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JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTON KUNTAYHTYMÄ    
 
 
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2020  
 
 
Tarkastuslautakunta 

 
Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän valtuusto on 20.9.2017 valinnut 
tarkastuslautakunnan jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi 
valtuustokaudelle 2017 - 2021: 
 
Varsinainen jäsen  Varajäsen 
Marika Hannula pj.  Juha-Matti Kurra 
Urho Vatanen vpj.  Anne-Maria Sirviö 
Esko Loukkola  Kjell Kurtén 
 
Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2020 arviointia varten 2.9.2020, 
19.1.2021 ja 23.4.2021, 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 tarkas-
taja 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 2020 
 
Musiikkiopistossa on hyväksytty kesällä 2018 uusi opetussuunnitelma, jonka 
pohjalta nousevat uudet toimintamuodot otetaan vähitellen osaksi oppilaitoksen 
normaalia arkea. Siirtymävaihe uuden ja edellisen opetussuunnitelman välillä 
kestää heinäkuun loppuun 2021 saakka. 
 
Käyttöönotetun opetussuunnitelman kehittämistyön kautta pyritään laajenta-
maan ja monipuolistamaan oppilaitoksen toimintakulttuuria. mm. uusien 
pääainevaihtoehtojen ja uusien musiikin osa-alueiden opettamisen kautta. 
 
Perusopinnot on jaettu 8 eri tasoon, jotta tavoitealueet olisivat helpommin 
pienimpienkin oppilaiden hahmotettavissa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Syventävät opinnot sisältävät lopputyön, jonka oppilas tekee valitsemastaan 
aiheesta. Lopputyön aihe ohjaa sitä, mitä opintokokonaisuuksia oppilas valitsee 
syventäviin opintoihinsa. 
 
Perinteiset tasosuoritukset korvaa jatkossa näytöt, joita tehdään opintojen 
aikana. Näyttöjen rinnalla kulkevat taitotaulut ja taitoportfoliot. 
Opintokokonaisuudet suoritettuaan oppilas saa perusopintojen todistuksen ja 
syventävien opintojen jälkeen päättötodistuksen. 
 
 
 
Tarkastuslautakunnan toteaa, että musiikkiopisto on alkanut kehittää 
omaa opetusta ja opetussisältöä uuden opetussuunnitelman mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 

Perusopinnot 

Instrumentti 

opinnot 

Musiikin 

hahmotustaidot 
Yhteismusi-

sointi 

Musiikkiteknologia 

 

Sävellysopinnot Sovitusopinnot Improvisointi Bonusopinnot 

Syventävät opinnot 
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Sisäinen valvonta ja riskien hallinta 
 

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta, vastaa hen-
kilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskien-
hallinnan järjestämisestä. Rehtori vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan, ohjeistaa alaisiaan sekä 
raportoi hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Musiikkiopiston tilivelvolliset viranhaltijat, rehtori ja talous- ja hallintopäällikö 
pyrkivät varmistamaan, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten 
perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viran-
omaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä turvataan omaisuus ja 
voimavarat. 
 
Tilikausien 2018-2019 aikana kehitettiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
toimintotapoja. Vuosittain tehdään riskianalyysi, jossa tunnistetaan ja nimetään 
riskit ja arvioidaan niiden vaikutukset ja todennäköisyydet. Tunnistetut riskit 
jaetaan riskitasoihin, jotka johtoryhmä käsittelee ja rehtori tekee ehdotukset 
riskienhallinnan toimenpiteiksi. Yhtymähallitus käy läpi riskit ja toimenpide-
ehdotukset, jonka jälkeen se arvioi toimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksen ja 
päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Riskiarviota päivitetään vähintään 
vuosittain jatkuvana prosessina. 
 
Kuntayhtymän toiminnan ja talouden pitkän aikavälin merkittävimmät riskit ja ovat 
oppilasmäärän ja valtion rahoituksen kehitys. Kuntayhtymän toimintaa on 
kyettävä sopeuttamaan mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin ja resurs-
seihin. Henkilöstöresurssien ja palkkakustannusten hallinta ja kehitys ovat 
ratkaisevassa roolissa määritettäessä talouden suuntaviivoja. 
 

  
 

Talouden ja opetuksen toteutuminen vuonna 2020 
 
  

Kuntayhtymän toimintakulut laskivat edellisestä vuodesta 42 361,09 euroa eli 
3,04 %. Tilikauden ylijäämä oli 104 834,08 euroa. 
 
Kuntayhtymä sai valtionosuuksia yhteensä 794 908 euroa (2019: 752.216,00  
euroa, joka muodosti kokonaistuloista 54,30 % (2019: 53,67 %). 
 
Kuntien maksuosuudet olivat vuonna 2020 yhteensä 369 195,82 euroa (vuonna 
2019: 462.008,59 euroa), joka on 92 812,77 euroa vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. 
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Viime vuosina toimintatuotot ja –kulut ovat kehittyneet seuraavasti: 
 
 
 

(1000 eur) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Toimintatuotot 1362 1399 1412 1370 1411 1401 1464 

muutos eur 11 37 13 -42 41 -10 63 

muutos-% 0,80 % 2,72 % 0,93 % -2,97 % 2,99 % -0,71 % 4,49 % 

Toimintakulut 1363 1310 1413 1371 1412 1402 1359 

muutos eur -9 -53 103 -42 41 -10 -42,67 

muutos-% -0,66 % -3,89 % 7,86 % -2,97 % 2,99 % -0,71 % -3,04 % 

Toimintakate -1,000 -0,636 -0,410 -0,371 -0,600 -0,229 104,576 

muutos eur -2,949 0,364 0,226 0,039 -0,229 0,371 104,805 

muutos-% -151,31 % -36,40 % -35,53 % -9,51 % 61,73 % -61,83 % -45766 %1 

 
Yhden solistisen oppilaspaikan hinta kunnille oli 1 210,48 euroa. Vuonna 
2019 vastaava hinta oli 1 488,49 euroa. 

  
   

 
Opetusta koskevat keskeiset tunnusluvut ovat toteutuneet seuraavasti: 

 

 Tilinpäätös 
2019 

Talousarvio 
2020 

Tilinpäätös 
2020 

Oppilasmäärä/solistiset opp. 310 310 310 

Opetustuntien määrä 17 479 17 570 17 386 

Kokonaismenot €/oppilas 2 489,68 2 556,53 2 364,05 

Oppilaspaikka/kunnat € 1 488,00 1 555,00 1 210,48 

Opetustuntien määrä/vk 499 502 497 

Kokonaismenot/opetustunti € 80,19 82,79 78,19 

Henkilöstömenot/opetustunti € 62,34 65,15 60,64 

 
Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymän toiminta on tapahtunut yhtymä-
valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti. Koronan vaikutuksesta toiminta-
kuluissa on saatu säästöjä mm. matkakuluissa. Talouskehitys on ollut hyvä 
vuonna 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 poikkeuksellinen prosentti johtuu siitä, että kuntayhtymän toimintakate on huomattavasti edellistä vuotta suurempi 
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Yhteenveto 

 
Opetustuntien määrä on laskenut ja valtionosuudet kasvoivat. 
 
Jokilaaksojen musiikkiopiston toiminta on epidemiasta huolimatta ollut  
tasokasta ja tavoitteellista. Musiikkiopistolla oli valmiudet siirtää opetus ja muu 
toiminta verkkoympäristöön nopeasti. Toiminnan kehittämistä jatketaan myös 
verkkoympäristössä etsien uusia monipuolisia toimintamahdollisuuksia, joilla 
tavoitetaan suurempia määriä oppilaita, yhteistyökumppaneita ja yleisöä. 
 
Sisäistä valvontaa ja riskienhallinnan on kehitetty. Riskiarviota päivitetään 
vähintään vuosittain jatkuvana prosessina. 

 
Kuntayhtymän taloutta on hoidettu talousarvion puitteissa. Yhtymävaltuusto 
päättää tilikaudelta muodostuneen ylijäämän 104.834,08 eur käytöstä. 
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että yhtymähallituksen hyväksymä toimintakertomus 
vastaa kuntayhtymän toiminnallista ja taloudellista tilannetta vuonna 2020. 
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 myöntämi-
sestä. 
 
Uuden kuntalain mukaan yhtymähallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto 
toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. 
 
 

 
Nivalassa 23.4.2021 
 
 
 
Marika Hannula Urho Vatanen  Esko Loukkola  
puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen   

   

https://sign.visma.net/fi/document-check/ca761b95-ba33-49bb-baf8-a8efa6af4b9d

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

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

https://sign.visma.net/fi/document-check/ca761b95-ba33-49bb-baf8-a8efa6af4b9d

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com


		2021-04-26T10:38:07+0000
	sign.visma.net 8a6edc47e392726ea3f880e2ccb2d97140626af6


		2021-04-26T14:21:49+0000
	sign.visma.net c6c348d099c610e3d74fa12b428be182d5c78a7a


		2021-04-26T16:19:38+0000
	sign.visma.net b4fdbbc9a487003fbe19cb4813f3077b525ed064




