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NAKKILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUS

1. Tarkastuslautakunnan tehtävät, kokoonpano ja toimintamuodot

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisieltava valtuuston päätettävät
hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston aset-
tamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kun[akonsernissa toteutuneet ja onko
toiminta järjestetty tuloksettiseUa ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslau-
takunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä
voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta
alijäämää.

Toimintakertomuksen, tiUnpäätösasiakirjojen, tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien
selvitysten, päätöksenteon ja muulla tavoin tapahtuneen toiminnan seuraamisen perus-
teella tarkastuslautakunta arvioi toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista kun-
nassa ja kuntakonsernissa sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Kunnanvaltuusto on kaudelle 2017- 2021 valinnut seuraavan tarkastuslautakunnan

jäsen
Kauko Tuliniemi, puheenjohtaja
Annaleena Unkuri, varapuheenjohtaja
Maija Pietilä
Virpi Mikola
Erik Sallinen

varahenkilö
Riitta Anttila
Karri Bogdanoff
Jarkko Haasanen
Jarno Ektund
Anne-Mari Viinamaki

Kunnan lakisääteisen tilintarkastuksen on suorittanut tilintarkastusyhteisö 600 Audiator
Oy vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Aino Lepistö ja avustavana tarkastajana Leena
Ahonen.

Tarkastuslautakunta on kokouksissaan käsitellyt kuntalain ja tarkastussäännön edellyttä-
miä asioita tilivuodelta 2018 erikseen hyväksytyn arviointisuunnitelman ja kokousaikatau-
lun mukaisesti.

Tarkastuslautakunta on pitänyt seitsemän tilivuoteen kohdistunutta kokousta ja kokouk-
sissa johtavilta viranhaltijoitta on saatu selvityksiä kunnan toiminnan ja talouden tavoit-
teiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunnan painopistealueina vuonna 2018 olivat
sivistystoimen tehtäväalueet.



2. Tavoitteiden toteutumisen arviointi
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoi tteet

Investoinnit
Investointimenoihin oli talousarviossa varattu yhteensä 6 milj. euroa, joista toteutui 5,7
milj. euroa. Isoin investointihanke oli liikuntakeskuksen rakentaminen.

Rah oi tus la sk elman  t unn us lu ku to iminn an  ja  i nv est oint ien  r aha vi rr an ke rt ymä  5  v uod el ta
on v uonn a 2 018 2,6  mil j. euro a n egat iiv inen  ja  vuo nna  201 7 0 ,6 milj . eu roa  neg ati ivin en.
Neg at ii vi ne n ar vo  i lmais ee  s en , et tä  men oja j ou du ta an  k at ta ma an  jo ko  o le ma ss a olev ia
kassa varo ja v ähen tämä llä t ai o ttamalla  lis ää la inaa . Tu nnus luku  ei s aisi  muo dost ua p ysy-
västi n egatiiv iseksi.

Koko kuntaa koskevat taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2018 muutetussa talousarviossa vuosikate oli arvioitu + 909.412 euroksi ja tilikau-
den alijäämä 320.521 euroksi. Tilinpäätöksessä vuosikate on + 2,0 milj. euroa ja tilikauden
ylijäämä 0,9 milj. euroa.
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Kunnan talouden kehitystä tunnuslukujen avulla:
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Tunnusluvuista vuosikate ja kertynyt ylijäämä ovat parantuneet vuodesta 2017.
Liikuntakeskuksen rakentamiseen otetut lainat vaikuttavat lainamaarän lisäksi myös
omavaraisuusasteeseen ja suhteelliseen velkaantuneisuuteen heikentävästi. Suhteellinen
velkaantuneisuus on vielä hyvä, kun se on a0e 50 %. Omavaraisuusasteen tavoitetasona
pidetään 70 %:a eikä sen pitäisi laskea alle 50 %:n.

Painopiste alue ena olle en siv istystoime n toiminnalliste n tavoitte iden toteutumine n

Varhaiskasvatuksessa hoitolapsie n määrä on pysynyt v uode n 2017 tasolla , hoitopäivien
määrä on kasvanut 1807 hoitopaiv ällä . Hoitoon pääsyaikatav oitte ena ollut kaksi v iikkoa on

tote utunut osittain . Päiv äkodin ja ryhmäperhe päiväkodin täyttöaste  100 % on tote utunut.
Asiakastyy t yv äisyyskyselyä ei ole  te hty. Varhaiskasv atukse n budjetti on toteutunut 99,9
prosenttisesti.

Perusopetuksen oppilasmäärä on pudonnut 45.5 oppilaalla vuodesta 2014. Arvioinnit
vaikuttavuudesta ja palvelujen laadusta on tehty keväältä 2018. Lukion osalta hakijamäära
laski vuoden 2017 hakijamaarästä eli tavoitetta ei saavutettu.

Ka n s a l ai s op i s t o n t a v o i t e  r i i  t t ä v ä s t ä  t a r j o n n a s t a ,  v ä h i n t ä ä n 1 9 0 0  h / v , t o t e u t u i . K i r j a s t o n

aukioloajat lisääntyivät, kun siirryttiin Satakunnan seutukirjastoon. Lainamäärä per
asukas laski 15,33 lainasta 13,7 lainaan, kirjastokäyntien määrä kasvoi 3018 käyneillä.

Kulttuuritapahtumien määrä on pysynyt aiempien vuosien tasolla, 16-18 tapahtumaa per
vuosi. Liikuntatoimen tavoitteet: ikäihmisille suunnattuja ryhmäliikuntatunteja vähintään
kaksi ryhmää, ryhmissä ammattitaitoiset ohjaajat, liikuntapaikat kunnossa ja
tiikuntatilojen käyttöaste 80 %, ovat toteutuneet. Nuorisotoimen osalta nuorisotilan
aukioloajat ovat säilyneet samoina ja kävijämäärät ovat pysyneet entisellä tasolla.

3. Kuntakonserni
Toimintakertomus sisältää selonteot konsernin toiminnan ohjauksesta, olennaiset konser-
nia koskevat tapahtumat ja selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä sekä konsernilas-
ketmat ja tunnusluvut. Konsernin omavaraisuusasteon 42,8 % (v. 2017 47,9 %), lainakanta
31.12. 2.269 euroa per asukas (v.2017 1. 525 euroa per asukas).

4. Yhteenveto

Tarkastuslautakunta arvioi, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat pääosin
saavutettu. Erikoissairaanhoidon osalta tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana sitä,
että kustannukset ovat nousseet 7,8 %.

Tarkastuslautakunta arvioi, että vuoden 2018 aikana Nakkila on ollut positiivisesti esillä
mm. strategia #Nakkilastoori on valmistunut uudella laajasti vuorovaikutteisella tavalla,
uudet nettisivut on julkaistu ja somenäkyvyys on ollut aktiivista.



Erityisen tyytyväinen tarkastuslautakunta on uuden liikuntakeskuksen rakentamisprojektin
läpivientiin ja lopputulokseen. Uudella liikuntakeskuksella on tärkeä merkitys kuntalaisten
hyvinvointiin.

Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä, että Nakkilan yhteinen visio Nakkila on paras
paikka työ ja perhe-elämän yhdistämiseen" johdetaan konkreettisiin tavoitteisiin ja
toimenpiteisiin kunnan taloussuunnittelussa.

Tarkastuslautakunta on suorittanut lakisääteisen arviointitehtävansä ja jättää tämän vuo
den 2018 arviointikertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Nakkilassa 9. toukokuuta 2019
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