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TALOUDEN JA TOIMINNAN TARKASTUS 

Tarkastuslautakunta 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettäväksi kunnan 

hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, sekä arvioida vuosittain valtuuston 

asettamien toiminnallisten ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida vuosittain 

valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. 

Tarkastuslautakunnalla on tarkastusoikeus niihin kunnan konserniyhtiöihin, joissa 

omistusoikeus on yli 50%. Valtuusto on kokouksessaan 15.9.2014 muuttanut 

tarkastuslautakunnan kokoonpanoa vv. 2013-2016  

 

Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

Hänninen Harri, pj.  Vihriälä Tuomo 

Lehto Matti, vpj.  Lehto Teemu 

Kivipelto Marjo  Herrala Tarja 

Jukkala Veijo  Uusitupa Ensio 

Moskajärvi Susanna  Uusitupa Raija 

 

Tilintarkastaja 

Vimpelin kunnan tilintarkastajana  toimii 2013-2016 BDO Audiator Oy:stä vastuunalaisena 

tilintarkastajana JHT, HT Tuula Ylikangas.  

 

Tarkastustoiminta 

Tarkastuslautakunta on työssään tutustunut vuoden 2016 talousarvioon ja 

taloussuunnitelmaan, valtuuston ja hallituksen pöytäkirjoihin. Lisäksi on tutustuttu ennalta 

sovitun työnjaon mukaisesti eri lautakuntien pöytäkirjoihin.. 

 

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 5 kertaa vuonna 2016.  Järvi-Pohjanmaan 

tarkastuslautakuntien puheenjohtajat kokoontuivat kerran. Lautakunnan jäsenet ovat tehneet 

oman osuutensa arviointikertomuksesta suurelta osin omalla ajallaan. Kuntalain mukaiset 

esteellisyydet on huomioitu lautakunnan työskentelyssä. 

 

KUNNAN TALOUDEN KEHITTYMINEN 

Vimpelin kunnan taloustilanne on pysynyt erittäin hyvänä ja parantunut edellisvuoden 

loistavasta tuloksesta. Kunnan ylijäämä vuodelta 2015 oli  1,398 miljoonaa euroa, jossa oli 

omaisuuden myyntiä tulosvaikutukseltaan 259 290 euroa. Vuonna 2016 ylijäämäinen tulos 

nousi 1,483 miljoonaan euroon. Kunnallisveroa nostettiin 22,25%, jolla pyrittiin nostamaan 

kunnan verotuloja 95 tuhannella eurolla, kunnallisverot nousivat n. 44 tuhatta euroa. 

Yhteisöverojen tuotto oli 571 187 euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen oli 43 475 euroa. 
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Kiinteistöverojen tuotto oli 866 442 euroa jossa nousua edellisvuoteen 100 084 euroa. 

Verotulot nousivat yhteensä 100 723 euroa vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna. 

Verotuloja kertyi 10,629 miljoonaa euroa, joka ylittyi n. 268 tuhatta euroa ennakoidusta. 

Toimintatuottojen määrä oli 2,004 miljoonaa euroa, jossa laskua edelliseen vuoteen 179 

tuhatta euroa. Toimintakulujen määrä oli 18,442 miljoonaa euroa, mikä on n. 42 tuhatta 

euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toimintakulujen kriittistä tarkastelua on jatkettava 

hyvässä yhteistyössä eri toimitahojen kanssa, jolla luodaan luottamusta Vimpelin kunnan 

vakaaseen talouteen. 

 

Kunnan toimintakate, joka vuonna 2016 oli -16,438 miljoonaa euroa, joka on lähes edellisen 

vuoden tasolla. 

 

Kunnan tilinpäätös vuodelta 2016 on ylijäämäinen 1,483 miljoonaa euroa ja taseessa on 

vielä katettavaa alijäämää 711 tuhatta euroa. Taloudelle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. 

Koska Vimpelin kunnalla on taseessa edelleen kattamatonta alijäämää on kunnan jatkettava 

talouden tasapainottamissuunnitelman laatimista, jonka valtuuston on hyväksyttävä. 

Erityisesti perusturvan menojen kriittinen tarkastelu on tärkeää, koska sote menot 

vaikuttavat valtionosuuksiin maakuntauudistuksen jälkeen (tehokas perusturva vaikuttaa 

positiivisesti valtionosuuksiin). 

 

Verotulot 2009 – 2016 

 

Verotulot TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 
Kunnallisver

o 7 985 507 7 889 123 7 837 900 8 250 870 9 042 115 8 849 337 9 147 885 9 192 000 

Yhteisövero 1 019 619 1 381 512 1 360 898 451 432 422 491 550 011 614 662 571 187 

Kiinteistöve

ro 319 257 341 274 409 864 519 451 583 562 677 603 766 358 866 442 

Yhteensä 9 324 383 9 611 909 9 608 662 9 221 753 10 048 168 10 076 951 10 528 906 10 629 629 

Verotulot, 

€/as 2 827 2 953 2 982 2 877 3 169 3 243 3 426 3513 

 

 

Valtionosuudet 2009 – 2016 

 
TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 

Yleinen valtionosuus 105 420 

ns. yhdenputken malli 

Sosiaali- ja 

terveystoimi 5 157 990 

Sivistys- ja 

kulttuuritoimi 563 127 

Verotulontasaus 0 

Valtionosuudet 

yhteensä 5 826 537 6 407 940 6 768 595 6 685 176 7 533 875 8 292 810 8 058 898 8 227 134 
Harkinnanvarainen 

avustus 0 490 000 0 420 000 415 000 446 000 0 0 
KOKONAISSUMMA 

VALTIONOSUUS 5 826 537 6 897 940 6 768 595 7 105 176 7 948 875 8 738 793 8 058 898 8 227 134 
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Taloudelliset tunnusluvut Vimpelin kunta 2009-2016  

Tunnusluku TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 

Asukasmäärä 3298 3255 3223 3204 3173 3107 3073                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3026 

Vuosikate €  / asukas 0,95 218 -213 -315 43 272 721 777 

Omavaraisuusaste  

% 60,8 61 53,7 43,73 39,78 31,74 37,90 44,99 

Lainat € / asukas 1546 1648 1912 2522 3107 4352 4170 3505 

Kunnan lainakanta 

1000€ 5157 5363 6161 8080 9859 13521 12 814 10606 

Pääomamenojen 

tulorahoitus % 0,16 40,37 -39,4 -57   

 

  

Investointien 

tulorahoitus % 0,3 105,64 -81,65 -100 12 19,2 142,6 477,9 

Kassan riittävyys 

päivinä 16 27 23 12 21 30 25 23 

 

Vertailu kriisikuntia kuvaavien tunnuslukujen raja-arvoihin 

Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä 

alijäämää kuntalain 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa. 

Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt 

alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä 

edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai 

vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena 

vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot: 

1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 

(1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 

negatiivinen; 

2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien 

kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti; 

3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien 

keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla; 

4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettujen tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain 

Tilastokeskuksen ylläpitämistä konsernitilinpäätösten tiedoista. Tunnuslukujen 



    
    
   
   
   

 

6(20) 
 

laskentaperusteina käytetään Tilastokeskuksen käyttämiä laskentaperusteita ja kunnan 

vahvistamaa tuloveroprosenttia. 

 

Kriisikuntakriteerit raja-arvo Vimpeli Raja-arvo ylittyy 

Kuntakonsernin vuosikate, ilman 
harkinnanvaraista 
valtionosuuden korotusta 

0 3 166 000 € ei 

Kunnan tuloveroprosentti on 
vähintään 1 % korkeampi kuin 
kaikkien kuntien painotettu 
keskimääräinen tuloveroprosentti 

19,87 22,25 % kyllä 

Asukasta kohti laskettu 
kuntakonsernin lainamäärä 
ylittää kaikkien kuntakonsernien 
keskimääräisen lainamäärän 
vähintään 50 prosentilla  

8964 €/as 5 651 €/as. ei 

Kuntakonsernin suhteellinen 
velkaantuneisuus on vähintään 
50 % 

50 65,26 % kyllä 

Tunnuslukujen raja-arvoista ylittyy kaksi kohtaa. Kuntakonsernin talouden kannalta tärkeä 

positiivinen signaali on, että vuosikate ilman harkinnanvaraista avustusta on positiivinen. 

Nousua konsernin vuosikatteessa edelliseen vuoteen verrattuna on n. 140 tuhatta euroa. 

Vimpelin kunnalle aloitettiin vuonna 2014 arviointimenettely vanhan kuntalain mukaisesti, 

jonka seurauksena valtionvarainministeriö arvioi Vimpelin kunnan selviytymistä itsenäisenä 

kuntana. Vimpelissä vuonna 2014 alijäämä per asukas oli 1155,89€, jonka seurauksena 

Vimpelille määrättiin vuonna 2015 erityinen kuntajakoselvittäjä. Kuntajakoselvittäjä päätti 

laatia selvitykseensä perustuen yhdistymisluonnoksen Vimpelin kunnan ja Alajärven 

kaupungin kanssa. Valtioneuvosto hylkäsi 26.5.2016 erityisenkuntajakoselvittäjän esittämän 

Vimpelin kunnan kuntaliitoksen Alajärven kaupungin kanssa. 

Vimpelin kunta paransi edelleen vuonna 2016 tulostaan, jonka seurauksena alijäämä 

supistui 713,84 eurosta per asukas 234,89 euroon per asukas. Vimpelillä on selkeä ja  

uskottava taloussuunnitelma jonka avulla alijäämät katetaan kolmen vuoden kuluessa. 

Vimpelin kunta on arviointimenettelyssä niin kauan kunnes alijäämä saadaan katettua. 

Kunnan talouden tervehdyttämisestä toimintakate analyysilla vuoteen 2018 mennessä 

tehtiin kolme erilaista versiota. Optimistisimman arvion mukaan vuoden 2016 lopussa 

taseen alijäämä euroa per asukas olisi ollut 412 euroa. Vimpelin kunta ylitti tämänkin 

arvion n. 177 eurolla per asukas, jolloin taseen alijäämä supistui 234,89 euroon per 

asukas.  
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JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN HALLINNON ARVIOINTI  

 

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen hallinto on järjestetty 22.2.2007 allekirjoitetulla 

Järvi-Pohjanmaan neuvoston sopimuksella, jonka mukaan yhteistyön osapuolet itsenäiseltä 

ja tasa-arvoiselta pohjalta vapaaehtoisin toimin toteuttavat kuntalain 76 §:n mukaista kuntien 

välistä yhteistyötä, josta on koko alueelle ja kaikille peruskunnille hyötyä. 

 

Järvi-Pohjanmaan alueen kunnat ovat irtisanoneet kaikki yhteistoimintasopimukset vuoden 

2015 aikana. Irtisanominen tulee voimaan 1.1.2017 alkaen. 

 

JÄRVI-POHJANMAAN YHTEISLAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISTEN 

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta 

Järvi-Pohjanmaan perusturva on toteuttanut vuoden 2016 aikana toiminnallista ja 

taloudellista palvelurakennemuutosta. Tämän ansiosta tilinpäätös oli 2,55 m€ talousarviota 

parempi. Kaikkien suurtuotteitten osalta toimintaa on pyritty arvioimaan ja tehostamaan. 

Tavoitteena on ollut huomioida asiakkaan etu, hyvä palvelu ja lakiuudistusten tuomat uudet 

toiminta- ja palvelumallit. Lisäksi on huomioitu kuntien talouden 

tasapainottamisvaatimukset.  

 

Aikuispsykososiaaliset palvelut 

Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tavoitteena on vahvistaa asiakkaan asemaa, edistää 

mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ongelmien ehkäisyä. Työskentelyssä korostuu 

tarpeenmukaisesti tehtävä moniammatillinen yhteistyö. Vuoden 2016 aikana tapahtuneet 

toiminnalliset muutokset olivat Vimpelin kuntoutuskodin ja Soinin Etapin toiminnan 

lakkauttaminen ja niistä syntyneet kustannussäästöt. Haasteena aikuisten psykososiaalisissa 

palveluissa on asiakkaiden tarpeiden arviointi sekä riittävä ja oikea-aikainen palvelun 

tarjoaminen, jolla pystytään ehkäisemään laitoshoidon tarvetta.  

 

Vastaanottopalvelut 

Vastaanottopalveluiden palveluprosessia on kehitetty käynnistämällä hoitaja-lääkäri 

työparimallin mukainen toiminta. Lähes koko vuoden lääkäritilanne oli haastava, mikä lisäsi 

päivystyskäyntien määrää ja vähensi normaalien lääkärivastaanottokäyntien määrää 

edelliseen vuoteen verrattuna. Terveyspalvelujen valinnanvapauden myötä Järvi-

Pohjanmaalla vaihtaneita on yhteensä 453 henkilöä. Kuusiokuntiin vaihtaneista 

alajärveläisiä on 266 ja soinilaisia 167 henkilöä. 
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Vuoden 2016 aikana hoitotakuun määräajat ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. 

Henkilöstön ammatillista osaamista lisättiin täydennyskoulutuksilla; tavoitteen mukainen 3 

pv:n koulutus ei kuitenkaan toteutunut.  

 

Erikoissairaanhoito 

Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan pääosin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, 

lisäksi tarvittaessa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. 

Tavoitteena oli hillitä menojen kustannuskasvua vuonna 2016. Tavoitteessa onnistuttiin 

Alajärven osalta; palvelumaksut alenivat 5,8 %; Soinin kustannukset nousivat 0,1 % ja 

Vimpelin 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. 

 

Aikuissosiaalityö 

Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa 

asiakkaan omaa toimintakykyä, osallisuutta ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä 

kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja voimavaroja. Työssä tehdään 

moniammatillista yhteistyötä ja hyödynnetään muita palveluita.  Kehittämistyötä on tehty 

mm. Osku-hankkeen myötä, jonka avulla on parannettu työelämän ulkopuolella olevien työ- 

ja toimintakykyä. Pitkäaikaistyöttömille on järjestetty ryhmätoimintaa. Myös 

aikuissosiaalityössä on tapahtunut rakenteellisia muutoksia vuoden 2016 aikana. 

 

Perhepalvelut 

Perhepalvelujen tavoitteena on tukea ja auttaa perheitä suunnitelmallisesti ja 

moniammatillisesti. Rakennemuutoksina toteutettiin lastenvalvojan tehtävien siirtäminen 

perheneuvolan sosiaalityöntekijälle, koulukuraattorit siirtyivät sivistystoimeen; 

puheterapeutit ja terveyskeskuspsykologit perhepalveluihin sekä yksi lastensuojelun 

sosiaalityöntekijän virka muutettiin varhaisen tuen sosiaaliohjaajan viraksi.   

 

Hoito- ja hoivapalvelut 

Hoito- ja hoivapalvelujen tavoitteena on, että ikäihmiset elävät itsenäistä, mielekästä ja 

täysipainoista elämää omassa kodissaan. Palvelut tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, 

terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ennaltaehkäisevät 

lisäpalvelun syntymistä. 

 

Hoidon ja hoivan palvelut on tuotettu vanhuspalvelusuunnitelman mukaisesti. 

Esimiehet ovat sitoutuneet vahvasti talouden tasapainottamiseen ja budjetissa pysymiseen. 

Toimintaa on seurattu tarkemmin ja sijaisten tarve arvioitu erikseen asiakasmäärien 

mukaisesti. Yhteistyö eri yksikköjen välillä on lisääntynyt. Kaikki toiminnalle asetetut 

tavoitteet eivät täysin toteutuneet 
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Vammaispalvelut 

Vammaispalveluiden vastuualueeseen sisältyvät vammais- ja kehitysvammahuolto, joita 

tarjotaan palveluja ohjaavien lakien edellyttämällä tavalla asiakas ja hänen yksilölliset 

tarpeensa huomioiden. Vuonna 2016 rakenteellisia muutoksia ovat olleet kuljetuspalvelujen 

osittainen yhdistäminen sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetus- ja asiointiliikenteeseen sekä 

vammaispalveluiden rakenteiden tarkastelu ja tehostaminen.   

 

 

Perusturvalautakunnalle asetetut taloudelliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet; 

organisaatiota on kehitetty ja toimintamalleja uudistettu. Kehittämisen suunta on ollut 

oikea. 

 

 

Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunta 

 

Sivistystoimelle oli talousarviossa 2016 asetettu viisi valtuustoon nähden sitovaa 

toiminnallista tavoitetta. 

 

Perusopetuksen tavoite 9. luokalta päättötodistuksen saaneista oppilaista 100 prosenttia 

aloittaa toisen asteen koulutuksen, toteutui. Tavoite muodollisesti pätevän henkilöstön 

määrästä ei toteutunut. Kirjastopalveluiden tavoite pysyä kirjastopoliittisen ohjelman 

suositusmäärissä ja läänin keskitasolla ei täysin toteutunut; kunnittaisia eroja tavoitteiden 

toteutumisessa on. Museopalvelujen tavoitteena oli varastotilan ja arkiston tehostettu 

tutkimuskäyttö. Varastoa ja arkistoa hyödynsivät omat tutkimuksen lisäksi myös vierailevat 

tutkijat. Kävijämäärä tavoite 5800 toteutui.   

 

 

Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunnalle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

ovat pääosin toteutuneet.  

 

 

Järvi-Pohjanmaan vapaa-aikalautakunta 

 

Vuoden 2016 vapaa-aikatoimen valtuustoon nähden sitovat tavoitteet toteutuivat. 

Tavoitteena olivat tapahtumatarjonnan toteuttaminen elinvoimaisille kylille ja nuorisotakuun 

toteuttaminen laadukkaammin.  Järvi-Pohjanmaan starttipaja Laiturin toimintaan saatiin 

valtionavustusta ja paja jatkoi toimintaansa. Starttipaja on suunnattu 15-25 –vuotiaille 

nuorille, jotka ovat ilman työ- tai koulutuspaikkaa ja tarvitsevat tukea arjenhallintaan sekä 
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tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. Liikuntatapahtumia järjestettiin yhteistyössä 

kaikkiin kuntiin ja toteutettiin yhteisiä retkiä. 

 

 

Järvi-Pohjanmaan vapaa-aikalautakunnalle asetetut tavoitteet kuvaavat lähinnä vapaa-

aikatoimen normaalia toimintaa. Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. 

 

 

Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunta 

 

Rakennusvalvonnalle ja ympäristöpalveluille oli talousarviossa asetettu neljä sitovaa 

toiminnallista tavoitetta. Tavoitteiden todetaan toteutuneen osittain. Ympäristökatselmuksia 

suoritettiin Vimpelin ja Alajärven alueella; päähuomio oli rakennusten kunnossa. 

Kehotuskirjelmiä kiinteistöjen omistajille on lähetetty Alajärvellä 20 ja Vimpelissä 8 kpl. 

Vieraslajien torjuntaa ei toteutettu koko alueella, vain yksittäisiin ilmoituksiin annettiin 

ohjeita torjunnasta. Rakennusten toimienpideluvasta/ilmoituksesta on annettu ohjeita 

hakijoille lupahakemusten yhteydessä. Alajärvellä ja Soinissa paneuduttiin keskeneräisten 

rakennusten käyttöönotto-/lopputarkastuksiin palkkaamalla kesätyöntekijä. Soinin vesi- ja 

viemärilaitoksen toiminta-alueen liittymättömien kiinteistöjen kartoitus suoritettiin. 

 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalle asetetut sitovat toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. 

  

 

Järvi-Pohjanmaan tekninen lautakunta 

 

Tekniselle lautakunnalle oli talousarviossa asetettu kaksi sitovaa toiminnallista tavoitetta.  

 

Tavoitteena on ollut liikennekuolemien tai vakavien liikenneonnettomuuksien määrä 0 kpl 

kaava- ja yksityisteiden kunnossapitoalueella. Tavoite on toteutunut, vakavia 

onnettomuuksia ei ole sattunut. 

 

Toisena tavoitteena on ollut, että lautakunnan kokousten määrä on 15 kpl; lautakunta piti 

vuonna 2016 yhteensä 13 kokousta. 
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Teknisen toimen talousarvio alittui kautta linjan, säästöjä saatiin aikaan. 

 

 

Teknisen lautakunnan tulee miettiä, mitä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 

asettaminen tarkoittaa. Tavoitteiden pitää olla toimintaa kehittäviä ja mitattavia. 

 

 

Järvi-Pohjanmaan maaseutulautakunta 

 

Maaseutulautakunnalle oli talousarviossa asetettu kolme sitovaa toiminnallista tavoitetta. 

 

Ensimmäinen tavoite koski maatalouden tuotantotukien maksatusta ensimmäisenä 

maksupäivänä. Toimintakertomuksen mukaan tavoitteen toteutumisessa onnistuttiin. 

Toinen tavoite oli maaseudun kehittämiseen liittyvien kontaktien ja tilaisuuksien määrä. 

Vuoden 2016 aikana järjestettiin kaikissa kunnissa viljelijöille tukihakukoulutustilaisuuksia.  

 

Kolmas tavoite oli lomituspalveluiden 100 prosentin kattavuus. Tavoitetta on tarkennettu 

siten, että Lomituspalveluiden tavoite on, että 100 prosenttia lomaan oikeutetuista käyttää 

lomituspalveluita, kunnan järjestämät maatalouslomittajat lomittavat 80 prosenttia 

lomituspäivistä ja maatalousyrittäjää kohti lomitetaan 26 vuosilomapäivää. 

 

Lomitettujen vuosilomapäivien osalta toteuma on kuvattu kuntakohtaisesti keskiarvona. 

Tavoitteelle oli asetettu täsmällinen mittari 26 päivää, Toteuma on kuvattu kunnittain sekä 

keskiarvona. Alajärvi 25,71 päivää, Soini 25,37 päivää ja Vimpeli 25,76 päivää; keskiarvo 

25,65 lomapäivää yrittäjää kohti. Lomaan oikeutetuista 232 yrittäjästä 225 käytti kunnan 

järjestämiä lomituspalveluita ja 7 yrittäjää järjesti lomituksen itse, eli 92,49 % .  

 

 

Järvi-Pohjanmaan maaseutulautakunnalle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

ovat pääosin toteutuneet. 
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ARVIOINTI 

Kunnanhallitus 

Kunnan elinkeinotoimen osalta kunnanhallitus pyrkii omalta osaltaan edesauttamaan uusia 

yrityksiä, työllisyystilannetta ja elinkeinoelämää koskevien tavoitteiden saavuttamista. 

Yritystoimintaan liittyviä hankkeita käsitellään entiseen tapaan kesken talousarviovuottakin. 

Tavoite toteutui elinkeinotoimen osalta hyvin. 

 

Kunnanhallituksen tavoitteena on ollut työpaikkojen määrän positiivinen kehitys, 

asukaskehityksen kääntäminen positiiviseksi, kunnan talouden saaminen tasapainoon, 

peruspalvelujen säilyttäminen omassa kunnassa ja elinkeinoelämän kehittyminen. 

Kunnanhallituksen tavoitteena on ollut myös vähentää kokouksiaan taloudellisista syistä 15 

kappaleeseen vuodessa. 

 

Asukaskehitystä ja kuntatalouden tasapainoa koskevat tavoitteet eivät täyttyneet. 

Asukasmäärä laski 46 henkilöllä. Kunnan taloudellinen tulos oli toisena vuonna peräkkäin 

ennätyksellinen ja alijäämä supistui 2,2 miljoonasta 0,7 miljoonaan euroon. Kunnanhallitus 

kokoontui vuonna 2015 yhteensä 18 kertaa joten tavoite ei toteutunut. 

 

Työpaikkojen määrän positiivisesta kehityksestä ja peruspalvelujen säilyttämisestä omassa 

kunnassa. Tarkastuslautakunta ei voi arvioida tavoitteiden toteutumista tilinpäätöksen 

perusteella. 

 

Tavoitteiden asetanta on osittain pysynyt edellisvuoden tasolla, joka vaatisi 

tarkastuslautakunnan mielestä tarkempaa analysointia mitattavien kriteereiden määrittelyssä. 

Uutta kuntastrategiaa alettiin valmistella loppuvuodesta 2016. Tarkastuslautakunta katsoo 

tämän olevan positiivinen signaali kunnan tulevaa kehittämistä ajatellen. 

 

Kunnanhallitus allekirjoittanut tilinpäätöksen 27.3.2017. Tilinpäätös on säännösten mukaan 

allekirjoitettu maaliskuun loppuun mennessä. 

 

Investoinnit   

Suurimmat investoinnit vuonna 2016 olivat Yhteiskoulun kellaritilojen korjaus 124 511,38 

€, Sääksjärven viemärihanke 108 663,21,  puhdistamon saneeraus 75 102,99 € ja 

intervalliosaston katon korjaus 71 379,43€. Investointien kustannukset olivat yhteensä 

491 998,42 €. Tulot 15 365,28 €, nettokustannukset 476 633,14 euroa. Talousarvioon oli 

varattu investointeihin netto 520 412€ joka alitettiin 43 7788,86 eurolla, toteuman ollessa 

91,6%. 

 

Tarkastuslautakunta painottaa,  että tulevaisuudessa investointien suhteen tulee 

kiinnittää huomiota valvonnan vastuukysymyksiin.  
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Sivistystoimi  

Sivistystoimi on toiminut taloudellisesti tehokkaalla tavalla, kulut ovat alittuneet 

talousarvioon nähden 509 246 eurolla verrattuna vuoden 2015 tilinpäätökseen alitusta on 

tullut 149 300 euroa. Suurimmat alitukset talousarvioon nähden olivat Vimpelin lukiolla 

102 583€, päiväkotihoito 65 883€, Vimpelin yhteiskoululla 64 909€ ja Sääksjärven koulun 

lakkauttamiseen liittyviä säästöjä 43 869€ 

 

Varhaiskasvatuksen suurin alitus talousarvioon nähden oli päiväkotihoidossa 

nettokustannusten osalta, koska tuotot kasvoivat 58 132 euroa. Kokonaisuudessaan toteuma 

oli 86,8% eli talousarvio alittui 161 961€. 

 

Perusopetuksen talousarvion alitus oli 6,9 % eli 207 815 euroa. Suhteessa tilinpäätökseen 

2015 säästöä tuli 137 329 euroa. Rantakylän ja Sääksjärven koulujen lakkauttamisesta 

tulleet laskennalliset säästöt vuodelle 2016 olivat 173 846 euroa. Pääpaino kulujen laskussa 

oli siis koulujen lakkauttamisella.  

 

Vimpelin lukio alitti talousarvion n. 47,4 %, suurimpana syynä oli valtionosuuden 

ennakoitua suurempi määrä oppilasmäärän kasvamisen vuoksi (Vuonna 2015 54 oppilasta ja 

vuonna 2016 68 oppilasta). Talousarvioon oli varattu 216 610 euron määräraha mutta 

ennakoitua isomman valtionosuuden takia summa laski 114 026 euroon. Tavoiteasetantaa 

tulee kehittää Vimpelin lukion osalta selkeästi mitattavaan muotoon. 

 

Etelä-Pohjanmaan  musiikkiopisto alitti talousarvionsa 3 364 eurolla eli 4,9 %. 

Tilinpäätöksessä ei ole toiminnallisia tavoitteita Vimpelin osalta edelleenkään kuvattu. 

 

Järvi-pohjanmaan kansalaisopisto on alittanut budjettinsa talousarvioon verrattuna 6 913 

eurolla.  

 

Kirjastopalvelut alitti talousarvion 9,5 %:lla eli 20 047 eurolla ja verrattuna vuoden 2015 

tilinpäätökseen kustannukset nousivat  16 676 eurolla.  Vimpelin kirjaston fyysiset käynnit 

ovat alhaisella tasolla hiukan nousseet verrattuna vuoteen 2015. Vimpelin kirjaston osalta 

tavoitteet eivät suurelta osalta toteutuneet. Muodollisesti pätevän henkilöstön tavoite 

toteutui. 

 

Museopalveluille ei ole edes mainittu toimintaympäristönä Vimpeliä Toiminnalle ei ole 

asetettu mitään tavoitteita. Museopalvelut alitti talousarvion 19,3 %. 

 

Kulttuuripalveluille ei ollut asetettu valtuustoon nähden sitovia tavoitteita. Tavoiteasetantaa 

on kehitettävä. Kulttuuripalvelujen toimesta Vimpeliin tuotettiin 10 vierailuesitystä. 

Kulttuuripalvelut alitti talousarvionsa 3 239 eurolla. 
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Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota, että budjettia laadittaessa huomioidaan ennakolta 

tiedossa olevat kustannustekijät. 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnalle oli asetettu neljä sitovaa toiminnallista tavoitetta, 

joista yksi oli pelkästään Soinin kuntaa koskeva. Toteuma on kuvattu hyvin yleisellä tasolla 

ja ainoastaan yksi tavoite on selkeästi toteutunut. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että 

tavoite asetannan tulee olla selkeämpää ja mitattavissa. Myös tavoitteiden toteutumisen 

kertominen tulee olla yksiselitteistä. 

 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvio 2016 oli 71 722 euroa ja toteuma 64 827 

euroa eli alitusta talousarvioon nähden 9,6%. 

 

Maaseutulautakunta  

Maaseutulautakunnan strategiset tavoitteet olivat selkeät ja mitattavat. Strategisia tavoitteita 

oli kolme jotka pohjautuivat hyvin maaseutulautakunnan toimenkuvaan. Tukien maksatus 

ensimmäisenä maksupäivänä onnistui lähes täydellisesti, ennakoivilla toimenpiteillä ja 

henkilöstön joustavuuden avulla. Maaseudun kehittämiseen liittyvät kontaktit ja tilaisuudet 

auttoivat monipuolisesti maatalousyrittäjiä tiedonsaannissa. Lomituspalveluiden 100% 

kattavuudessa ei päästy aivan tavoitteeseen koska osa maatalousyrittäjistä järjestivät itse 

lomituspalvelunsa.  

 

Toiminnallisia tavoitteita oli kahdeksan. Tavoitteet täyttyivät osittain. Tukien maksatus 

onnistui lähes täydellisesti työjärjestelyiden avulla. Tämän suhteen maaseututoimi on 

toiminut kiitettävällä tavalla. Sähköisen tukihaun toteuma oli Vimpelissä 90,4% joka 

edellisenä vuonna oli 74%, valtakunnallinen tavoite oli 80%, tavoite toteutui. Kunnan 

järjestämät maatalouslomittajat lomittivat 92,49% (80%) lomituspäivistä. Vimpelin osalta 

lomituspäivien määrä putosi 343:lla päivällä. joka vastaa reilua yhtä työvuotta. 

 

Maaseutulautakunnan talousarvio 2016 oli 420 487 euroa ja tilinpäätös oli 373 257 euroa eli 

talousarvion alitus oli 47 230 euroa. Maaseutulautakunta on toiminut tehokkaasti ja 

taloudellisesti kiitettävällä tavalla.  

 

Maaseutulautakunnan luottamushenkilöt ovat osallistuneet aktiivisemmin kokouksiin 

verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen. Tarkastuslautakunta kiittää virkamies- sekä 

luottamushenkilöhallintoa maaseututoimen aktiivisesta kehittämisestä. 
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Vapaa-aika lautakunta 

Vapaa-aika lautakunnan vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet olivat mitattavat. Tavoitteena 

on ollut perheliikunnan edistäminen yhteistyössä eri hallintokuntien sekä kolmannen 

sektorin kanssa: perheliikuntatapahtuma. Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksien 

edistäminen: nuorisovaltuuston käynnistäminen. Erityisliikunnan kehittämissuunnitelman 

toteuttaminen. 

 

Vapaa-aikalautakunnan tavoitteista Vimpelin kohdalla toteutuivat: Perheliikuntatapahtuma 

ja erityisliikunnan kehittämissuunnitelman toteuttaminen pääosiltaan. Nuorisovaltuuston 

käynnistäminen Vimpelin osalta jäi toteutumatta. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että 

kuntalaissa §26:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai 

vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä 

 

Vapaa-aikalautakunnan talousarvio 2016 oli 301 356 euroa ja toteuma 284 013 euroa eli 

alitusta talousarvioon nähden 5,8%. Vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna kulut olivat 

3 402 euroa pienemmät eli alitusta n. 1,2%. Vapaa-aika toimi on toiminut taloudellisesti 

kiitettävällä tavalla. 

 

Tarkastuslautakunta toteaa, että tilinpäätöskertomukseen tulee kiinnittää suurempaa 

huomiota. 

 

Tekninen lautakunta 

Järvi-pohjanmaan teknisen toimen tavoitteet ovat toteutuneet. Teknisen toimen talousarvio 

alittui 12% eli 51 684 eurolla. Vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna laskua on tullut 40 

969 euroa vuoden 2016 tilinpäätöksessä. 

 

Tarkastuslautakunnan mielestä tavoitteiden tulee olla toiminnan kehittämiseen tähtääviä ja 

mitattavissa olevia. Toinen toteutuneista tavoitteista on ollut neljä vuotta peräkkäin 

lautakunnan tavoitteena. 

 

Tarkastuslautakunta  huomauttaa edelleen, että tekninen lautakunta ja viranhaltijat 

noudattavat johto- ja hankintasääntöjä toiminnassaan. Yli 10 000 euron investoinnit tulee 

tuoda lautakunnan käsittelyyn kuten myös ja investointien määräraha ylitykset. 

 

Perusturvalautakunta 

Perusturvalautakunnan menot olivat 11 189 048 euroa. Nousua vuoden 2015 tilinpäätökseen 

oli 213 136 euroa eli 1,9 %. Perusturvalautakunnan talousarvio 11 5765 567 €, tähän tuli 

alitusta 387 519 euroa eli -3,3 %. 
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Vuoden 2016 aikana on valmisteltu psykiatrisen kotihoidon yhdistymistä sosiaalipalveluista 

hoivan ja hoidon tulosalueelle/ somaattiseen kotihoitoon. Psykososiaalisen palveluiden 

toteuma vuonna 2016 ylitti talousarvion sekä vuoden 2015 tilinpäätöksen. Järvi-

pohjanmaalla vuonna 2013 toteutettu Järviseudun sairaalan alasajo aiheutti Vimpelille 

aikuispsykologisissa palveluissa huomattavan kustannusnousun, jota ei ole saatu 

myöhemmillä palvelurakenneuudistuksilla pudotettua suhteellisesti vuoden 2013 edeltävälle 

tasolle. Tarkastuslautakunta seuraa tässä asiassa perusterveydenhoidon- ja 

erikoissairaanhoidon kustannuksia.   

 

Vastanottopalveluiden vastaanotto asiakaskäynnit ovat nousseet 95 käynnillä jonka 

seurauksena kulut ovat nousseet 82 827 € verrattuna vuoteen 2015. Terveysneuvonta 

asiakaskäynnit ovat nousseet edellisvuoteen nähden kahdeksalla käynnillä ja 

kokonaiskustannukset ovat laskeneet 2 146€. Laboratoriotutkimusten kustannukset ovat 

laskeneet edellisvuoteen verrattuna 4 520€.  Röntgentutkimusten asiakaskäynnit ovat 

vähentyneet 178 käynnillä ja kustannukset ovat laskeneet 6 177€. Vastaanottopalveluiden 

kulut ovat nousseet 48 325 eurolla verrattuna vuoden 2015 tilinpäätökseen.  

 

Erikoissairaanhoidon kustannukset laskivat vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014 2,9%. 

Vuonna 2016 kustannukset nousivat 2.0% verrattuna vuoteen 2015 eli 92 406 euroa. 

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat pysyneet lähellä vuoden 2014 tasoa. 

Erikoissairaanhoidon kustannuksia voidaan vähentää tehokkaalla perusterveydenhuollolla ja 

pienen kunnan kohdalla kustannusten vaihtelu voi olla suurtakin vuosien välillä, tärkein 

yksittäinen tekijä on riittävä lääkärimäärä suhteessa väestöön. 

 

Suun ja terveydenhuolto toteutui lähes talousarvion mukaisesti. Kustannustaso lähes samalla 

tasolla kuin vuonna 2014 eli kustannukset pysyneet kolmen vuoden ajan samalla tasolla. 

Toiminta on ollut tehokasta.  

 

Kuntoutuspalvelut (terveyskeskuspsykologin, puheterapian, toimintaterapia, avo – ja 

laitoskuntoutuksen sekä lääkinnällinen kuntoutus) ylitti talousarvion n.3,1%. Verrattuna 

vuoden 2015 tilinpäätökseen kulut ovat 17 263 euroa pienemmät.  

 

Eläinlääkintä ja ympäristöterveydenhuolto ylitti talousarvion 3 603 eurolla. Verrattuna 

vuoden 2015 tilinpäätökseen nousua oli 3 412 euroa. Palvelut ostetaan ostopalveluina 

Seinäjoen kaupungilta.  

 

Aikuissosiaalityö alitti talousarvionsa, alitusta oli 7,8%. Verrattuna vuoden 2015 

tilinpäätökseen kustannukset ovat laskeneet 10 029 euroa eli 3,3%. Tavoitteet ovat 

toteutuneet Vimpelin kohdalta. Tarkastuslautakunta katsoo, että kuntouttavan 

ryhmätoiminnan aloittaminen on positiivinen asia. 
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Perhepalvelut alittivat talousarvion 2,4%. Vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna alitusta 

on 15 328 euroa. Perhepalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet osittain, 

avoperhekuntoutuksen osalta tavoite ei täyttynyt. Perhepalvelujen toiminta on ollut 

toiminnallisesti tehokasta. 

  

Hoito- ja hoivapalveluiden talousarvio ilman muutoksia 3 117 343 euroa alitusta 

talousarvioon oli 410 992 euroa. Verrattuna vuoden 2015 tilinpäätökseen kulut ovat 

laskeneet 115 357 euroa. Kotihoidon talousarvio netto oli 965 817 euroa johon alitusta tuli 

145 722 euroa. Kotikuntoutuspalveluiden osalta tarvitaan kehittämistoimenpiteitä. Venla ja 

Väinö kodin kustannustehokkuudessa on päästy nettotasoltaan 103,6 euron 

hoitopäivähintaan. Tarkastuslautakunta kiittää henkilökuntaa kustannustehokkaasta työstä.  

 

Vammaispalvelut alittivat talousarvion 3%, lisätalousarvion jälkeen ja verrattuna vuoden 

2015 tilinpäätökseen nousua tuli 22% eli 198 024 euroa. Talousarvioon tulee merkitä oikein 

hoitopäivien määrä ja hinta. Mikäli tulee lisätalousarvio, se olisi hyvä merkitä/mainita 

erillisenä kustannuseränä. Tavoitteiden asetanta on selkeä mutta tavoitteiden toteutumisen 

arviointi tulee olla selkeämpää. 

 

Työterveyspalvelut eivät kuulu perusturvan kustannuspiiriin vaan ne hankitaan alueen 

yksityisiltä toimijoilta. 

 

Vesihuoltolaitos  

Uusia vesilaitoksen liittymiä tuli 58 kpl ja viemärilaitoksen liittymiä 18 kpl Hukkavesimäärä 

on noussut huomattavasti vesilaitoksella mutta vastaavasti viemärilaitoksen vuotovesimäärä 

on laskenut.  

 

Vesihuoltolaitokselle on asetettu talousarvioarviossa kuusi (6) toiminnallisia tavoitetta. 

Vesilaitokselle on asetettu neljä (4) toiminnallista tavoitetta ja viemärilaitokselle kuusi (6) 

toiminnallista tavoitetta. Tavoitteita on liikaa. Tavoitteisiin vastattiin kahdella 

seikkaperäisellä lauseella, jotka eivät vastanneet esitettyihin tavoitteisiin. 

Vesihuoltolaitoksella on edellisten vuosien alijäämää katettavana vielä 461 982 euroa. 

Kunnan konserniyhtiöt  

Vimpelin kunnanvaltuusto asettaa keskeisille konserniyhteisöille tavoitteet vuosittain. 

Kunnanvaltuusto edellyttää, että kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen tulee omassa 

palvelutuotannossaan noudattaa kunnanvaltuuston hyväksymiä tavoitteita. 

 

Vuodelle 2016 kunnanvaltuusto on asettanut seuraaville yhteisöille tavoitteet 

 

 Kiinteistö Oy Rentolankartano 

 Vimpelin Lämpö Oy 
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 Vimpelin keskuskiinteistöt Oy 

 

Lautakunnan arviointi tavoitteiden toteutumisesta perustuu vuoden 2016 talousarvioon, 

tilinpäätökseen ja erityisen kuntajakoselvittäjän HT Eero Laesterän raporttiin. 

 

Omistajapolitiikka on kuntakonsernin johtamisväline. Omistajapolitiikan osa-alueita ovat 

omistajastrategia ja konserniohjaus. Konserniohjauksella kuntakonsernin johto pyrkii 

toimintayksikköjen tehokkaaseen ja tulokselliseen ohjaukseen. 

 

Koy Rentolankartanon (Kunnan omistusosuus  100%) tavoitteena oli positiivinen tulos, 

käyttöaste 100%, vuokrasaatavien seuranta tiukemmaksi, kuntotarkastusten tulosten 

toteutuminen budjetin rajoissa. Yhtiö voi realisoida harkintansa mukaan omistamiaan 

asuntoja ja yhtiön tervehdyttämisohjelman toteuttaminen. 

 

Tavoitteet ovat  pääosin toteutuneet. 

 

Laesterän raportin mukaan kunnan antolainasaamiset ovat noin 600 000 euroa ja 

takausvastuut yli 2 miljoonaa euroa. Lisäksi  kunnalla on yli 100 000 mutta alle 200 000 

euron erääntynyt saatavana yhtiöstä. Tämänkaltainen riski ei realisoidu koskaan täysin 

negatiivisesti. 

 

Vimpelin lämpö Oy (Kunnan omistusosuus 70,8%) Tavoitteen ollut lämmön myynnin 

kasvattaminen resurssien mukaan toteutui. Osinkotuottoja omistajille; ei toteutunut. 

 

Vimpelin keskuskiinteistöt Oy (Kunnan omistusosuus 59,2%) Yhtiölle asetetut tavoitteet 

käyttöaste 100%; toteutui,  tilikauden tulos positiivinen; toteutui, osakkeiden myynti; ei 

toteutunut.  

 

Asunto Oy Kotipiha (Kunnan omistusosuus 100%) Yhtiö siirtyi kunnan omistukseen vasta 

15.12.2015, joten tavoitteiden asettelua ei ollut talousarviossa vuodelle 2016. 

 

Olisiko jatkossa mahdollista saada kunnan isoimmista konserniyhtiöistä keskeiset 

tilinpäätöstiedot ja suppea toimintakertomus Vimpelin tilinpäätös ja toimintakertomukseen? 

 

YHTEENVETO 

Vuonna 2016 Vimpelin kunta teki erittäin hyvän tuloksen, joka oli edellisvuoteen nähden 85 

tuhatta euroa parempi. Huomioitavaa on, että vuonna 2016 omaisuutta ei myyty, kuten 

edellisenä vuonna, jolloin sitä myytiin nettomääräisesti 259 290 eurolla. Todellisuudessa 

tulos parani vuodesta 2015 n. 344 tuhannella eurolla. 
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Kunnan vuosikate oli 2,351 miljoonaa euroa. Kriisikunnan kriteerien määrä vanhan 

kuntalain mukaan pysyi edellisen vuoden tasolla. Nykyisen kuntalain mukaan 

kuntakonsernikriteereitä on neljä kappaletta, joista Vimpelin kunta täyttää kaksi. Taseeseen 

kertyneen alijäämän määrä pieneni 234,89 euroon per asukas (Kuntakonsernialijäämä 

oli 140 euroa per asukas). Huomioitavaa on, että näin nopea talouden tervehtyminen on 

ylittänyt kaikki asiantuntijoitten arviot. Tarkastuslautakunta pitää edelleen tärkeänä, 

että kuntakonserni jatkaa taloudentasapainottamista ja menojen kriittistä tarkastelua. 

 

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on pienentynyt n. 1,48 miljoonalla eurolla ollen 2016 

tilinpäätöksen mukaan n. 711 tuhatta euroa. Huomioitavaa on, että kuntakonsernin alijäämä 

on tätäkin pienempi n. 422 tuhatta euroa. Kunnan alijäämä on edelleen korkea. Mikäli talous 

vuonna 2017 pysyy samansuuntaisena kuntatalous tasapainottuu ennakoitua nopeammin.  

 

Vuonna 2012 kunta tuotti alijäämää ilman harkinnanvaraista avustusta 2,075 miljoonaa 

euroa. Vuoden 2016 tulos oli 1,483 miljoonaa euroa, joten edellisen valtuuskauden 

viimeisen vuoden ja nykyisen valtuustokauden viimeisen vuoden tuloksen erotus on 3,558 

miljoonaa euroa parempi. 

 

Erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminnan aikana 

vuodesta 2009 vuoteen 2016 1,497 miljoonaa euroa. Perusturvan oman toiminnan menot 

vuodesta 2009 vuoteen 2014 nousivat n. 760 tuhatta euroa. Perusturvan vuonna 2014 tehdyn 

rakenneuudistuksen jälkeen vuodesta 2009 vuoteen 2016 nousua on 271 tuhatta euroa. 

Vimpelin ajautuminen kriisikunnaksi vuonna 2013 johtui liian korkeista 

toimintamenoista.   

 

Sivistys-, teknisen ja perusturvan osalta on edelleen saatavissa selkeitä kustannussäästöjä 

jotka tuovat  pitkäjänteistä uskottavuutta Vimpelin kunnan taloudenpitoon. 

 

Yhteisten ja omien lautakuntien kustannuksia tulee tarkkailla edelleen aktiivisesti ja tarpeen 

vaatiessa vaadittava päivitettäväksi. 

 

Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto edellyttää kunnanhallituksen ja lautakuntien 

käsittelevän arviointikertomuksen lokakuu 2017 loppuun mennessä ja antavan selvityksen 

arviointikertomuksessa esitettävien havaintojen johdosta mahdollisesti suoritettavista 

toimenpiteistä edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

 

Tarkastuslautakunta kiittää virkamiesjohtoa, kunnanhallitusta, yhteislautakuntia ja 

kunnan työntekijöitä tehokkaasta toiminnasta. 
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Vimpelissä 24.5.2017 

 

 

 

Harri Hänninen pj.   Matti Lehto vpj. 

 

 

Marjo Kivipelto jäsen  Veijo Jukkala jäsen 

 

    

Susanna Moskajärvi jäsen 


