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Puheenjohtajalta
Näitä sanoja kirjoittaessani tämä arviointikertomus alkaa olla viimeisiä tarkennuksiaan vaille valmis. Neljä
vuotta on kulunut äärettömän nopeasti ja paljon on ehtinyt tapahtua. Tässä välissä allekirjoittanut on
avioitunut, ostanut talon Polvelasta ja hankkinut ilokseen ja vaivoikseen kanoja ja ankkoja sekä vanhan
nelivetomaasturin.
Samalla olen tarkastuslautakunnassa ja kunnanvaltuutettuna saanut aitiopaikalta seurata Juuan kunnan
kehittymistä ja muuttumista monessa mielessä: Uusi koulu on rakenteilla, strateginen suunnittelu parantuu
ja yhteistyö Siun soten kanssa kehittyy. Toisaalta johtavat virkamiehet ovat vaihtuneet kunnassa välillä niin
ripeästi, että näin huonomuistinen ei pysty enää kaikkien nimiä luetteloimaan. Tarkastuslautakunnan pesti
tulee aivan juuri täyteen ja kuntalaiset päättävät ensi kuussa, ketkä Juuan suunnasta päättävät tulevat neljä
vuotta.
Tässä vaiheessa haluan kiittää suuresti kaikkia tarkastuslautakunnan jäseniä pyyteettömästä työstä
kuntamme ja lautakuntamme eteen. Uskon, että toiminnallamme olemme saaneet todellisia vaikutuksia
aikaan. Erityiset kiitokset kuuluvat lautakuntamme sihteerille Anneli Willmanille, joka on kestänyt
erinomaisesti puheenjohtajan hajamielisyyttä ja hänen viime hetkillä tulleita ajatuksiaan ja järjestänyt
kokoukset kaikin puolin sujuviksi.
Tarkastuslautakunnan tavoitteena on mielestäni ollut suuressa kuvassa Juuan kunnan toiminnan
kehittäminen sen elinvoiman, toiminnallisuuden, henkilöstön, laillisuuden, taloudellisuuden ja kestävän
kehittymisen näkökulmista. Kunnan toiminta onkin monessa mielessä kehittynyt, mutta henkilökohtaisesti
katsoen henkilöstön jaksamiseen, osaamiseen ja hyvinvointiin voitaisiin panostaa edelleen lisää. Samoin
joillain, todennäköisesti vaikeasti yksilöitävillä tavoilla, avainhenkilöiden osalta olisi pyrittävä henkilöstön
pysyvyyteen.

Juuassa 16.5.2021

Teemu Mustonen
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1. Tarkastuslautakunnan arviointi- ja tarkastustoiminta
Tarkastuslautakunnan toiminta on säännelty kuntalaissa ja kunnan hallintosäännössä. Arviointikertomus
onkin hyvä aloittaa tämän sääntelyn tarkastelulla. Samalla luodaan lyhyt katsaus tarkastuslautakunnan
kuluneisiin neljään vuoteen.
Kuntalain 30 §:n 1 momentin mukaan “Kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja
tarkastuslautakunta”. Tarkastuslautakunta on siis lautakunta, joka on jokaisessa kunnassa oltava. Kunnassa
voi olla muitakin lautakuntia ja Juuassa nämä muut lautakunnat ovat hyvinvointilautakunta ja
kuntarakennelautakunta.
Kuntalain 121 §:ssä on määritelty tarkastuslautakunnan tehtävät:
Tarkastuslautakunta
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin
järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja
saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi
sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi
hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja
talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta
arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään
valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin
tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa
aihetta.
Ne seikat, että lainsäätäjä on määritellyt tarkastuslautakunnan kunnan ainoaksi pakolliseksi lautakunnaksi
ja, että kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksistä hallintosääntöä ja lautakunnan omaa
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budjettia koskevissa asioissa ainoastaan poikkeuksena pääsäännöstä, kuvastavat selvästi lautakunnan
itsenäistä roolia.
Lautakunnan rooli on siis itsenäinen, mutta se on lisäksi epäpoliittinen siitäkin huolimatta, että vaaleilla
valittu kunnanvaltuusto on lautakunnan asettanut. Kunnan poliittiset päätökset tehdään toisaalla ja
lautakunnan tehtävä onkin lähinnä arvioida sitä, kuinka näitä poliittisia päätöksiä, kuten talousarviota,
noudatetaan. Toki lautakunnan kuuluu arvioida sitäkin, onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla, mutta tämäkin tarkoittaa objektiivista arviointia.
Kuluvalla nelivuotiskaudella Juuan tarkastuslautakunnan tehtävinä ovat suurimmilta osiltaan olleet kunnan
talouden ja toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arvioiminen sekä sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden
noudattamisen valvominen. Lautakunta on antanut esityksensä tarkastuksen talousarvioksi. Kattamatonta
alijäämää kunnalla ei tarkasteluvuosina, eikä myöskään lähihistoriassa ole ollut. Kunnanhallitus on
vuosittain antanut valtuustolle lausunnot toimenpiteistä, joihin Juuan tarkastuslautakunnan
arviointikertomukset ovat antaneet aihetta. Lausunnot on tosin annettu joinain vuosina niin myöhäisessä
ajankohdassa, että realistisesti katsoen niillä ei aina ole voinut olla vaikutusta tulevan vuoden talousarvion
valmisteluun, kuten tarkoitus olisi.
Tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeudesta on säädetty kuntalain 124 §:n 1. momentissa:
Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada
kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina
arviointitehtävän hoitamiseksi.
Tiedonsaantioikeus salassa pidettävien tietojen osalta on siis lautakunnalla, ei yksittäisellä lautakunnan
jäsenellä. Kunnan tilintarkastajan tiedonsaantioikeus on laajempi kuin tarkastuslautakunnan, sillä
tilintarkastajalla on oikeus saada tietoja salassapitosäännösten estämättä myös kuntakonserniin kuuluvilta
yhteisöiltä ja säätiöiltä (KuntaL 124 § 1 mom.).
Juuan kunnan hallintosäännön 11 luvun 3 §:ssä on määrätty tarkastuslautakunnalle täydentäviä tehtäviä:
Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on:
1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin
seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä
tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka
mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä
laajuudessa, sekä
3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan
tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa
arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi
antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida
tilikauden aikana valtuustolle myös muista merkittävistä havainnoista
Tilintarkastaja on vuosittain syksyisin esitellyt tarkastussuunnitelmansa lautakunnalle, ja lautakunta on
seurannut tarkastuksen edistymistä tilintarkastajan antamien väliraportointien yhteydessä. Lautakunnan
tietojen mukaan tilintarkastusta varten on ollut tarpeelliset voimavarat. Lautakunta on vuosittain antanut
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valtuustolle arviointikertomuksen, mutta se ei ole katsonut tarpeelliseksi antaa valtuustolle muita
selvityksiä, koska raportoitavaa ei ole ollut.
Hallintosäännön 11 luvun 6 §:n mukaan
Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien
asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne
eivät ole ristiriidassa hyvän tilintarkastustavan kanssa.
Tilintarkastaja on selvittänyt ja täsmentänyt lautakunnan pyynnöstä joitain asioita.

1.1. Tarkastuslautakunta 2017 – 2021
Juuan kunnan nykyinen tarkastuslautakunta valittiin kunnanvaltuuston kokouksessa 12.6.20171.
Tarkastuslautakunnan kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia. Kuntalain 121 §:n mukaan lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2017 – 2021:
Jäsen

Varajäsen

Teemu Mustonen, puheenjohtaja

Mauri Kukkonen

Onni Kirjavainen, varapuheenjohtaja

Matti Korhonen

Anneli Perälä

Arja Tanskanen

Heidi Wilska

Heidi Nevalainen

Juha Saarelainen

Pertti Wickström

Lautakunnan sihteerinä toimii kunnan asianhallintasihteeri ja hänen sijallaan tarvittaessa
keskusarkistonhoitaja.
Tilintarkastajana Juuan kunnassa toimii BDO Audiator Oy:n Lilja Koskelo.
Tarkastuslautakunnan jäsenet eivät osallistuneet koulutuksiin suurelta osin koronapandemian takia.

1

Juuan kunnanvaltuusto, pöytäkirja 12.6.2017, § 30

6

Juha Saarelainen, Onni Kirjavainen, Teemu Mustonen, Anneli Willman, Heidi Wilska, Anneli Perälä
© Teemu Mustonen

1.2. Tarkastustoiminta arviointikertomusta varten
Tarkastuslautakunnan arviointityö on jatkuvaa, mutta varsinaisesti vuoden 2020 arviointi aloitettiin elokuun
kokouksessa, jolloin lautakunta suunnitteli toimintaansa tarkastusvuodelle 2020 sekä hyväksyi
tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman ja tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2020.2 Arvioinnin
työohjelmaa on pääosin noudatettu, mutta siihen on tehty aikataulullisista syistä joitain muutoksia.
Lautakunta on myös lisännyt ohjelmaan tarpeelliseksi katsomiaan aiheita jo tehtyjen kuulemisten ja oman
priorisointinsa perusteella.
Aikaisempina vuosina tehtyjen havaintojen ja pitkän tähtäimen arviointisuunnitelman perusteella
lautakunnan arviointityön painopistealueita vuodelle 2020 olivat:
1)
2)
3)
4)
5)

Siun soten palvelut juukalaisille
Toimikunnat Juuassa
Kunnan henkilöstön hyvinvointi
Kuntastrategian toteutuminen
Koronapandemian vaikutukset

Lautakunnan työskentely ja kuulemiset järjestettiin siten, että lautakunta on pystynyt muodostamaan
itselleen käsityksen painopisteikseen määrittelemistä aiheista ja esimerkiksi Siun soten osalta lautakunta on
keskustellut Siun soten tarkastuslautakunnan, Siun soten aluejohtajan, Juuan johtavan lääkärin ja
juukalaisen Siun soten yhtymähallituksen jäsenen kanssa.

2

Tarkastuslautakunta, pöytäkirja 28.08.2020 §:t 37 - 40
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Koronapandemia vaikutti jossain määrin lautakunnan arviointityöhön ja ainoa lautakunnan vierailukäynti
tarkasteluaikana olikin tutustuminen uuden koulun ja kehitysvammaisten asumispalveluyksikön
rakennustyömaihin.

1.2.1. Tarkastuslautakunnan kokoukset
Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2020 arviointityötä varten kesäkuusta 2020 alkaen 13 kertaa ja
kokoukset pidettiin riittävien turvavälien turvaamiseksi kunnantalon valtuustosalissa. Kaikille lautakunnan
jäsenille ja kokouksissa kuultaville tarjottiin mahdollisuus osallistua kokouksiin etäyhteyksin. Mahdollisuutta
käytettiinkin runsaasti. Voidaan todeta, että osallistuminen kokouksiin etäyhteyksin onnistui ajoittaisista
teknisistä ongelmista3 huolimatta vähintään kohtuullisesti ja kuulemiset onnistuivat siinä määrin hyvin, että
kaikki asiat tulivat käsiteltyä ja selviksi.
Juuan tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii lautakunnan puheenjohtaja4 ja sihteerin tehtäviä hoitaa
kunnan asianhallintasihteeri tai hänen sijallaan keskusarkistonhoitaja. Puheenjohtaja on laatinut
lautakunnan kokousten esityslistat sihteerin hienolla avustuksella. Esityslistojen pohjana ja lautakunnan
tarkastustyön aikatauluttajana on käytetty kunnan tilintarkastajan laatimaa ja lautakunnan hyväksymää
arvioinnin työohjelmaa.5 Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa6 ja
tilintarkastaja osallistui lautakunnan kokouksiin kolme kertaa.
Tarkastuslautakunnan kokoukset on alusta saakka pyritty pitämään luonteeltaan avoimina ja keskustelevina
ja siinä on onnistuttukin hyvin. Lautakunta on vuoden 2020 arviointikertomuksen valmisteluun liittyvissä
kokouksissaan kuullut viranhaltijoita, johtavia luottamushenkilöitä, Siun soten toimihenkilöitä ja
tarkastuslautakuntaa, toimikuntien puheenjohtajia ja jäseniä sekä työntekijöiden luottamushenkilöitä.
Lautakunnan monipuolinen osaaminen ja kokemus on auttanut hyvien kysymysten esittämisessä
kuulemistilanteissa.

3

Lautakunnan saamien tietojen mukaan valtuustosalin medialaitteistoa ollaan uusimassa piakkoin. Lautakunta pitää
parannusta tervetulleena.
4
Juuan kunta, hallintosääntö 11 luku 2 § 3. kohta.
5
Tarkastuslautakunta, pöytäkirja 28.08.2020 § 39.
6
Juuan kunta, hallintosääntö, 11 luku 2 § 1. kohta.
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Tarkastuslautakunnan kokoukset 2017 - 2021

Vuosi

Kokouksia
yhteensä

2017
2018
2019
2020

14
13
12
13

Läsnä,
varsinaiset
jäsenet
95 %
97,10 %
93,30 %
98,44 %

Tilintarkastaja
2
4
2
2

Kuultavia
henkilöitä

Kuulemisten
lkm

23
31
37
25

20
23
17
13

1.2.2. Arviointikertomuksen laadinta
Tarkastuslautakunta laati tätä arviointikertomusta neljässä kevään viimeisessä kokouksessaan ja kertomus
luovutettiin 17.5.2021. Arviointikertomus laadittiin lautakunnan yhteistyössä puheenjohtajan valmisteluun
perustuen.

1.3. Sidonnaisuusilmoitukset
Tiettyjen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on kuntalain 84 §:n mukaan tehtävä ilmoitus
sidonnaisuuksistaan. Säännöksessä määritellään myös tarkastuslautakunnan tehtävät
sidonnaisuusilmoitusten valvojana.
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on
tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan
elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä
varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja
virkatehtävien hoitamisessa.
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Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja
lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja
apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös
ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi
tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo
tehtyä ilmoitusta.
Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa
koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan
luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä
ja tietoverkosta.
Tarkastuslautakunnan saaman kokemuksen ja keskusarkistonhoitajan kuulemisen7 perusteella lautakunta
toteaa, että luottamushenkilöiden ja virkamiesten koulutukseen on panostettava siten, että ensinnäkin
ilmoitusvelvolliset ovat tietoisia velvollisuudestaan ja toisekseen siitä, mitä sidonnaisuusilmoituksessa on
ilmoitettava.
Kuluneen neljän vuoden aikana sidonnaisuusilmoituksia on käsitelty tarkastuslautakunnassa yhteensä
kahdeksan kertaa, joista neljällä kerralla lautakunta on kehottanut ilmoitusvelvollisia tekemään
sidonnaisuusilmoituksensa tai täydentämään tehtyä ilmoitusta.

2. Kuntastrategia ja kunnan muu strateginen suunnittelu
Kuntalain 37 §:ssä säädetään kuntastrategiasta:
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän
aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee
määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta.
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa
säädetään 110 §:ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.
Kuntalain 38 §:n mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

7

Tarkastuslautakunta, pöytäkirja 30.4.2021 § 22.
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2.1. Kuntastrategia vuosille 2018 – 2021
Juuan kunnan uusi kuntastrategia tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Kuten vuoden 2017
arviointikertomuksessakin jo todetaan, uuden strategian täytäntöönpano alkoi jossain määrin jo vuonna
2017. Juuan kunnan strategia on nimeltään Lämmöllä Juuka – Onnellisten ihmisten kunta ja se on laadittu
viideksi vuodeksi ja siinä luodataan tavoitteellista kehitystä 15 vuoden päähän. Strategia tarkastettiin
suunnitellusti, eikä kunnanvaltuusto tehnyt siihen muutoksia.
Tarkastuslautakunnan tehtävä ei, kuten edellä on jo mainittu, ole ottaa kantaa strategian poliittisiin
linjanvetoihin, vaan syventyä siihen, miten strategiaa jalkautetaan. Lautakunta siis tarkastelee, miten
strategia esimerkiksi näkyy talousarviossa asetetuissa tavoitteissa. Strategian arviointi on kuitenkin syytä
aloittaa tarkastelemalla, pitääkö strategian toimintaympäristön arviointi edelleen paikkaansa.

2.1.1. Muutokset toimintaympäristössä
Strategian yhtenä lähtökohtana on ollut, että sitä tarkistetaan lainsäädännön keskeneräisyyden takia ja
kuntalain edellyttämänä valtuustokauden puolivälissä. Kuten edellä mainittu, kunnanvaltuusto tarkasti
strategian vuonna 2019. Strategiaa laadittaessa on pidetty todennäköisenä, että uudet sosiaali- ja
terveydenhuolto- ja maakuntalainsäädäntö tulisivat voimaan strategiakaudella. Kuten tiedämme, nämä
uudistukset eivät vieläkään ole toteutuneet.
Kuten strategiassa todetaan, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain muutoksilla ei todennäköisesti
olisi järisyttävää muutosta Juuan toimintaympäristöön kunnan ollessa jo tälläkin hetkellä osa Siun sote kuntayhtymää. Maakuntauudistuksesta on todettu, että se muuttaisi valtionosuusjärjestelmää ja, että
muutoksen suuntaa ei voida arvioida.
Arvioita väestökehityksestä voidaan pitää paikkansa pitävinä. Työikäisten osuus vähenee ja iäkkäiden
ihmisten määrä kasvaa. Lisäksi sairastavuus Juuassa on korkealla tasolla. Strategiassa on myös huomioitu
kunnan työntekijöiden eläköityminen, sitä mukaa tehtävä tehtävien uudelleenjärjestely ja toisaalta uusien
rekrytointien mahdollinen hankaloituminen. Myös teknologian kehittyminen ja digitalisaatio on huomioitu
strategiassa. Kuituverkon toimivuutta ja laajuutta on korostettu. Valtionosuudet ja verotulot ovat, kuten on
nähty, vaihdelleet suuruudeltaan ja niiden ennakoiminen seuraavaa vuotta pidemmälle on ollut hankalaa.
Vuonna 2020 koronapandemia muutti maailmaa dramaattisesti. Varsinaisesti pandemia ei vaikuttanut
strategian toteutukseen, ja esimerkiksi uuden koulun ja kehitysvammayksikön rakentaminen ovat
toteutuneet suunnitellusti. Tulevaan strategiakauteen koronalla on varmasti vaikutuksensa ja siitä onkin
otettava oppia tulevaisuutta ajatellen. Koronapandemian vaikutuksia vuoteen 2020 on arvioitu tarkemmin
arviointikertomuksen luvussa 5.

2.1.2. Kuntastrategian toteutuminen
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kuntastrategian seuranta on toteutettu viimeksi vuonna 2018 ja,
että sen jälkeen tarkastuslautakunta ei ole saanut yksityiskohtaista tietoa strategian toteutumisesta.
Lautakunta toteaa, että suurimmaksi osaksi strategian tavoitteiden toteutusaikatauluksi on kirjattu vuoden
2021 loppu. Lautakunta on pohtinut sitä, olisiko tarpeen ottaa strategian tarkastelu vuosittaiseksi
toimenpiteeksi. Tarkastuslautakunta on sitä mieltä, että koska kunnanvaltuuston asettaman strategian
täytyy koko ajan ohjata kunnan päätöksentekoa, täytyy sen seurannankin olla jatkuvaa.
Tarkastuslautakunta on saanut sen käsityksen, että kunnassa ei tällä hetkellä ole ajantasaista tietoa
strategian toteuttamisen vaiheesta. Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnanvaltuusto päättää poliittisessa
päätöksenteossaan strategian seurannasta.
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Tarkastuslautakunta huomauttaa, että kunnanvaltuusto on päättänyt, että kuntastrategian toteutumista
seurataan vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä8. Tätä seurantaa ei ole toteutettu.
Vuoden 2019 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esitti, että kuntastrategian luottamuksellinen
yhteistyö -päämäärälle asetetaan mitattavat tavoitteet ja mittarit, jotta sen toteutumista voidaan arvioida.
Syksyn 2020 valtuustoseminaarissa valmisteltiin näitä tavoitteita ja mittareita, mutta strategian päivitystä
tältä osin ei ole tuotu valtuuston käsiteltäväksi.

2.2. Muu strateginen suunnittelu
Juuassa ovat lisäksi tällä hetkellä voimassa seuraavat strategiat ja ohjeet:
-

Kiinteistöstrategia
Liikuntastrategia
Hankintaohje
Konserniohje
Katujen peruskorjausohjelma/katustrategia ja katujen peruskorjausohjelma/katustrategia vuosille
2019-2020

Edellä mainitut ohjeet ovat ajan tasalla ja voimassa. Tarkastuslautakunta toteaa lisäksi, että
kuntakonserniin kuuluvalle Juuan Kaukolämpö Oy:lle luotiin valtuuston vuonna 2020 asettamien
tavoitteiden mukaisesti investointi- ja rahoitussuunnitelma ikääntyvien lämmityskattiloiden uusimiseksi.
Samoin kuntakonserniin kuuluvalle Kiinteistö Oy Juuan Vuokrataloille on laadittu strategia.
Juuassa ei ole kestävän kehityksen strategiaa tai kulttuuristrategiaa ja lautakunnassa onkin pohdittu sitä,
olisiko strategiselle suunnittelulle ja ohjeistukselle aihetta näiltäkin osin tarvetta. Strateginen ohjaus, kuten
todettua, on valtuuston päätäntävallassa.

3. Talousarviossa asetetut sitovat tavoitteet
Palvelualoille on talousarviossa asetettu tavoitteet ja mittarit. Tilinpäätöksessä tarkastellaan puolestaan
näiden tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on seuraavassa perehtynyt kunnan toiminnallisten
tavoitteiden toteutumiseen palvelualoittain.
Vuoden 2019 arviointikertomuksessaan lautakunta totesi huomionaan seuraavaa:
Tarkastuslautakunta esittää, että seuraavaa ja tulevia talousarvioita valmisteltaessa otetaan
tarkasteluun kaikki toimialojen toiminnalliset tavoitteet ja mittarit ja, että niitä päivitetään
tarvittaessa siten, että ne palvelevat parhaiten kuntalaisten palveluiden laatua ja
saatavuutta, kunnan toiminnan tehokkuutta ja kehittymistä sekä hyvää taloudenpitoa.9

8
9

Kunnanvaltuusto 27.5.2019 § 13
Arviointikertomus 2019, s. 36.
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Kunnanhallitus on vastineessaan todennut, että toimenpiteenä tarkastuslautakunnan huomioon ”Vuoden
2021 talousarvion valmistelun yhteydessä talousarvion toiminalliset tavoitteet ja mittarit on päivitetty”.10
Seuraavan tarkastuslautakunnan arvioitavaksi jää siis se, onko tavoitteiden ja mittareiden kehittämisessä
onnistuttu. Lautakunta toteaa, että vuoden 2020 talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa ja mittareissa on
suurelta osin samat kehittämisen kohteet kuin vuoden 2019 talousarviossa ja siksi joidenkin tavoitteiden
toteutumista on ollut hankala tai mahdoton arvioida.
Tässä luvussa on taulukoitu ja arvioitu vuoden 2020 talousarviossa kullekin hallinnonalalle annettujen
tavoitteiden toteutumista siten, että vihreä väri kuvaa tavoitteen täyttymistä, keltainen väri sitä, että
tavoitteesta on jääty vain hieman. Punainen väri puolestaan kuvaa sitä, että tavoitteeseen ei ole päästy.
Harmaalla merkittyjä kohtia ei ole voitu arvioida.

3.1. Hallintopalveluiden toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2020
Talous
TAVOITE

Talousarvion
toteuman
säännöllinen
seuranta ja
poikkeamiin
reagoiminen

MITTARI

Talouden
seurantaraportit

SEURANTA

Toimialoilla
kuukausittain,
konsernissa
puolivuosittain

TOTEUMA

TULOS

Talouden seuranta
kuukausittain.
Seurantaraportit on
käsitelty
kunnanhallituksessa
talousarvio-ohjeen
mukaisesti alkaen
helmikuun
tilanteesta.

Työhyvinvointi
TAVOITE

Työhyvinvoinnin
parantuminen
jatkuu

MITTARI

Työhyvinvointimittaukset

Kevan
työhyvinvointikyse- Toimenpideohjelma
lyn tulosten
tulosten pohjalta
hyödyntäminen

SEURANTA

TOTEUMA

TULOS

Yleishallinto toimi
pilottina tammiTyöhyvinvointikyse- helmikuussa
lyn toteuttaminen sähköisessä TTH
säännöllisin
työterveyskyselyssä.
väliajoin
Jatkossa kysely
tehdään sähköisenä
koko henkilöstölle.
Kyselyssä nousseet
asiat käytiin läpi
vuosittaisissa
kehityskeskusteluissa.

10

Kunnanhallitus, pöytäkirja 2.11.2020, § 149, kunnanvaltuusto, pöytäkirja 9.11.2020, § 29 ja tarkastuslautakunta,
pöytäkirja 13.11.2020, § 60.
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Lautakunta toteaa, että tavoitteena ollutta toimenpideohjelmaa Kevan työhyvinvointikyselyn pohjalta ei
ole tehty.
Elinvoima
TAVOITE
Asuntojen määrä ja
laatu

MITTARI
Vuokratalojen
täyttöaste ja
asuntojen määrä

Yritysten
toimintaedellytysten Yritysten määrä ja
tukeminen ja uusien uusien yritysten
yritysten
perustamismäärä
hankkiminen
Työmarkkinatuen
kuntaosuuden
pienentäminen

2019 ja 2018
kuntaosuudet

SEURANTA

TOTEUMA

Puolivuosittain

Täyttöaste
Koy Vuokratalot 92,8 %
Kunnan omat 87,5 %

Vuosittain

Vuonna 2020 yritysten
lukumäärä oli 493 kpl ja
uusia yrityksiä
perustettiin 13 kpl.

Vuosittain

Työmarkkinakuntaosuus
pieneni 320 000 eurosta
250 000 euroon eli yli
20 %.

TULOS

Lautakunta toteaa, että tavoitetta asuntojen määrästä ja laadusta olisi syytä kehittää siten, että sille
luotaisiin selkeä prosentuaalinen tavoite tai että tavoitteesta kehitettäisiin laadullinen.

Elinkeinotoiminta
TAVOITE

Elinvoima: Matkailusektorin
vaikuttavuuden
kasvattaminen
paikallistaloudessa.

MITTARI

TOTEUMA
Kolin matkailun vaikutusta
paikallistalouteen -raporttia
ei tehty vuonna 2020 koronan
vuoksi.
Kolin matkailuyhdistykseen
Mittarin Kolin matkailun
kuului 2019 11 yritystä ja
vaikutukset paikallistalouteen
vuonna 2020 määrä oli 13.
–raportti, matkailuyritysten
määrä Juuassa, kv –
Vuonna 2020
matkailuyritysten toiminmatkailuyritysten määrä pysyi
tojen määrä Juuassa, Kolin
lähes samana kuin edellisenä
matkailuyhdistykseen
vuotena, kuten kvkuuluvien yritysten määrä
matkailutoimijoidenkin
Juuassa. Osavuosiraportointi
määrä.
elinkeinotoimikunnalle,
kunnanhallitukselle ja –
Elinkeinotoimikunta
valtuustolle.
kokoontui uuden
elinkeinosuunnittelijan aikana
kerran, jolloin esiteltiin
elinkeinotoiminnan toimintaa
vuoden 2020 aikana.

TULOS
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Elinvoima: Markkinoinnin
konseptoiminen ja tuloksellisuuden kasvattaminen.

Muuttoliike vakinaisten ja
vapaa-ajan asukkaiden
keskuudes-sa. Investointien
kohdentuminen Juukaan.
Yritysten rantautuminen
Juukaan. Matkailijamäärän
kehitys Koli / Juuka.
Osavuosiraportointi
elinkeinotoimikunnalle,
kunnanhallitukselle ja –
valtuustolle.

Kokonaisnettomuutto Juuasta
oli vuonna 2019 -36 ja vuonna
2020 -3.
Kokonaisuudessaan
koronatukia Juukaan tuli noin
550 000 €, sekä muutamia
isompia yritysten
investointeja on aloitettu
vuonna 2020. Uusia yrityksiä
Juukaan perustettiin 13.

3.1.1. Tekninen toimiala
Tekniset palvelut toimiala koostuu hallinnon, liikenneväylien ja yleisten alueiden, kiinteistötoimen,
metsätilojen ja vesihuoltolaitoksen vastuualueista. Teknisen toimialan palvelut tuotetaan
kunnanhallituksen alaisuudessa.
Talous
TAVOITE

MITTARI

SEURANTA

TOTEUMA

Talousarvion
toteuman
säännöllinen
seuranta ja
poikkeamiin
reagoiminen

Talouden
Kuukausittain
seurantaraportit

Taloutta seurattu
kuukausittain ja
poikkeamiin reagoitu.

Kunnan
ydintoimintojen
ulkopuolella olevien
kiinteistöjen ja
asunto-osakkeiden
myynnin
tehostaminen

Myydyt
kiinteistöt ja
asuntoosakkeet

Jakson aikana on myyty
kaksi asuntoa

Tarkoituksenmukaiset palvelut
kuntastrategian
ohjaamana

Asukaskohtaiset
kustannukset
Vuosittain
palveluittain

Vuosittain

TULOS

Palvelukustannustaulukon
koonti on aloitettu
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Suunnitelmallinen
metsätalous

Metsänhoidon
kustannukset
suhteessa
tuottoon

Vuosittain

Vuoden 2019
suunniteltuja
toimenpiteitä on jatkettu
ja MHY:n kanssa tehty
valtuutus tehdä
sopimukset uusista
puukaupoista sekä
istutuksista yms.
Metsänhoidollisista
toimenpiteistä, joista osa
yltää vuodelle 2022.
Lieksan ja Juuan
metsävastaava aloitti työt
toukokuun 2020
alkupuolella.

Työhyvinvointi
TAVOITE
Motivaation
ylläpitäminen

Osaaminen vastaa
tehtäviä

MITTARI
SEURANTA
Kehityskeskusteluiden
ja
Vuosittain
työhyvinvointikyselyjen
tulokset

Työtehtävistä
suoriutuminen

Työhyvinvointikyselyjen tulosten
Työilmapiiri
hyödyntäminen
(Keva)

TOTEUMA

TULOS

Kehityskeskustelut
pidetty kaikkien
kanssa

Asiat käyty
kehityskeskustelussa
läpi. Korona
asettanut tiettyjä
Kehityskeskusteluissa
haasteita työn
tekemiselle, mutta
asiat saatu
hoidettua.

Päivittäin

Työilmapiiri pysynyt
hyvällä tasolla.
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Elinvoima
TAVOITE
Monipuolinen tonttija asuntotarjonta

Vesihuollon
toimintavarmuus

MITTARI
Luovutettavien
kohteiden määrä ja
laatu

Veden laatu ja vesikatkojen määrä

SEURANTA
Vuosittain

Vuosittain

TOTEUMA
Tontteja ei ole
myyty vuonna
2020

TULOS

Vesi on täyttänyt
talousveden
laatuvaatimukset.
Vuoden aikana oli
viisi vesikatkoa
liittyen
vesivuotoihin.

Käyttöasteessa ei
muutoksia.
Tyytyväisyyskysely
toteutettu.
Kiinteistötoimi:
investoinnit
pääosin pysynyt
aikataulussa.
Neljännesvuosittain Liikenneväylät ja
vesihuoltolaitos:
investoinnit
pysyneet
aikatauluissaan.

Tarkoituksenmukainen Käyttöasteet ja
ja laadukas
tyytyväisyyskyselyjen Vuosittain
kiinteistökanta
tulokset

Investointiohjelman
toteuttaminen

Aikatauluissa
pysyminen

Lautakunta toteaa kyseisistä mittareista, että niiden toteuman kirjaamista on syytä tarkentaa tulevissa
tilinpäätöksissä.

3.2. Hyvinvointilautakunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Talous
TAVOITE
Talousarvion
toteutuman
säännöllinen
seuranta ja
poikkeamiin
reagointi

MITTARI

Talouden
seurantaraportit

SEURANTA

Toimialoilla
kuukausittain

TOTEUMA

TULOS

Talouden
seurantaraportit on
tuotu tiedoksi
lautakunnalle
lautakunnan
kokoontuessa.
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Työhyvinvointi
TAVOITE
Työhyvinvoinnin
parantuminen
jatkuu

MITTARI
Työhyvinvointimittaukset
Yhteistyö
työterveyshuollon
kanssa

SEURANTA

TOTEUMA

Työhyvinvointimittaukset
Yhteistyö työterveyshuollon
kanssa

Työhyvinvointikyselyn välivuosi

TULOS

Työterveyshuollon
katsaus alkuvuonna.
Johtoryhmätasolla on
valittu
työhyvinvointikyselyn
tulosten perusteella
painoalueiksi
johtaminen, viestintä
ja tasapuolinen
kohtelu.

Kevan työhyvinToimenpideohjelma
vointikyselyn tulostulosten pohjalta
ten hyödyntäminen

Tarkastuslautakunta toteaa, että työhyvinvointikyselyn perusteella on valittu painopistealueita, mutta
varsinaista toimenpideohjelmaa ei ole laadittu.
Elinvoima
TAVOITE

MITTARI

SEURANTA

Perusopetuksen ja
Perusopetuksen ja
lukion päättää ja
lukion suorittaminen
saa jatkoLukuvuosittain
ja sijoittuminen
opiskelupaikan % jatko-opintoihin
oppilaista

TOTEUMA

TULOS

Perusopetuksen ja lukion
päättötodistuksen sekä
ylioppilastutkintotodistuksen
sai 100 % oppilaista ja
opiskelijoista. Jatkoopintopaikan sai 100 %
hakeneista.

18

Varhaiskasvatusta on
tarjolla kaikille alle
Paikkojen
kouluikäisille lapsille tarjontamäärä ja
ja paikat ovat
täyttöaste
tehokkaassa käytössä

Koronatilanteen vuoksi
alkuvuoden
varhaiskasvatukseen
osallistuvien määrästä noin
kolmannes osallistuu
toimintaan maaliskuun
lopussa. Huhtikuun loppuun
mennessä ja toukokuussa
osallistui 2/3. Kesäkuussa
osallistujien määrä väheni
normaalisti lomakauden
vuoksi. Syksyllä palvelut ovat
olleet tehokkaassa käytössä
elokuun jälkeen ja
ostopalveluita on käytetty
yksittäisissä tapauksissa.
Varhaiskasvatuksessa olevia
lapsia oli 31.12.2020
yhteensä 107, tällöin
päiväkotiryhmissä,
perhepäivähoidossa, eikä
ryhmiksessä ollut yhtään
vapaata paikkaa. Uusi ryhmis
perustettu tässä vaiheessa
Juuan keskustaan, jolla
varahoitopaikkoja voidaan
järjestää lyhyellä varoajalla.
Hoitopaikkoja on ollut
tarjolla perhepäivähoidossa
ja ryhmäperhepäivähoidossa
sekä päivä- ja
vuoropäiväkodissa
kyselykartoituksen tulosten
mukaisesti.
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Nuorisotoimi
tavoittaa kunnan
kohderyhmän 12–29
–ikäiset nuoret
toiminnoillaan

Nuokkarin
kävijätilastot ja
Vuosittain ja
etsivän nuorisotyön hankekausittain
tilastot

Koronan vuoksi
nuokkaritoimintaa ja
etsivää toimintaa
järjestettiin maalistoukokuussa verkossa.
Kesäkuun alusta
monimuotoisesti sekä
verkossa että nuokkariiltoina ja toimintana
paikallisesti. Elokuun
puolivälistä
nuokkaritoiminta on
järjestetty pääosin
paikallisesti, mutta
täydennettynä
etänuokkaritoiminnalla
verkossa. Etsivän
nuorisotyön tarve ja
tavoitettujen nuorten
määrät säilyivät
samantasoisina.

Tarkastuslautakunta toteaa, että varhaiskasvatuksessa on reagoitu hyvin ja ripeästi muuttuneisiin tilanteisiin
ja, että nuokkaritoiminnassa on sopeuduttu hyvin koronatilanteeseen.
Väestön aktivointi
TAVOITE

MITTARI

Vapaa-aikapalvelujen
käyttö lisääntyy
Osallistujamäärät
suhteessa asukasmäärään

SEURANTA

Vuosittain

TOTEUMA

TULOS

Osallistujamääriä
seurataan vuositasolla.
Koronatilanteen
vaikutus näkyy vapaaaikapalvelujen käytössä
negatiivisesti.

Poikkeustilanteessa
tavoitteen
toteutumista ei
voida arvioida.
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Avustuksilla aktivoidaan monipuolista
järjestö- ja
harrastustoimintaa

Avustusten määrä
suhteessa eri
ikäryhmiin ja
toiminta-alueisiin

Vuosittain

Koronaepidemian
vuoksi toimintoja
muutettu sähköiseksi ja
esimerkiksi
kulttuuritilaisuuksia jää
toteutumatta.
Liikuntatilat ja kirjasto
suljettu koronan vuoksi
maaliskuussa.
Lautakunta on jakanut
toiminta-avustukset
helmikuun
kokouksessa.
Kohdeavustuksia
jaetaan. Koronan vuoksi
annettu ohjeistusta
avustuksiin liittyen.
Kaikki myönnetyt
avustukset eivät tulleet
käytetyiksi.

Poikkeustilanteessa
tavoitteen
toteutumista ei
voida arvioida.

Lautakunta toteaa, että väestön aktivoimisessa koronapandemian aikana olisi voitu käyttää enemmän
digitaalisia palveluja.
Puhtaus- ja ruokapalvelut
TAVOITE

Elinvoima: Siivouksen
keinoin puhtaat ja viihtyisät
tilat

MITTARI

Aistinvarainen arviointi
(Insta), pintapuhtausnäytteet

TOTEUMA

TULOS

Aistinvaraista arviointia
tehtiin säännöllisesti,
pintapuhtausnäytteet
otettiin säännöllisesti. ATPmittausjärjestelmän
käyttöönotto aloitettiin.
Asiakkaan vaatimat
kirjaukset harvemmin
tehtävistä töistä toteutettiin.
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Ateriapalvelut tuotettiin
ravitsemusneuvottelukunnan
suosituksen mukaisesti
Asukkaat: Ateriapalvelut
hoivakotiruokailijoille ja
tuotetaan ravitsemusateriapalveluasukkaille.
neuvottelukunnan
Kouluikäisten ja
suosituksen mukaisesti
varhaiskasvatuksen
hoivakotiruokailijoille ja
ruokailijoille ateriapalvelut
ateriapalveluasukkaille.
tuotettiin kaikilta muilta osin
Kouluikäisten ja
Suositusten mukaisten
ravitsemusneuvottelukunnan
varhaiskasvatuksen
kriteerien toteutuminen suositusten mukaisesti, paitsi
ruokailijoille ateriapalvelut
ateriapalveluissa ja
ravintorasva ja maito
tuotetaan kaikilta muilta osin
suositusten mukaiseen
poikkeavat suosituksista
ravitsemusneuvottelukunnan
ateriointiin ohjaaminen, lautakunnan päätöksen
suositusten mukaisesti, paitsi
malliaterian avulla.
mukaisesti. Suosituksen
ravintorasva ja maito
mukainen ravintorasva ja
poikkeavat suosituksista
maito oli vaihtoehtona
lautakunnan päätöksen
päivittäin tarjolla. Koulujen
mukaisesti. Suosituksen
etäopetusjaksolla kaikkia
mukainen ravintorasva ja
ravitsemusneuvottelukunnan
maito on vaihtoehtona
suosituksia ei pystytty
päivittäin tarjolla.
täyttämään, vaan tarjolla oli
elintarvikekasseja ja
valmisaterioita.
Asukkaat: Kotimaisten
raaka-aineiden käytön
Kotimaisten raakalisääminen mahdollisuuksien aineiden hankinta
mukaan.

Kotimaisten ja lähellä
tuotettujen raaka-aineiden
hankintaa kasvatettiin
mahdollisuuksien mukaan.

Lautakunta toteaa, että ravitsemusneuvottelukunnan suositusta ei ole lautakunnan päätöksen osalta
noudatettu ja, että etäopetusjakson osalta ateriapalvelut on toteutettu sen hetkisen parhaan vaihtoehdon
mukaisesti.
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Varhaiskasvatus
TAVOITE

Elinvoima: Laadukkaalla
varhaiskasvatuksella
vahvistetaan koko kunnan
elinvoimaisuutta.
Mahdollistetaan perheiden
työssäkäyntiä ja yrittäjyyttä
joustavasti erilaisissa
tilanteissa.

MITTARI

Hoitopaikkojen
tarjontamäärä ja
täyttöaste

Asukkaat: Edistää lasten
terveitä elämäntapoja
yhteistyössä vanhempien
Tehdään terveys- ja
sekä Perhekeskuksen
hyvinvointikysely
toimintamallin kanssa, johon perheille
kuuluu mm.
neuvolayhteistyö.

TOTEUMA

TULOS

Varhaiskasvatuksessa olevia
lapsia oli 31.12.2020
yhteensä 107, tällöin
päiväkotiryhmissä,
perhepäivähoidossa, eikä
ryhmiksessä ollut yhtään
vapaata paikkaa. Uusi ryhmis
perustettu tässä vaiheessa
Juuan keskustaan, jolla
varahoitopaikkoja voidaan
järjestää lyhyellä varoajalla.
Hoitopaikkoja on ollut
tarjolla perhepäivähoidossa
ja ryhmäperhepäivähoidossa
sekä päivä- ja
vuoropäiväkodissa
kyselykartoituksen tulosten
mukaisesti. Laadukasta
varhaiskasvatusta on
toteutettu seudullisen
varhaiskasvatussuunnitelman
mukaisesti ja henkilöstön
osaamisesta on huolehdittu
useammalla eri
täydennyskoulutuksella.
Lasten terveellisiä
elämäntapoja on edistetty
monipuolisella toiminnalla ja
liikunnan lisäämisellä.
Henkilökuntaa on koulutettu
Siun soten kanssa
yhteistyössä Lapset puheeksi
menetelmän käyttäjiksi.
Terveys- ja
hyvinvointikyselyiden
toteuttaminen perheille:
Varhaiskasvatuksen ja
neuvolan yhteis-työmuotona
kaikille 1,5- sekä 4-vuotiaille
lapsille täytetään
yhteistyössä perheiden
kanssa neuvolakaavakkeet
(lasten kasvun tukeminen)
sekä kaikille 2- ja 5vuotiaiden perheille
tarjoamme Lapset puheeksi keskustelua.
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Perusopetus
TAVOITE
Elinvoima: Perusopetuksen
suorittaminen ja
sijoittuminen jatkoopintoihin

Asukkaat: Kodin ja koulun
yhteistyö kehittyy ja
huoltajat osallistuvat
oppimiskeskusteluihin

MITTARI
Perusopetuksen
päättötodistuksen ja
jatko-opiskelupaikan
saaneiden oppilaiden
määrä,
seuranta lukuvuosittain

TOTEUMA

TULOS

Päättötodistuksen saaneita
37, kaikki 37 saivat jatkoopiskelupaikan hakukohteestaan.

Poikola: Huoltajien
osallistuminen
Huoltajien
oppimiskeskusteluihin
osallistuminen
2017 (89 %), 2018 (91,3 %)
oppimiskeskusteluihin
2019 (96,5 %) ja 2020 (95,1
% /oppilaan huoltaja esi- %).
ja perusopetus, seuranta
lukuvuosittain
Nunnanlahti ja Vihtasuo:
Huoltajien osallistuminen
oppimiskeskusteluihin 100 %.

Lautakunta on kuulemisissaan saanut tiedon, että koulukiusaamista ei esiinny paljoa ja, että koululla on
käytettävissään tarvittavat toimenpiteet sen poistamiseksi.
Lukio
TAVOITE
Elinvoima: Aloittaneet
opiskelijat suorittavat lukion
oppimäärän ja sijoittuvat
jatko-opintoihin

Asukkaat: Lukioarjen
liikunnallistaminen

MITTARI
Lukion keskeyttäneiden
määrä, lukiooppimäärän
suoritustilastot ja jatkoopiskelupaikan
saaneiden määrä,
seuranta lukuvuosittain
Opiskelijakunnan ja
opetushenkilöstön
järjestämien toimintojen
toteutusten ja
osallistumisten määrä
lukuvuodessa

TOTEUMA

TULOS

Keskeyttäneitä 2 kpl,
8 kpl yo,
5 hakeneesta sai jatkoopiskelupaikan 5 lukuvuonna
2019 - 2020.
Opettajien eri kursseilla
pitämiä lyhyitä oppitunteja
liikunnallistavia toimintoja á
10-25 min. (– ei
liikuntatunnit) 3,4 tuntia,
salibandylinjan osallistujien
lisääntyminen.
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Kansalaisopisto
TAVOITE

MITTARI

Elinvoima: Kansalaisopiston
kurssitarjonta mahdollistaa
Kurssien ja tuntien
monipuolisen harrastamisen:
määrä / lukuvuosi
liikunta, musiikki, käden
taidot ja muut aineet

Asukkaat: Kansalaisopiston Opiskelijamäärä,
kurssit tavoittavat eri-ikäiset opiskelijoiden
asiakkaat
ikäjakauma

TOTEUMA
Lukuvuonna 2019-20
kursseja 90 kpl. ja tunteja 4
388. Määrät kasvoivat
hieman edellisestä
lukuvuodesta
Opiskelijoita vuonna 2020
yhteensä 1708 kpl, jossa oli
laskua edelliseen vuoteen.
Kurssit tavoittivat edelleen
hyvin asukkaita, vaikka
koronatilanne verotti
määrää.

TULOS

Ei arvioida
koronatilanteen vuoksi.

Kirjasto- ja tietopalvelut
TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Elinvoima: Kirjaston
aineistotarjonta ja
Kirjaston käyttötilastot
tapahtumatarjonta tavoittaa
eri-ikäiset asiakkaat

Lainaajia oli yhteensä 1545.
Kaikilla kunnan
peruskoululaisilla on
kirjastokortti. Tapahtumia
järjestettiin 10 kpl, joissa eriikäisiä kävijöitä 334 hlö.

Asukkaat: Kirjaston
aukioloajat kaikkia asiakkaita Kävijämäärät
palveleviksi

Asiakkaita kävi 11
hlö/aukiolotunti.
Vilkkaimmat tunnit
lainausmäärien mukaan klo
10–11 ja klo 12–13.
Kirjasto avoinna ma – to klo
8:30 – 18:00 ja pe klo 8:30 –
17:00. Itsepalveluaika ma –
pe klo 8:30 – 10:00.

TULOS

Tarkastuslautakunta toteaa, että lainaajien määrä on pysynyt käytännössä samana edellisvuoteen verrattuna.
Muita lukuja ei voida vertailla koronatilanteen vuoksi. Lautakunta toteaa kuitenkin, että itsepalveluaika
kirjastossa on hyvä edistysaskel.
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Kulttuuripalvelut
TAVOITE

Elinvoima:
Kulttuuritapahtumia
järjestetään kaikille
ikäluokille vaihteleviin
kohteisiin ja vaihteleviin
aikoihin

MITTARI

Kävijämäärät

Asukkaat:
Tapahtumien ja
Tapahtumatarjonta tavoittaa
osallistujien määrä
ja osallistaa kuntalaiset

TOTEUMA
Kulttuuritoimi järjesti
tapahtumia yksin ja
yhteistyössä eri tahojen
kanssa 28 kpl. Kävijämäärät
10 ja 130 välillä, ka oli 27
hlö/tilaisuus. Ollaan jäsenenä
P-K:n
Lastenkulttuuriverkostossa,
joka laajentaa koulujen
tapahtumatarjontaa
(tapahtumia 21 kpl).

TULOS

Tilaisuuksia järjestettiin
asiakkaiden omissa
toimintaympäristöissä kuten
hoitokodeissa ja kouluissa.
Tämä takaa parhaan
saavutettavuuden.

Liikuntapalvelut
TAVOITE
Elinvoima:
Liikuntaolosuhteiden ja –
paikkojen ylläpito toimii,
esteettömyys lisääntyy

Asukkaat:
Liikuntaneuvonnan
lisääminen ja tehostaminen
aktivoi terveytensä kannalta
liian vähän liikkuvia

MITTARI
Liikuntaolosuhteiden ja
–paikkojen ylläpito
toimii, esteettömyys
lisääntyy

Osallistujamäärät,
matalankynnyksen
liikuntaryhmien määrä

TOTEUMA

TULOS

Palautekyselyt, toimenpiteiden määrä,
käyttäjäseurantatilastot
Liikuntaneuvonnan toteutus
liikunnallista elämäntapaa
edistävällä hankkeella.
Asiakkuuksia neuvonnassa
yhteensä n 40, jossa
etäneuvontaa esim.
puhelimitse,
kuntosaliohjauksia ja ohjelmien laadintaa sekä
muutamille
työntekijäryhmille ja
perheille.
Koronatilanteen vuoksi
perinteisiä tapahtumia
jouduttiin perumaan kuten
Ice- Skating Tour –
koululaisluistelu.
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Nuorisopalvelut
TAVOITE

Elinvoima: Nuorisotoimi
tavoittaa kunnan
kohderyhmän 12-29 –ikäiset
nuoret toiminnoillaan ja
osallisuutta tuetaan sekä
nuorisovaltuuston toiminta
vakiintuu.

MITTARI

TOTEUMA
Nuokkari oli viime vuonna
auki 113 päivänä ja kohtasi
nuokkari-iltojen aikana
yhteensä 2606 nuorta eli
keskimäärin 23 nuorta per
aukiolopäivä. Tämän lisäksi
nuoria kohdattiin verkossa ja
sosiaalisen median kanavilla.
Poikkeusaikana ohjelmaa ja
kohtaamisia järjestettiin
verkossa melkein jokaisena
arkipäivänä. Syyskaudella
etätoiminta otettiin mukaan
nuokkarin arkeen niin, että
joka toinen maanantai jatkui
kohtaaminen verkossa.
Sosiaalinen media ja nuorten
aktivoiminen sitä kautta
otettiin muutenkin
vahvemmaksi osaksi
toimintaa, ohjaajan tavoittaa
Nuokkarin kävijätilastot,
sieltä myös nuokkarin ollessa
etsivän nuoriso-työn
auki. Nuorisotoimi järjesti
tilastot, seuranta
yhden lasten päiväleirin ja
vuosittain ja hanketoimintapäiviä puistoissa ja
kausittain,
leikkikentillä, näiden aikana
nuorisovaltuuston
kohdattiin lapsia ja perheitä
palaute vuosittain
keskimäärin noin
10/toiminta. Loppu vuodesta
käynnistettiin
Koulunuorisotyö-hanke.

TULOS

Lautakunta toteaa, että
mittarit eivät ole
vertailukelpoisia ja, että
tarkoituksenmukaista
olisi eriyttää
nuorisotoiminta
etsivästä nuorisotyöstä.

Etsivä nuorisotyö on jättänyt
vuoden aikana 36
yhteydenottopyyntö ja
tavoittanut yhteensä 33
kohderyhmän nuorta.
Nuorisovaltuusto kokoontui
4 kertaa ja järjesti kesällä 2
nuorten tori-iltaa sekä aloitti
vahvemmin markkinoimaan
omaa toimintaansa
instagramissa.
Nuorisovaltuusto oli mukana
myös Maakunnallisen
nuorisovaltuuston
järjestämässä Manufesttapahtumassa. Syksyllä
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nuorisovaltuustossa aloitti 7
varsinaista jäsentä ja 2
varajäsentä.

Asukkaat: Ennaltaehkäisevä
työ lisääntyy esimerkiksi JEP
(päihdevalistus)

Toteutettujen
toimintojen määrä /v,
seuranta vuosittain

Juuan ehkäisevä päihdetyö
JEP, oli mukana
järjestämässä Camera
Obscuraa koululle. Oli
mukana päättärivalvonnassa,
teki aktivoivan jutun
paikallislehteen liittyen
nuorten lisääntyneeseen
päihteiden käyttöön ja kävi
koululla puhumassa
päihteistä yhdeksäsluokkalaisille.

Lautakunta pohtii, olisiko tarpeen kirjata talousarvion tavoitteeksi nuorten pajan toimintaan liittyviä
tavoitteita ja seurantaa.

3.3. Kuntarakennelautakunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Talous
TAVOITE
Talousarvion
toteuman
säännöllinen
seuranta ja
poikkeamiin
reagoiminen

MITTARI

Talouden
seurantaraportit

SEURANTA

Toimialoilla
kuukausittain

TOTEUMA

TULOS

Seurattu jatkuvasti.
Lautakunnalle
raportoitu 4 kertaa
vuodessa.

Työhyvinvointi
TAVOITE
Työhyvinvoinnin
parantuminen
jatkuu

MITTARI
SEURANTA
Sairauspoissaolojen
kumulatiivinen
Kuukausittain
kertymä
TyöhyvinvointiKevan
kyselyn
työhyvinvointikyse- Toimenpideohjelma
toteuttaminen
lyn tulosten
tulosten pohjalta
säännöllisin
hyödyntäminen
väliajoin

TOTEUMA

TULOS

Työhyvinvointikyselyä ei
toteutettu vuonna
2020

Lautakunnan saamien tietojen mukaan toimenpideohjelmaa työhyvinvointikyselyn perusteella ei ole
tehty.
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Elinvoima
TAVOITE
MITTARI
Hakemusten määrä
vähintään
Lupamäärä
nykytasolla

SEURANTA
Kuukausittain

Siirtyminen
kokonaisuudessaan
Sähköisten lupien
sähköiseen
määrä
asiointiin.
(Lupapiste.fi).
Digitalisoinnin
tehostaminen

Lupaprosessien
käsittelyaikojen
lyhentyminen

Ympäristön- ja
maa-aineksien
valvonta

Maa-ainesluvat,
ympäristöluvat ja
rekisteröintiilmoitukset

TOTEUMA
Lupamäärä väheni
edellisestä
vuodesta n. 10 %

Kuukausittain

Paperihakemuksia 7
kpl

Omaseuranta

Käsittelyajat ovat
lyhentyneet hieman

Vuosittaiset
tarkastukset

Maa-aines ja
ympäristölupia ja
ilmoituksia
yhteensä 15 kpl ja
tarkastuksia 38 kpl.

TULOS

Lautakunta toteaa, että hakemusten määrä on pienentynyt, mutta toisaalta kuntarakennelautakunnan
tehtävänä ei ole hankkia hakemuksia. Lautakunta toteaa, että kyseinen tavoite olisi käyttökelpoinen
esimerkiksi elinvoimatyön tavoitteena.
Lautakunta toteaa, että myös paperinen asiointi on tarpeen säilyttää kaikkien kuntalaisten palvelun
saatavuuden takaamiseksi.
Lautakunta toteaa, että lupien käsittelyajat ovat Juuassa hyvällä tasolla.

3.4. Konserni
Juuan kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalot ja Juuan Kaukolämpö Oy. Kunnanvaltuusto
on asettanut molemmille yhtiöille tulostavoitteen ja toiminnallisia tavoitteita.

3.4.1. Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalot
Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalot omistaa ja vuokraa asuntoja Juuassa. Vuokrataloyhtiön toimintaa
hankaloittaa väestön väheneminen Juuassa ja samalla asuntokannan vanheneminen. Tarkastuslautakunta
aiemmissa kertomuksissaan nostanut esille sen, että uusille ja laadukkaille asunnoille olisi Juuassa kysyntää.
TAVOITE
Tulostavoite: Positiivinen
tulos ja sen myötä
varautuminen asuntojen
Tulos
peruskorjauksiin ja
purkuihin tulevina
vuosina.

MITTARI

TOTEUMA

TULOS

Tulos oli 191 453 euroa
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Toiminnallinen tavoite:
Kiinteistöstrategian
Strategian
toteuttaminen ja sen
noudattaminen
mukaiset linjaukset
kiinteistöjen korjauksissa.

Kiinteistöjen korjaukset
toteutuivat yhtiön
strategian mukaisesti.

3.4.2. Juuan Kaukolämpö Oy
Juuan Kaukolämpö Oy toimittaa kaukolämpöä asiakkailleen.
TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Tulostavoite: Positiivinen
tulos ja sen myötä
varautuminen asuntojen
Tulos
peruskorjauksiin ja purkuihin
tulevina vuosina.

Tilikauden käyttökate
saavutti konsernin
vuodelle 2020 asettaman
tulostavoitteen.
Käyttökate ennen
poistoja, rahoituseriä ja
veroja oli 245 858,65
euroa (342 816,51 euroa
/ -28,3% 2019).

Toiminnallinen tavoite:
Turvallisuus ja
toimintavarmuus:
Suunnittelemattomien
Suunnittelemattomat
käyttökatkojen määrä
lämmöntoimituskeskeytykset
asiakkaille, tavoite 0 kpl
vuodessa.

Suunnittelemattomia
lämmöntuotantokeskeytyksiä asiakkaille ei
ollut yhtään.

Toiminnallinen tavoite:
Hintakilpailukyky: Juuan
Kaukolämpö Oy on
hinnaltaan Energiateollisuus Kaukolämmön hinta
ry:n jäsentilastoinnin erillistuotantolaitosten keskiarvon
alapuolella.

Juuan Kaukolämpö Oy:n
energiahinta on 60,83 €
/MWh.
Erillistuotantolaitosten
aritmeettinen keskiarvo
70,42 € /MWh ja
asiakkaiden lukumäärällä
painotettu keskiarvo
63,76 € / /MWh (sis. ALV
24%).

Toiminnallinen tavoite:
Paikallisuus ja uusiutuvuus:
Hankittavasta polttoaineesta
vähintään 96 % on
maakunnallista puupoltFossiilisten
toainetta ja palaturvetta.
polttoaineiden määrä
Fossiilisten
tuontipolttoaineiden osuus
vuotuisesta käytöstä on
maksimissaan 4 prosenttia.

Kevyttä polttoöljyä
käytettiin 5,4 %.

TULOS
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Toiminnallinen tavoite:
Luotava investointi- ja
rahoitussuunnitelma
ikääntyvien
lämmityskattiloiden
uusimiseksi.

Investointi- ja
rahoitussuunnitelman
luominen

Yhtiö hyväksyi
marraskuussa 2020
yhtiön uuden strategian,
jossa on mm.
aikataulutettu kattiloiden
suunnittelu ja hankinta.

Tarkastuslautakunta toteaa, että fossiilisten polttoaineiden käyttömäärän syy on lämpölaitoksen
tankopurkainten muutostyöurakan pitkittyminen. Muutostyön aikana käytettiin öljykattilaa. Tämä ja leuto
talvi vaikuttivat yhdessä negatiivisesti yhtiön tulokseen.

4. Kunnan ja kuntakonsernin talous
Tässä luvussa tarkastuslautakunta tarkastelee kunnan taloutta ja siihen liittyviä riskejä.

4.1. Tilintarkastus
Tarkastuslautakunta on kuullut kunnan tilintarkastaja JHT, HT Lilja Koskeloa kuntakonsernin
tilintarkastuksesta11 ja toteaa, että kunnan taloutta on tilinpäätösvuonna pidetty säännösten mukaisesti.
Tilintarkastaja on kuitenkin antanut kunnanhallitukselle tilintarkastuspöytäkirjan huomioitavaksi ja
toimenpiteitä varten:12
Tarhatien siltahankkeen väliaikaisrahoitus, yksityistieosuuskunnalle 75.000 euroa
(kunnanhallitus 23.11.2020/155 §). Päätökseltä ei ilmene onko tälle lainalle saatu kuntalain
129 §:n edellyttämä vakuus.
Teknisen johtajan tekemissä hankintapäätöksissä § 2 ja § 4 on tehty hankintapäätös yli 1
milj. euron hankkeista. Hallintosäännössä on määritelty, että rakennushankkeissa vain alle 1
milj. euron hankkeiden hyväkymisen voi hallitus delegoida viranhaltijoille (Hallintosääntö 5.
luku 2 § kohta 8). Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen 16.3.2020 S 41, jolla se delegoi
tekniselle johtajalle tämän nimenomaisen urakoitsijavalinnan tekemisen. Hallituksen tulee
varmistaa tehtyjen delegointien osalta aina niiden hallintosäännön mukaisuus.
Kiinteistö- ja aluepäällikön hankintapäätöksissä § 1 ja § 3 ei ollut liitteinä vertailuja
tarjoajista. Oppilastietojen tarkastuksessa havaittiin jonkin verran puutteita. Oppilastietojen
tilastointiin on otettu käyttöön Koski-järjestelmä vuonna 2020 ja ongelmia on ollut
valtakunnallisesti. Havaitusta puutteista/epäkohdista on annettu yksityiskohtainen selvitys
vastuuhenkilöille. Oppilastietoja on korjattu ja valtionosuuspäätökseen on saamamme
selvityksen mukaan haettu oikaisua määräajan puitteissa.
Ostoreskontran tarkastuksessa havaittiin vaarallisia työyhdistelmiä, koska reskontranhoitaja
perustaa toimittajat Raindanceen sekä hoitaa myös maksuliikennettä.
Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnanhallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin tilintarkastuspöytäkirjan
johdosta. Kunnanhallituksen 17.5.2021 pidettävän kokouksen esityslistalla on esitys pöytäkirjan johdosta
tehtävistä toimenpiteistä.13

11

Tarkastuslautakunta, pöytäkirja 30.4.2021 § 24
Kunnanhallitus, pöytäkirja 3.5.2021 § 63 ja tarkastuslautakunta, pöytäkirja 10.5.2021 § 27.
13
Kunnanhallitus, esityslista 17.5.2021, asianumero 77
12
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4.2. Tuloslaskelma
Tilinpäätöksessä todetaan tuloslaskelmasta seuraavaa14:
Kunnan tuloslaskelma osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen
tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Esitetty tuloslaskelma sisältää kunnan
ulkoiset tuotot ja kulut.
Vuoden 2020 tilikauden tulos oli 646 922 euroa ylijäämäinen. Edelliseen tilikauteen
verrattuna tulos vahvistui noin 457 000 eurolla (239,9 %).
Toimintakulujen ja toimintatuottojen erotuksena muodostuva toimintakate osoittaa, kuinka
paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate
vahvistui noin 149 000 euroa (-0,5 %) ja toimintatuotot kattoivat toimintakuluista 15,5
prosenttia.
Rahoitustuotot- ja kulut laskivat 48 500 eurolla (-10,2 %). Laskua selittää heikompi
osinkotuotto. Kun aikaisempana tilinkautena Juuan Kaukolämpö Oy:n jakoi 100 000 euroa
osinkoa, niin vuonna 2020 osinkoa yhtiö jakoi kunnalle 50 000 euroa.
Vuosikate kuvaa kokonaistulorahoituksen riittävyyttä. Kunnan vuosikate vahvistui noin
1 585 000 euroa (88,1 %). Poistot lisääntyivät noin 912 000 eurolla (50,0 %). Poistojen nousua
selittää Poikolan koulusta tehty poistosuunnitelman muutos ja viime vuonna
rengasvesiosuuskunnanliiketoimintakaupasta siirtynyt verkoston poistojen lisäys. Vuosikate
riittää kattamaan poistot, joten tilikauden tulos on vuoden tauon jälkeen jälleen positiivinen
ja tilinpäätössiirtojen osalta tilikausi on ylijäämäinen 692 605 euroa.
Tilinpäätöksessä kunnan tuloslaskelmaa ja sen tunnuslukuja on kuvattu edellä mainitusti, ja lautakunta
toteaa, että yllä mainittu kuvaus tuloslaskelmasta on paikkaansa pitävä. Huomion arvoista on lisäksi se, että
kunnan verorahoitus kasvoi lähes 1,5 miljoonaa euroa johtuen valtion myöntämistä koronatuista kunnille.
Tilinpäätökseen on vastaavasti kirjattu 413 690 euron suuruinen pakollinen varaus Siun soten alijäämän
kattamiseksi. Kunnanvaltuusto on 10.5.2021 hyväksynyt tämän Siun sotelle tehtävän ylimääräisen maksun
ja sitä varten tehtävän Siun soten perussopimuksen muutoksen.15

4.3. Rahoituslaskelma
Tilinpäätöksessä rahoituslaskelmaa on kuvailtu seuraavasti:
Tilinpäätöksen rahoituslaskelma koostuu kunnan varsinaisen toiminnan ja investointien sekä
rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma muodostetaan tilinpäätöksen
tuloslaskelmasta, investointiosasta ja taseesta.
Toiminnan ja investointien rahavirta
Toiminnan rahavirta kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta
rahavaroihin. Investointien rahavirta kuvaa pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeihin
käytetyn ja niiden myynnistä saadun rahan vaikutusta rahavaroihin. Kunnan toiminnan ja
investointien rahavirta oli noin 5 257 000 euroa negatiivinen.
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Rahoituksen rahavirta
Rahoituksen rahavirta kuvaa niitä rahavaroja, jotka tarvitaan varsinaisen toiminnan ja
investointien rahoittamiseksi sekä rahoitusaseman muuttamiseksi tilikauden aikana. Kunnan
rahoituksen rahavirta oli noin 2 254 000 euroa positiivinen johtuen loppu vuodesta
nostetusta 3 miljoonan euron lyhytaikaisesta lainasta.
Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos on toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirran
yhteenlaskettu määrä. Tämän ollessa tilikaudella positiivinen 831 000 euroa, on kunnan
rahavarat kasvanut vastaavalla summalla.
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta on toista kertaa peräkkäin
positiivinen. Tämä kuvastaa, että rahoitus on riittänyt kattamaan investoinnit ilman
kassavarojen vähentymistä tai lainanottoa. Odotettavissa on kuitenkin, että tulevilla
tilikausilla toiminnan ja investointien rahavirta 5 vuodelta kääntyy negatiiviseksi, jolloin on
tärkeää hillitä investointitahtia, ettei velkaantuminen lähde hillittömästi kasvamaan. Vuonna
2020 tulorahoitus riitti kattamaan investointien tarvittavasta rahoituksesta 64,7 prosenttia,
joka tarkoittaa, että vuoden 2020 rahoituksen osalta on turvauduttu lainanottoon ja kunnan
kassavaroihin.16
Tarkastuslautakunta yhtyy tilipäätöksen näkemykseen rahoituslaskelmasta. Tulevina vuosina investointien
suuruus on pidettävä hyvin maltillisena.

4.4. Taseen tunnusluvut
Taseen tunnuslukuja on tilinpäätöksessä tulkittu seuraavasti:

Omavaraisuusasteella mitataan kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä sekä kykyä
selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Mitä korkeampi omavaraisuusaste, niin sen
parempi. Omavaraisuusaste laski 76,4 %:iin johtuen lainakannan kasvusta. Vertailuna

16
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vuoteen 2019 koko kuntakentän omavaraisuusaste oli 57,9 % ja Pohjois-Karjalan maakunnan
kuntien 59,1 %.
Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin
vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä parempi
mahdollisuus on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Juuan kunnalla määrä on
21,4 prosenttia. Vertailuna koko kuntakentän keskimääräinen suhteellinen velkaantuneisuus
vuonna 2019 oli 62,0 prosenttia ja Pohjois-Karjalan maakunnan kuntien 42,6 prosenttia.
Velat ja vastuu prosenttia käyttötuloista kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista
tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun silloin, kun vieraaseen pääomaan
rinnastetaan myös vuokravastuut. Vuokravastuut ja leasingvastuut löytyvät liitetiedoista
sivulta 93. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja
käyttötalouden valtionosuuksista. Tunnusluku ottaa paremmin huomioon muut
rahoitusmallit kuten esim. rahoitusleasingilla rahoitetut hankkeet, jotka eivät näy velkana
kunnan taseessa.
Kertynyt yli-/alijäämä osoittaa paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien
liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina.
Lainakanta 31.12. -tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnalla on korollista vierasta pääomaa.
Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma lyhennyttynä saaduilla ennakoilla sekä
osto-, siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan
toimintakertomukseen otetusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule
kirjanpidossa merkitä korollisia lainoja.
Juuan kunnan lainakanta per asukas on 1 214 euroa ja vertailuna koko kunta kenttään
vuodelta 2019 lainakanta per asukas oli 3 342 euroa ja Pohjois-Karjalan maakunnan kuntien
osalta 2 479 euroa.
Lainasaamiset 31.12 -tunnusluku tarkoittaa pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja
kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.
Tarkastuslautakunnalla ei ole taseen osalta huomauttamista, mutta huomion arvoista on se, että kunnan
asukasmäärä on vuoden 2020 aikana pienentynyt 76 asukkaalla, kun vuonna 2019 määrä pieneni 103
asukkaalla. Lisäksi lautakunnan saamien tietojen mukaan Juuka oli vuonna 2020 muuttovoittokunta.

4.5. Taloudelliset riskit
Kunnan merkittävin taloudellinen riski on Pielisen tietoverkko-osuuskunnalle myönnetty 2,7 miljoonan
euron antolaina:
Kesäkuussa valtuusto hyväksyi tietoverkko-osuuskunnan lainaehtojen muutoksen, jossa laina
muutettiin 10 vuoden bullet-lainaksi ja lainan korko alennettiin kolmesta prosentista 1,5
prosenttiin. Osuuskunta lyhentää lainaa vuosina 2020–2025 70 000 eurolla ja vuosina 2026–
2030 100 000 eurolla. Vaikka kunnanvaltuusto hyväksyi lainan uudelleenjärjestelyt,
myönnetyn lainan osalta riskit ovat edelleen merkittävät. 17
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuka on tehnyt tarvittavat toimenpiteet kyseisen riskin minimoimiseksi.
Metallipalvelu Hartikaiselle ja Juuan Vuokrataloille myönnettyjen lainojen riskit ovat maltilliset.
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Tulevaisuuden taloudellisessa suunnittelussa on otettava huomioon kunnan suurien investointien
aiheuttama velkamäärän kasvu ja se, että näillä näkymin valtion koronatuet loppuvat vuonna 2022 ja, että
Siun soten maksuosuudet nousevat jatkossakin.

5. Lautakunnan muut huomiot
Kuten todettu, tarkastuslautakunta on valinnut suunnitelmansa ja aikaisempien tarkastusvuosien
perusteella itselleen painopistealueita. Tässä arviointikertomuksen viidennessä luvussa tarkastellaan näitä
painopistealueita sekä erityisesti tämän vuoden tarkastustyössä esille tulleita asioita.

5.1. Siun sote
Siun sote on jäänyt tarkastuslautakunnan aikaisemmissa arviointikertomuksissa hyvin vähälle huomiolle.
Vuoden 2020 arviointityössä Siun sote onkin ollut lautakunnan yksi tärkeimmistä painopistealueista.
Lautakunta voi arvioida Siun soten toimintaa kuntalaisten palveluiden näkökulmasta ja toisaalta se voi
arvioida myös Juuan kunnan yhteistyötoimintaa kuntayhtymän kanssa. Lautakunta on kuullut useita Siun
soten toimihenkilöitä, Siun soten tarkastuslautakuntaa sekä Juuan virkamiehiä ja luottamushenkilöitä
aiheesta.18
Siun soten perussopimuksen 2 §:ssä on sovittu kuntayhtymän tehtävistä:
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla
periaatteilla lainsäädännön mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka eri lakien mukaan
ovat jäsenkuntien järjestämisvastuulla. Tällä sopimuksella jäsenkuntien järjestämisvastuu siirtyy
kuntayhtymälle. Kuntayhtymä järjestää myös jäsenkuntiensa puolesta pelastuslain (379/ 2011) 24
§:ssä tarkoitetun alueellisen pelastustoimen palvelut valtioneuvoston vahvistamalla alueella.
Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon tehtävät sekä
leirintäalueviranomaistehtävät jäsenkuntien puolesta siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät
kuntayhtymän hoidettavaksi.
Mikäli jäsenkunta on antanut tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi, jäsenkunnan järjestämisvastuu
on siirtynyt kuntayhtymälle. Palvelut toteutetaan väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä
palvelujen käyttäjiä tukien asukkaiden itsenäistä arjessa selviytymistä.
Järjestämisvastuuseen kuuluvat ehkäisevät, korjaavat ja hoitavat, kuntouttavat sekä muut sosiaalija terveydenhuollon palvelut yhtenäisenä kokonaisuutena. Kuntayhtymä voi tuottaa sosiaali- ja
terveyspalvelut seuraavin tavoin:
1) tuottamalla ne itse,
2) kuntalain (410/2015) 49 §:ssä tarkoitetulla tavalla sopimuksin yhdessä toisen kunnan tai
kuntayhtymän kanssa,

18

- Tarkastuslautakunta, pöytäkirja 13.11.2020 § 59 Siun soten arviointikertomus vuodelta 2019
- Tarkastuslautakunta, pöytäkirja 24.11.2020 § 64, Siun soten tarkastuslautakunta ja kunnanjohtaja
- Tarkastuslautakunta, pöytäkirja 12.3.2021 § 2 ja § 4 Siun soten pohjoisen alueen palvelupäällikkö ja Siun soten
yhtymähallituksen juukalainen jäsen
- Tarkastuslautakunta, pöytäkirja 12.3.2021 § 7, johtava lääkäri
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3) hankkimalla palveluja muulta palvelujen tuottajalta,
4) antamalla palvelun käyttäjälle sosiaali‐ ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain
(569/2009) mukaisen palvelusetelin, tai
5) muulla laissa säädetyllä tavalla.
Kuntayhtymällä voi olla yhtymävaltuuston perustamia liikelaitoksia ja se voi omistaa tai olla
osakkaana niissä osakeyhtiöissä ja jäsenenä muissa yhteisöissä, joiden toiminnalla edistetään
kuntayhtymän tehtäväalaa.
Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta. Kuntayhtymä on myös
erikoissairaanhoitolain mukainen sairaanhoitopiiri sekä kehitysvammaisten erityishuollosta
annetun lain mukainen erityishuoltopiiri. Kuntayhtymä voi järjestää tai tuottaa myös muita
toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia palveluja. Kuntayhtymä voi myydä palveluja ulkopuoliselle
taholle.
Siun soten organisaatio ja toimialueet:

Juuan kunnan strategian mukaan kunnan tulee varmistaa palveluiden laatu ja saatavuus ja kunnan tulee
kehittää Sote-yhteistyötä. Hallintosäännön mukaan kuntalaistoimikunta toimii Juuassa Siun soten ja kunnan
rajapinnassa.
Kuntalaistoimikunta toimii kuntalain 22 §:n mukaisena kuntalaisten vaikuttamiskanavana.
Kuntalaistoimikunta toimii lisäksi Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen
kuntayhtymän Siun soten neuvottelukuntana.
Kuntalaistoimikunta:
1. Toimii kunnan ja kuntalaisten välisenä keskustelukanavana,
36

2. Antaa lausuntoja kunnassa valmisteilla olevista asioista sekä Siun soten asioista,
3. Sovittaa yhteen kunta - sote -rajapintaan liittyviä toimintoja päätettyjen linjausten
pohjalta,
4. Tekee esityksiä Siun soten kehittämiseen liittyvissä asioissa,
5. Käsittelee Siun soten toimintakatsauksen,
6. Kutsuu harkintansa mukaan kokouksiin asiantuntijoita,
7. Välittää asiakastyytyväisyys-asioita Siun soten hallintoon,
8. Vastaa osaltaan Juuan edunvalvonnasta
Toimikunnan jäsenistä ja toiminnasta päättää kunnanhallitus.
Lautakunta toteaa, että kuntalaistoimikunta on vuosina 2018 - 2020 kokoontunut vain kerran vuodessa ja,
että kuntalaistoimikunnan rooli on hyvin tärkeä viestin viejänä Siun soteen päin sekä tiedon saajana
sosiaali- ja terveysasioissa. Toimikunnalla on myös lausunnon antajan tehtävä ja se tekee esityksiä soteasioissa. Toimikunta ei ole toiminta-aikanaan antanut esityksiä tai lausuntoja.
Tarkastuslautakunnan tietojen mukaan lääkäritilanne Juuassa on Siun soten aikana ollut välillä hyvinkin
haastava, mutta viime aikoina tilanne on ollut vähintään kohtalainen ja lähitulevaisuus näyttää hyvältä.
Lautakunta toteaa, että Juuassa työskennelleet lääkärit eivät suurelta osin ole olleet Juuassa kovin pitkiä
aikoja ja osa lääkäreistä on ollut lääketieteen kandidaatteja. Voidaan sanoa, että Siun sotella on ollut
haasteita tehdä pitkäaikaisia rekrytointeja.
Tarkastuslautakunnassa on monesti keskusteltu myös puhelimen välityksellä asioinnista Siun soteen päin.
Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan tässä asiassa on ollut hankaluuksia koko viimeisen neljän
vuoden ajan ja viime aikoina ajan varaaminen koronarokotusta varten puhelimitse on ollut haasteellista.

5.2. Toimikunnat ja neuvostot
Juuan kunnan hallintosäännön 6 §:ssä on säädetty toimikunnista ja neuvostoista:
Kunnanhallitus voi perustaa toimikuntia ja päättää niiden kokoonpanosta. Se voi nimetä
määräaikaisia tai pysyviä toimikuntia. Toimikuntaa asetettaessa hallituksen on määriteltävä
toimikunnan tavoitteet ja tehtävät sekä päätettävä, onko toimikunta tilapäinen vai pysyvä.
Kunnanhallitus vahvistaa toimikunnan säännöt.
Hallintosäännön 7 §:ssä, kuten edellisessä luvussa tässä arviointikertomuksessa on todettu, määritellään
kuntalaistoimikunnan tehtävät. Kuntalaistoimikunnan rooli on sosiaali- ja terveysasioissa erityisen tärkeä ja
tätäkin aihetta lautakunta käsitteli edellisessä luvussa.
Hallintosäännös 8 §:ssä puolestaan todetaan, että kunnassa on oltava elinkeinotoimikunta ja määritelty sen
tehtävä:
Juuan kunnassa on elinkeinotoimikunta, jonka tehtävänä on edistää ja ohjata kunnan
elinkeinopolitiikkaa. Toimikunnan jäsenistä ja toiminnasta päättää kunnanhallitus.
Lisäksi hallintosäännön 9 §:ssä on todettu muut Juuan kunnan vaikuttamistoimielimet:
Kunnassa on nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto, joiden
kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus.
Edellä mainittujen vaikuttamistoimielimien lisäksi Juuassa toimii saaristolaistoimikunta.
37

Tarkastuslautakunta on kuullut kaikkien kunnanhallituksen alaisten neuvostojen ja toimikuntien edustajia.
Lautakunta toteaa kuulemisten perusteella, että näiden toimielinten edustajat kokivat
vaikutusmahdollisuuksiensa oleva vähäiset ja, että heidän tehtävänkuvansa ovat monissa tapauksissa
epäselviä. Tarkastuslautakunnan mielestä kaikilla näillä toimielimillä on oma tärkeä tehtävänsä ja
lautakunnan saamien tietojen mukaan myös kuntalaiset kokevat, että tarve tällaisille vaikuttamiskanaville
on. Lautakunnan kuulemisten perusteella näiden toimielinten toimintaa on tehostettava ja toiminnalle on
osoitettava riittävät taloudelliset resurssit sekä kunnan viranhaltijoiden työpanosta. Lautakunta toteaa
myös, että kyseisten toimielinten kokoontumisten määrä koko valtuustokaudella ja varsinkin vuonna 2020
on ollut hyvin vähäinen. Lautakunnassa pohdittiin sitä, olisiko näidenkin toimielinten kokouksia voitu
järjestää etäyhteyksin, kuten järjestettiin myös muiden luottamuselinten kokouksia.

5.3. Koronapandemia
Koronapandemia on vaikuttanut suuresti koko maailmaan ja siten myös Juuan kuntaan.
Tarkastuslautakunnassa onkin aihetta vähintään sivuttu jokaisessa kokouksessa. Juuassa on
koronapandemian ajan toiminut viikoittain kokoontunut pandemiatyöryhmä, joka koostuu Juuan kunnan
laajennetusta johtoryhmästä. Kokouksiin on osallistunut myös Siun soten edustajia.
Voitaneen todeta, että koko maailma tai Juuan kunta ei ollut varautunut pandemian varalle. Koska on hyvin
mahdollista, että vastaavanlaista tapahtuu tulevaisuudessakin, on kunnassa kuitenkin otettava
tapahtuneesta oppia ja tehtävä ajantasaiset suunnitelmat kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden
turvallisuuden takaamiseksi. Lautakunnan saamien tietojen mukaan kunnalla on kriisinhallintaa varten
tehty suunnitelma, mutta se ei ole kaikilta osiltaan ajantasainen ja suunnitelman päivitys on meneillään.
Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan kunnan henkilöstölle on aiheutunut lisäkuormitusta
pandemian takia erityisesti puhtaushuollon ja opetuksen osalle. Henkilöstöä on ohjeistettu
sairaustapauksissa jäämään matalalla kynnyksellä työstä pois. Tämä on toteutunut, mutta samalla se on
voinut joissain tapauksissa aiheuttaa henkilöstövajausta. Pandemiatyöryhmän kokoontumisista tehdyt
julkiset muistiot on jaettu henkilöstölle kunnan intrassa ja Siun sotelta tulleet ohjeistukset on jaettu
sähköpostitse. Lautakunnassa on pohdittu sitä, onko tiedottaminen henkilöstölle ollut riittävää ja
tarkoituksenmukaista. Lautakunnan saamien tietojen mukaan joissain tapauksissa etätyötä tekevän
esimiehen tavoitettavuudessa on ollut ongelmia.
Tarkastuslautakunnassa on keskusteltu ja todettu, että digipalveluiden perehdyttämisessä ja niiden
käyttämiseen tarkoitetuissa laitteistoissa on ollut puutteita. Lisäksi lautakunnassa on pohdittu sitä, olisiko
erityisesti kulttuuripalveluiden, kansalaisopiston ja kirjaston palveluita voitu toteuttaa enemmänkin
sähköisesti. Samalla lautakunnassa on keskusteltu siitä, olisiko Meitalta hankittua ICT-palveluiden
henkilöstöresurssia voitu hyödyntää tehokkaammin.
Myös vanhusten ja nuorison hyvinvointi koronan keskellä on noussut puheeksi lautakunnassa. Ikäihmisten
osalta voidaan todeta, että Kohtaamispaikka Ellinkulman palvelut ovat olleet koronan ajan paljolti
suljettuina ja, että monet ovat joutuneet viettämään pitkiä aikoja yksinäistä elämää. Lautakunnan
keskusteluissa on oltu huolissaan ikäihmisten sosiaalisesta kanssakäymisestä ja keskusteluissa on pohdittu
sitä, olisiko ongelmalle voitu tehdä jotain. Lautakunta toteaa, että nuorison aktiivisuuden ylläpitämiseksi
kunnassa on pystytty kehittämään ja käyttämään vaihtoehtoisia keinoja.
Lähinnä valtiolta saadun tuen johdosta koronapandemia ei ole tähän mennessä vaikuttanut Juuan kuntaan
taloudellisesti. Vuoden 2020 tilinpäätös on positiivinen. Siun sotelle koronasta on kuitenkin aiheutunut
mittavat kustannukset ja niiden kattamiseksi Juuan kunnan vuoden 2020 tilinpäätökseen onkin tehty
413 690 euron varaus kulujen kattamiseksi. Juuan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.5.2021 päättänyt
tämän lisämaksuosuuden maksamiseen vaadittavasta Siun soten perussopimuksen muutoksesta.
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5.4. Hallintosääntö
Tarkastuslautakunnassa nousi esille kysymys siitä, onko Juuan kunnan vuonna 2017 päivitetty
hallintosääntö ajantasainen. Erityisesti teknisen lautakunnan lakattua ja teknisen toimialan päätöksenteon
siirryttyä hallintopalveluiden alaisuuteen ja siten virkamiesten päätöksentekoon, pohdintaa aiheuttaa se,
onko muutos vähentänyt läpinäkyvyyttä ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Muutoinkin päätösten
tekeminen siirtyi osin pois vaaleilla valitulta valtuustolta kunnanhallitukselle. Toisaalta voitaneen ajatella,
että vuoden 2017 muutos on todennäköisesti lisännyt päätöksenteon tehokkuutta. Hallintosäännön
tarkastelu kaikin puolin lienee kesällä 2021 aloittavan uuden kunnanvaltuuston ensimmäisiä tehtäviä.

5.5. Virkamiesten ja luottamushenkilöiden kouluttaminen
Tarkastuslautakunnassa on edelleen keskusteltu ensinnäkin luottamushenkilöiden kouluttamisesta ja
perehdyttämisestä, joissa lautakunta on edelleen huomannut parantamisen varaa. Lautakunnan
kuulemisissa on todettu, että virkamiesten vuorovaikutus- ja viestintätaidoissa on kehitettävää, mutta myös
osaamisessa ja lainsäädännön tuntemuksessa on parannettavaa.
Kun uudet luottamushenkilöt aloittavat tehtävissään elokuussa, olisi lautakunnan mielestä syytä panostaa
kaikkien luottamushenkilöiden tietämykseen kunnan päätöksenteosta, luottamushenkilön
tiedonsaantioikeuksista, sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ja kunnan tehtävistä sekä organisaatiosta
ylipäätään.

5.6. Riveria
Tarkastuslautakunta toteaa, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria on pohjoiskarjalalaisten
kuntien omistama ja Juukakin on siten kuntayhtymän osakas. Juualla on edustus kuntayhtymän
valtuustossa ja tarkastuslautakunnassa ja Juualla on lisäksi varajäsenen paikka yhtymähallituksessa.
Tarkastuslautakunta ei ole perehtynyt kuluneella nelivuotiskaudellaan Riverian toimintoihin ja lautakunta
suosittaakin, että tuleva tarkastuslautakunta ottaa aiheen yhdeksi tarkastuksensa painopisteistä.

6. Vuoden 2019 arviointikertomuksen huomioiden seuranta
Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2019 arviointikertomuksessaan huomioinaan neljä asiaa, joihin se
edellytti, että kunnanhallitus antaa vastineensa lokakuun 2020 aikana. Kunnanhallitus antoi vastineensa
marraskuun 2020 puolella.19
1) Tarkastuslautakunta esittää, että kuntastrategian luottamuksellinen yhteistyö -päämäärälle asetetaan
mitattavat tavoitteet ja mittarit, jotta sen toteutumista voidaan arvioida.
Kunnanhallituksen vastaus: ”Kuntastrategian luottamuksellinen yhteistyö -päämäärän
tavoitteita valmisteltiin valtuustoseminaarissa syyskuussa 2020. Tämän jälkeen päämäärälle
on laadittu tavoitteet ja mittarit. Päivitetty strategia tulee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi
joulukuussa 2020.”
Tarkastuslautakunta toteaa, että kyseisen päämäärän tavoitteita on valtuustoseminaarissa valmisteltu,
mutta päivitettyä strategiaa ei ole tuotu valtuustolle hyväksyttäväksi. Tarkastuslautakunnan tiedossa ei
ole, miksi strategian päivitystä tältä osin ei ole tehty.
2) Tarkastuslautakunta esittää, että seuraavaa ja tulevia talousarvioita valmisteltaessa otetaan tarkasteluun
kaikki toimialojen toiminnalliset tavoitteet ja mittarit ja, että niitä päivitetään tarvittaessa siten, että ne
19
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palvelevat parhaiten kuntalaisten palveluiden laatua ja saatavuutta, kunnan toiminnan tehokkuutta ja
kehittymistä sekä hyvää taloudenpitoa.
Kunnanhallituksen vastaus: ”Vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä talousarvion
toiminnalliset tavoitteet ja mittarit on päivitetty.”
Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2021 talousarvioon toiminnalliset tavoitteet ja mittarit on
päivitetty ja, että ne ovat kehittyneet hyvään suuntaan.
Lautakunnan arvion mukaan kehittämistä olisi kuitenkin edelleen siinä, kuinka määrällisiä tavoitteita
asetetaan. Olisi esimerkiksi hyvä asettaa mittari siten, että tavoitteena olisi määrän kasvattaminen tai
pienentäminen. Lisäksi olisi suotavaa asettaa laadullisia tavoitteita, joiden muodostamisessa voisi
käyttää esimerkiksi kuntalaiskyselyä tai käyttäjäkyselyä.
3) Tarkastuslautakunta esittää, että kaikille toimialoille on työhyvinvointikyselyn ja kehityskeskusteluiden
perusteella laadittava toimenpideohjelmat työhyvinvoinnin kehittämiseksi.
Kunnanhallituksen vastaus: ”Työhyvinvointikyselyn pohjalta esimiehille kehityskeskusteluihin
on annettu pohja asioista, jotka tulee käsitellä vuosittain kehityskeskusteluissa. Läpikäytäviä
asioita kehityskeskusteluissa ovat mm. työyksikön toimintatavat ja tavoitteet sekä epäkohtiin
puuttuminen ja mahdollisiin ristiriitatilanteisiin reagointi viivytyksettä. Kehityskeskustelut
ovat keskeisessä roolissa työyhteisön työhyvinvoinnin seurannassa ja kehittämisessä.
Seuraava koko henkilöstön työhyvinvointikysely toteutetaan loppuvuodesta 2021.”
Tarkastuslautakunta toteaa, että millekään toimialalle ei ole tehty toimenpideohjelmaa työhyvinvoinnin
kehittämiseksi. Kunnanvaltuusto on jo useassa talousarviossa peräkkäin antanut kaikille toimialoille
tehtäväksi luoda toimenpideohjelma työhyvinvointikyselyiden perusteella, mutta näitä
toimenpideohjelmia ei tarkastuslautakunnan saamien tietojen perusteella ole tehty.
Hyvinvointilautakunnan alueella on valittu johtamiseen painopistealueita työhyvinvointikyselyiden
perusteella.
4) Tarkastuslautakunta esittää, että kunnan on omistajana huolehdittava siitä, että sen omistamilla yhtiöillä
on ajan mukaiset strategiat ja, että riskienhallinta on niissä järjestetty asianmukaisesti.
Kunnanhallituksen vastaus: ”Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen strategia, sisäisenvalvonnan
ohjeistus sekä hallituksen työjärjestys ovat hyväksytty ja ajan tasalla. Yhtiön riskit on myös
kartoitettu ja käyty läpi.”
Tarkastuslautakunta toteaa, että myös kaukolämpöyhtiön strategia ja riskienkartoitus on hyväksytty
kunnanhallituksessa vuonna 2021. 20
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7. Arviointikertomuksen yhteenveto ja tarkastuslautakunnan
huomiot
Tarkastuslautakunta haluaa kiittää lautakunnassa viimeisen neljän vuoden aikana vierailleita henkilöitä
hyvästä ja avoimesta yhteistyöstä ja lausuu lopuksi seuraavaa.

7.1. Tarkastuslautakunnan huomiot
Tarkastuslautakunta esittää huomioinaan seuraavaa ja edellyttää, että kunnanhallitus antaa vastauksensa
huomioihin ennen seuraavan talousarvion valmistelua lokakuun 2021 aikana.
1) Toimenpideohjelmat on luotava työhyvinvointikyselyiden perusteella.
2) Kunnanhallituksen alaisten toimikuntien ja neuvostojen tehtävänkuvia ja tavoitteita on selkeytettävä ja
niiden toimintaa on tehostettava sekä vaikutusmahdollisuuksia parannettava.
3) On varmistettava, että Juuan kunnan kriisinhallintaan liittyvät suunnitelmat ovat ajantasaiset ja kattavat.

7.2. Tarkastuslautakunnan esitys Juuan kunnanvaltuustolle
Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten
jäsenille, tehtäväalueiden jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus
1.1.2020 – 31.12.2020.
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