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Tark.ltk: Lautakunta on tutustunut yhtymäkokouksen ja hallituksen pöytäkirjoihin sekä 
yhtymäkokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan ja hallituksen vahvis
tamaan käyttösuunnitelmaan sekä vuoden 2021 toimintakertomukseen. 

Yhtymäkokouksen koko kuntayhtymän toiminnalle asettamat tavoitteet on saa
vutettu erinomaisesti. Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Nenonpellossa 
asiakkaita oli v. 2021 keskimäärin 172 (v. 2020/ 168) ja lyhytaikaisten kuntou
tusjaksojen määrä oli 846 (v. 2020/ 884). 

Vuoden 2021 käyttötalouden ulkoinen tulokertymä toteutui budjetoidusti toteu
tuman ollessa 81,2 miljoonaa euroa ja toteutumaprosentti 116,4 %. Jäsenkun
tien maksamat korvaukset ylittyivät budjettiin verrattuna 1,9 miljoonaa euroa. 
Jäsenkuntien ulkopuolisilta kunnilta saatiin myyntituloja 8,8 miljoonaa euroa 
budjetoitua enemmän. Ulkoiset toimintakulut ylittyivät talousarvioon verrattuna 
4,0 miljoonaa euroa (tot.-% 105,9). Henkilöstökulut ylittyivät 4,5 miljoonalla eu
rolla. Maksetut palkat ylittyivät noin 4,3 miljoonalla eurolla. Vakituisen henki
löstön palkat toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti kun taas tilapäisen hen
kilöstön palkkamenot alittuivat talousarviosta noin 0,7 miljoonaa euroa. Sijais
ten palkat ja erilliskorvaukset ylittyivät 4,9 miljoonaa euroa verrattuna talousar
vioon. Palkkojen ylitys johtuu siitä, että käytössä on ollut erillislisiä, kuten koro
nakorvaus, rekrytointilisät ja hälytysrahat. Koronan vuoksi on ylitöitä tehty 
enemmän ja lyhytaikaisia sijaisia on ollut normaalia enemmän. Sijaisten pal
koissa näkyy myös ylimääräiset henkilökohtaiset avustajat, joita on jouduttu 
palkkaamaan asiakaskunnan haastavuuden vuoksi. 

Alijäämäistä toimintaa olivat yleishallinto ja sisäiset palvelut sekä palvelutoi
minnan yhteiset, johon kuuluvat yleisjohto, tutkimus- ja kehittämistoiminta, 
hengellinen toiminta, Kaijärven leirikeskus sekä vanhempainneuvosto. 
Myös rahoitus oli alijäämäistä ja se koostui pääasiassa lainojen koroista. 

Jäsenkuntien osuudet kokonaistuotoista olivat 56,03 % (vuonna 2020/ 57,15 %). 
Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 7 621 162,89 euroa (v. 2020 ylijäämä 
7 754 594,25 euroa). 
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Tilinpäätöksessä tilikauden tulokset ovat tehtäväalueittain seuraavat: 

TEHTÄVÄ ta/nettotulos nettotulos/tp nettotulos/ta nettotulos/tp 

ulk+sis ulk+sis ulkoiset ulkoiset 

Yleishallinto ia sis.palv. -1 293 790 -1 486 397 -7 751 810 -9 083 451

Osaamis- ia tukikeskus 2 003 130 7 588 068 6 940 840 13 069 017 

Perhehoito 7 060 60 350 46 660 96 142 

Avopalvelut -2 140 71 787 1 055 300 1 502 913 

Vammaispalvelut 515 320 1 612 514 713 100 2 027 360 

Palvelutoiminnan yhteiset -876 060 - 688 137 - 892 870 - 673 303

Peruskoulu 800 360 629 243 100 580 137 

Rahoitus -136 900 -102 632 -136 900 -102 632

YHTEENSÅ 217 420 7 416 182 217 420 7 416 183 

Tilikauden tulos ennen varauksia ulkoisista käyttötalousmenoista on 10,34 % 
(v. 2020/ 11,42 %). 

Kuntayhtymän vuosikate oli 9 441 283,57 euroa (v. 2020/ 9 604 249,06). Vuo
sikate riittää kattamaan poistot ja lainojen lyhennykset, joten talous on tältä 
osin tasapainossa. 

Toimintakate/-jäämä oli 9 543 813,40 euroa (v. 2020/ 9 715 135,37). 

Kassavaroista rahoitetut investoinnit huomioon ottaen tulorahoitus on 
9 229 509, 10 euroa ylijäämäinen eli maksuvalmius parani noin 9,2 miljoonaa 
euroa. Tilikauden tulos on + 7 415 983, 18 euroa ja ylijäämä varausten muutos
ten jälkeen 7 621 162,89 (v. 2020 ylijäämä 7 754 594,25). Taseeseen kirjattava 
ylijäämä vuodelta 2021 on 7 621 162,89 euroa. 

Taseessa oleva kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2021 tilinpäätöksen mu
kaan 13 888 782,21 euroa. Käyttötalouden tulos muodostui 7 198 563, 18 eu
roa talousarviota paremmaksi. 

Tunnuslukuja: omavaraisuusaste 51,45 % (v. 2020/ 46,99 %), kassan riittä
vyys 78 päivää (v. 2020/ 37 päivää), suhteellinen velkaantuneisuus 35,66 % 
(v. 2020/ 38,41 %). 

Vuoden 2021 tilinpäätös antaa riittävän kuvan toiminnan ja talouden kehityk
sestä. 

Tutustumisensa perusteella lautakunta toteaa seuraava: 
hallintoa on hoidettu lakien ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti 
palvelut on järjestetty tarkoituksenmukaisesti 
kuntayhtymä on pystynyt hyödyntämään ulkokuntalaisten ostamat palvelut 
ja se näkyy kuntayhtymän tuloksessa. 

Eri toimialojen kustannusvastaavat ja kilpailukykyiset hinnat ovat jatkuvuuden 
kannalta oleellisia. Taloutta on edelleenkin hoidettava huolellisesti ja vastuulli-
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Jäsenkuntien vähenevä kysyntä on kyetty korvaamaan laajentamalla asiakas
piiriä ja omaksumalla erityisosaamista, jota on markkinoitu valtakunnallisesti. 
Tämä on tuottanut tulosta ja sitä on syytä jatkaa. Tulevien hyvinvointialueiden 
valmistelutyö on aiheuttanut merkittävää lisätyötä. 

Sateenkaaren koulun toiminta jatkuu uuden perustettavan kuntayhtymän alai
suudessa. Oppilaspaikkojen tarve on ilmeinen, koska jonoa on koko ajan. 

Kuntayhtymän tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän toimin
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
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