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Utsjoen kunta
Tarkastuslautakunta

Utsjoki 5.6.2019

Utsjoen kunnan kunnanvaltuustolle
Asia: arviointikertomus vuodelta 2018
Kunnanvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida
kuntalain 121 §:n mukaan sitä, ovatko kunnanvaltuuston asettamat
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta voi
tehdä myös tarpeellisia esityksiä kunnan toimintaan liittyen.
1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Kunnan toimintakertomuksessa tehdään yksityiskohtaisesti selkoa toiminnasta
ja taloudesta.
Kuntarajat ylittävää yhteistyötä on tarpeen lisätä lähikuntiin ja jatkaa
valtakunnan rajat ylittävien yhteistyömuotojen kehittämistä sekä saatava
sopimuspohjalle. Siitä on myös annettava riittävää informaatiota
luottamushenkilöille ja kuntalaisille.
 tarkastuslautakunta haluaa lisätietoa, minkälaisen sopimuksen Lapin
sairaanhoitopiiri on tehnyt Norjan sairaanhoitopiirin kanssa
 hälytyspalveluiden ja pelastustoimen ohjeistamista ja toimintaa tulee
tehostaa yhteistoiminnassa ensivasteen henkilöstön kanssa
Tilivuoden tilinpäätös on 719.305,50 € euroa ylijäämäinen. Kattamatonta
alijäämää ei ole. Kunnan lainat ovat vähentyneet 653.683 €. Konsernin lainat
ovat lisääntyneet 395.004 €. Lainakanta on 3.614 €/asukas ja konsernilainat
6.317 €/asukas. Kunnan lainakanta/asukas on hieman pienentynyt edellisestä
vuodesta.
Vaikka kunnan talous on tällä hetkellä kohtalaisella tolalla, talouskuri ei
kuitenkaan saa höltyä. Kunnan lainakanta tulee kasvamaan uusien
koulurakennuksien investointien takia.
Valtionosuudet lisääntyivät 40.005 euroa ja verotulot pienenivät 85.599 euroa
edellisestä vuodesta.
Matkailua kehitetään koko ajan ja tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä
hyvät.
Kunnan tulee edelleen panostaa luontaiselinkeinojen ( poro- ja kalatalous)
aluetaloudellisen vaikutuksen selvittämiseen.

2(3)

Kunnan tulee panostaa oppisopimuskoulutukseen esimerkiksi opetus- ja
terveysalalla.
2. Kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toiminnan arviointi
Kiinteistö Oy Ringinvatron taloutta rasittaa asuntojen käyttö koulujen
väistötilana.
3. Muut havainnot kunnasta ja sen hallinnosta
Saamen kielilain toteutumista tulee parantaa varmistamalla käännöstoimiston
resurssien riittävyys ja korostamalla viranhaltijoille kielilain toteuttamista.
Kunnan tulee lisäksi pitää huolta siitä, että saamen kielipalvelut säilyvät
Utsjoen kunnassa.
Kunnan tulee kehittää eri osallistumistapoja kokouksiin ja koulutuksiin
osallistumisessa. Siinä tulee käyttää enemmän hyväksi internetiä ja uutta
tekniikkaa, jolla voitaisiin vähentää painetun materiaalin määrää sekä
mahdollistaa etäkokouksien pitämisen.
Esteen ilmoittaminen kokoukseen osallistumisesta on luottamushenkilön
velvollisuus.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että luottamushenkilöiden ja
hallintokuntien päälliköiden yhteistyö on luottamuksellista ja hyvää.
Hankkeiden suunnittelussa pitää olla selkeä tavoite ja lopputulos pitää olla
mitattavissa.
Olemassa olevaa senioriterveydenhuoltoa pitää voimistaa esimerkiksi
vuotuisella kartoituksella, koska ikääntyvien määrä lisääntyy ja kunnalle
koituu lisää kustannuksia. Karigasniemen ikäihmisten palveluasumisen
järjestelyt täytyy saada päätökseen vuoden loppuun mennessä.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tilaliikelaitosmallin jatko käynnistyy
syksyllä 2019 uudestaan ja saatetaan loppuun vuoden loppuun mennessä, kun
koulujen rakentamisasia selkiintyy.

4. Yhteenveto
Tarkastuslautakunnan mukaan tarpeelliset palvelut on kyetty antamaan.
Yhteistyötä eri tahojen (esimerkiksi yhdistykset, seurat) kanssa tulee
palvelujen tuottamisessa lisätä.
Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä, että kunnan taloudellinen tilanne on
ennakoitua parempi. Hallintokunnat voisivat keskenään miettiä kunnan
vetovoimatekijöitä ja houkuttimia työvoiman varmistamiseksi.
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