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Oripään kunnanvaltuustolle

ORIPÄÄN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2020
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 §:n mukaan arvioida, ovatko
kunnanvaltuuston talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
toteutuneet ja onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella
tavalla sekä valmisteltava tarkastusta koskevat asiat, joista valtuuston on päätettävä.
Toimikaudeksi 2017–2020 valittuun Oripään kunnan tarkastuslautakuntaan kuuluvat
puheenjohtajana Reijo Vainionmaa, varapuheenjohtajana Päivi Tuusa–Oksanen sekä
jäseninä Erkki Halkivaha, Mauri Leppämäki ja Sirpa Lötjönen.
Kunnan tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy vastuullisena tilintarkastajanaan JHT Seija Hakamäki (9.1.2020 alkaen).

1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA KOKOUKSET
Tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntalain ja tarkastussäännön edellyttämiä asioita tilivuodelta 2020 erikseen hyväksytyn arviointisuunnitelman ja kokousaikataulun mukaisesti.
Tarkastuslautakunta on pitänyt 2 tilivuoteen kohdistunutta kokousta ja kuullut niiden
yhteydessä kunnan johtavia viranhaltijoita, joilta on saatu selvityksiä kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Tarkastuslautakunnan arviointityön painopistealueena vuonna 2020 oli kunnan toiminta kokonaisuudessaan.

2. YLEINEN KEHITYS
Toimintakertomuksen mukaan Oripään kunnan asukasluku oli vuoden 2020 lopussa
1.334 asukasta. Edellisen vuoden lopussa asukasmäärä oli 1.329.
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3. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
3.1. YLEISTÄ
Toiminnallinen tavoite on kunnanvaltuuston asettama, talousarvioon sisältyvä määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua taikka toiminnan kehittämissuuntausta koskeva tavoite. Tavoite on pyrittävä johtamaan tehtävän toiminta-ajatuksesta
sekä ilmaisemaan määrää tai laatua osoittavana tunnuslukuna. Se voidaan ilmaista
myös sanallisesti - kuitenkin niin, että sen toteutumista voidaan arvioida.
Taloudellisia tavoitteita ovat määrärahat ja tuloarviot. Muita taloudellisia tavoitteita ovat
esim. suoritteen yksikköhinta ja investointihankkeen kustannusarvio.
Kuntalain mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä
selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

3.2. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
VASTUUALUEITTAN
Tarkastuslautakunnan arvion mukaan vuoden 2020 toimintakertomuksessa on kattavasti esitetty kunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Toimintakertomuksessa esitettävä tavoitteiden toteutumista kuvaava informaatio on pääosin asianmukaista, mutta sitovien toiminnallisten tavoitteiden täsmällisyyden muotoiluun ja todennettavuuteen sekä toteutumisen raportointiin tulisi edelleen kiinnittää huomiota.

3.3. YLEISET TALOUDEN TAVOITTEET
Kunnan tuloslaskelman mukaiset toimintakulut olivat 9,47 milj.€. Kulut vähenivät
edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 %.
Toimintatuotot olivat 1,33 milj.€, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 2,2 %.
Verotuloja kertyi yhteensä 4,85 milj.€, mikä on 165 t€ (3,5 %) enemmän kuin vuonna
2019.
Valtionosuuksia kunta sai 4,49 milj.€. Tämä on 408 t€ enemmän (10,0 %) kuin
vuonna 2019.
Kunnan vuosikate oli 1.152.922 (ed. vuonna 446.757) €. Muutetun talousarvion mukainen vuosikatetavoite oli 748.395 €. Vuosikatetavoite ylittyi näin ollen 404.527 €.
Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 747.950 €.
Muutetussa talousarviossa arvioitiin kertyvän ylijäämää 273.532 €.
Aiempina vuosina kertynyt alijäämä ja tilikauden ylijäämä ovat yhteensä 129.524 €.
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Kunnan lainakanta vuoden 2020 lopussa oli 3,64 milj.€, kun se edellisenä vuonna oli
4,37 milj.€. Asukasta kohti lainamäärä oli vuoden lopussa 2.728 €. Vuonna 2019 vastaava luku oli 3.291 €/asukas.
Kunnan omavaraisuusaste oli 42,3 %. Vuoden 2019 lopussa vastaava luku oli 35,3
%.
Kunnan toteutuneet nettoinvestoinnit vuonna 2020 olivat 431 t€, mikä on 58 t€ vähemmän kuin muutetussa talousarviossa.

4. YHTEENVETO
Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan vuoden 2020 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet.
Tarkastuslautakunta on suorittanut lakisääteisen arviointitehtävänsä ja jättää tämän arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Oripäässä, 19. päivänä toukokuuta 2021
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