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JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTON KUNTAYHTYMÄ

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2019

Tarkastuslautakunta
Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän valtuusto on 20.9.2017 valinnut
tarkastuslautakunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi
valtuustokaudelle 2017 - 2021:
Varsinainen jäsen
Marika Hannula pj.
Urho Vatanen vpj.
Esko Loukkola

Varajäsen
Juha-Matti Kurra
Anne-Maria Sirviö
Kjell Kurtén

Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2019 arviointia varten 4.11.2019,
15.5.2020, jolloin allekirjoitettiin arviointikertomus.
Valtuusto on valinnut kuntayhtymän tilintarkastajaksi valtuustokaudelle 2017 –
2020 BDO Audiator Oy:n. Yhtiön nimeämänä vastuullisena tarkastajana on
toiminut JHTT Asko Vanhatupa. Tarkastustiimiin on kuulunut avustava tarkastaja Maritta Hintsala.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on antaa arvio yhtymävaltuustolle valtuuston
asettamien tavoitteiden toteutumisesta ja huolehtia tilintarkastuksen
riittävyydestä sekä asiallisesta suorittamisesta.
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Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2019

Nivalan Kiksaus
vaskisoittimille suunnattu
ns. seitsikkokatselmus

Viihdeorkesteri According to
Rhythm kilpailumatkan Kroatian
Pulaan

orkesterisarja
I sija
pop-jazz sarja
II sija

04 2019

03 2019

Tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvä musiikillinen peruskoulutus ja
antaa oppilaille käytännön muusikkotaitoja. Oppilaille tarjotaan hyviä
kokemuksia musiikin parissa ja annetaan pitkäjänteisen työskentelyn
tuloksena hyvä, kestävä ja elinikäinen musiikkisuhde.

Henkilöstön kehittymistä ammatissaan tuetaan. Vuosittain on mahdollisuus
kehittää ammattitaitoa täydennyskoulutuksella Työn tekemisen puitteet
pyritään järjestämään siten, että henkilöstöllä on mahdollisuus kokea
tyytyväisyyttä työnsä tuloksista.

Taidepainotteisen lukion
suunnittelu Haapavedellä 06
2019. Lukio aloittaa toiminnan
08 2020.

Kestävän kehityksen
yhteishanke, jossa kehitetään
sertifikaattia taidealojen
toimintaa varten.
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Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta, vastaa henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Rehtori vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan, ohjeistaa alaisiaan sekä
raportoi hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Tilikausien 2018-2019 aikana musiikkiopistossa on pyritty vahvistamaan sisäistä
valvontaa ja panostettu riskienhallintaan. Riskienhallinnan ja siihen liittyvien
toimenpiteiden ja menettelytapaohjeistuksen kartoitus käynnistettiin ulkopuolisen
konsultin avulla kevään 2019 aikana. Tarkoituksena on luoda musiikkiopistolle
organisaationa riskienhallinnan toimintatapa, joka pohjautuu ISO 31000 standardiin ja soveltuu musiikkiopiston johtamis- ja työkulttuuriin optimaalisesti.
Tilikauden 2019 aikana tehtiin kattava riskienkartoitus eli riskianalyysi. Riskit
tunnistettiin ja nimettiin, jonka jälkeen arvioitiin riskien vaikutukset ja todennäköisyydet. Tämän jälkeen kosultti antoi ehdotukset riskienhallinnan toimenpiteiksi. Yhtymähallitus kävi läpi eri vaiheet ja arvioi kiireellisyysjärjestyksen, josta
ensimmäisenä päätettiin uudistaa hallintosääntö. Päivitys tehtiin 2019 syksyn
aikana. Riskiarvoita päivitetään jatkuvana prosessina.

Talouden ja opetuksen toteutuminen vuonna 2019

Kuntayhtymän toimintakulut laskivat edellisestä vuodesta 10 133,26 euroa eli
0,72 %. Jäsenkunnille palautettiin 20 286,50 euroa.
Kuntayhtymä sai valtionosuuksia yhteensä 752.216,00 euroa (2018: 755.350,00
euroa, joka muodosti kokonaistuloista 53,67 % (2018: 53,52 %).
Kuntien maksuosuudet olivat vuonna 2019 yhteensä 462.008,59 euroa (vuonna
2018 : 457.151,08 euroa), joka on 4 857,51 euroa enemmän kuin edellisenä
vuonna.
Viime vuosina toimintatuotot ja –kulut ovat kehittyneet seuraavasti:
(1000 eur)
Toimintatuotot
Muutos-%
Tomintakulut
Muutos-%
Toimintakate
Toimintakate-%
muutos

2013
1 373
1,40
1 372
1,48
1,949

2014
1 362
-,80
1 363
-0,66
-1,000

8,58

-151,31

2015 2016 2017 2018 2019
1 399 1 412 1 370 1 411 1 401
2,72
0,93 -2,97
2,99 -0,69
1 310 1 413 1 371 1 412 1 402
2,99 -0,72
-3,89
7,86 -2,97
-0,636 -0,410 -0,371 -0,600 -0,229
-36,40 -35,53

-9,51 -61,73

61,83

Yhden solistisen oppilaspaikan hinta kunnille oli 1464,30 euroa. Vuonna 2018
vastaava hinta oli 1 483,25 euroa.
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Opetusta koskevat keskeiset tunnusluvut ovat toteutuneet seuraavasti:

Oppilasmäärä/solistiset opp.
Opetustuntien määrä
Kokonaismenot €/oppilas
Oppilaspaikka/kunnat €
Opetustuntien määrä/vk
Kokonaismenot/opetustunti €
Henkilöstömenot/opetustunti €

Tilinpäätös
2018
308
17 589
4 583,84
1 483,00
503
80,27
61,03

Arvio 2019
310
17 570
4 619,89
1 555,00
502
81,51
63,51

Tilinpäätös
2019
310
17 479
4 521,58
1 488,00
502
80,19
62,34

Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymän toiminta on tapahtunut yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja ollut monipuolista sekä uudistuvaa.

Yhteenveto
Opetustuntien määrä on laskenut hieman, mutta valtionosuudet ovat pysyneet
lähes samalla tasolla.
Jokilaaksojen musiikkiopiston toiminta on ollut tasokasta ja tavoitteellista.
Toimintaa kehitetään jatkuvasti.
Sisäistä valvontaa on kehitetty ja riskienhallinnan osalta tehtiin kartoitus 2019
keväällä.
Kuntayhtymän taloutta on hoidettu talousarvion puitteissa. Ylijäämää voitiin
palauttaa osakaskunnille yhteensä 20 286,50 euroa.
Tarkastuslautakunta toteaa, että yhtymähallituksen hyväksymä toimintakertomus vastaa kuntayhtymän toiminnallista ja taloudellista tilannetta vuonna 2019.
Tilintarkastuskertomuksen mukaan kuntayhtymän hallitus ja viranhaltijat ovat
toimineet valtuuston asettamien tavoitteiden ja opetuksesta annettujen ohjeiden
ja määräysten mukaisesti. Kirjanpito on toteutettu tavalla, joka antaa riittävät ja
oikeat tiedot taloudellisesta asemasta. Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan
esitykseen tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä.
Uuden kuntalain mukaan yhtymähallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Nivalassa 15.5.2020

Marika Hannula
puheenjohtaja

Urho Vatanen
varapuheenjohtaja

