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1 TARKASTUSLAUTAKUNTA 

 

Ruokolahden kunnanvaltuuston valitsema tarkastuslautakunta on toteuttanut kuntalain 121 §:n 

mukaista tehtävää.  

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 

1) Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja 
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla; 

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

4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 

5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa 
ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 

6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä 
arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 

 

Sidonnaisuuksista ilmoittamista koskeva 84 § on astunut voimaan 1.6.2017 alkaen. 

Sidonnaisuusrekisteri on laadittu ja viety valtuustolle tiedoksi 2017. Sidonnaisuusrekisterin 

päivittäminen tehtiin vuonna 2019. 

Tarkastuslautakuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet ja varajäsenet: 

Jäsen Varajäsen 

Juhani Liimatta (pj.) Osmo Ravattinen 

Jorma Hanhisalo Petri Ronkonen 

Sonja Hämäläinen Pertti Saukkonen 

Toivo Launiainen Maritta Korhonen 

Helena Liukka Anja Ruotsalainen 

 

Puheenjohtajaksi valtuusto on valinnut Juhani Liimatan ja varapuheenjohtajaksi Jorma Hanhisalon. 

Lautakunnan kokouksissa on toiminut sihteerinä ja avustanut arviointikertomuksen laadinnassa 

Ulla-Maija Tuomela. 

Tarkastuslautakunta laati koko toimikaudekseen tarkastussuunnitelman ja vuosittaisen 

työohjelman, jonka mukaan tarkastustyötä on toteutettu. 

Lautakunta on kokoontunut toimikauden aikana 6 kertaa varsinaisiin kokouksiin, joissa on kuultu 

selvityksiä toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.  
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2 YHTEENVETO 

 

Ruokolahden kunnan vuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Kunnan 

taloudellinen tulos on ollut vuodelta 2020 erinomainen ylijäämän ollessa peräti 2.115.492,51 euroa.  

Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoitteiden esittämistapa on ollut selkeä.  

Kunnan toiminnallisten tavoitteiden osalta on tehty toteutumisen arviointi, jossa on käytetty 

seuraavanlaista arviointikriteeristöä: 

 

Arvioinnin perusteella on voitu todeta kunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutuneen seuraavasti: 

 

Tarkastuslautakunta toteaa, että edelleen toiminnallisiin tavoitteisiin on syytä kiinnittää huomiota. 

Erityisesti tavoitteet, jotka eivät ole toteutuneet tai eivät ole arvioitavissa on käytävä läpi ja 

varmistettava tavoitteiden oikeellisuus. 

Tarkastuslautakunta kiittää tulosalueiden viranhaltijoita osallistumisesta arviointiselvitysten 

valmisteluun ja toteutukseen. Kiitämme myös luottamushenkilöitä, kunnanjohtoa, tilintarkastajia ja 

virkamiehiä hyvästä yhteistyöstä vuodelta 2020.  

 

 

  

toteutunut

toteutunut osittain

ei toteutunut

ei voida arvioida

Tulosalue
yhteensä 

tavoitteet
Tot. %

KUNNANHALLITUS 2 1 3 0

MUUT HYVINVOINTIPALVELUT 1 1 1 3 33

RUOKAPALVELU 1 1 100
VARHAISKASVATUS 3 1 4 75
PERUSOPETUS 3 2 5 60
TEKNISET PALVELUT 4 4 100
KIINTEISTÖ- JA YHDYSKUNTAHUOLTO 3 1 4 75
KAUKOLÄMPÖLAITOS 1 1 2 50
MAAKAASULAITOS 2 2 100
VESIHUOLTOLAITOS 1 1 100
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3 TALOUSARVIO 2020 

Talousarviorakenne 

Ruokolahden kunnan talousarvio muodostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta, investointiosasta 

ja rahoituslaskelmasta. Talousarvion jakautuminen tuloslaskelmaosaan (käyttötalous) sekä 

rahoitusosaan (investoinnit ja lainat) todetaan kuntalaissa.   

Talousarvion sitovuus  

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja 

talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 

Kuntalain mukaan talousarvioon otetaan toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat. 

Määräraha on valtuuston toimielimelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu 

valtuutus varojen käyttämiseen. 

Tavoitteet ovat osa talousarviota, jota kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava.  

Lähtökohtaisesti kaikki valtuuston talousarviossa asettamat tavoitteet ovat sitovia siten, että ne on 

tarkoitettu toteutettavaksi. Toiminnan ja talouden yhteen kytkennän korostamisesta seuraa, että 

määrärahan tai tuloarvioiden muutosten vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin selvitetään. Jos 

tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneiden muutosten takia, on 

valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset. 

 

 

 

 

 

 

   

  

Ruokolahden talousarviossa 2020 toiminnalliset tavoitteet ovat selkeästi havaittavissa 

ja tavoitteille on määritelty pääsääntöisesti mittarit ja tavoitetasot. Tavoitteiden 

esittämistapa on yhteismitallistettu toimialojen kesken ja tuo täten luettavuutta lisää 

toiminnallisten tavoitteiden osalta. Talousarvioon on tehty muutoksia toiminnallisiin 

tavoitteisiin 14.12.2020 muiden hyvinvointipalveluiden osalta. 
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4 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN 

TOTEUTUMINEN 2020 

Seuraavana on käsitelty tulosalueittain talousarvioon sisältyviä toiminnallisia tavoitteita ja näistä 

annettuja selvityksiä toimintakertomuksessa 2020.  

 

 

Vuoden 2017 tavoite 

 

Toiminnallisten tavoitteiden arviointi on tehty seuraavana taulukkomuotoisena. 

4.1 HALLINTO-OSASTO 

 

4.2 MUUT HYVINVOINTIPALVELUT 

 

Sitova tavoite Mittari Tavoitetaso Raportoitu tulos 2020
Tarkastuslautakunnan 

arvio

Vaittilan uuden 

asuinalueen 

kaavoittaminen 

Vuoden 2020 loppuun 

mennessä

Kaavoitus valmis ja tonttien 

ennakkomarkkinointi tehty

Vaittilan kaavoitus saatiin valmiiksi ja 

ennakkomarkkinointi aloitetaan 

kesällä 2021. 

Tavoite ei ole täysin 

toteutunut.

Asianhallintajär-

jestelmän päivittä-

minen

Vuoden 2020 loppuun 

mennessä 

Uusi järjestelmäversio 

tiedonohjaussuunnitelmineen 

käytössä kaikilla toimialoilla 

Päivittäminen aloitettiin ja uusi 

Dynasty10 järjestelmä otetiin 

käyttöön 

maaliskuussa 2021.

Tavoite ei ole toteutunut 

suunnitelman mukaan, 

kun käyttöönotto ollut 

2021.

Henkilöstön työkyvyn 

ja työhyvinvoinnin 

ylläpitäminen

Sairaus-poissaolopäivät 

Työkyky- ja työhyvinvointi-

indeksi

Sairauspoissaolojen 

väheneminen 10 %:lla vuoden 

2019 tasosta

Työkyky- ja työhyvinvointi-

indeksien arvo 8

Sairauspoissaolopäivät suhteessa 2019 

vuoden tasoon kasvoivat, yli puolen 

vuoden sairauspoissaoloja oli kaksi 

kappaleita, joita ei ollut yhtään 

vuonna 2019.

Työkykyindeksin arvo oli 8 ja 

työhyvinvointi-indeksin arvo 7,8

Tavoite ei ole toteutunut 

vaan sairaspoissaolot 

ovat kasvaneet. 

Työkykyindeksi toteutui 

suunnitellusti, mutta 

työhyvinvointi-indeksi 

puolestaan jäi hieman 

tavoitetta 

alhaisemmaksi.

Sitova tavoite Mittari Tavoitetaso Raportoitu tulos 2020
Tarkastuslautakunnan 

arvio

Kansalaisopisto 

edistää aktiivista 

kansalaisuutta ja 

kuntalaisten 

hyvinvointia. 

Opiskelijamäärä 

toimintavuoden aikana 

vrt. 2018–2019

Opiskelijamäärä pysyy 

ennallaan tai nousee

Ei toteutunut korona-aikana: 

684 -> 643 opiskelijaa 

Tavoite ei ole toteutunut. 

Korona on vaikuttanut 

merkittävästi 

toteutumaan.

Kirjastopalveluiden 

määrä ja laatu on 

kuntalaisten kan-

nalta riittävä 

Kirjaston lainausmäärät 

Kirjaston kävijämäärät

Lainausmäärät pysyvät 

samantasoisina 

Kävijämäärät pysyvät 

samassa tasossa tai kohoavat 

Ei toteutunut: 

Laskua lainoissa 11,68 % 

Laskua kävijämäärässä 17,84 %,  

Covid-19 

Tavoite ei ole toteutunut. 

Korona on vaikuttanut 

merkittävästi 

toteutumaan.

Nuorisotilojen 

käyttöasteen 

lisääminen

Kävijämäärät, 

asiakaspalaute

Vakinaistaa kolme 

nuorisoiltaa viikossa 

Toteutui:

Lisäksi varhaisnuorten iltojen määrää 

lisättiin kahdesta kolmeen iltaan 

viikossa.

Kävijämäärät yhteensä ka 22,4 

hlö/ilta

Tavoite on toteutunut.

Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2020 tilinpäätökseen on esitetty 

yhteneväisellä tavalla eri yksiköiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. 

Esittämistapa on myös yhteneväinen talousarvion 2020 tavoitteiden kanssa.  
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4.3 RUOKAPALVELU 

 

4.4 VARHAISKASVATUS 

 

4.5 PERUSOPETUS 

 

Sitova tavoite Mittari Tavoitetaso Raportoitu tulos 2020
Tarkastuslautakunnan 

arvio

Asiakastyytyväisyys-

kysely

Kyselyn tulokset: 

tavoitetaso 3

Toteutetaan kysely 2020 Toteutui maalis-huhtikuussa 2020: 

Tyytyväisyys asteikolla 

1–4, tulos oli 3,77

Tavoite toteutui.

Sitova tavoite Mittari Tavoitetaso Raportoitu tulos 2020
Tarkastuslautakunnan 

arvio

Arvioinnin 

kehittäminen

Arvioinnin vuosikellon 

tekeminen käyttöön 

1.8.2020.

Säännönmukainen arviointi. Totetui: Arvioinnin vuosikello laadittu 

ja sitä toteutetaan. Lapsen vasun ja 

ryhmävasun arviointi Daisy-

järjestelmään.

Tavoite on toteutunut.

Asiakaspalautekyselyn 

toteuttaminen

Toteutus 1krt/vuosi Laadun parantaminen 

asiakaspalautteen 

perusteella

Toteutui: 1.2021/ 

Hpltk 2.2.2021 §14, aiheena 

tiedottaminen

-	- vastaajien määrä 57

-	- 93 % tiedottaminen riittävää

-	- 47 % korona-ajan tiedottaminen 

hyvää, 44 % erittäin hyvää

-	-32 % koronatoimissa onnistuttu 

hyvin, 56 % erittäin hyvin

Tavoite on toteutunut.

Päiväkotipaikat 

täynnä

Täyttöasteprosentti, 

seuranta 

kolmannesvuosittain

Täyttöaste vaihtelee 80–110 

% välillä

Toteutui: 31.12.2020

- päiväkoti 97,8 % 

-	perhepäivähoito 100 % 

Tavoite on toteutunut.

Hoitopäivän hinnan 

aleneminen

Lapsikohtainen 

hoitopäivän hinta/ 

tilinpäätös

Lapsikohtainen hoitopäivän 

hinta/ tilinpäätös

Ei toteutunut:

-	pandemian johdosta lasten 

toteutuneet hoitopäivät laskivat 

merkittävästi

-	vastaavasti vaikutti korottavasti 

hoitopäivän yksikköhintaan, 109,92 

€/pv

Tavoite ei ole toteutunut.

Sitova tavoite Mittari Tavoitetaso Raportoitu tulos 2020
Tarkastuslautakunnan 

arvio

Perusopetus on 

laadukasta 

Perusopetuksen 

laatukriteerit (OPH)

Asiakaspalautekysely 

vuosittain

Perusopetuksen 

laatukriteereitä noudatetaan

Toteutui:

19 eri arviointikohdan 3 708 

vastauksesta ainoastaan 18 (0,49 %) 

täysin eri mieltä

Tavoite on toteutunut.

Perusopetus on 

kustannustehokasta 

Oppilaskohtaiset 

kustannukset ovat 

valtakunnan keski-tasossa 

(suhteessa samankokoisiin 

kuntiin)

Oppilaskohtaiset 

kustannukset euroa/oppilas

Tietoa ei ole vielä saatavilla. Tavoitteen toteutumista 

ei voida arvioida.

Kaikki perusopetuksen 

päättävät nuoret 

saavat 

päättötodistuksen ja 

jatko-opintopaikan 

Jatko-opiskelupaikan 

saaneiden oppilai-den 

lukumäärä

100 % opiskelupaikka Toteutui:

Kaikki oppilaat saivat jatko-

opiskelupaikan.

Tavoite on toteutunut.

Oppilaiden 

hyvinvoinnin ja 

kouluviihtyvyyden 

lisääminen 

Koulun hyvinvointi-profiili 

/

Opetushallitus

Valtakunnallista keskitasoa 

parempi

Koulun hyvinvointi-profiili oli tauolla 

koronakevään myötä.

Tavoitteen toteutumista 

ei voida arvioida. 

Esi- ja alkuopetuksen 

yhteistyön 

kehittäminen

Yhteisen vuosikellon 

rakentaminen joustavalle 

oppimisen polulle

Tuen ja ohjauksen riittävyys 

nivelvaiheessa

Toteutui: Syksyllä 2020 otettu jo 

käyttöön toimintamalleja / esim. 

esiopettajien mukana olo 

ensimmäisellä kouluviikolla ja 

yhteinen kouluttautuminen.

Tavoite on toteutunut.
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4.6 TEKNISET PALVELUT 

 

4.7 KIINTEISTÖ- JA YHDYSKUNTAPALVELUT 

 

 

 

 

 

Sitova tavoite Mittari Tavoitetaso Raportoitu tulos 2020
Tarkastuslautakunnan 

arvio

Ruokolahti on hyvä 

paikka asua 

Keskustaajaman 

asemakaava-alueen 

rakennetarkastelut ovat 

valmiit. 

Keskustaajaman 

asemakaavatarkastelu ja 

ajantasaistaminen 

aloitetaan. 

Toteutunut. Keskustaajaman 

asemakaava-alueen 

rakennetarkastelut valmistuivat 

Virastotalon alueelta ja 

Vaittilanrannan alueelta.  

 

Lisäksi Vaittilanrannan uusi 

asemakaava valmistui ja sai 

lainvoimaisuuden. 

Tavoite on toteutunut.

Toimivat palvelut 

kuntalaisille 

Kaikki rakennusluvat voi 

jättää sähköisesti lupa-

piste.fi kautta 

Sähköistä asiointia 

kehitetään 

henkilökohtaisen palvelun 

lisäksi 

Toteutunut. Kaikki rakennusluvat 

voidaan jättää sähköisesti lupapiste.fi 

kautta 

Tavoite on toteutunut

Ruokolahdella on 

hyvä yrittää 

Puntalan 

teollisuusalueelle 

valmistellaan 2 

luovutettavaa tonttia

Teollisuustontteja 

on tarjolla 

Toteutunut. Puntalan 

teollisuusalueella on valmisteltu 

tontteja luovutettavaksi metsä- ja 

maantasaustöillä. 

Tavoite on toteutunut.

Taloutemme on 

tasapainossa 

Taksojen tarkistukset Kunnallisten palvelujen 

maksut ovat palveluja 

vastaavat 

Toteutunut, Vesitaksoja  tarkistettu 

kustannustasoa vastaaviksi. 

Tavoite on toteutunut.

Sitova tavoite Mittari Tavoitetaso Raportoitu tulos 2020
Tarkastuslautakunnan 

arvio
Ruokolahti on 

hyvä paikka asua

Valmistuneen 

liikenneturvallisuussuunni

telman mukaisten 

kohteiden toteuttaminen, 

koulun alue 40 %. 

Liikenneturvallisuus uusien 

toimipisteiden ympäristössä 

paranee. 

Toteutunut. Koulun alueen 

liikennejärjestelyjen toteuttamisesta 

valmistui 50 % vuonna 2020. 

Tavoite on toteutunut.

Toimivat palvelut 

kuntalaisille 

Asiakaspalautteiden 

määrän seuranta 

Leikkipaikat, liikunta-alueet 

ja tori 

palvelevat kuntalaisia 

Asiakaspalautteita otettiin vastaan, 

niihin vastattiin ja reagoitiin 

asioiden vaatimalla tavalla. 

Tavoite on toteutunut.

Hallitsemme 

aktiivisesti 

omaisuuttamme 

Kiinteistöstrategia 

päivitetään 

Toiminnan kannalta 

tarpeettomat kiinteistöt 

myydään tai puretaan 

Kunnan palvelut sijoittuvat 

tarkoituksenmukaisiin tiloihin 

Toteutunut. Tehtyjen toimintojen 

keskittämisen johdosta tehtiin 

purkamisen valmistelu kiinteistölle 

osoitteessa Rasilantie 67A.  

 

Loppujen tarpeettomien kiinteistöjen 

myyntiä jatkettiin. 

 

Kiinteistöstrategian päivitys siirrettiin 

toiminnallisista muutoksista johtuen 

vuodelle 2021. 

Tavoitteet ovat 

toteutuneet lukuun 

ottamatta 

kiinteistöstrategian 

päivitystä.

Taloutemme on 

tasapainossa 

Huonokuntoisimpia 

katuosuuksia korjataan. 

Korjausvelka ei kasva Toteutunut. Suunnitelman mukaisesti 

Metsola alueen vaihe 2. 

kunnallistekniikka ja kadut on 

saneerattu vuonna 2020. 

Tavoite on toteutunut.
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4.8 KAUKOLÄMPÖLAITOS 

 

4.9 MAAKAASULAITOS 

 

4.10 VESIHUOLTOLAITOS 

 

 

4.11 KONSERNIYHTIÖIDEN TAVOITTEET 
 

Talousarviossa 2020 on asetettu tavoitteita Ruokolahden Vuokratalot Oy:lle. 

Toimintakertomuksessa annetun selvityksen mukaan yhtiön tavoitteet ovat toteutuneet. 

Talousarviossa on asetettu tavoite, että laskennallinen vuokratappio (= tyhjät asunnot, aikaviive 

vuokrauksessa, huoneisto-remonttijaksot ja muut jälkiperinnän vuokratappiot) olisi enintään 7 % 

maksimaalisesta vuokratuotosta. Tästä ei ole suoraan annettu toteutumatietoa tilinpäätöksessä. 

Tilinpäätöksen mukaan vuoden 2020 aikana Vuokratalojen asukkaat pääsivät vastaamaan 

asukaskyselyyn, jolla kartoitettiin toiminnan ja palvelun tasoa sekä laatua. Seurantakysely 

toteutetaan vuoden 2021 aikana. Vuonna 2020 toteutetun kyselyn tuloksista ei ole kerrottu 

tilinpäätöksessä tarkemmin. 

 

Sitova tavoite Mittari Tavoitetaso Raportoitu tulos 2020
Tarkastuslautakunnan 

arvio

Toimivat palvelut 

kuntalaisille 

Häiriötunteja 5 

h/a 

Kaukolämmön piirissä oleville 

asukkaille turvataan 

lämpöpalvelut. 

Toteutunut, häiriöt  

0 h/a 

Tavoite on toteutunut.

Taloutemme on 

tasapainossa 

Irtautuneita kiinteistöjä 

on korkeintaan 2 

Kaukolämpö on edelleen 

vaihtoehto talojen 

lämmityksessä 

Vuonna 2020 irtautui neljä kiinteistöä Tavoite ei ole toteutunut.

Sitova tavoite Mittari Tavoite Raportoitu tulos 2020
Tarkastuslautakunnan 

arvio

Ruokolahdella on hyvä 

yrittää

Tuotteen hyvistä 

ominaisuuksista jaetaan 

tietoa yrityksille.

Maakaasua toimitetaan 

yrityksille prosessikäyttöön

Toteutui. Informoitiin maakaasun 

markkinoiden avautumisesta vuoden 

2020 alussa, millä on ollut selvä 

energian hintaan alentava vaikutus. 

Myös biokaasua on tulevaisuudessa 

verkossa saatavilla.

Tavoite on toteutunut.

Taloutemme on 

tasapainossa 

Toimitushäiriöitä ei 

esiinny ja tuotantokulut 

eivät kasva

Maakaasu on kilpailukykyinen 

tuotantokaasu ja 

lämmityspolttoaine

Toteutui. Maakaasun toiminnassa ei 

esiintynyt häiriöitä.

Maakaasun hankintahinta kääntyi 

laskuun vuoden 2020 alussa 

vapautuneiden kaasumarkkinoiden 

johdosta.

Tavoite on toteutunut.

Sitova tavoite Mittari Tavoite Raportoitu tulos 2020
Tarkastuslautakunnan 

arvio

Toimivat palvelut 

kuntalaisille 

Selvitys vesiosuuskuntien 

liittämiseksi osaksi 

kunnan vesihuoltolaitosta 

valmistuu päätettäväksi.

Vesihuollon toi-

mintavarmuuden lisääminen

Toteutui. Vesiosuuskuntien 

konsulttityö valmistui alkuvuonna 

2020 ja saatiin päätettäväksi 

lautakuntaan loppuvuodesta 2020.

Tavoite on toteutunut.
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5 TALOUS 

Kunnan 2020 tilinpäätös oli positiivinen. Toimintakate toteutui 01,1 M€ talousarviota paremmin. 

Vuoden 2020 vuosikatteella 3,9 M€ pystyttiin kattamaan suunnitelman mukaiset poistot ja 

arvonalentumiset. Tilikaudelta kertyi ylijäämää 2,1 M€. Vuonna 2020 kirjattiin pakollinen varaus 

Eksoten alijäämiin yhteensä 1,1 M€. 

Kunnan vuosikatteen kehitystä vuodesta 1989 on kuvattu seuraavassa kuvassa. Lisäksi kuvaan on 

huomioitu valtuuston vahvistaman talousarvion 2021-2023 arviot vuosikatteesta.  Vuosikatetta 

kuvaa musta viiva ja, poistojen osuutta vihreä katkoviiva ja investointeja sininen viiva.  

 

Tasapainoisessa taloudessa vuosikate riittää poistojen kattamiseen. Rahoitustarpeeseen vaikuttaa 

lisäksi investointien määrä ja mikäli vuosikate ei kata investointeja, syntyy pääsääntöisesti tarve 

lainarahoitukseen. Kuvassa erityisen selvästi erottuvat 2000-luvun alun koivukeskus-investointi sekä 

Kirkonkylän kouluinvestointi 2016-2018.  
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Kunnan kertynyt ylijäämä taseessa on ollut 31.12.2020 yhteensä 10,6 M€. Kertynyt ylijäämä 

asukasta kohden on kertynyt seuraavasti: 

 

Taloussuunnittelukaudella on arvioitu kertyneen ylijäämän laskevan. Alijäämää on arvioitu syntyvän 

vuosina 2021-2023. Tarkastuslautakunta toteaa kunnan talouden olevan tällä hetkellä hyvällä 

tasolla. Kunnan lainakanta tuo epävarmuustekijöitä korkoriskin osalta, vaikkakin kunnalla on 

korkoriskiin varauduttu koronvaihtosopimuksen avulla. Lisäksi kunnan rakennuskanta ja sen 

jatkokäyttö aiheuttaa mahdollisia riskitekijöitä talouden osalta.   
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6 ALLEKIRJOITUKSET 

 

Ruokolahdella 6. toukokuuta 2021 

 

 

Juhani Liimatta   Jorma Hanhisalo 
puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 
 
 
 
Sonja Hämäläinen   Toivo Launiainen 
jäsen    jäsen 
 
 
 
Anja Ruotsalainen 
varajäsen 

 


