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1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 

1.1  Tehtävät, toiminnan tarkoitus ja tavoitteet 

Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Kuntalain 
121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 

• valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 

• arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kunta-
konsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella 
tavalla; 

• arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan talous-
suunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 

• huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 

• valvoa Kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudatta-
mista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 

• valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä 
arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 

 

Siikajoen kunnan hallintosäännön 66 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on: 

• seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava 
tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen 
kehittämiseksi; 

• huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollista-
vat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa; 
sekä 

• tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yh-
teensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
Lisäksi tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden 
myöntämiseen liittyvät asiat. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikerto-
muksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätök-
sen yhteydessä. 
 
 
1.2  Kokoonpano 

Valtuusto on valinnut toimikaudeksi 2021–2025 tarkastuslautakunnan, joka on toiminut seuraavassa 
kokoonpanossa: 

 
Jäsenet:    Varajäsenet: 
Pauli Nikula pj    Kaisa Ranta 

Sinikka Eirola vpj   Asta Halonen 
Tuomo Kiela    Tuomas Ketola 
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Hannele Hyyppä    Mauri Krankkala  
(31.3.2022 saakka, KVALT 31.3.2022 / § 35) 
Saila Juutilainen   Mauri Krankkala 
(31.3.2022 alkaen, KVALT 31.3.2022 / § 35) 
Heikki Keskitalo   Seppo Mällinen  

 
Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutet-
tuja. Lautakunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut hallintoasiantuntija Ella Kauppinen. 
Päätökset lautakunnassa on tehty puheenjohtajan esittelystä. 
 
Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet on huomioitu arviointikertomuksen laadinnassa.  
 
 
1.3  Tilintarkastaja 

Valtuusto valitsi 4.10.2018 / 90 § vuosien 2019–2022 tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n. Vastuul-
lisena tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Juha Väärälä ja avustavana tilintarkastajana Katja Koivu-
niemi. 
 
Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on tarkastettava: 
 

• onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; 

• antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laati-
mista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittä-
vät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta; 

• ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita; sekä 

• onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asian-
mukaisesti. 

 
Vuoden 2021 tilintarkastus on sisältänyt perusmuodossaan 15 tarkastuspäivää. Tarkastuspäivistä on 
tehnyt vastuullinen tarkastaja JHT, KHT Juha Väärälä 70 % ja avustava tilintarkastaja Katja Koivuniemi 
30 %. Tilintarkastuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti tilintarkastaja on raportoinut lautakunnalle 
tilintarkastusohjelman toteutumisesta ja keskeisimmistä tarkastushavainnoista. 
 

 
1.4  Toimintamuodot 

Tarkastuslautakunta kokoontui seitsemän kertaa vuoden 2021 aikana. Lisäksi vuoden 2021 arviointia 
on tehty 5 kokouksessa vuonna 2022. Tarkastuslautakunta on osallistunut kokonaisuudessaan kaik-
kien osa-alueiden arviointiin esteellisyydet huomioiden ja jäsenten erityisten vastuualueiden poh-
jalta. 
 
Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaan tarkastuslautakunta on tutustunut kunnan ty-
täryhteisöjen toimintaan. Tarkastuslautakunta vieraili Paavolan Vesi Oy.n toimitiloissa ja sai toimin-
nan esittelyn toimitusjohtajalta. Tarkastuslautakunta sai myös Matti Toppilan pitämän esittelyn Ruu-
kin Yrityspuisto Oy:n, Ruukin Villa Oy:n ja Kiinteistö Oy Kvantin toiminnasta. Lisäksi 
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tarkastuslautakunta kuuli kunnanjohtajan, hallintojohtajan, teknisen johtajan ja sivistystoimenjohta-
jan esittelyt omien hallintokuntiensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
vuonna 2021. 
 
 
 
2. VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY 

Valtuusto käsitteli vuoden 2020 arviointikertomuksen 27.5.2021 / § 56. Kunnanhallituksen toimenpi-
teet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin käsiteltiin valtuustossa 7.10.2021 / § 130. 
 
 
 
3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 

3.1 Yleistä 

Talousarviossa määriteltyjen tavoitteiden ja toimintakertomuksessa esitettyjen tavoitteiden toteutu-
misen esittäminen vaihtelee osastoittain. Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen 
haastattelujen, esittelyjen, vierailujen, tilintarkastajan raporttien ja tilinpäätöksen pohjalta. 
 
 
3.2 Strategiset tavoitteet 

Kuntasuunnitelma/Siikajoen strategia on hyväksytty valtuustossa 22.2.2018 / § 19. Siikajoen kunnan 
visiona on ”Aito maaseutu meren rannalla, joen varrella, kaupunkien välissä. Meren makuinen maa-
seutu virran varrella vaikuttaa”. 
 
Strategian osa-alueita ovat: 

- Siikajokisten hyvinvoinnin tukena laadukkaat kuntapalvelut 
- Omistajapolitiikka 
- Henkilöstöpolitiikka 
- Kunnan asukkaat osallistuvat ja vaikuttavat 
- Elinympäristö ja elinvoima hyvinvoinnin tukena 
- Hyvä ympäristö säilyy nykypolvilta tuleville 
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Strategian osa-alue Tarkastuslautakunnan arvio 

Siikajokisten hyvinvoinnin tukena laadukkaat kunta-
palvelut 

Hyvinvointipalvelujen laadukkuutta arvioitaessa voi-
daan pitää hyvänä saavutuksena sosiaali- ja terveys-
palvelujen kustannusten muuta maata ja lähikuntia 
maltillisempaa kustannusten kasvua. 

Hyvinvointia tukevia liikuntapaikkoja on runsaasti ja 
monipuoliseen harrastustoimintaan voi jokainen 
kuntalainen osallistua esimerkiksi Siikajoki-opiston 
kursseilla. 

Ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoon tulee edel-
leen kiinnittää huomiota. 

Kulttuuripalveluiden lainmukaiseen toteutumiseen 
tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 

Omistajapolitiikka Omistajapolitiikassa kunta on ollut aktiivisesti mu-
kana päätöksenteossa.  

Henkilöstöpolitiikka Haasteena on löytää pätevää ja sitoutunutta henki-
lökuntaa. 

Kunnan asukkaat osallistuvat ja vaikuttavat Kuntalaiset voivat jättää kuntalaisaloitteita. Kunta-
laisaloitteet käsitellään asianmukaisesti. 

Kuntalaisilla on mahdollista antaa myös palautetta 
kunnan toiminnasta eri kanavien kautta. Palautetta 
tulee kuukausittain. 

Elinympäristö ja elinvoima hyvinvoinnin tukena Kuntalaisaloitteissa kuntalaiset ovat tehneet aloit-
teita elinympäristön kehittämiseksi. Elinvoima tar-
koittaa elinvoimaisia ihmisiä ja kyliä. Kylien elinvoi-
maisuutta on pyritty takaamaan muun muassa laa-
jalla ja terveellä kouluverkolla ja muilla peruspalve-
luilla. Tärkein elinvoimatekijä on kuitenkin asukkaat, 
asukasluvun jatkuva pieneneminen on hyvin huoles-
tuttavaa elinvoimaisuuden säilymisen kannalta. 

Teiden kuntoa on parannettu, mutta siinä on edel-
leen kehitettävää. Teiden kunnolla on osaltaan vai-
kutusta asumisviihtyvyyteen.  

Hyvä ympäristö säilyy nykypolvilta tuleville Turvataan nuorten koulunkäynti terveellisessä ja 
turvallisessa ympäristössä. Kouluverkon kuntoon on 
kiinnitetty huomiota. 

Paavolan monitoimitalon hankesuunnitelma hyväk-
syttiin valtuustossa vuonna 2021.  
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3.3  Toiminnalliset tavoitteet 

3.3.1 Kunnanhallitus 
 
Vuosi 2021 oli edelleen koronaviruspandemian sävyttämä. Kunnanhallituksen vastuualueella tämä 
on näkynyt sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Työllistämistoiminnan kiinnipitäminen on näky-
nyt Kelan niin sanottujen sakkomaksujen nousuna edelleen. Vuonna 2021 sakkomaksuja kertyi 243 
000 euroa, kun ne vuonna 2020 olivat 220 000 €. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvu on ollut verrattain maltillista. Vuonna 2021 sote-
menot kasvoivat 715 000 euroa, mutta menot jäivät budjetoidusta noin 230 000 euroa mukaan lu-
kien erityissairaanhoito.  

Kunnassa on jatkettu toimintojen digitalisointia. Kokouksia on pidetty paljon etäkokouksina ja pöytä-
kirjojen tarkistamisessa otettiin käyttöön sähköinen Visma Sign -allekirjoituspalvelu. 

Kunnan väkiluku on laskenut jälleen vuonna 2021. Vuodesta 2020 laskua on ollut 15 henkilön verran. 
Tavoitteena ollut väestömäärään laskun pysäyttäminen ei siis ole onnistunut tänäkään vuonna. Kun-
tamarkkinointiin on panostettu ostamalla osa-aikaisen kehityspäällikön palveluita 1.1.2022 alkaen 
Ruukin Yrityspuisto Oy:ltä (KHALL 29.11.2021 / § 500).  
 
Uusia yrityksiä kunnassa on perustettu vuoden 2021 aikana 36 kappaletta, lakanneita yrityksiä oli 20. 
Yritysten nettokasvu oli 16. Yhteisöveron tuotto oli vuoteen 2020 verrattuna suurempi 515 000 eu-
roa, joten kehitys on myönteinen. 
 
 
3.3.2 Sivistyslautakunta 

Sivistystoimen alaisuudessa vuonna 2021 on pääosin pystytty tuottamaan kaikki palvelut koronapan-
demiasta huolimatta. Talousarvio alitettiin selvästi (608 541 euroa). Palveluja ja toimintaa on pyritty 
kehittämään hyvinvointikertomuksen mukaisesti. Realistisempaan budjetointiin tulisi kiinnittää tule-
vaisuudessa huomiota. 

Varhaiskasvatuksen osalta sivistyslautakunnan tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Vanhemmat ovat 
tyytyväisiä palveluun keskiarvon ollessa 4,4/5 (kyselyyn vastanneita 46 %). Siikajokisen varhaiskasva-
tuksen vahvuuksia ovat päiväkotien sijoittuminen pitkin jokivartta, luonnon läheisyys ja monipuoliset 
piha-alueet, pienet ryhmät ja ammattitaitoinen henkilöstö. Tulevaisuudessa on huomioitava lapsi-
määrän väheneminen, päiväkotikiinteistöjen kunto ja asiakasmaksujen aleneminen valtion säätele-
mänä. Varhaiskasvatus on ollut mukana Lysti liikkua -hankkeessa, mikä on lisännyt ja monipuolista-
nut lasten liikkumista. 

Vuonna 2021 89/90 oppilasta sai päättötodistuksen. Kaikki päättötodistuksen saaneet vastaanottivat 
jatko-opiskelupaikan.  

Koronaviruksen vuoksi kansalaisopiston toiminta on ollut tauolla. Tästä syystä valtionosuustunnit ei-
vät täyttyneet. Kurssitarjontaan on kysytty kuntalaisten toiveita. 
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Kirjastopalveluiden osalta tavoitteet ovat täyttyneet ja Siikajoen kunnassa toiminta on vilkasta ja se 
on pystytty tuottamaan taloudellisesti. Kokonaislainausmäärät kuntalaista kohti ovat olleet 20,81 
vuonna 2021, kun se on seitsemässä samankokoisessa kunnassa keskimäärin 10,10 (vuonna 2020). 
Lainausmäärät ovat selvästi kasvaneet, kun ne samankokoisissa kunnissa on taas keskimäärin laske-
nut.  
 
Toimintakulut olivat Siikajoella vuonna 2021 per lainaus 5,0 euroa, kun se seitsemässä samankokoi-
sessa kunnassa oli keskimäärin 6,29 euroa. Siikajoen kirjasto kuuluu OUTI-kirjastokimppaan, josta se 
saa etua esimerkiksi kehitystyössä ja e-aineistojen hankinnassa. Kaikki toimipisteet ovat säilyneet ja 
niiden palveluajat ovat pysyneet ennallaan. Tavoite omatoimikirjastojen lisääntymisestä ei toteutu-
nut vielä vuoden 2021 aikana. Kirjastotoimi näkee kunnan nykyisen kirjastoverkon säilyttämisen tär-
keänä etenkin koululaisten lukutaidon kannalta. 
 
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) tuli voimaan 1.3.2019. Lakisääteisiin kulttuuritoiminnan 
tehtäviin pitäisi kiinnittää Siikajoen kunnassa huomiota. 
 
Ulko- ja sisäliikuntapaikkojen kuntoa on arvioitu jatkuvasti ja tarvittaessa on suoritettu huoltotoi-
menpiteitä. Ulkoliikuntapaikat kaipaavat säännöllistä huoltoa jatkossakin. Liikuntatoimintaa on voitu 
toteuttaa lähinnä massaliikuntakampanjoiden kautta, joissa ihmiset liikkuvat omalla ajallaan itsenäi-
sesti.  
 
Nuorisotoiminta on yksilötyötä sekä avointa ryhmätoimintaa. Etsivä nuorisotyö tapaa asiakkaita jous-
tavasti muun muassa kouluilla, nuortentalolla ja kotona. Nuorisotoimessa on tunnistettu nuorisotyön 
lisääntynyt tarve ja tähän tulisi kiinnittää huomiota. Tuen tarpeessa oleville nuorille on tarjottu va-
paaehtoista ohjausta etsivän nuorisotyön kautta.  
 
 
3.3.3 Tekninen lautakunta 

Merkittävimpiä asioita teknisen lautakunnan vastuualueella vuonna 2021 olivat toimitilojen ylläpito 
ja kiinteistöjen salkutuksen päivittäminen. Lautakunnan tavoitteet eivät ole täysin toteutuneet. 
Muun muassa energian hinnannousu on vaikuttanut käyttökuluihin. Myöskään energiankulutusta ei 
saatu laskettua tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi Virkistävä Siikajoki -hankkeen kohdentuminen tekni-
sen lautakunnan alaiseksi toiminnaksi vääristi lautakunnan toimintamenoja. Hanke on kunnanhalli-
tuksen alainen.  

Urheilumaan huoltorakennukseen tuli lisäinvestointi siirtyi vuodelle 2022 ja hanke on edelleen kes-
ken. Dynasty 10 tiedon- ja asianhallintaohjelman hankinta oli myös edelleen kesken vuonna 2021. 

Teknisen lautakunnan menot ylittivät talousarviotavoitteen 144 000 eurolla. Tähän merkittävimpänä 
vaikuttavana tekijänä oli Virkistävä Siikajoki -hankkeen kirjaaminen teknisen lautakunnan alle. 
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3.4  Taloudelliset tavoitteet 

3.4.1 Talous 

Siikajoen kunnan talousarvio vuodelle 2021 oli ylijäämäinen 176 tEur. Tilikauden ylijäämäksi muodos-
tui lopulta 520 tEur. Toimintakulujen toteuma oli merkittävästi talousarviossa ennakoitua vähemmän, 
niin se mahdollisti ylijäämän syntymisen. Koronaviruksesta johtuen terveydenhuollon kustannukset 
kasvoivat vertailuvuoteen verrattuna noin 715 tEur jääden kuitenkin 230 tEur alle budjetoidun. Valti-
onosuudet olivat 18,6 milj. euroa ja vähennystä oli 1,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Luku 
sisältää verotulojen kompensaation. Tilikauden poistot olivat noin 943 000 euroa sisältäen 72 000 eu-
roa ylimääräisiä poistoja. Tarkastuslautakunta muistuttaa, että alaskirjauksia on tehtävä taseen oikean 
kuvan antamiseksi jatkossakin, mikäli taseessa on epäkuranttia omaisuutta. 

 
3.4.2 Investoinnit 

Investointeja jäi vuonna 2021 toteuttamatta ja määrärahaa jäi käyttämättä 3,6 milj. euroa alkuperäi-
seen talousarvioon verrattuna. Investointien toteuma vuonna 2021 oli näin ollen vain 12,9 %. Suu-
rimpina syinä tähän oli Paavolan monitoimitalon sekä Mäkelänrinteen hankesuunnitelmien siirtymi-
nen. Talousarviossa investointimäärärahoja varattiin 4,1 milj. euroa. Toteutuneet investointimenot 
olivat 0,5 milj. euroa. Pitkäaikaisialainoja lyhennettiin 1,5 milj. euroa.  

 
3.4.3 Lainat ja vakavaraisuus 

Lainaa kunnalla on yhteensä noin 10,0 milj. euroa, joka tarkoittaa lainaa per asukas tunnusluvulla las-
kettuna 1986 euroa lainaa jokaista kuntalaista kohti (2020: 2280 eur). Tämänkin tunnusluvun perus-
teella Siikajoen kunnan talous on kehittynyt vuoden 2020 aikana parempaan suuntaan. Konsernilai-
nan määrä nousi 1,5 milj. eurolla ollen vuoden 2021 lopussa 24,5 milj. euroa. Tarkastuslautakunta on 
huolissaan kuntakonsernin lainakannan nousemisesta. 
 
Kunnan omavaraisuusaste, 67 % (2020: 63 %), on parantunut ja ylittää 50 %:n tason. Kuntakonsernin 
omavaraisuusaste oli 46 % (2020: 45 %). Kuntataloudessa hyvänä omaraisuusasteena voidaan pitää 
päälle 70 prosentin omavaraisuusastetta, ja alle 50 prosentin omavaraisuusastetta voidaan pitää 
kuntien tapauksessa alhaisena.  
 
 
3.4.4 Lopuksi 

Siikajoen kunta on tehnyt kahdeksana vuotena peräkkäin ylijäämäisen tilinpäätöksen. Taseeseen on 
kertynyt ylijäämää noin 8,7 milj. euroa. Kertynyt ylijäämä tuo talouteen liikkumavaraa tulevina vuo-
sina. Korona-pandemian osalta tiedetään, että se vaikuttaa kuntatalouteenkin dramaattisesti. Tätä 
tietoa vasten taseen ylijäämien olemassaolo antaa turvaa tulevaisuutta silmällä pitäen. 

 
  



9 
 

4. HENKILÖSTÖ 

Nuorten alle 30-vuotiaiden osuus on pysynyt 2,6 prosentissa, kun taas yli 50-vuotiaiden suhteellinen 
osuus nousi edellisvuodesta 1,6 prosenttiyksikköä. Henkilöstön määrä on noussut 16 henkilöllä ollen 
vuoden 2021 lopussa 287 henkilöä. Kunnan henkilöstöstä miehiä on 20,0 % ja naisia 80,0 %. 
 
Sairauspoissaolojen määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Siivous- ja ruokapalvelua lukuun otta-
matta sairauspoissaolot vähentyivät vuonna 2021. Siivous- ja ruokapalveluissa keskimääräiset sai-
rauspoissaolot nousivat 10,7 päivästä 21,3 päivään/henkilöstö. Koko kunnan henkilöstöllä poissaolo-
päiviä vuonna 2021 kertyi keskimäärin 15,2 (vuonna 2020 vastaava luku oli 17,5 pv).  
 
Sairauspoissaolojen kehitys oli vuonna 2021 myönteistä. Henkilöstön kanssa on käyty kehityskeskus-
teluja sekä palautetta kysytty säännöllisesti. Hyvinvointia on pyritty edistämään henkilökuntaetuuk-
silla, kuten laaja työterveyshuolto, lounasetu, Smartum-edut, etätyömahdollisuus sekä yhteiset kou-
lutuspäivät. Henkilöstölle ei kuitenkaan tehty hyvinvointikyselyä vuonna 2021.  
 
Huomiona, että lomia ei ole kerätty tarkoituksella, vaan ne on pääsääntöisesti pidetty lomanmääräy-
tymisvuoden aikana.   
 
Eläköityminen tulee jatkumaan Siikajoen kunnassa. Kevan ennusteiden mukaan seuraavan viiden 
vuoden aikana jää eläkkeelle 9–11 henkilöä vuodessa. Vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä suurin 
osa henkilöstöstä kuuluu joustavan eläkeiän piiriin. Tämä tekee eläköitymisen ennustamisesta aikai-
sempaa vaikeampaa. 
 
 
 
5. KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Paavolan Vesi Oy:n liikevaihto on jatkanut tasaista kasvuaan. Vuonna 2021 liikevaihto oli 1,27 milj. 
euroa, kun se vuonna 2020 oli 1,25 (kasvua 1,6 %) ja yhtiö saavutti vuodelle asetetut sitovat talou-
delliset tavoitteet. Vuonna 2021 yhtiö teki erittäin mittavasti investointeja, joiden suuruus oli noin 
1,5 milj. euroa. Yhtiö on myös varautunut tuleviin investointeihin eikä sillä ole lainkaan pitkäaikaista 
velkaa. 
 
Kiinteistö Oy Kvantilla oli vuodelle 2021 neljä taloudellista tavoitetta, jotka kaikki toteutuivat. Vaka-
varaisuusaste pysyi yli 15 prosentissa (20,89 %), pitkäaikaisten lainojen määrä ei ylittänyt 410 000 
euroa (339 599 euroa), liikevaihto oli yli 180 000 euroa (193 805 euroa) ja että tilikauden yli-/ali-
jäämä olisi nollassa (485 euroa). Toiminnallisissa tavoitteissa käyttöastetavoite oli asetettu 90 pro-
senttiin. Tämä ei toteutunut käyttöasteen jäädessä 83 prosenttiin. Yhtiön käyttöaste on heikentynyt 
erityisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. 
 
Ruukin Villa Oy taloudellinen tilanne oli yhtiön mukaan kohtalainen tilikauden ylijäämän ollessa 
30 661 euroa. Liikevaihto ylitti tavoitellun 730 000 euron (743 968 €), tilikauden ylijäämä ylitti 30 000 
euron tavoitteen, vakavaraisuusaste (oma pääoma/taseen loppusumma) oli 5,1 % (tavoite 1,00 %) ja 
pitkäaikaisten velkojen määrä pysyi alle tavoitteen mukaisen 3,0 miljoonan euron (2,67 milj. euroa). 
Huomionarvoista on, että kiinteistöjä korjattiin yli 149 000 eurolla ilman lisärahoitusta. Käyttöaste jäi 
vain hieman tavoitellusta 90 prosentista ollen 85 %. 






