Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä
TARKASTUSLAUTAKUNTA

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoille

ARVIOINTIKERTOMUS TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEDEN
TOTEUTUMISESTA VUONNA 2021

Yhtymävaltuusto
on
asettanut
tarkastuslautakunnan,
johon
on
kertomusvuoden aikana kuulunut puheenjohtajana Kari Saastamoinen ja
varsinaisina jäseninä Kaisa Vigman ja Tuula Väätäinen.
Tarkastuslautakunta
ilmoittaa
kuntalain
121
§:ssä
arviointikertomuksenaan jäsenkuntien valtuustoille seuraavaa:

tarkoitettuna

1. HALLINTO
1.1 Hallinnon tapahtumia ja kuntayhtymän tulevaisuus
Kuntayhtymän strategisena tavoitteena on ollut edistää ja toimeenpanna
kuntayhtymän hallittua alasajoa. Purkutyön etenemisen pysäytti vuonna 2019
Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan Itä-Suomen hallinto-oikeuteen jättämä
hallintoriitahakemus. Ilman tätä väliintuloa kuntayhtymä olisi todennäköisesti
jo purkautunut.
Mikkelin kaupungin aloitteesta eräät jäsenkunnat ovat neuvotelleet mainittujen
kolmen kaupungin kanssa sovinnon saamisesta riita-asiaan. Neuvottelutulos
tuli kuntayhtymän käsittelyyn helmikuussa 2021. Kuntayhtymä on osaltaan
edistänyt sovun syntymistä.
Kuntayhtymän oma työskentely vuoden 2021 aikana on keskittynyt
sovintoratkaisun saamiseen hallintoriita-asiaan sekä loppuselvityksen
laatimiseen ja sen hyväksyttämiseen jäsenkunnissa, jotta kuntayhtymä
saataisiin purettua kertomusvuonna 2021. Kuntayhtymä on loppuselvityksen
hyväksymisen myötä kaikissa jäsenkunnissa purkaantunut. Yhtiön tilinpäätös
on tehty päivälle 31.8.2021.
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1.2 Henkilöstö
Henkilöstötilinpäätös sisältyy vuoden 2021 tilinpäätöskirjaan. Henkilöstöä
koskevat asiat on tuotu esille riittävässä laajuudessa tässä tilinpäätösosiossa.

2. TOIMINNAN JA TALOUDEN ARVIOINTI
2.1 Toiminnalliset tavoitteet
Kuntayhtymän purkamisen vuoksi varsinaisia toiminnallisia tavoitteita ei ollut.

2.2 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Kuntayhtymän taloushallinto on siirretty Mäntyharjun kuntaan vuoden 2020
alusta. Kirjanpito on hoidettu Excel-ohjelman avulla.
Vuoden 2021 tilinpäätös 31.8.2021 oli 86.589,45 euroa alijäämäinen
(edellisen tilinpäätöksen 12 kuukautta alijäämä oli 151.842,35 euroa).
Talousarvio 2021 on 144.460 euroa alijäämäinen. Vuoden 2021 toteutunut
alijäämä on siis 86.589,45 euroa, joten poikkeama on 57.870,55 euroa.
Alijäämä katetaan ensisijaisesti omasta pääomasta. Viimesijaisesti
jäsenkunnat kattavat alijäämän peruspääomaosuuksien suhteissa.
Kuntayhtymällä ei ole taseessa pitkäaikaista lainaa rahoituslaitoksilta.
Maksuvalmius oli tilinpäätöshetkellä hyvä.
Kuntalain 110.3 §:n mukaan kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee
kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden
alusta lukien. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä on kertynyttä alijäämää vuosilta
2015 – 2021 yhteensä 623.879,85 euroa. Toimintakertomuksen kohdassa
”Talouden
tasapainottamistoimenpiteet”
on
tuotu
esille
Valtiovarainministeriöstä
2.9.2020
saatu
lausunto,
jonka
mukaan
kuntayhtymän kirjanpitoon tai tilinpäätökseen liittyvissä asioissa ei ole tarvetta
erityisille toimenpiteille. Kohdassa on niin ikään todettu, että kuntalain
alijäämän kattamisvelvoitteen osalta voidaan todeta, että se koskee tapauksia,
joissa kuntayhtymän, toimintaa ollaan jatkamassa.
Sovintoratkaisu hallintoriita-asiaan saatiin neuvoteltua alkuvuodesta 2021 ja
kuntayhtymän valtuusto hyväksyi sovintoratkaisun maaliskuussa 2021 ja
sisällytti sovintoratkaisun osaksi loppuselvitystä. Kaikki jäsenkunnat
hyväksyivät loppuselvityksen 7.6.2021 ja päätökset saivat lainvoiman
2
ARVIOINTIKERTOMUS 2021
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/26aed501-4938-4a36-a7d9-1f8d8714e58e

www.vismasign.com

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä
TARKASTUSLAUTAKUNTA

heinäkuun 2021 lopussa. Näin ollen kuntayhtymä on purkautunut ja vuoden
2021 loppuun mennessä kuntayhtymän osa-aikainen johtaja yhdessä
Mäntyharjun kunnan kanssa suorittaa vielä purkautumisvaiheen jälkeiset
lopputyöt.

3. YHTEENVETO
Kuntayhtymän toimintaa kuvaavista tunnusluvuista johdetut taloudelliset ja
toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet olosuhteet huomioon ottaen odotettua
paremmin. Talous toteutui 31.8.2021 mennessä 57.870 euroa ennakoitua
paremmin. Arvioidut kustannukset 31.8.2021 jälkeiseltä ajalta ovat noin
50.000 euroa ja tämä summa on saadun selvityksen mukaan siirretty
Mäntyharjun kunnan tilille loppulaskujen maksua varten. Näitä kuluja ei ole siis
kirjattu tilinpäätökseen 31.8.2021. Mäntyharjun kunnan tilintarkastaja
tarkastaa saamamme selvityksen mukaan laskut 31.8.2021 jälkeiseltä ajalta.
Lopulliset kustannukset huomioidaan kunnille suoritettavien palautusten
oikaisuina.
On ollut kaikkien jäsenkuntien etu, että asiat on saatu jouhevasti päätökseen
ja näin on pystytty välttämään lisämenojen syntyminen.

Mikkelissä 18. lokakuuta 2021

Kari Saastamoinen

Kaisa Vigman

Tuula Väätäinen
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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