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Ounastähti kehittämiskuntayhtymä 
 

 

 

1 Tarkastuslautakunta  

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunta huolehtii hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. 

Lisäksi tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaan arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.   

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokous on valinnut tarkastuslautakuntaan vuosille 2017 – 

2020 seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

Pj. Ritva Toivola, Kittilä Yrjötapio Kivisaari, Kittilä 

Varapj. Juho Takala, Sodankylä Anne Mäkelä, Sodankylä 

Heikki Luiro, Rovaniemi Juhani Juuruspolvi, Rovaniemi 

  

 

Kittilän kunta oli valinnut uudelleen tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen, Ritva Toivolan tilalle oli 

valittu Raili Fagerholm.  

Edellä todetun tarkastuslautakunnan jäsenten toimikausi on päättynyt, kun Ounastähti 

kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokous on 29.10.2021 valinnut vuosille 2021 – 2025 seuraavat 

jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen 

Pj. Jukka Lokka, Sodankylä Satu Honkonen, Sodankylä 

Varapj. Pirjo Junttila-Vitikka, Kittilä Marita Toivanen, Kittilä 

Jukka Aula, Rovaniemi Päivi Alaoja, Rovaniemi 

  

 

Tilikausi 2021 oli tarkastuslautakunnan ensimmäinen toimikausi edellä mainitulla kokoonpanolla. 
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2 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

Vuoden 2021 talousarviossa on määritelty, että yhtymäkokoukseen päin sitovia eriä ovat Ounastähti 

kehittämiskuntayhtymän: 

- Tuloslaskelmaosan toimintakate -62 t€ ja vuosikate 3 158 t€ 

- Kehittämiskuntayhtymän investointiosan nettoinvestoinnit 0 € 

- Kehittämiskuntayhtymän rahoitustoiminta: ylijäämän palautus -3 158 t€ ja vaikutus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

maksuvalmiuteen 8 t€. 

Kevätyhtymäkokouksen päätöksen mukaan ylijäämän palautus 3 150 t€ vuonna 2021 osoitetaan 

jäsenkunnille käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- 

ja yritystoiminnan edistämiseen. 

 

 

3 Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta 2021 

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arvioimiseksi tarkastuslautakunta perehtyi 

kehittämiskuntayhtymän ja tytäryhtiön tilinpäätöksiin toimitusjohtajan johdolla. 

 
 
Sidonnaisuusrekisteri 
 
Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu mm. valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien 
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Kuntalain 84 § 
seuraavassa: 

Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä 
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa 
yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, 
joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa 
(132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa 
ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja 
lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on 
tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet 
muutokset. 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista 
ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa 
ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 
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Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän 
päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. 

 

Tarkastuslautakunta toteaa, että sidonnaisuusrekisteri ei ole ajan tasalla uusien jäsenten osalta 

käytettävän järjestelmän muutoksen johdosta. Sidonnaisuusrekisteri täydennetään viipymättä 

järjestelmän ollessa käytössä.  

 

4 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuman arviointi 

4.1 Kehittämiskuntayhtymän taloudelliset tavoitteet 

 

Tuloslaskelmaosan toiminta- ja vuosikate 

Kehittämiskuntayhtymän tulot muodostuivat Ounastuotanto Oy:ltä saaduista korko- ja osinkotuotoista. 

Korkotuotot toteutuivat talousarvion mukaisina (860 t€) ja osinkotuotot (2 450 t€) samoin toteutuivat 

talousarvion mukaisina.  

 

Talousarvion mukainen tuloslaskelmaosan toimintakatetavoite -62 t€ alitettiin, tilikauden 

toimintakatteeksi muodostui -57 488,11 euroa.  

Talousarvion mukainen tuloslaskelmaosan vuosikatetavoite 3 158 t€ ylitettiin 5 t€:lla, tilikauden 

vuosikatteeksi toteutui 3 162 760,24 euroa. 

 

Kehittämiskuntayhtymän investointiosan nettoinvestoinnit  

Investointiosan nettoinvestoinnit talousarviossa olivat 0 euroa. Tilikaudella 2021 kehittämiskuntayhtymä 

ei käyttänyt varoja investointeihin. 

 

 

Kehittämiskuntayhtymän rahoitusosa 

Tulorahoituksen osalta talousarvion ja toteuman välinen ero oli +5 t€. Eroa selittää mm. se, että 

toimintakate toteutui 5 t€ talousarviota paremmin ja rahoitustuotot toteutuivat talousarvion mukaisesti. 

 

Investointimenoja ei ollut. Kehittämiskuntayhtymä tuloutti ylijäämän palautusta jäsenkunnille 3 150 000 

euroa, mikä oli budjetoidun mukainen.  

Edellä todettujen erien kokonaisvaikutus kehittämiskuntayhtymän budjetoituun maksuvalmiuteen nähden 

oli +5 t€. 

 

 

4.2 Kehittämiskuntayhtymäkonsernin toiminnalliset tavoitteet 

Kevätyhtymäkokouksen päätöksen mukaan ylijäämän palautus 3 150 t€ osoitetaan jäsenkunnille 

käytettäväksi kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien alueiden elinkeino- ja 

yritystoiminnan edistämiseen. 
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Tarkastuslautakunta pyytää jäsenkunnilta ylijäämän palautuksien käytöstä vuosilta 2020 ja 2021 

kirjalliset selvitykset kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta velvoittaa 

kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtajan pyytämään em. selvitykset. 

Tarkastuslautakunta arvioi, että kehittämiskuntayhtymää hoidettu hyvin ja asetetut taloudelliset 

tavoitteet saavutettu poikkeuksellisen hyvin. 

 

4.3 Hallituksen itsearviointi 

Hallitustyöskentelyn itsearviointi tullaan pyytämään vuoden 2023 tilikauden päättyessä. 

Itsearvioinnin tulos tulee raportoida maaliskuun 2024 loppuun mennessä tarkastuslautakunnalle. 

 

 

 

Rovaniemellä 13. päivänä toukokuuta 2022 

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tarkastuslautakunta 

 

 

Jukka Lokka Pirjo Junttila-Vitikka 

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja 

 

Jukka Aula 

Jäsen 
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