ole pystytty anta-
maan kuvaavia mittareita tai tavoitteessa ei ole aivan onnistuttu. "Liikkuva ja hyvinvoiva puo-
lankalainen" tavoitteet eivät ole toteutuneet kuntoportaita lukuun ottamatta. Asioiden eteen-
päin menemistä hankaloitti koronasta aiheutuneet rajoitukset.
Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon palvelut siirrettiin Kainuun Sotelta Monetra Oy:lle. Kun
kyseessä on kunnan kannalta suuri muutos, tilinpäätös valmistui myöhässä.

T a rka st u sl a uta k u n n a n o rvio :
Valtuuston hyviiksymöt strategiset painopisteet ovot korkeolla otsikkotasolla. Kunnollo volmis-
teltuo strotegiao töllti voltuustokoudella ei ole ollut olemasso. Jotto strotegioo voitoisiin tehok-
kaosti hyödyntöii, jo siitö tehdii valtuustosso operotiiviselle tasolle töytiintöönpanokelpoiset
työvölineet, uuden valtuuston tulisi ensitöikseen lootia se.

lkärakenne 31.12.2019, o

Puolanka

2000-5000 as. kunnat

Kainuu

Manner-Suomi

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

r0-6 v .7-14 v tr 15-64 v. e 65-74 v 75 v.-

s2,5

5,6 54,2

5,7 57,5 12,3

6,8

;i:.!);t..

" il,1:,1
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Sosioali- jo terveyspalveluiden osolto tilinpöötöksessö ei ole esitetty toiminnon suoritteito, esim
hoitoonpiiösyö. Vuoden 2020 alusto erikoissairoanhoidon ostot muilto kuin palveluntuottajalta
tulivott osittoin kunnon moksettovaksi. eikii niitö kierrötetö polveluyrityksen koutta. Mm van-
husten polvelut ostettiin suoraon muilta polveluiden tuottojilto. Kilpoiluvirosto tutkiTerveystolon
konssa tehdyn sopimuksen ja pöiitti ontoo asion markkinooikeuden rotkoistavaksi. Töstö selvi-
tyksestö johtuen kunta kilpoilutti sosiaali- jo terveyspalvelut. Suorona hankintono tehty sopimus
oli taloudellisesti kunnalle edullinen. Syynö menettelyyn oli epövarmo tilonne voltion sotepöö-
töksissö.

S uora h o n ki nta pd ötös ol i yks i m i e I i ne n pö ötös.

Toimintakertomuksessa ei ole analysoitu toiminnollisia tovoitteito. Toimintokertomus esittöö
toiminnon kuvauksen, ei vostauksio, missö on onnistuttu / epdonnistuttu. Tavoitteille voltuusto
möörittelee mittarit. Tovoitteet tulee ollo mitattavio.

Sisiiisestö valvonnosto jo riskien hallinnasta on onnettu selonteko toteutettovisto toimintoto-
v oi sta, e i tote utetu i sta toi m e n p ite i stö.

Sivistyslautakunnan selvitys vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta

Toimintakertomuksessa on esitetty tilikauden toimintakuvaus laajasti toimintayksiköittäin. Esi-

tyksestä saa hyvän kuvan toimialasta. Mittareiden asettamisessa ja valtuustotason tavoitteissa
on hyvä, jos keskitytään kunnan kannalta olennaisiin asioihin.

Valtio perii toisen asteen opetuksesta asukaslukukohtaisen kuntaosuuden, vuodesta 20L8 läh-

tien yksikköhinta on määritelty lukiolle ja ammattikoulutukselle erikseen. Perintä tehdään, oli
kunnassa lukiota tai ei. Lukion yksikköhinta oli 83,97 euroa/asukas , valtio peri 218 070 euroa ja

ammattiopetuksen yksikköhinta on 178,64 euroa per asukas, valtio peri 463928 euroa. Oppi-

laskohtaista valtionosuutta kunta sai lukiosta 256974 euroa. Vähentyneestä oppilasmäärästä
jouduttiin maksamaan takaisin valtiolle yli 94 000 euroa. Toteutuneiden nettokulujen ja saadun

valtionosuuden erotus on kasvanut vuonna 2020, toimintakate oli lähes 364 000 euroa ja valti-
onosuudella vähennettynä kunnalle jää lukiosta kustannuksia noin 107 000 euroa. Kaikkineen

keskiasteen koulutus maksaa kunnalle lähes 804 000 euroa. Lukion olemassaolo turvaa laaduk-

kaan perusopetuksen opettajien yhteiskäytön vuoksi.

Tekninen lautakunta

Vuonna 2020 aikana teknisen lautakunnan alainen toiminta on ollut henkilöstön osalta muutok-
sessa. Osittain toimintaan vaikutti koronasta aiheutuneet rajoitukset. lnvestoinneissa eivät val-

tuuston kaikki hyväksymät hankkeet toteutuneet. Paloasema valmistui ja hankkeeseen saatiin
palo- ja pelastusrahastolta anottu avustus.

Kunnan laskennallisena liikelaitoksena toimivan vesilaitoksen tilinpäätös päätyi noin 1 000 eu-

ron alijäämään. Edellisenä vuonna alijäämä oli huomattava, mikä todettiin tositteiden selvitte-
lyssä virheelliseksi. Oikea tulos oli noin 1000 euroa ylijäämäinen. Voidaan todeta, että vesilaitos
toimii omilla tuotoillaan. Ongelmana vesilaitoksella on pumpattujen ja laskutettujen vesien suh-

teellinen epätasaisuus. Vuotojen paikantaminen on haaste.
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4 TARKASTUSLAUTAKUNNAN MUUT HAVAINNOT JA ARVIOINNIT

4. 7 Kunnan yleishallinto

Pöytäkirjat ovat nähtävillä kunnan tietoverkossa. Viranhaltijapäätökset on myös julkaistava ylei-
sessä tietoverkossa kuntalain mukaisesti. Päätös tulee perustella ja siitä on selvittävä, mihin
säädökseen päätös perustuu. Päätösten määrä on vähäinen. Hallintosäännössä on päätösvaltaa
delegoitu vira nha ltijoille.

lsoja kunnan kannalta oleellisia päätöksiä, vaikka ne eivät sääntöjen tai lain mukaan kuulu val-
tuustolle, on valtuuston hyvä käsitellä ja hyväksyä ne omalta osaltaan. Erityisesti isot hankkeet,
jotka kestävät useita vuosia ja sitovat tulevien vuosien määrärahoja, tulee käsitellä ennen sopi-
muksien tekoa kunnanvaltuustossa.

4.2 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on pääosin ulkoistettu Attendolle vuodesta 2013 ja vuonna
2019 palvelut tuotti Terveystalo Kuntaturva. Koko sopimus oli voimassa vuoden 2019 loppuun
saakka'. Sopimusta jatkettiin suorahankintana vuoden 2O2O alusta Terveystalon kanssa. Hankin-
nan tarkasti kilpailuvirasto, jonka raportin johdosta palvelu kilpailutettiin. palvelua jatketaan
Terveystalon kanssa. Sopimus on sisällöltään pääosin aikaisemman Attendon kanssa tehdyn so-
pimuksen mukainen.

Hoitoon pääsy toteutuu asianmukaisesti ja asetuksen edellyttämät määräajat eivät ole ongelma.

Sosiaali- ja terveysmenojen netto asukasta kohden

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, €/as
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000

500
0

2008 09

I Puolanka

10 11 12 13 14 15 16 17 18 .19

-+- Manner-Suomi:2000-5000 as. kunnat ---o- Kainuu

Vuodesta 2015 lähtien nettokustannuksissa on mukana myös kuntien Iiikelaitokset

o-----! -*'t
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sosiaali- jd terveystoimen toimintojen kustannusjakautuminen vuonnd 20lg

Kunnan ja Kainuun soten välillä on ollut erimielisyyttä eläkemenoperusteisten eläkevakuutus-
maksujen maksamisesta. Kyseessä on vanhan keskussairaalan eläkemaksut, jotka on siirretty
maakunnan loppumisen yhteydessä jäsenkuntien maksettavaksi. Vuonna 2013 aloittanut kunta-
yhtymä on hyväksynyt muiden jäsenkuntien maksut itselleen maksettavaksi ja KEVA perii ne
suoraan. Kuntayhtymä ei hyväksy Puolangan kunnan maksuja, vaikka kunta on tasavertainen
erikoissairaanhoidon toteutuksessa. Saaminen on noussut vuosien aikana yli miljoonaan eu-
roon.

Vuoden 2020 aikana asia ei ole edennyt. Asian valmistelu on lakitoimistossa. Asian etenemisen
hidastuminen johtuu myös toiminnan hiljentymisestä koronasulkujen johdosta.

4.3. Sivistyspalvelut

Kunnan vapaasivistystoimi on kunnan kokoon nähden riittävästi resurssoitu. Kunta tekee hyvää
yhteistoimintaa kunnassa olevien järjestöjen kanssa.

KUNNAN SISAINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA
Kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat kunnanhallituksen alaista toimintaa. Kuntalaissa
ja hallintosäännössä on määritelty rajoja viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tehtäville ja

mahdollisuuksille osallistua päätöksentekoon. Toiminnassa sisäinen valvonta ja riskienhallinta
ovat ns. hyvää hallintotapaa, jota noudattamalla sisäinen valvonta toteutuu kaikilta osin. Toi-
minnoille tulee määritellä prosessit.

Toimialat raportoivat talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumisesta säännöllisesti kun-
nanhallitukselle ja -valtuustolle. Raportointien yhteyteen tulisi liittää mahdolliset menojen yli-
tykset ja tulojen alitukset ja valtuusto päättää niistä.

Kunta on tehnyt yhteistoimintasopimuksen ICT-palveluiden osalta Atean sekä talous- ja palkka-
laskennan hoitamisesta Monetra Oy:n kanssa. Muutoksesta johtuen mm perintä ei toiminut.
Palvelua jouduttiin täydentämään palkkaamalla ulkopuolinen asiantuntija. Kunnan hallinnossa
tulee olla osaavaa henkilöstöä todentamassa pa lvel uiden oikeellisuus.

5

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 2019, €las
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Kunnan ja kuntakonsernin riskienhallinnasta toimintakertomuksessa on esitetty kuvaus riskien
hallinnan toteuttamisesta. Tarkastuslautakunnan tietoon ei ole tullut mahdollisia riskejä, joista
saattaa aiheutua kunnalle vastuita. Riskienhallinnasta tulee tehdä kartoitus ja tunnistaa kunnan
riskit ja määritellä niiden todennäköisyys. Toiminnan avoimuudessa ja päätösten dokumentoin-
nissa on tarkastuslautakunnan mielestä kehitettävä.

Kajaaniin on toteutettu laaja investointiohjelma ja uusi sairaala on rakennettu. Konsernitilinpää-
töksessä kunnan velkavastuut ovat nyt yli 14 miljoonaa euroa. lso vastuu johtuu kunnan osuu-
desta kuntayhtymän peruspääomaan..

TI LI NTARKASTUSKERTO M US
Tilintarkastajan tekemä tarkastus on tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tehty riittäväs-
sä laajuudessa sen toteamiseksi, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu lain ja valtuuston
päätösten mukaisesti. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan esitykseen tili- ja vastuuvapau-
den myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2019.

ALLEKIRJOITUKSET

Puolangalla kesäkuun 1. päivänä 2021
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