NOUSIAISTEN KUNTA
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021
Tarkastuslautakunnan tehtävät, kokoonpano ja työskentely
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
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Tarkastuslautakunnan jäsenet eivät ole olleet mukana arvioinnin laatimisessa niiden toimialojen
osalta, joiden lautakunnissa ovat olleet mukana.
Kunnan tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Vastuunalaisena
tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Sari Isaksson. Vastuunalainen tilintarkastaja on hoitanut
myös tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät.
Lautakunta on arviointitehtävän suorittamiseksi tutustunut kunnanhallituksen ja lautakuntien
pöytäkirjoihin sekä tilinpäätökseen. Lisäksi lautakunta on kuullut kokouksissaan kunnan johtavia
viranhaltijoita ja työntekijöitä. Lautakunnan aloittaessa on laadittu koko toimikauden kattava
arviointisuunnitelma vuosille 2021 - 2024. Vuoden 2021 arvioimiseksi lautakunta laati
vuosityöohjelman.
Tarkastuslautakunta on valinnut ensimmäisen vuoden 2021 arvioinnin painopistealueeksi
sivistystoimen. Arviointikäyntejä lautakunta teki koulu- ja päiväkotikiinteistöihin sekä kunnan
liikuntapaikkoihin.

Asukasmäärän kehitys Nousiaisissa
Asukasmäärä 31.12.2021 oli 4.688 asukasta, lukumäärä laski edellisvuodesta 6 henkilöllä. Vuonna
2020 asukasmäärä laski 18 henkilöllä.
Tilinpäätösvuoden 2021 aikana myytiin kymmenen omakotitalotonttia, kun tavoitetaso oli neljä
myytyä tonttia vuodessa. Yritystontteja luovutettiin kaksi.
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Tonttien myynti onnistui hienosti ja ylitti odotukset. Erilaisia asumismuotoja sekä vuokraasumista tulee edistää ja näihin liittyviä hankkeita tulee viedä eteenpäin.
Kunnan näkyvyyttä internetissä pitää kehittää monipuolisesti. Liikuntatoimi on hyvin esillä,
mutta esimerkiksi koulut ja varhaiskasvatus melko heikosti.

Arvio valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutumisesta
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tarkastuslautakunta arvioi pääosin sen mukaan, miten
toimintakertomuksessa on esitetty tavoitteiden toteutuneen. Arvioinnin tekemiseksi on myös
kuultu kunnan viranhaltijoita ja tehty vierailuja kunnan eri toimipaikkoihin.
Talous kunnan kokonaistasolla
Alkuperäisen talousarvion tulos oli 856 tuhatta euroa alijäämäinen, muutetun talousarvion tulos oli
661 tuhatta euroa ylijäämäinen. Vuoden 2021 toteutuma oli lopulta vain 63 tuhatta euroa
alijäämäinen ja tulosta heikensi 700 tuhannella eurolla tilinpäätökseen tehty Moision kiinteistöön
liittyvä alaskirjaus.
Kunnan taseeseen on kertynyt ylijäämää 2,6 miljoonaa euroa tilinpäätöksessä 31.12.2021.
Taloussuunnitelma 2022 - 2024 on kuntalain mukaisesti tasapainossa.
Kunnalla on lainaa asukasta kohden 4.023 euroa (3.484 e/ 2020 ja 2.607 e/ 2019). Lainakanta on
ollut kasvussa isojen investointien vuoksi.
Ylijäämää on nyt konsernitaseessa 2,4 miljoonaa euroa. Konsernissa on lainaa 4.366 euroa asukasta
kohden, mikä on edelleen alhaisempi kuin kuntakonserneissa keskimäärin.
Kunnanhallitus

Keskushallinto
Sähköistä asiointia kehitettiin tavoitteen mukaisesti ja sähköiset lomakkeet otettiin käyttöön.
Kuntien välinen yhteistyö Mynämäen ja Maskun kanssa on toteutunut.

Kuntien välistä yhteistyötä kannattaa edelleen kehittää ja tiivistää.

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan palveluostoilla perusturvakuntayhtymä Akselilta sekä
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Toimintakate ylittyi hieman ja toteutuma muutettuun
talousarvioon verrattuna oli 100,5 %.
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Kunnan näkökulmasta tarkasteltuna Akselissa olisi ollut tarvetta selkeämmälle johtamiselle
sekä väliportaan tehtävien kriittiselle tarkastelulle. Mahdollisilla säästöillä olisi mahdollisuus
lisätä suorittavan henkilöstön palkkausta. Lääkärien vastaanottoaikojen laajentamista tulisi
selvittää.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten määrä on kasvanut ennakoimattomasti, mutta paikat ovat
järjestyneet lain vaatimassa ajassa. Käyttöaste on ollut vuoden lopussa 97 %. Vuoden 2022 alussa
avattiin uusi päiväkoti. Varhaiskasvatuksen henkilöstö on korona-ajasta huolimatta saanut hyvin
koulutusta. Sijaisista on koronan vuoksi ollut ajoittain puutetta.
Digiosaamisen kehittämiseen on saatu valtionavustusta ja kouluttautumista on toteutunut ja se
jatkuu edelleen.
Asiakastyytyväisyys on ollut erittäin hyvä.
Varhaiskasvatuspaikat ovat järjestyneet tarpeen mukaisesti nopeasti, vaikka muutokset lapsien
määrässä ovat muuttuneet nopeasti.

Perusopetus ja lukiokoulutus
Korona-aikana tietokoneiden käyttö koulutyössä lisääntyi tavoitteen mukaisesti.
Kirkonpiirin koulun teknisiä ongelmia on saatu ratkottua ja tällä hetkellä tilanne vaikuttaa melko
hyvältä.
Yhtenäiskoulu pääsi aloittamaan kouluvuoden aikana uusissa tiloissa ja siihen liittyviä puutteita ja
ongelmia on pyritty ratkomaan. Kuntalaisten huoliin on kiitettävästi tartuttu.
Koronan vuoksi koulun ja kodin yhteistyö on jäänyt vähemmälle. Siihen pitäisi kiinnittää
huomiota normaalia enemmän, koska korona esti monet tilaisuudet.
Koulujen kotisivujen kehittäminen on ollut puutteellista kaikkien koulujen osalta. Erityisesti
yhtenäiskoulun muutokset ja Valpperin koulun vihreiden arvojen edistäminen voisi kiinnostaa
myös ulkopaikkakuntalaisia.
Toisen asteen maksuttomuus on tuonut lisäkustannuksia lukiokoulutukseen. Valtio lupasi kustantaa
kaikki lisäkustannukset. Suuri osa oppilaista on naapurikunnista ja lukion on kiinnitettävä huomiota
kustannustehokkaaseen toimintaan.
Lukio on menestynyt hyvin ylioppilaskirjoituksissa, mutta olisi hyvä seurata myös, miten
opiskelijat ovat sijoittuneet jatko-opintoihin.

Kirjasto- ja kulttuuritoimi
Kulttuurikasvatussuunnitelma on tavoitteen mukaisesti toteutunut.
Koronapandemian asettamien haasteiden jälkeen tulisi erityisesti kiinnittää huomiota siihen,
että vanhukset saadaan erilaisten toimenpiteiden avulla palaamaan kulttuuritoiminnan piiriin.
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Vapaa-ajan palvelut
Koronasta huolimatta vapaa-aikatoimintaa on pystytty toteuttamaan. Liikuntapaikat ovat hyvässä
kunnossa.

Vapaa-aikapaikkojen liikenteeseen ja pysäköintimahdollisuuksiin tulee kiinnittää huomiota.

Tekninen lautakunta

Ympäristötoimi
Lupien käsittelyajat ovat olleet nopeita, loma-ajat ovat voineet pidentää käsittelyä. Määrät
rakennus- ja toimenpidelupien osalta ovat pysyneet entisellä tasolla, mutta maisemalupien määrä
putosi puoleen entisestä.

Ympäristökatselmuksissa havaittuihin ongelmiin tulee puuttua tiukemmin.

Tekniset palvelut - Tekniset tukipalvelut
Teknisen osaston kiinteistönhoidossa olevien rakennusten kerrosalat ovat kasvaneet runsaalla 4000
neliöllä ja siivottavat neliöt noin 850 neliöllä. Nyt tulee kiinnittää erityistä huomiota siivouksen ja
kiinteistönhoidon laatuun ja määrään, jotta uudet tilat saadaan pysymään kunnossa.

Kiinteistöjen yksilölliseen ja säännölliseen ylläpitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota ja
tämän varmistamiseksi tulisi ottaa käyttöön kiinteistökortit.
Puhdistuspalveluissa tulee huolehtia laadusta sekä palveluiden oikeasta ja riittävästä
mitoituksesta.

Tekniset palvelut - kaukolämpölaitos
Kaukolämpöverkoston osalta on varauduttu häiriötilanteisiin rakentamalla varasyöttöjä verkostoon
jo vuonna 2020. Varautuminen jatkui vuonna 2021 varavoimageneraattorin vaatiman
sähköistyksen suunnittelun osalta.
Kaukolämpö on laajentunut liikuntahalliin ja yhtenäiskoulun uudisosaan.
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