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Kannen kuva: Näkymä Harakkamäen sillalta keväällä 2016.
Pielinen ja sen Juuan alueen rantakaava tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja tuleville loma-asuntorakentajille. Kuva: Risto Alanko

Perustietoa Juuasta arviointikertomuksen pohjaksi

Maapinta-ala km
Taajama-aste, %
Väestö
Väkiluku
Väkiluvun muutos 2014-2015
Kuntien välinen muuttotappio henkilöä
Syntyneiden enemmyys, henkilöä
Perheiden lukumäärä
Asuminen
Asuntokuntien lukumäärä
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien
osuus
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien
osuus
Kesämökkien lukumäärä

1502
46,6
31.12.2014 31.12.2015
5140
5034
-1,21 %
-2,06 %
-59
-11
-57
-57
1416
1393

2620

2620

20,7 %

21,1 %

89,4 %
1835

89,2 %
1882

Juuassa on 1882 loma-asuntoa. Lomalaiset antavat huomattavan piristeen paikkakunnan
kulttuuriin ja elinkeinoelämään. Samalla lomalaiset asettavat Juuan kunnalle vaatimuksia
palveluiden järjestämisessä ja loma-asumiseen liittyvien säännösten valvonnassa.
Kuva: Risto Alanko
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1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
7,42 miljoonan euron haarukka
Juuan kunnan tarkastuslautakunta on tehnyt valtuustokauden 2013 – 2016 kolmannen arviointikertomuksensa, jossa se antaa valtuustolle arviointinsa siitä, ovatko valtuuston vuodelle 2015 asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa toteutuneet. Lisäksi tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota eri strategioiden hyödyntämiseen sekä toimintojen, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen.
Juuan kunta kirjasi tilikausilta 2011, 2012 ja 2013 alijäämäisen tilinpäätöksen, joka
velvoitti kuntaa pureutumaan talouden tasapainottamiseen liittyvien ratkaisujen hakemiseen. Jo vuosi 2014 osoitti, että uudet ratkaisut ovat muuttamassa jopa ennakoitua
nopeammin talouden suuntaa kunnan kirjatessa vuodelta 1,2 miljoonan euron ylijäämän. Talouden noususuhdanne on edelleen säilynyt. Arviointivuoden 2015 varsinaisen toiminnan tulokseksi kirjattiin 1,78 miljoonaa euroa ja satunnaiset erät mukaan
lukien tulos oli peräti 3,96 miljoonaa euroa.
Suunta on pelkästään taloutta ajatellen hyvä, mutta tapa millä se on syntynyt antaa
huolestumisen aiheen. Hyvä talouskehitys ei ole suunnitelmallisen työn tulosta. Siitä
kertoo vuosien 2014 ja 2015 kunnanvaltuuston hyväksymät talousarviot, jotka molemmat olivat alijäämäisiä. Todellisuudessa kunta suunnitteli kirjaavansa vuosilta
2014 ja 2015 alijäämää yhteensä reilut 2,25 miljoonaa euroa, kun tulokseksi syntyi
kuitenkin yhteensä ylijäämää 2,99 miljoonaa ja satunnainen vuoden 2015 lämpökeskuksesta tullut myyntivoitto huomioiden 5,17 miljoonaa euroa. Perustoimintojen
osalta taloussuunnitelman ja toteutuneen välille haarukkaa jäi 5,24 miljoonaa ja satunnainen myyntivoitto huomioiden peräti 7,42 miljoonaa euroa.
Juuan kunnan talousarvioiden laadinta on vuosien saatossa tapahtunut vanhan
päälle rakentamiselle. On lisätty tupo-neuvottelujen prosentit ja sosiaalimenojen korotukset. On kirjattu yleistä kustannusten nousua ja inflaatiovaikutuksia jne. Harkittavaksi kannattaisi nyt ottaa budjettipöydän täydellinen siivous ja aloittaa suunnitelmien
rakentaminen puhtaalta pöydältä. Käydä läpi todelliset kustannusperusteet ja -vaikutukset, jolloin suunnitelmille saadaan pohjaa ja katetta. Samalla saadaan tieto siihen
missä parin viime vuoden aikana suunnitelmat ovat menneet näinkin paljon poskelleen.
Kunnan vuoden 2015 toimintaa arvioitaessa mieltä lämmittää erityisesti se, että kunnan tulevaisuutta on ryhdytty tarkastelemaan ja arvioimaan riskien ja epävarmuustekijöiden näkökulmasta. Omien riskitekijöiden lisäksi arvioinnissa on huomioitu myös
juukalaisten yritysten riskit, jotka ovat epäsuorasti myös kunnan riskejä.
Uudistunut kuntalaki asettaa aikaisempaa kovempia vaatimuksia kunnan sisäisen
valvonnan järjestämiselle. Myönteisenä on nähtävä, että Juuassa sisäisen valvonnan
kehittämistyö on saatu käyntiin ja sen tavoitteena on luoda kuntaan systemaattiset,
päätösportaalta toiselle etenevät sisäisen valvonnan tarkastukset ja raportoinnit.
Kunnan palvelutuotannon tasosta ja laajuudesta tulee meidän olla tyytyväisiä. Vaikeista takavuosista huolimatta kunta on pystynyt mittaviin investointeihin ja palvelutasoa on pystytty karsimisen sijasta jopa laajentamaan. Palvelutuotannon osalta
elämme jatkuvassa muutoksessa ja siinä on kunnan henkilöstön ja luottamusjohdon
yhteistyön onnistumisella suuri merkitys ja siinä on myös kuntakehityksemme tulevaisuuden avain.
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Tarkastuslautakunnan työtä on vuoden 2015 aikana sävyttänyt uusi kuntalaki ja sen
tarkastuslautakuntien työlle asettamat uudet vaatimukset. Tarkastuslautakuntien työn
vaativuustaso ja laajuus kasvaa ja samalla tarkastuslautakuntien asema ja merkitys
tulee kuntasuunnittelussa saamaan yhä vankemman merkityksen.
Tarkastuslautakunnan tehtävä vuoden 2015 arvioinnissa on ollut haastava, mutta yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut rakentavaa ja joustavaa. Siitä haluan lämpimästi kiittää lautakuntamme jäseniä, lautakunnan sihteereitä, tilintarkastajia, kunnan
työntekijöitä ja luottamushenkilöstöä.

Kehittämisideat syntyvät yleensä työn suoritusportaassa. Siksi työntekijät ovat todella suuri
voimavara myös kunnan palvelutuotannon kehittämisessä. Kuva: Sirpa Alanko

Juuassa 3. päivänä kesäkuuta 2016

Risto Alanko
Risto Alanko
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
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2. TARKASTUSTOIMI
Tarkastuslautakunta ja sen tehtävät
Juuan kunnanvaltuusto on 29.11.2013 pitämässään kokouksessa 5. § valinnut Juuan
kunnan tarkastuslautakuntaan valtuustokaudeksi 2013 – 2016 seuraavat henkilöt:
Risto Alanko, puheenjohtaja
Onni Kirjavainen, varapuheenjohtaja
Heidi Wilska, jäsen
Seija Siponen, jäsen
Seppo Viitala, jäsen

hvj Jouni Kallinen
hvj Teppo Korhonen -31.8.2015
hvj Matti Korhonen 1.9.2015 hvj Anneli Perälä
hvj Martta Ryynänen
hvj Jouko Ryynänen

Tarkastuslautakunnan kokouksessa 18.2.2013 (5. §) tarkastuslautakunnan sihteeriksi
valittiin valtuustokaudelle 2013 - 2016 Juuan kunnan keskusarkistonhoitaja Marja
Åhlberg. Vuoden 2015 aikana Marja Åhlbergin ollessa estynyt sihteerinä on toiminut
toimistovirkailija Tiina Härkin. Elokuun 3. päivän jälkeen sihteerin tehtäviä on hoitanut
asianhallintasihteeri Anneli Willman.
Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2015 aikana yhteensä 14. Tilintarkastaja
Lilja Koskelo osallistui kokouksiin yhteensä kuusi kertaa.
Tarkastuslautakunnan hyväksytyn vuoden 2015 talousarvion toimintakulut olivat 33
490 euroa ja toimintakulujen toteuma 28 372 euroa.
Kuntalain 71. §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää,
tarkastuslautakunnan on arvioitava myös talouden tasapainotuksen toteutumista.
Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi. Lautakunnan tulee edustaa
kuntalaisten näkökulmaa.
Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu kuntalain 9. luvun nojalla arvioida tilintarkastajan työtä ja oikeus toimittaa itsekin kunnan hallinnon ja talouden tarkastusta tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. Eduskunnan ilmeisenä tahtona on ollut laajentaa
tarkastuslautakunnan tehtäväaluetta niin, ettei lautakunnan tehtäviä voida rajata yksinomaan valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten toteutumisen arviointiin jo senkään vuoksi, että tällöin osa kuntien toiminnoista jäisi kokonaan ilman valvontaa.
Tarkastuslautakunta selvitti, toteutuuko Juuan kunnan vuoden 2015 tarkastus BDO
Audiator Oy:n ja Juuan kunnan välisen tilintarkastuspalveluita koskevan sopimuksen
2013 – 2016 mukaisesti. Vastuunalaisen tilintarkastajan tulee jättää vuoden 2015
tilintarkastuskertomus toukokuun 2016 loppuun mennessä.
Tarkastuslautakunnan tehtäviä koskevan kuntalain 71. §:n sisällön lisäksi Juuan kunnanvaltuusto on hyväksymässään tarkastussäännössä määrittänyt lautakunnalle seuraavat tehtävät:

4
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 mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan,
tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kuntalakiin on vuoden 2015 aikana tullut lisäyksiä, jotka koskevat kunnan ja kuntakonsernin sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja konsernivalvonnan järjestämistä sekä
raportointia. Riskienhallinnan tulee kattaa olennaiset kunnan/kuntakonsernin toimintaan ja talouteen liittyvät riskit. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestäminen
tulee olla systemaattista ja dokumentoitua. Lisäksi kunnanhallituksen toimintakertomuksen tulee perustua sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tuloksellisuuden arviointiin.
Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevat kuntalain uudet määräykset
15.6.2012/325 astuivat voimaan 1.1.2014 ja lain 13. §:n mukaan kunnanvaltuuston
tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kunnanvaltuuston tulisi päättää perusteista mahdollisimman pian.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät tulee myös kirjata hallintosääntöön.
Tämä tulee erityisesti huomioida vuonna 2016 tapahtuvassa Juuan kunnan hallintosäännön kokonaisuudistuksessa.
Kuntalain 73. §:n mukaan uudistus koskee myös tilintarkastajaa, jonka on tarkastettava koko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä myös
se, että konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.
Yksi uusista kuntalain 1.5.2015 voimaan astuneista tarkastuslautakunnan tehtävistä
on valvoa lain 83. §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuksien noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuuksista tehtävä yhteenveto on annettava valtuuston tietoon ja siitä on tehtävä rekisteri 1.6.2017 mennessä.
Juuan kunnan tarkastuslautakunnan työ ulottuu hallinnon, sivistystoimen, teknisen
toimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueiden lisäksi myös kuntakonsernissa olevien yhtiöiden arviointiin. Kunnan 100 % omistama yhtiö on Juuan Vuokratalot Oy. Seuraavaksi suurimmilla omistusosuuksilla ovat Asunto Oy Ahmonpiha 50 %
ja 40,5 %:lla Asunto Oy Polvelanrivi.
Juuan kunta kuuluu seuraaviin kuntayhtymiin:
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, kunnan omistusosuus 2,90 %
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, omistusosuus 3,73
%
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, omistusosuus 3,55 %
Muita osakkuusyhteisöjä, joissa Juuan kunta on mukana, ovat:
Pohjois-Karjalan Energiaholding Oy,
Josek Oy,
Jätekukko Oy
Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy
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Tilintarkastajan valinta ja tehtävät
Juuan kunnanvaltuusto päätti 5.3.2013 pitämässään kokouksessa 35. § valita tilintarkastusyhteisöksi vuosiksi 2013 – 2016 BDO Audiator Oy:n. Juuan kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT HTM Lilja Koskelo. Vuonna 2015 avustavina
tarkastajina ovat toimineet Kaisa Lappalainen ja Seppo Lyyra.
Tilintarkastajan on kuntalain mukaan tarkastettava:
onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti,
onko tilinpäätös ja konsernitilinpäätös laadittu säännösten mukaisesti,
ovatko valtionosuuksien käytöstä ja perusteista annetut tiedot oikeita sekä
onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.
Tarkastuksen laajuus on 17 tarkastuspäivää vuodessa, joista kaksi päivää on varattu
Juuan Vuokratalot Oy:n tarkastusta varten. Kunnan tarkastuksen päivät jakaantuvat
siten, että JHTT-tilintarkastaja osallistuu tarkastuksiin yhdeksän päivää ja avustava
tarkastaja kuusi päivää. Vuokratalojen tilintarkastuksen suorittaa kokonaisuudessaan
vastuunalainen tilintarkastaja.

Arviointisuunnitelma –seuranta
Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.6.2013 (§ 15) lautakunnan arviointisuunnitelman vuosille 2013–2016. Lautakunta päivitti 28.1.2015 lautakunnan työohjelman vuodelle 2015. Suunnitelmat ja ohjelmat laadittiin siten, että ne tukevat kunnan tarkastustoimen laaja-alaista ja asianmukaista toteutumista sekä yhteensopivuutta tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman ja tilintarkastussuunnitelman
kanssa. Samalla on seurattu ja arvioitu myös tarkastuksen käytössä olevien resurssien riittävyyttä.
Tarkastuslautakunta seuraa kunnan toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden toimintaa. Lautakunta päätti toimikautensa alussa, että se toteuttaa yhtenäisenä lautakuntana eri toimielinten hallinnon seuraamista sekä palvelutoiminnan toimivuutta, eikä
lähde jakamaan tehtäviä keskinäisellä työnjaolla.
Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat seuranneet toimielinten päätöksentekoa pääasiassa kunnan nettisivuilla julkaistujen pöytäkirjojen ja niiden liitteiden kautta, seuraamalla Kunnallisliiton laatimia kuntien vertailtavia kehitysraportteja sekä henkilökohtaisilla haastatteluilla. Lisäksi lautakunta on tutustunut kunnan eri palvelualueisiin vierailemalla eri kohteissa.
Lautakunnan arviointisuunnitelmassa 2013–2016 ja toimintavuoden 2015 arvioinnissa pääpaino asetettiin seuraavien kohtien arviointiin:
Konserniohjaus
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tekninen lautakunta
Tämän lisäksi lautakunta on tutustunut kaikkien eri hallintokuntien toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen sekä eri hallintokuntien tulevan toimintavuoden tavoitteisiin mm. vuoden 2016 talousarvioon ja talousarvion käyttösuunnitelmiin.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunnanhallitus on antanut 2.5.2016 (§ 111)
tilintarkastuksesta vastaavalle BDO Audiator Oy:lle vahvistusilmoituksen vuodelta
2015. Vahvistusilmoituksessa kunnanhallitus ilmoittaa mm. että Juuan kunta on täyttänyt tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä tarkoitetut velvollisuutensa, jotka
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koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain
mukaisesti. erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot.
Varsinaisen lakisääteisen tilintarkastuksen toteutumista, tilintarkastajan sopimuksen
mukaista raportointia sekä tilintarkastuksen talousarvioseurantaa on toteutettu lautakunnan puheenjohtaja Risto Alangon johdolla.
Tarkastuslautakunta tutustui 7.9.2015 tilintarkastaja Lilja Koskelon laatimaan
tilintarkastajan työohjelmaan. Todettiin, että avustavana tilintarkastajana vuoden
2015 tarkastuksessa toimii BDO Audiator Oy:n asettama erityisasiantuntija-tarkastaja
Seppo Lyyra.
Tutustuttiin puheenjohtajan laatimaan tarkastuslautakunnan työohjelmaan 2015 2016. Esitys hyväksyttiin ja sitä päivitetään tarvittaessa tarkastuskauden aikana.
Tarkastuslautakunta keskusteli arviointikertomuksen laatimisperiaatteista.
Puheenjohtaja ja sihteeri laativat vaihtoehtoesityksen vuoden 2015
arviointikertomuksesta. Samassa yhteydessä lautakunta hyväksyi vuoden 2015
arviointikertomuksen laadintaohjeet.

Vuoden 2015 arviointikertomuksen kirjoittaminen
Tarkastuslautakunta kävi 26.1.2016 keskustelun vuoden 2015 arviointikertomuksen
käytännön kokoamisesta ja laatimisesta.
Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että Juuan kuntaan on 1.6.2015 valittu
asianhallintasihteeriksi Anneli Willman. Hänen toimenkuvaansa on liitetty
tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät. Lautakunta katsoo, että vuoden 2015
arviointikertomuksen kirjoittaa lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti
asianhallintasihteeri.
Keskusteltiin myös tarkastuslautakunnan paperittoman kokouskäytännön
toimivuudesta. Todettiin, että paperiton kokouskäytäntö nopeuttaa merkittävästi
asioiden käsittelyä ja laajentaa päätöksenteossa esille saatavan aineiston
hyödyntämismahdollisuuksia. Tästä syystä lautakunta päätti jatkaa paperitonta
kokouskäytäntöä. Edelleen lautakunta toteaa, että paperitonta kokouskäytäntöä tulisi
laajentaa kaikille kunnan hallinnon aloille.

Tarkastuslautakunnan välitilinpäätös ja talousarvio 2016
Tarkastuslautakunta toteaa 28.9.2015, että tarkastuslautakunnan vuoden 2015
talousarvio ja toimintasuunnitelma on toteutunut hyväksytyn suunnitelman
mukaisesti.
Tarkastuslautakunta esittää Juuan kunnanhallitukselle, että tarkastuslautakunnan
vuoden 2016 talousarvio hyväksyttäisiin yleisestä kustannusten noususta huolimatta
vuoden 2015 talousarvion mukaisesti.

Koulutukset
Tarkastuslautakunta osallistui Auditio 2015 konferenssiin, joka järjestettiin
3. - 5.6.2015 Viking Line M/S Mariellalla. BDO Audiator Oy:n järjestämä Auditio 2015
-konferenssi oli koulutustapahtuma, joka oli tarkoitettu tarkastuslautakunnille ja tarkastukseen ja arviointiin osallistuville henkilöille sekä kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
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Tarkastuslautakunta osallistui Kuntatalolla Helsingissä 9. - 10.9.2015 järjestetyille
Kuntamarkkinoille. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat
Joensuussa 29.8.2015 järjestettyyn Kuntahallinnon riskienhallinta-koulutukseen.
Lisäksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja varajäsen Anneli Perälä osallistuivat
17.11.2015 tarkastuslautakunnille Kuopiossa järjestettyyn koulutuspäivään.

3. KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS 2014 ARVIOINNISTA
Asiaa on käsittely kunnanhallituksessa 28.09.2015 § 214 ja kunnanvaltuustossa
26.10.2015 § 48.
Lautakunta perehtyi kunnanhallituksen antamaan selvitykseenvaltuustolle asioista,
joihin tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan vuodelta 2014 kiinnitti huomiota.
Tarkastuslautakunta päätti pyytää eri hallinnon alojen vastaukset niihin
toimenpiteisiin, joihin ne ovat arviointiketomuksen ja valtuuston saaman selvityksen
asioiden suhteen ryhtyneet.
Tarkastuslautakunta katsoo, ettei kunnanhallituksen antama selvitys vastaa kaikilta
osin niihin avoimiin kysymyksiin, joihin tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota.
Arviointikertomuksen 2014 asianumerointiin viitaten lautakunta haluaa nostaa
seuraavat asiat syvemmin tarkasteltavaksi.
Kohta 1.4 (s. 6)
Mikäli kunnanhallitus järjestää tutustumiskäyntejä kunnan investointi- ja
palvelutuotannon kohteisiin, valtuustoseminaareihin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin
tarkastuslautakunta tulee kutsua mukaan.
Kohta 4.2 (s. 15)
Toissijaisesten kiinteistöjen myyntiä tulee edelleen tehostaa. Myynti ei ole
lautakunnan mielestä ollut tarpeeksi tehokasta.
Kohta 4.2 (s. 15)
Lautakunta katsoo, että yhteistyöneuvottelu Juuan kunnan omien asuntojen
vuokraustoiminnan ja Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen kesken tulee käynnistää
viivytyksettä. Samalla tulee selvittää korjausta vailla olevien asuntojen realisoiminen.
Kohta 4.3 (s. 16)
Kannaksen leirikeskuksen kehittämistä ei ole tehty riittävällä tehokkuudella. Mikäli
markkinointitoimenpiteillä ei saada toimintaa tehostumaan, tulee kunnan vakavasti
harkita leirikeskuksen myymistä.
Kohta 4.5 (s. 16)
Lautakunta katsoo, että kunnan 100 % omistaman Juuan vuokratalot Oy:n liittäminen
kunnan kiinteistöstategiaan ei ole toteutunut kunnanhallituksen antaman selvityksen
mukaisesti.
Kohta 4.6 (s. 16 - 17)
Lautakunta katsoo, ettei hallinto-osaston henkilöstöresursseja ole lisätty
tarkastuslautakunnan tarkoittamalla tavalla. Vakituisen henkilöstön määrä on entinen
ja osa hallinto-osaston tehtävistä hoidetaan edelleen tilapäistyövoiman avulla.
Kohta 5.1 (s. 18)
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Lautakunta katsoo, ettei sen arviointikertomuksessaan tarkoittamaa Juuan kunnan
tuottavuusohjelmaa ole toteutettu.
5.1. (s. 18)
Lautakunta katsoo, ettei Juuan kunnan viestintäohjeiden ja niiden käytön
tarkistamista ja ajantasaistamista ole tapahtunut.
Kohta 5.1.1. ja 5.1.2 (s. 19)
Palvelualueet eivät ole saattaneet lautakunnan tietoon, että ne olisivat
arviointikertomuksen edellyttämällä tavalla huolehtineet siitä, että laskujen
asiatarkastamisessa ja vastuuhenkilöiden välisessä tiedonkulussa sijaistukset
toimisivat kaikissa olosuhteissa laskujen hyväksymisessä sekä laskujen
asiatarkistamisessa. Asiasta raportoinnin puuttuessa lautakunta katsoo, ettei asiaa
ole hoidettu kunnanhallituksen esittämällä tavalla.
Kohta 5.1.3 (s. 19)
Kunnanhallitus toteaa valtuustolle antamassaan selonteossa, että Juuan kunnassa
hallintosäännön kokonaisuudistus toteutetaan uuden kuntalain voimaantullessa
vuonna 2017. Juuan kunnan hallintosääntö ei ole enää useampaan vuoteen
vastannut kaikkia kuntalain vaatimuksia eikä myöskään tukenut hallintosäännön
tarkoittamalla tavalla kunnan hallintoa. Uusi 5/2015 osin jo voimaan tullut kuntalaki
sisältää myös sellaisia hallintosääntöä koskevia lakiuudistuksia, jotka tulisi olla
voimassa jo ennen vuotta 2017.
Kohta 5.1.4 (sivu 19)
Sisäisen valvonnan ohjeistusta ja riskien hallinan perusteita ei ole vahvistettu
kunnanhallituksessa vuoden 2015 loppuun mennessä.
Kohta 5.3 (sivu 22)
Lautakuntien väliset yhteistyöpalaverit eivät ole määrältään riittäviä eikä ennakkoon
valmisteltuja. Vuoden 2016 vuosikello olisi tullut valmistella syksyllä 2015
toimintasuunnitelman yhteydessä.
Kohta 5.6 (s. 24)
Lautakunta toteaa, että lautakunnan mielestä kuntatyönantajan ja
luottamushenkilöiden yhteisneuvotteluun nostettavia kysymyksiä ei ole riittävällä
tavalla ja riittävässä määrin käsitelty.
Kohta 10 (s. 37)
Toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. Henkilöstöä ei ole riittävästi osallistutettu
toimintojen kehittämiseen.
Kohta 10.1. (s. 37 - 38)
Työn vaativuuden arviointia ei ole saatettu loppuun syksyn 2015 aikana.
Tarkastuslautakunta saattaa arviointinsa kunnanvaltuuston tietoon vuoden 2015
arviointikertomuksen yhteydessä.
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4. KUNNAN TALOUS
Kuulemiset
Toiminnallinen katsaus 7.9.2015
7.9.2015 kuultiin kunnanjohtaja Pekka Pietiäisen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja
Jaakko Ruokolaisen antama katsaus seuraaviin kunnan toiminnallisiin ja taloudellisiin
asioihin:
- välitilinpäätös, nostetut lainat, maksuvalmius, valtionosuudet, muut vastuut ja
tulosennuste
- henkilöstön tilanne, työmotivaatio, koulutus, henkilöstökulut
- Yleishallinto
- Sosiaali- ja terveystoimi
- Sivistystoimi
- Tekninen toimi
- Ympäristötoimi
- investoinnit
Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan taloudellinen tila on kehittynyt laadittua
taloussuunnitelmaa myönteisemmin. Suurista rakennusinvestoinneista johtuen
kunnan maksuvalmius on ollut tiukalla, mutta viivästyskorkoja ei ole maksettu.
Tulevaisuuden taloushaasteina nähtiin valtionosuuksien ja yhteisöverotuottojen
pieneneminen tulevana vuonna.
Henkilöstön osalta todettiin suurten linjojen olevan kohtuullisen hyvällä tasolla. Eri
hallintokuntien toiminta ja talous on toteutunut vuodelle 2015 laadittujen
suunnitelmien mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan ja johtavien viranhaltijoiden välinen
yhteistyö
Tarkastuslautakunta kuuli edellämainittuja henkilöitä Juuan kunnan syksyn 2015 ja
kevään 2016 asioiden valmisteluaikataulutuksesta lautakunnan työohjelman
laatimisen taustaksi.
- Selvitys niistä asioista joihin tarkastuslautakunta kiinnitti vuoden 2014
tarkastuskertomuksessa huomiota syys-lokakuu 2015.
- Vuoden 2015 talousarvio ja seuraavien vuosien toimintasuunnitelmat
lautakuntatasolla lokakuun lopussa, hallitustasolla marraskuussa ja valtuustossa
joulukuussa.
- Hallintosäännön uudistus kuntalain edellyttämien lainkohtien mukaan syksyllä 2015.
Varsinainen hallintosäännön kokonaisuudistus toteutetaan huomioiden meneillään
oleva sote-uudistuksen aikataulu.
- Eri strategioiden päivitys / kunta- ja elinkeinostrategia päivitetään uuden
valtuustokauden 2017 - 2021 alussa.
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- Tilinpäätös 2015 valmistumisajankohta kuntalain mukaisesti hallituksessa
maaliskuun 2016 loppuun mennessä.
- Juuan kunnan vuonna 1996 vahvistettu tarkastussääntö ja sen uudistaminen
vuoden 2015 aikana.
- Tarkastuslautakunnan toivotaan sisällyttävän vuoden 2015 työohjelmaan
henkilöstöhallintaan liittyvät kysymykset

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 31.10.2015
Tarkastuslautakunta kuuli 31.10.2015 kunnankamreeri Lasse Luukkaisen raportin
talouden kehityksestä tasossa 9/2015 sekä vuoden 2015 talousennusteen.
Juuan kunnan vuoden 2015 talousarvio on noin 700 000 euroa alijäämäinen.
Tulosennusteen mukaan vuoden 2015 tilinpäätös tulee olemaan noin miljoona euroa
voitollinen. Mikäli kunnan lämpölaitosta koskeva kauppa toteutuu vuoden 2015
puolella, nostaa se kunnan tulosta noin 2 miljoonalla eurolla eli lähes kolmeen
miljoonaan euroon. Kauppa on kertaluontoinen tilinpäätöserä, joten sen vaikutus
tulee huomioida tilinpäätöksen vertailulukuja laskettaessa.
Tarkastuslautakunta katsoo, että kunnan vuoden 2015 budjetointi on ollut väljä.
Tilinpäätöksen ennusteen mukaan verotulot jatkavat edelleen kasvua ja
valtionosuudet ovat aikaisemmin noin 700 000 - 1 000 000 euron vuosikasvun sijasta
jäämässä vuoden 2014 tasolle. Vuosikatteeksi ennustetaan jäävän lähes 2,5
miljoonaa euroa, jolla pystytään kohentamaan investointien tuomat poistot.
Lautakunta katsoo, että kunnan taloudenhoidossa on tällä hetkellä useita
riskitekijöitä. Näitä ovat mm:
- ostopalvelu- ja henkilöstömenojen kasvu,
- sosiaali- ja terveystoimen ja koulutoimen yksikkökustannusten korkea taso,
- Kivikeskukselle myönnetty 830 000 euron takaus,
- Tietoverkko Oy:lle annetun lainan lyhentämätön erä 3 miljoonaa euroa,
- Juuan rengasvesiosuuskunnan mahdollinen liittyminen Juuan kunnan vesilaitokseen
- SiunSoten henkilöstökustannusten vastuut ja mahdollinen kiinteistöjen myynti.

Juuan kunnan erääntyneet saatavat 31.12.2015
Lautakunta tutustui Juuan kunnan 31.12.2015 erääntyneiden saatavien suuruuteen,
suurimpiin yksittäisiin saataviin sekä arvioi perintämenettelyn ja sen tehokkuuden.
Asiantuntijana kokoukseen kutsuttiin kunnankamreeri Lasse Luukkainen.
Lautakunta totesi, että Juuan kunnan erääntyneet, avoimet saatavat 31.12.2015
olivat 188 000 euroa. Vuodenvaihteen saatavia oli 18.2.2016 jäljellä 119 000 euroa.
Suurimmat saatavat kohdistuivat paikkakunnan yritystoiminnalle tuotettuihin
kaukolämpölaskuihin noin 47 000 euroa ja muihin yrityssaataviin 9 300 euroa, Juuan
kunnan vesihuoltolaitoksen vesilaskuihin 21 000 euroa, kunnan asuntovuokriin 7 900
euroa, päivähoitolaskuihin 12 000 euroa, hammashuolto 13 800 euroa,
terveyskeskusmaksut 18 600 euroa ja kunnan kotipalvelumaksut 8 100 euroa.
Lautakunta katsoo, että Juuan kunnan eri hallintokuntien tulee arvioida, onko kunnan
päättämien palvelumaksujen tasolla vaikutusta kunnan pienien kertaluontoisten
saatavien runsaaseen määrään.
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Lautakunnan mielestä Juuan kunnan tulee tarkastella kunnan ja perintätoimiston
välisen yhteistyösopimuksen toimivuutta ja tehokkuutta.
Lautakunta toteaa, että Juuan kunnan tulee tehostaa käteismaksumahdollisuuksien
käyttöönottoa ja niistä tiedottamista. Kuntalaisten tietoon tulee nykyistä
tehokkaammin saattaa tieto siitä, että kunnan laskut on mahdollista maksaa myös
kunnantalon neuvontapisteeseen. Tarkastuslautakunta esittää, että taloustoimistossa
tutkitaan mahdollisuus liittää laskuun tieto (tiedote) käteismaksun suorittamisesta
kunnantalon neuvontaan.

Vuoden 2015 tilinpäätöksen ennakkotiedot
Tarkastuslautakunta tutustui 6.4.2016 vuoden 2015 tilinpäätöksen ennakkotietoihin.
Kokoukseen oli kutsuttu hallintojohtaja Aki Jäppinen kertomaan vuoden 2015
tilinpäätöksestä.
Tarkastuslautakunta kuuli hallintojohtaja Aki Jäppisen katsauksen Juuan kunnan
tilinpäätöksestä vuodelta 2015.
Todettiin, että Juuan kunnan vuoden 2015 tilikauden ylijäämä oli 3 960 000 euroa.
Satunnaiset erät huomioiden peruskunnan tulokseksi muodostui + 1 600 000 euroa,
kun vuodelle 2015 valtuuston hyväksymä talousarvio oli noin - 700 000 euroa
alijäämäinen.
Vuoden 2015 toiminta oli pääsääntöisesti Juuan kunnanvaltuuston hyväksymän
suunnitelman mukaista.

Talousarvio 2016 + suunnitelmavuodet
Juuan kunnan talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet 2016 sekä
taloussuunnitelma 2017 - 2018
Lautakunta kuuli 14.12.2015 kunnanjohtaja Pekka Pietiäistä ja kunnanhallituksen
puheenjohtaja Jaakko Ruokolaista vuoden 2016 talousarvion laadintaan liittyvistä
taustoista.
Todettiin, että talouden seurantaa on tehostettu kaikilla päätöksentekotasoilla ja
taloutta seurataan kuukausittain tehtävillä raporteilla. Mikäli valtuusto hyväksyy
kunnanhalituksen tekemän esityksen 16.12.2015 pitämässään kokouksessa,
talousarvio tulee olemaan noin 80 000 euroa positiivinen.
Lautakunta luonnehtii vuoden 2016 talousarvioesitystä tiukaksi, jossa investointeja on
pyritty aikaisemmasta kahdesta vuodesta supistamaan. Investointien taso
talousarvioesityksessa on hieman yli 3 miljoonaa euroa. Kunnan lainojen hoito
vuonna 2016 on huomioitu ennakkosuunnitelman mukaisesti. Kahden viime vuoden
kunnan omat investoinnit on pystytty hoitamaan kunnan omalla tulorahoituksella.
Vuoden 2016 talousarvioon sisältyy esitys 3 miljoonan euron lainanottoon.
Juuan kunnanvaltuuston kokouksessa 16.12.2015 valtuusto hyväksyi äänin 12 – 15
Ilvolankosken kentän kunnostukseen 244 000 euron määrärahan vuodelle 2016.
Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti katetun kaukalon investointimäärärahan
200 000 euroa vuodelle 2016. Edelleen valtuusto hyväksyi Taivaanpankon
yhdysladun suunnitteluun varatun 20 000 euron määrärahan siirtämisestä vuoden
2016 talousarvioon toteutusmäärärahaksi. Edelleen valtuusto hyväksyi yksimielisesti
vuoden 2016 talousarvioon 20 000 euron määrärahan fresbee-golfradan
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rakentamiseksi. Edelleen kunnanvaltuusto myönsi yksimielisesti kunnanhallitukselle
lisälainanottovaltuutta 0,5 miljoonaa euroa em. hankkeiden toteuttamiseksi.
Tarkastuslautakunta katsoo, että hankkeiden ja niitä koskevan rahoituksen
talousarviovalmistelu olisi pitänyt käsitellä teknisessä lautakunnassa ja
kunnanhallituksessa ennen valtuustolle tehtyä talousarvion muutosesitystä.

Tilinpäätös 2015
Talousarvio 2015
Tarkastuslautakunnan pyynnöstä erityisasiantuntija Seppo Lyyra kävi 20.4.2016
antamassa selonteon henkilöstökulujen kehityksestä vuosina 2014 - 2015.
Saadun selvityksen mukaan joulukuussa 2013 Juuan kunnanvaltuusto hyväksyi
Juuan kunnan vuoden 2014 talousarvion, jonka palkkamenojen loppusumma oli 18,4
miljoonaa euroa.
Talousarviovuoden 2014 aikana tehtiin talousarviomuutos, jossa lisättiin talousarvion
henkilöstökuluja noin 700 000 euroa. Vuoden 2014 hyväksytty henkilöstökulujen
talousarvio oli 19,1 miljoonaa euroa. Talousarvion toteutuma oli 18 miljoonaa euroa,
joka alitti hyväksytyn talousarvion 1,1miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 talousarviota
laadittaessa talousarvion pohja-arviona pidettiin virheellistä vuoden 2014
talousarviota eikä vuoden 2014 toteutuneita henkilöstökustannuksia.
Talousarviovirheestä johtuen vuoden 2015 talousarviossa palkkamenot arvioitiin 0,9
miljoonaa liian suureksi.
Tarkastuslautakunta katsoo, että talousarvion laadinnassa ja sen pohja-arvoja
määritettäessä tulisi noudattaa enemmän huolellisuutta.

Kunnan talous
Elinkeinoelämän myönteinen kehitys, tarkka kunnan palvelutuotannon talousseuranta
ja nopea muutoksiin reagoiminen näkyy Juuan vuoden 2015 ja koko meneillään olevan valtuustokauden taloudessa vahvana kehityspilarina.
Numeraalisesti se on todettavissa eri hallintokuntien omissa tilinpäätöksissä jotka
kertovat, että niistä kukin on pysynyt valtuuston joulukuussa 2014 vahvistaman talousarvion ja keväällä 2015 laadittujen ja hyväksyttyjen käyttösuunnitelmien raameissa.
Juuan kunnan vuoden 2015 verotulot kasvoivat edellisvuodesta lähes 777 000 euroa.
Kunnan tuloveron ja yhteisöveron kasvu kertoo yritystoiminnan ja työllisyyden hyvästä kasvusta edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistöveron kasvussa on huomioitava
taksaperusteisiin aikaisempina vertailuvuosina tehdyt muutokset.
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Juuan kunnan verotulot kasvoivat kaikissa verotulolajeissa , mikä kertoo yritystoiminnan
hyvästä vuodesta 2015. Opastetaulujen ajanmukaisuuteen tulisi kiinnittää huomiota.
Kuva: Risto Alanko

Valtuusto- /arviointikauden 2013 - 2015 verotulojen kehitys
Verolajit

2013

2014

2015

Kunnan tulovero
Osuus yhteisöverotuotosta
Kiinteistövero

11 413 032
1 198 144

12 008 160
1 519 444

12 461 707
1 832 377

818 942

1 215 930

1 226 379

Verotulot yhteensä

13 430 118

14 743 534

15 520 463

Valtionosuuksien kehitysvertailussa huomioitavaa on, että vuonna 2015 emme enää
saaneet vuosien 2013 ja 2014 kaltaisia valtionosuuksien tasauseriä. Euromääräisesti
vertaillen valtionosuuksien kasvu katkesi ja vuoden 2015 osuudet laskivat edellisvuodesta, kuitenkin vain 146 319 euroa.
Juuan kunnan vuoden 2015 vuosikate oli 3 261 000 € (ed. vuosi 2 536 000 €). Vuosikate ylitti kunnan kasvusuunnassa olevat poistot, joiden yhteismäärä oli 2 021 000 €.

Valtuusto- /arviointikauden 2013 - 2015 valtionosuuksien kehitys
Valtionosuudet

2013

2014

2015

Peruspalvelut
16 091 412
Verotuloihin perustuva
4 783 968
Järjestelmämuutosten
155 508
tasaus
Opetus- ja kulttuuri
624 387

16 049 423
5 166 911
155 508

16 001 100
5 053 512
0

647 975

477 064

Verotulot yhteensä

20 723 867

20 577 548

20 406 501
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Juuan kunnan talous on saatu kuluvalla valtuustokaudella selkeään nousuun. Vuodelta 2015 positiivista ylijäämää kirjattiin 3 960 109 euroa. Tuloksen suuruuteen vaikutti kuitenkin kertaluontoinen erä, Juuan Kaukolämpö Oy:n perustaminen, josta kunnan kassaan kirjattiin myyntivoittoa nettona noin 2 370 000 euroa. Kunnan konsernitulokseksi kirjattiin vuodelta 2015 ylijäämää yhteensä 1 774 632 euroa. Edelliseen
vuoteen 2014 verrattuna toiminnallinen vertailukelpoinen tulos parani 350 294 euroa.
Juuan kunnan lainanotto on pysynyt hyvin hallinnassa. Varsin mittavien 4 734 000
euron investointien rahoituksessa on käytetty taitavasti kunnan olemassa olevaa kassavarantoa. Vuoden 2015 päättyessä kunnalla oli pitkäaikaista lainaa 5 172 150 euroa (ed. vuosi 5 461 023 euroa). Kunnan vuonna 2014 ottama viiden milj. euron suuruinen laina on kertalyhenteinen laina, jonka vuodelle 2017 ajoittuvaan takaisinmaksuun tulee varautua.
Kunnan konsernitaseessa pitkäaikaista lainaa on yhteensä 12 456 539 € (ed. vuosi
12 004 754 €). Merkittävin konsernitaseen lainoista on Juuan kunnan 100 %:sti omistaman Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen pitkäaikainen laina Kuntarahoitus Oyj:ltä
summaltaan 3 545 000 € (ed. vuosi 3 745 000 €) Konserni on hoitanut lainanlyhennyksensä pitkäaikaisen lainanhoitosuunnitelman mukaisesti.
Juuan kunnan lyhytaikaiset velat olivat vuoden 2015 päättyessä 5 457 951 € (ed.
vuosi 5 548 698 €) ja lyhytaikaiset saamiset sekä rahat ja pankkisaamiset yhteensä
3 606 292 € (ed. vuosi (3 777 426 €), mikä kertoo kunnan tiukan likviditeettitilanteen
jatkumisesta.
Juuan kunnan rahat ja pankkisaamiset vuoden 2015 päättyessä olivat 1 849 568,71
€, kun ne edellisvuoden päättyessä olivat 1 389 030,44 €. Kassan riittävyys
31.12.2015 oli 29,35 päivää, kun se edellisvuonna 2014 oli 24,84 päivää ja vuonna
2013 oli 65,51 päivää.

Kumulatiivisen ylijäämän kehittyminen 2011 - 2015 ja suunnitelmavuodet 2016 – 2018
Juuan kunnan tilikauden tulokset 2011 – 2015, talousarvio 2016 ja taloussuunnitelmavuodet 2017 ja 2018 ovat seuraavat:
Tilinpäätös 2011
Tilinpäätös 2012
Tilinpäätös 2013
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätös 2015
TA 2016
TS 2017
TS 2018

+
+
+
+
+

774 846
1 411 925
153 371
1 214 340
3 960 109
81 351
1 351 000
1 351 000

Juuan kunnan aiempien vuosien kumulatiivinen ylijäämä on kehittynyt seuraavasti:
Ylijäämä 31.12.2011
Ylijäämä 31.12.2012
Ylijäämä 31.12.2013
Ylijäämä 31.12.2014
Ylijäämä 31.12.2015

…………………… . 7,2 miljoonaa euroa
…………………… . 6,5 miljoonaa euroa
……………………… 5,0 miljoonaa euroa (5 085 429 €)
……………………… 4,9 miljoonaa euroa (4 932 058 €)
……………………….6,1 miljoonaa euroa (6 146 398 €)
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Mikäli vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään Juuan kunnanvaltuustossa keväällä 2016
pidettävässä valtuuston kokouksessa kunnanhallituksen esittämässä muodossa, kumulatiivinen ylijäämä nousee 10 106 507 euroon.
Mikäli talousvuoden 2016 ja suunnitelmavuosien 2017 ja 2018 talous toteutuu vuoden 2015 joulukuussa tehdyn taloussuunnitelman mukaisesti, vuoden 2018 tilinpäätöksessä, sen vahvistamisen jälkeen, Juuan kunnan kumulatiivinen ylijäämä nousee
12 889 858 euroon.
Tarkastuslautakunta toteaa, että edellä mainittujen tunnuslukujen valossa Juuan
kunta ei nykyisellä suunnitelmakaudella joudu kuntalain 65 §:n edellyttämiin toimenpiteisiin.
Meneillään olevat kuntien palvelutuotantoa koskevat uudistukset ja muutokset tulevat
muuttamaan merkittävällä tavalla valtion ja kuntien palvelutuotantovastuita. Niiden
toteuttaminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia myös kuntien ja valtion verotulopohjaan. Valtakunnallisten uudistusten onnistunut läpivienti vaatii kuntatasolle erittäin
tarkkaa muutos- ja talousseurantaa niin, että kunnan toimintojen rahoitus ja talouden
ennustettavuus säilyy mahdollisimman luotettavalla pohjalla.

5. KUNNANHALLITUS
Elinkeinopolitiikka
Juuan kunnan ja Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek
Oy:n välinen yhteistyö 2015
Tutustuttiin Josek Oy:n ja Juuan kunnan vuoden 2015 yhteistyöstä laadittuihin
tilastoihin ja raportteihin. Lisäksi käytiin läpi taloustilasto siitä, paljonko Juuan kunnan
maksuosuudet Josek Oy:lle olivat vuonna 2015.
Käytiin läpi Josek Oy:n vuonna 2015 tukemat suurimmat yksittäiset elinkeinohankkeet.
Juuan kunnanvaltuusto on vuoden 2015 lopulla ja talousarvion 2016 käsittelyn
yhteydessä tehnyt linjauksen, että Juuan kunnan ja Josek Oy:n keskinäistä
yhteistyötä jatketaan kuluvan valtuustokauden loppuun saakka alkuperäisen
sopimuksen mukaisesti. Vuoden 2015 yhteistoiminnasta lautakunta nostaa esiin
muutamia keskeisiä lukuja, jotka tulee ottaa huomioon arvioitaessa Juuan kunnan ja
Josek Oy:n välisen yhteistyön jatkamisperusteita.
Juuan kunta panosti vuonna 2015 Josek-yhteistyöhön 156 325,18 euroa eli 31,05
euroa/asukas. Vuonna 2015 juukalaisia asiakkaita Josek Oy:llä oli 71. Asiakasmäärä
oli huipussaan 2013, jolloin se oli 110. Vuoden 2015 aikana yritysten nettokasvu oli
neljä yritystä (15 uutta, 11 lakannutta). Sijoitetun pääoman tuotto oli Juuassa
merkittävästi koko Josekin alueen tuottoa alhaisempi eli mitattuna yritysten
määrällisellä kasvulla.
Josek Oy on ollut vuonna 2015 mukana Juuan kunnan hankintastrategian
laadinnassa ja tukemassa jäärakentamishankkeessa.
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Juuka – tilastot vuosilta 2010 – 2015
Juuka
Asiakkaat
Tapahtumat
Uudet yritykset
Lakanneet
Erotus

2010

2011

2012

2013

2014

2015

63
117
22

43
96
15

52
132
13

110
255
13

89
244
16

71
239
15

8

14

18

9

8

11

14

1

-5

4

8

4

Tammikuun 2015 lopussa Josek teki alueen yrityksille kyselyn teollisista työpaikoista.
Juuassa oli vuoden 2014 lopussa 439 teollista työpaikkaa. Luku on 107 vähemmän
kuin edellisenä vuotena. Teollisiksi yrityksiksi luokiteltavia on perustettu vuoden 2014
aikana 1 kappale.
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Teollisuustyöpaikkojen kehitys 2000-luvulla.
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Vaikka vuolukiviteollisuus on tällä hetkellä pienessä kuopassa, Juuan teolliset työpaikat
lisääntyivät viime vuonna kahdella. Kuva: Risto Alanko

Tutustuminen Juuan teollisuusalueen toimintaan
Tarkastuslautakunta tutustui 28.10.2015 Juuan teollisuusalueen kolmeen suurimpaan
teollisuusyritykseen. Vierailun aiheena on teollisuusalueen yritysten ja Juuan kunnan
yhteistyö ja tulevaisuuden haasteet. Asiantuntijoiksi kutsuttiin Juuan yrittäjien
puheenjohtaja Seppo Hernesniemi ja Juuan kunnanjohtaja Pekka Pietiäinen. Lisäksi
mukana oli kunnanvaltuuston puheenjohtaja Joni Kortelainen.
Kuultiin Juuan yrittäjien puheenjohtaja Seppo Hernesniemen ja kolmen
teollisuusalueen suurimman yrityksen esitys Juuan teollisuusalueella toimivien
yritysten ja Juuan kunnan yhteistyöstä ja tulevaisuuden haasteista. Todettiin annettu
palaute ja annettiin tarkastuslautakunnan arvio yhteistyön toimivuudesta ja
teollisuusalueen yritysten tulevaisuuden odotuksista.
Vierailusta laadittiin erillinen muistio, mikä käsiteltiin ja hyväksyttiin seuraavassa
lautakunnan kokouksessa.
Muistio yritysvierailuista
Juuan tarkastuslautakunta vieraili kokouksessaan 28.10.2015 kello 8:20 – 10:30
kolmessa Juuan teollisuusalueen yrityksessä. Vierailulla olivat kuntapuolen
asiantuntijoina mukana kunnanvaltuuston puheenjohtaja Joni Kortelainen,
kunnanjohtaja Pekka Pietiäinen ja Juuan yrittäjät ry:n puheenjohtaja Seppo
Hernesniemi.
Kunnanjohtaja Pekka Pietiäinen oli mukana kahdessa yritysvierailussa, joutuen
poistumaan kesken vierailun aikaisemmin sovitun maakunnallisen neuvottelun takia.
Kutsuttuna oli myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Ruokolainen, mutta hän
oli estynyt aikaisemmin samanaikaiseksi sovitun neuvottelun takia.
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Yritysvierailujen tarkoituksena oli tutustua yritysten ja kunnan väliseen infraan.
Keskustelujen pääpaino kohdistui seuraaviin osa-alueisiin:

− Yrittämisen edellytysten luominen, yhteistyön kehittämistarpeet yrityksen
toiminnan ja laajentumistarpeiden näkökulmasta

− Josek-yhteistyö – käyttääkö yritys ja missä määrin Josekin palveluja
− Yritysten henkilöstöpolitiikka, lasten vuorohoito, työterveydenhuolto jne.
− Yritysten esiin nostamat yhteistyön tehostamistarpeet
Tehdyt huomiot:
Tarkastuslautakunnan tutustumiskohteissa oli mukana yritysten paikallisjohto ja
johtoryhmien jäsenet eli vastuualueidensa päälliköt. Tutustumiskohteina olleiden
kolmen yrityksen yhteinen työntekijämäärä on hieman yli 100 työntekijää. Kaikki
kolme yritystä ovat investointiputkessa, eli lisäämässä ja uusimassa tuotantolinjojaan,
tekemässä tuotantotilojensa laajennuksia ja muuntamalla entisiä toimi- ja varastotiloja
uuskäyttöön.
Jo suunniteltujen ja suunnittelussa olevien investointien myötä uusia työpaikkoja on
syntymässä arvion mukaan jo ensi vuonna noin 40. Myös alihankkijoiden määrä on
lisääntymässä, mikäli yritysten kehityshankkeet saadaan toteutettua suunnitellussa
aikataulussa.
Osa tarkastuslautakunnan vierailukohteista toimii kunnan vuokratiloissa ja osa
omissa tuotantotiloissa. Kunnan ja yritysten välisessä yhteistyössä on nykyisellään
suurimpana vaikeutena ja haasteena kunnan päätöksenteon hitaus, koskien alueella
tarvittavia kaavamuutoksia vuokratilojen käyttömuutoksia, tilasaneerauksia ja uusien
vuokratilojen tuotantoa.
Asiat sinällään on kunnan valmistelussa pantu liikkeelle, mutta valmistelun ja
päätöksenteon hitaus on tällä hetkellä jopa vaarantamassa yritysten
laajennussuunnitelmia ja sitä kautta myös työllisyyden lisäämistä.
Yhtenä epäkohtana yrityksissä nähdään yritysten ja kunnan luottamushenkilöiden
riittämätön yhteydenpito. Kunnan elinkeinopolitiikan linjaukset ja rahoituspäätökset
tekee kunnanvaltuusto, toimeenpanosta vastaa kunnanhallitus ja valmistelusta
vastaa kunnanjohtaja apukaartinaan vastaavat viranhaltijat. Varsinkin valtuuston ja
kunnanhallituksen vierailut yrityksiin ja tutustuminen yritysten toimintaan puuttuu
Juuassa lähes kokonaan. Vallitseva yritysten kehitystarpeiden ja tavoitteiden ja niihin
liittyvien aikataulujen tietämättömyys on mitä todennäköisin syy myös kunnassa
tapahtuvan valmistelun ja päätöksenteon hitauteen ja olemassa olevien taloudellisten
mahdollisuuksien oikeaan kohdentamiseen.
Luottamushenkilöiden oman paikkakunnan yritysten toiminnan-,
laajennushankkeiden- ja tavoiteaikataulujen tunteminen on edellytys sille, että
luottamustahot voivat vaatia virkamiehiltä suunnittelun, toteuttamisen- ja
kaavamuutosten tarveaikatauluissa pysymistä ja edelleen luottamusportaissa
viivytyksetöntä päätöksentekoa. Samalla se antaa luottamushenkilöille
mahdollisuuden seurata sitä, että viranhaltijaportaan ja yritysten johdon käytännön
yhteistyö on asianmukaista eikä ns. yritystoimintaa hidastavia asiattomuuksia tai
ylilyöntejä pääse syntymään ja jarruttamaan yritysten varsinaista tuotanto- ja
kehitystoimintaa.
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Edellä mainitun lisäksi tarkastuslautakunta toteaa vierailun yhteenvedossa, että
yritykset ovat tyytyväisiä Juuan kunnan päivä- ja vuorohoitoratkaisuihin, joiden
nähdään toimivan moitteettomasti. Työterveydenhuollon on osa yrityksistä hoitanut
ulkoistamalla ja osalla ei ollut kunnan järjestämään työterveyspalveluun mitään
huomauttamista.
Vierailukohteina olleet, juukalaisen mittapuun mukaan teollisuuden suuryritykset ovat
vähäisessä määrin käyttäneet toimintansa kehittämiseen Joensuun seudun
yrityspalvelun (Josek) tarjoamia palveluja.
Teollisuusalueen energiantuotannossa kaivattaisiin enemmän yritysten ja kunnan
välistä yhteistyötä. Kun kunnan lämpölaitoksen toiminta yhtiöitetään vuoden 2016
alusta lukien, teollisuusalueen yritykset toivovat (myös muut kuin nyt yhteistyön
kartoituksen kohteena olevat yritykset), että lämpölaitosyhtiön ja teollisuusalueen
yritysten kesken pidettäisiin yhteisneuvottelu, jossa nostettaisiin esiin paikkakunnan
yritystoiminnan ja lämpölaitoksen synergiaedut niin lämmön tuottamisessa kuin sen
käytössä. Lisäksi arvioinnissa tulisi huomioida lämpölaitoksen energiatuotannon
tuomat muut yritysvaikutukset.
Teollisuusalueen raskaan liikenteen määrä kasvaa yritysten laajennusten myötä
merkittävästi, mikä lähivuosien aikana lähes kaksinkertaistaa alueen raskaan
liikenteen määrän. Teollisuusalueen raskaan liikenteen ja kevyen liikenteen
kehittäminen turvallisuusseikat huomioiden tulisi kunnan ja yritysten kanssa
yhteistyössä ratkaista pikaisesti ja ryhtyä viivytyksettä neuvottelutuloksen
edellyttämiin toimenpiteisiin.
Yrittäjien puheenjohtaja Seppo Hernesniemen kanssa käydyssä keskustelussa
tarkastuslautakunnan tietoon saatettiin tarve kunnan ja juukalaisten yrittäjien välisten
keskinäisten keskustelutilaisuuksien lisäämiseen. Tapaamisissa tulisi enemmän
nostaa esiin yrittäjyyden vaikutukset kuntatalouteen, kunta- ja yritysmarkkinoinnin
lisääminen ja tehostaminen sekä olemassa olvien kerrannaismahdollisuuksien
hyödyntäminen.
Parhaillaan menossa olevan kunnanjohtajavaihdoksen yhteydessä tulisi kunnan ja
yrittäjien yhteiskeskustelua vielä kerran käydä oman elinkeinoasiamiehen
palkkaamisen eduista ja haitoista.

Maaseutuasiat
Joensuun seudun maaseutupalvelut 2015
Juuan kunta kuuluu osana Joensuun seudun maaseutupalvelujen tuotantoon, jota on
jatkettu vuonna 2015 Liperin kunnan ja osallistujakuntien kesken aikaisemmin tehdyn
sopimuksen mukaisesti.
Tarkastuslautakunta kuuli 11.3.2016 maaseutuasiamies Alina Koposen katsauksen
Joensuun seudun maaseutupalvelujen toiminnasta vuonna 2015 ja toiminnalle
asetettujen palvelutavoitteiden toteutumisesta.
Tarkastuslautakunta toteaa, että EU-ohjelmakauden vaihtumisesta ja
maatalousviraston maksatusohjelman ongelmista johtuen, maatalouden
maksatuspäätökset ovat myöhästyneet merkittävästi.
Tarkastuslautakunta tutustui Joensuun seudun maaseutupalvelujen vuoden 2015
toimintaan todeten, että toiminta on toteutunut pääsääntöisesti laadittujen talous- ja
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tavoitesuunnitelmien mukaisesti. EU-ohjelmakauden 2014 - 2020 vaihdos aiheutti
maaseututukien viivästyksiä. Lopettaneista lypsykarjatiloista huolimatta
maidontuotannon kokonaismäärä laski Juuassa vain 200 000 litraa 7,56 miljoonaan
litraan. Lautakunnan mielestä tilojen rakennemuutos on Juuassa edelleen
maaseudun kehittämistoiminnan kannalta tärkeä.
Lautakunta katsoo, että Juuassa on hyvä yhdistyspohja, joka kykenee ottamaan
vastaan kolmannen sektorin kehittämistehtäviä, joilla on erityinen merkitys mm.
sivukylien asukkaiden viihtyvyyden ja kylien olemassaolon kannalta.
Lautakunta katsoo, että Juuassa vallitsee nykyisellään vahva maaseudun
kehittämishenki. Tämä näkyy mm. valmisteilla olevista kehittämishankkeiden
määrästä.
Tulevaisuuden kannalta lautakunta katsoo, että Juuassa tulee seurata erityisellä
tarkkuudella valmisteilla olevaa aluehallinnon uudistusta niin, ettei valtakunnallisen
ratkaisun toteutuessa maaseutu ja varsinkin siellä sijaitsevat sivukylät jää ilman
maaseutuneuvontaa ja maaseudun kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta.

Maaseudun kehittämistoiminta aluehallintouudistuksessa
Osana aluehallintouudistusta kunnallisia maaseutuelinkeinoviranomaispalveluja
ollaan siirtämässä maakunnallisille IHA-alueille.
Nykyiset maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueet (YTA-alueet) ovat hyvällä
paikallistuntemuksellaan viranomaistehtävien hoidon lisäksi kustannustehokkaasti
luoneet edellytyksiä maaseudun elinvoimaisuudelle ja paikalliselle elinkeinojen
kehittämiselle. Vrt. seudulliset elinkeinoyhtiöt maakunnissa tuotannollisella ja
palvelualoilla elinkeinojen kehittämistyössä. Lisäksi Joensuun seudulla
maaseutupalveluilla on merkittävä rooli paikallisessa asuinmaaseudun
kehittämistoiminnassa. Kehittämistoiminnan hoitaminen osana YTA-alueiden
palvelutuotantoa on ollut kustannus-tulos-tehokasta.
Aluehallintouudistuksen yhteydessä on tärkeää turvata Juuan kunnan alueen
kokonaisvaltaisen maaseudun kehittämistoiminnan (maatalous- ja
maaseutuyrittäjyyden sekä asuinmaaseudun kehittämistoiminta) paikallinen
jatkuminen.
Esimerkiksi siten, että IHA-alueille turvataan valmisteltuun lainsäädäntöön ja
toimintamalliin vaikuttamalla, mahdollistava ja resursoiva ulottuvuus maatilatalouden,
maaseudun elinkeinojen ja asuinmaaseudun kehittämiseen. Tämän uudistuksen
yhteydessä on mahdollista esimerkiksi laajentaa YTA-alueet maakunnallisiksi sekä
kytkeä lomituspalvelu maatilakytkennäisenä palvelutuotantona kokonaisuuteen.
Mikäli maaseudun kehittämispalveluita ei järjestetä IHA-alueen toimintana, tulee
maaseudun kehittämistehtävät ja niihin liittyvä yrittäjä- ja toimijaneuvonta järjestää
kunnallisesti tai esimerkiksi yhteistyössä Leader ryhmien kanssa.

Jäärakentaminen Juuassa
Juuan kunta on vuosina 2013 - 2016 ollut mukana Einhovenin yliopiston ja Juuan
kunnan yhteisissä jäärakentamishankkeissa. Matkailun ja elinkeinojen
kehittämishankkeisiin lukeutuvaa jäärakentamista toteutettiin rakentamalla Juuan
kirkonkylään talvella 2013 - 2014 jääkupoli, 2014 - 2015 toteutettiin Nunnanlahdessa
Karelia Ice Pie Sagrada Familia On Ice hanke. Talvella 2015 - 2016 yhteishankkeena
toteutettiin Silta Lumimaahan -hanke.
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Tarkastuslautakunta kuuli 26.5.2016 Juuan kunnan kirjanpitäjä Pirkko Miettistä ja
tutustui Juuan kunnan kirjanpitoaineistoon jäärakentamiseen liittyvistä kustannuksista
vuosina 2013 - 2016.
Lautakunta toteaa, että hankkeiden yhteismenot olivat Juuan kunnan kirjanpidon
mukaan 516 297,24 euroa ja tulot 258 664,48 euroa ilman arvonlisäveroa.
Viimeiseen Silta Lumimaahan -hankkeeseen kuuluvia, vielä maksamattomia,
selvitettävänä olevia menolaskuja oli kirjaamatta kirjanpitoon 13 065,74 euroa.
Maksamattomissa menoissa oli mukana suurimpana menoeränä Tulikivi Oyj:n
sopimusten ulkopuolisia ylimääräisiä kuluja 8 000 euroa. Saamatta oleviin tuloihin oli
vielä kirjaamatta Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta huhtikuun lopulla kunnan hakema,
mutta vielä kokonaan saamatta oleva rahoitusosuus 28 438,86 euroa.
Hankeaikaa viimeisellä Silta Lumimaahan -hankkeella on tehtyjen sopimusten
mukaan 30.9.2016 saakka. Hankkeesta laadittu väliraportti 31.3.2016 on käsitelty
kunnanhallituksessa 23.5.2016, jossa on päätetty esittää väliraportti Juuan
kunnanvaltuuston tietoon.
Lautakunta katsoo, että mikäli Juuan kunta on edelleen mukana jäärakentamiseen ja
siihen liittyvissä jatkohankkeissa tai osakkaana muissa elinkeinohankkeissa, tulee
kunnan etukäteen selvittää, miten hankkeita koskeva luotettava seuranta ja
raportointi hoidetaan. Ennen hankerahoituksen myöntämistä tulee lisäksi luotettavasti
selvittää, miten kunnan hankkeeseen sijoittama taloudellinen panos tulee jatkossa
näkymään kunnan taloudessa tai kuntalaisille tuotetuissa palveluissa.

Henkilöstöpolitiikka
Kunnan henkilöstöraporttiin on kerätty keskeisiä tietoja kunnan henkilöstöstä vuodelta
2015. Henkilöstöraportissa on tietoja mm. henkilöstön määrästä, ikäjakaumasta, sairauspoissaoloista, sekä eläkeiän vuoteen 2025 saavuttavista henkilöistä. Henkilöstöraporttia on pyritty parantamaan aina vuosi vuodelta ja sitä työtä jatkettiin myös tämän raportin osalta.
Tarkastuslautakunta tutustui Juuan kunnan henkilöstöraporttiin vuodelta 2015.
Lautakunta kiinnitti huomiota erityisesti 20 % edellisvuodesta kohonneisiin
sairauspoissaoloihin, kasvaviin ylitöiden tuntimääriin, henkilöstön
koulutuskustannusten riittävyyteen ja tyky-toiminnan tarkoituksenmukaisuuteen ja
tehokkuuteen.

6. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUALUE
Kuulemiset
Katsaus 28.9.2015
Tarkastuslautakunta kuuli 28.9.2015 sosiaali- ja terveysjohtaja Kaisa Tanskasen ja
lautakunnan puheenjohtaja Kari Perälän katsauksen sosiaali- ja terveyslautakunnan
käyttösuunnitelman toteutumisesta ajalla 1.1. – 31.8.2015. Lautakunta toteaa, että
Juuan kunnan sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 (1 - 8) on toteutunut toimintaja taloussuunnitelman mukaisesti kaikilla toimialueilla poislukien sosiaalipalvelut. On
saavutettu kustannussäästöjä ja sosiaalipalvelujenkin osalta ylitys on + 0,2 %.
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Lautakunta katsoo, että tavoitesuunnitelman mukaiset kehittämishankkeet ovat
edenneet varsin tyydyttävästi. Hallinnonalan kokonaistalousarvio alittaa
suunnitelmajakson talousarvion - 2,7 %. Loppuvuoden 2015 osalta talous- ja
toimintasuunnitelmien toteutuminen edellyttää jatkuvaa ja tarkkaa seurantaa.
SiunSoten toiminnan suunnittelussa tulee samanaikaisesti kiinnittää huomiota uusien
suunniteltujen toimintojen riskienhallintaan.

Hyvä Potku –hanke Juuan terveyskeskuksessa 2014 – 2015,
loppuraportti
Tarkastuslautakunta toteaa Juuan terveyskeskuksessa 2014 - 2015 toteutetun ”Hyvä
Potku –hankkeen” laaja-alaiseksi. Hankesuunnitteluun, yhteistyöpalavereihin ja koulutukseen on osallistunut edustajat toimialan kaikista portaista. Myös asiakkaiden
mielipiteet ja annettu palaute on otettu ratkaisuissa huomioon.
Hankkeen aikana on tehty toiminnan tehostamissuunnitelmia, toimenkuvatarkistuksia,
työajan seurantaa, työjärjestysten muokkausta, tehtävien ohjeistusta, koulutusta,
sähköisten palveluiden lisäämistä sekä hiljaisten työjaksojen työn tehostamista.
Hankkeen aikana on käynnistetty useita sellaisia seurantoja ja toimintoja, joilla on
pystytty vaikuttamaan myönteisesti hankkeelle asetettujen tavoitteiden
toteutumiseen.
Vaikka varsinainen hankeaika päättyi kesäkuussa 2015, tarkastuslautakunta katsoo,
että Hyvä Potku –hankkeessa tehtyjä ratkaisumalleja ja kehittämistoimintoja tulee
Juuan terveyskeskuksessa jatkaa.

Selvitys Juuan sosiaali- ja terveydenhuollon sopimuksista
sote-uudistuksessa
Tarkastuslautakunnan pyynnöstä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevien sopimusten
tarkastuksen suoritti 12.11.2015 Juuan kunnan avustava tilintarkastaja Seppo Lyyra.
Juuan kunnalla on voimassa olevia Sote-sopimuksia yhteensä 22 sopimusasiakirjaa
ja sosiaalipalveluja ja terveyspalveluja koskevia sopimusasiakirjoja 122 kpl.
Sopimustarkastus kohdentui ensisijaisesti niihin sopimuksiin, jotka ovat voimassa
toistaiseksi tai 1.1.2017 jälkeen ja liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymiseen
kuntayhtymälle. Tarkastuksessa ei tarkastettu kunnanhallituksen, valtuuston tai
kunnanjohtajan tekemiä sopimuksia, jotka myös voivat koskea sosiaali- ja
terveystoimen toimialaa.
Tarkastuksessa todetut sopimukset, joiden irtisanomisaikaa ei ole määrätty tai se on
muutoin epäselvä:
Sosiaalipalvelut 5 kpl,
Terveyspalvelut 12 kpl,
Sopimukset, joissa määräaika jatkuu ohi 1.1.2017 yhteensä 4 kpl.
Tarkastuslautakuna toteaa, että Sote-sopimuksissa ei havaittu sopimusehtoihin
liittyviä taloudellisia sanktioita, joita kunta joutuisi maksamaan 1.1.2017 sopimuksen
irtisanomis- tai purkutilanteessa, edellyttäen, että kunta huolehtii sopimusten
mukaisista irtisanomisista. Sopimusten irtisanomisajat vaihtelevat 1,5 vuodesta
yhteen (1) kuukauteen.
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Tarkastuslautakunta suosittaa, että Juuan kunta tiedottaisi sosiaali- ja
terveystoimialan yhteiskumppaneilleen valtuuston päätöksestä siirtää palvelut
yhteistoiminta-alueelle 1.1.2017. Lautakunta toteaa tarkastuskertomukseen viitaten,
että kunnan sosiaali- ja terveystoimialan sopimuskansiossa on myös sitoumuksia,
joiden merkitys tulisi myös arvioida huomioiden alueellisen yhteistyön vaikutus.
Lautakunta päätti saattaa päätöksen ja avustava tilintarkastaja Seppo Lyyran
tekemän tarkastusraportin viivytyksettä tiedoksi kunnanhallitukselle ja sosiaali- ja
terveysjohtajalle välittömiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten.

Sote-uudistuksessa tulee tiiviisti seurata kuntaosuuksien rinnalla sitä, miten kiinteistöt siirtyvät
uudelle omistajalle ja mitkä jäävät ylimääräisinä kunnan omaan tulevaan käyttöön. Kuva:
Risto Alanko

Kuntouttavan työtoiminnan kehittämistilanne, katsaus
14.12.2015
Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleelle ihmiselle, joka saa
työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea.
Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aina aktivointisuunnitelmassa.
Aktivointisuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, sosiaalityöntekijän ja te-toimiston
kanssa. Suunnitelmassa nimetään tavoitteet ja keinot, joiden avulla parhaiten
edistetään asiakkaan työllistymistä, parannetaan hänen työ- ja toimintakykyään sekä
yleistä elämänhallintaansa.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kuntaa järjestämään kuntouttavaa
työtoimintaa. Sitä voidaan toteuttaa kunnan eri toimipisteissä, rekisteröidyissä
yhdistyksissä, seurakunnissa, valtion virastoissa ja säätiöissä, mutta ei yrityksissä.
Tarkastuslautakunta kuuli 14.12.2015 sosiaali- ja terveysjohtaja Kaisa Tanskasen
selvityksen Juuan kuntouttavan työtoiminnan nykytilasta ja kehittämistoimenpiteistä.
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Lautakunta toteaa, että kuntouttava työtoiminta on Juuassa kehittynyt varsin
vakiintuneeksi aktiivitoimeksi. Juuan kunnassa ollaan vuoden 2016 alussa
käynnistämässä ns. seinätöntä työpajamallia, jota tarkoitusta varten kunnanhallitus
esittää valtuustolle varattavaksi 50 000 euroa.
Lautakunta katsoo uuden toimintamallin käyttöönoton perustelluksi. Samalla
lautakunta katsoo henkilöstöresurssien lisäämisen kuntouttavaan työtoimintaan
esitetyn toimintamallin mukaisesti tarpeelliseksi.
Mikäli Juuan kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esittämän määrärahan ja
seinättömän työpajatoiminnan käynnistämisen, tulee uudesta toimintamallista
tiedottaa kaikkia potentiaalisia käyttäjäryhmiä mahdollisimman tehokkaasti.

Sosiaali- ja terveystoimen talouden ja toiminnan toteutuminen
2015
Toimintakertomus on kuntalain mukaan osa kunnan virallista tilinpäätöstä.
Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston
hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.
Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen vuoden 2015 toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet on hyväksytty kuntalain mukaisesti talousarviossa ja -suunnitelmassa.
Tarkastuslautakunta kuuli 29.4.2016 sosiaali- ja terveysjohtaja Kaisa Tanskasen
selvityksen sosiaali- ja terveystoimen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisesta vuonna 2015.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Siun soten perussopimus hyväksyttiin lokakuussa
2015 Juuan kunnanvaltuustossa. Siun sote on työllistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon Lautakunta hallinnonalaa merkittävästi, mutta hallinnonalalle asetetut muut
toiminnalliset tavoitteet on pystytty hoitamaan osin poikkeusjärjestelyin.
Toinen merkittävä kehitystoimi sosiaali- ja terveydenhallinnon alalla on ollut vuonna
2009 hyväksytyn ikäpoliittisen strategian ja siihen kuuluvan laitoshoidon purkaminen.
Tällä hetkellä tavoite yli 100 laitospaikan muuntamisesta tehostettuun
palveluasumiseen on pääosin saavutettu. Tulevaisuuden haasteeksi on nousemassa
valtiovallan osittain jo käynnistämä valmistelu tehostetun palveluasumisen
luokituksen siirtäminen laitoshoidoksi. Toteutuessaan tämä tulee vaikuttamaan
hoidossa olevien kustannuksiin ja yksiköiden kustannuskanavien muutoksiin.
Uudistuksen kokonaistavoitteena on edelleen kustannusten kevennys.
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalalle on viime vuosina laadittu useita eri
strategioita. Haasteeksi jatkossa tulee muodostumaan se, kuinka strategioita
sovelletaan Siun soten aloittaessa toimintansa - laaditaanko ja toteutetaanko sosiaalija terveydenhuoltoa koskevia kuntastrategioita kuntakohtaisesti vai maakuntakohtaisesti. Mikäli strategiat laaditaan jatkossa maakuntakohtaisesti, on vaara, että
kuntastrategioissa olevat erityispiirteet tulevat kärsimään.
Todettiin, että työpajatoiminnan käynnistäminen vuodesta 2015 on edelleen siirtynyt
henkilöstöpulan takia. Käynnistäminen on sisällytetty vuoden 2016 suunnitelmaan
vuotta 2015 laajemmalla palveluvalikoimalla.
Tarkastuslautakunta katsoo, että Juuan terveyskeskuksen lääkäritilanteen
vahvistamista on toteutettu siirtämällä aikaisemmin lääkäreille kuuluneita tehtäviä
soveltuvilta osin sairaanhoitajille. Tämä näkyy erityisesti lääkärikäyntien ja
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hoitajakäyntien suhteen muutoksena. Toinen kokonaislääkäritilannetta vahvistavana
muutoksena lautakunta katsoo olevan virkasuhteisen, osa-aikaisen
työterveyslääkärin palkkaamisen alkuvuodesta 2015. Vuodeosaston hoitopäivien
määrä vuoden 2014 lopussa oli 6730 ja putosi vuoden 2015 loppuun mennessä
4794:ään.
Juuan kunnan päihdehuollon kustannukset/asukas olivat 50 euroa/asukas vuonna
2015, kun ne edellisellä toimintakaudella olivat 9,80 euroa/asukas. Kustannusten yli
viisinkertaistuminen kertoo lautakunnan mielestä toiminnan tehostumisesta ja
tarpeesta. Olemassa olevaa hoitotarvetta on pystytty purkamaan siirtämällä talon
olemassa olevasta henkilökunnasta kesäkuun 2015 alusta tehtävään päihdehoitaja.
Päihdekuntoutuksen toiminnan kärki on ollut työikäisissä ihmisissä.
Erikoissairaanhoidon osalta lautakunta toteaa, ettei vuoden 2015 aikana syntynyt
jonotuspäiviä. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2014
tilinpäätöksessä 1 245 euroa/asukas ja nousivat vuoden 2015 tilinpäätöksessä 1 317
euroon/asukas. Kustannusten nousu on merkittävä, koska hoitopäivien määrä putosi
vuoden 2014 tasosta 4 222:sta kertomusvuoden 3 616:een.

Kello 16 jälkeen ja viikonloppuisin juukalaiset päivystyspotilaat on hoidettu sujuvasti PohjoisKarjalan keskussairaalan päivystyksessä. Erikoissairaanhoidon osalla ei vuonna 2015
syntynyt ns. potilasjonoja. Kuva: Risto Alanko

Valtiovallan suunnittelemat kuntien valtionosuusleikkaukset ovat noin 300 miljoonaa
euroa, jotka on suunniteltu kohdistettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle.
Valtiovallan alustavan ohjeistuksen mukaan leikkaukset tulisi kattaa kuntien perimien
asiakasmaksujen korotuksilla. Juuan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta perii jo
nykyisellään asetuksen mukaiset maksut asetuksen mahdollistamien
enimmäismäärien mukaisena. Tästä johtuen valtionosuusleikkauksen vaikutukset ja
niiden kattaminen tulee olemaan Juuan kunnan osalta varsin haasteellinen.
Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimi on toiminut vuonna 2015
kunnanvaltuuston vahvistaman taloussuunnitelman mukaisesti ja saavuttanut
tilikauden aikana 0,3 %:n säästöt.
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Perusterveydenhuollon avohoidon
kustannukset
Juuka
Pohjois-Karjala
2001-6000 as. ka.
Koko maa

900
666
764
596

euroa/as.
euroa/as.
euroa/as.
euroa/as.

Vanhusten ja
vammaisten
palvelut
Juuka
Pohjois-Karjala
2001-6000 as. ka.
Koko maa

1483
611
679
501

euroa/as.
euroa/as.
euroa/as.
euroa/as.

Erikoissairaanhoidon
kustannukset
1238
1227
1239
1139

euroa/as.
euroa/as.
euroa/as.
euroa/as.

Hammashoidon
kustannukset
118
73
96
80

euroa/as.
euroa/as.
euroa/as.
euroa/as.

Kotipalvelut
287
164
208
124

euroa/as.
euroa/as.
euroa/as.
euroa/as.

7. SIVISTYSTOIMEN PALVELUALUE
Kuulemiset
Kokonaiskatsaus 28.9.2015
Tarkastuslautakunta kuuli sivistysjohtaja Marja Konosen ja lautakunnan
puheenjohtaja Jarmo Tolvasen katsauksen sivistyslautakunnan käyttösuunnitelman
toteutumisesta ajalla 1.1. – 31.8.2015. Lautakunta toteaa, että sivistyslautakunnan
nettomenot ajalta 1.1. - 31.8.2015 ovat 59,7 % eli 7 % alle kumulatiivisen
talousarvion. Toiminnallisella puolella on edetty laaditun toimintasuunnitelman
mukaisesti. Suurimpina huolenaiheina lautakunta katsoo oppilasmäärien ennakoitua
nopeamman vähenemisen, joka korostuu erityisesti Juuan lukiossa ja Poikolan
koulussa. Kyläkoulujen oppilasmäärät ovat kehittyneet ennusteen mukaisesti.
Opetuksen tasoa lautakunta pitää varsin tyydyttävänä, sillä avoinna olleisiin opettajan
virkoihin ja toimiin on ollut riittävästi päteviä hakijoita.
Hallinnonalan henkilöstön ikääntyminen tulee muodostumaa lähitulevaisuuden
haasteeksi erityisesti puhtaus- ja ruokahuollon puolelta.
Tarkastuslautakunta katsoo, että sähköisten opetusvälineiden käyttöönotto ja
opettajien ja oppilaiden koulutukseen tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota
niin, että sähköisen opetuskirjallisuuden käyttöönotosta voitaisiin muodostaa Juuan
lukiolle kilpailuetu. Nuoriso- ja liikunnan osalta uuden Poikolan alueen
lähiliikuntapaikan valmistuminen tuo koko kunnan väestölle uusia
liikuntamahdollisuuksia. Lautakunta kantaa huolta nuorisotilojen jatkuvuudesta
tapauksessa, jos nykyiset nuorisotilat menevät myyntiin.
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Poikolan alakoulun piha-alueen puuhalaitteet ovat saaneet oppilailta ja oppilaiden
vanhemmilta suurta kiitosta.
Kuva: Risto Alanko

Nuorten syrjäytymisen ehkäisytilanne, katsaus 24.11.2015
Lautakunta kuuli sivistysjohtaja Marja Konosen selvityksen Juuan kunnan voimassa
olevasta mielenterveys- ja päihdestrategiasta.
Strategiatyöryhmä on valittu ja se kokoontuu 2 - 3 kertaa vuodessa käsittelemään
kaikkien ikäluokkien, myös nuorten, mielenterveys- ja päihdekysymyksiä. Vuoden
2015 alkusyksystä työryhmä on kokoontunut kerran, jonka jälkeen sivistysjohtaja ja
sosiaali- ja terveysjohtaja ovat seuranneet työryhmän työskentelyä.
Tarkastuslautakunta suosittaa, että strategiatyöryhmän työskentelyä tulisi tehostaa
kutsumalla työryhmään mukaan poliisin ja työvoimahallinnon edustajat.
Lautakunta tutustui työpaja Apajan toimintaan sekä etsivän nuorisotyön toimintaan.
Apajan toimintaa toteutetaan Nurmeksen alaisuudessa toimitilana Juuan keskustassa
sijaitseva pankkitalo. Apajan toimintaperiaate on antaa nuorille asiakkailleen
toiminnallisia ohjeita.
Etsivä työtoiminta toimii samassa pankkitalossa nuorisotilojen yhteydessä ja sen
tehtävänä on ohjata nuoria eri palvelujen piiriin, mm. Apajan asiakkaiksi. Työpaja
Apajan ja etsivän nuorisotyön rinnakkaistoiminta toimii hyvin.
Työpajatoiminnan jatkuminen katsotaan tarpeelliseksi ja se edellyttää hankeen
jatkorahoituksen varmistumista. Etsivä nuorisotyö rahoitetaan valtion rahoituksella.
Rahoitushakemus kaudelle 2016 – 2017 on tehty opetusministeriölle.
Työpaja Apajan ja etsivän nuorisotyön tilakysymykset tulee ratkaista hyvissä ajoin
ennen nykyisten toimitilojen mahdollista myyntiä.
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Lautakunta katsoo Juuan kunnan koon huomioiden, että työpaja Apajan ja etsivän
nuorisotyön nykyinen taso on riittävä. Epävarmuutta toimintaan tuo etsivän
nuorisotyön valtion vuosittainen rahoitus.
Lautakunta katsoo, että sekä työpaja Apajan että etsivän nuorisotyön työ on ollut
tuloksekasta. Koska nuoria ei voi pakottaa mukaan toimintaan, pieni osa nuorista jää
väliinputoajiksi.
Lautakunta toteaa, että aikaisemmin paikkakunnalla toimineiden poliisin ja
työvoimahallinnon viranomaisten yhteistyö nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä oli
tuloksellista, mutta valtion hallinnon keskittymisen myötä yhteistoiminta nähdään
puutteena.

Juuan kunnan ja eri järjestöjen välinen yhteistyö, katsaus
26.1.2016
Tarkastuslautakunta kuuli sivistysjohtaja Marja Konosen selvityksen Juuan kunnan ja
järjestöjen välisestä yhteistyöstä ja siitä, kuinka paljon kunta tukee taloudellisesti
yhteistyöjärjestöjen toimintaa.
Juuan kunta tukee järjestöjä ja yhdistyksiä kunnanhallituksen, sivistyslautakunnan ja
teknisen lautakunnan avustuksilla. Kuntavertailussa Juuan kunnan myöntämä tuki on
tarjonnan laajuus huomioiden minimaalinen. Sivistysjohtaja Marja Konosen antaman
selonteon mukaan vertailussa on kuitenkin huomioitava, että paikalllisten
nuorisoseurojen ja urheiluseurojen säännöllisesti toistuva kerho- sekä kilpailutoiminta
ovat maksuttomia.
Lautakunta toteaa, että vuoden 2010 Juuan kunnan järjestöavustukset olivat
kunnanhallitus 32 000 €, sivistysltk 19 000 €, tekninen ltk 100 000 € eli yhteensä
151 000 €. Vastaavasti vuonna 2015 kunnanhallituksen avustukset olivat 47 000 €,
sivistysltk 19 000 € ja teknisen ltk 99 000 € eli yhtensä 165 000 €. Käytännössä
sivistys- ja teknisen ltk avustusmäärät ovat pysyneet samalla tasolla ja
kunnanhallituksen määrärahat ovat kasvaneet 15 000 €:lla. Kunnanhallituksen
määrärahan nousu johtuu 4H- ja kyläyhdistyksille jaettavasta vuosiavustuksesta.
Yleiseen kustannuskehitykseen verrattuna avustukset eivät ole kehittyneet
samansuuruisesti.
Lautakunta pitää myönteisenä kehityksenä vuodelle 2016 päätettyä uutta
tukipäätöstä, jonka mukaan paikallisille yhdistyksille myönnetään hakemuksesta
tukea oman pitäjän ulkopuolelle suuntautuviin kulttuuri- ja uimaretkiin osallistumisiin.
Määrärahan suuruus on 1 800 € vuodessa.
Tarkastuslautakunta pitää järjestöjen välistä yhteistyötä laajana ja monipuolisena.
Järjestöjen osuus tapahtumien kokoamisessa ja läpiviennissä on merkittävä.

Sivistyslautakunnan vuoden 2015 taloudellisten ja
toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Tarkastuslautakunta kuuli 6.4.2016 sivistysjohtaja Marja Konosen ja
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Tolvasen yhteenvedon vuodesta 2015.
Lautakunta toteaa, että Juuan kunnan sivistyksen palvelualueen vuoden 2015
tilikauden tulos oli - 8 351 803 €, joka tarkoittaa talousarvioon (- 8 850 880 €)
verrattuna 5,6 %:n säästöä.
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Vuoden 2015 toimintaan ei kohdistettu toiminnallisia säästötoimenpiteitä, vaan
toiminta toteutettiin pääosin valtuuston hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.
Kouluverkkoa päivitettiin sivistyslautakunnan laatiman suunnitelman mukaisesti
lakkauttamalla Kajoon koulun toiminta syksyllä 2015. Teknisesti koulun
lakkauttaminen ja siihen liittyvät kiinteistökohtaiset ratkaisut toteutuivat
moitteettomasti lukuun ottamatta kunnan ja kyläyhdistyksen välistä sopimusta
kouluirtaimiston myymisestä yleisellä huutokaupalla.
Sivistystoimi kilpailutti koulukuljetuspalvelut syksyllä 2015. Tehdyt sopimukset
kattavat koko suunnittelukauden 2015 – 2017 sekä option 1 – 2 lukuvuodeksi.
Koulukuljetuspalveluja käytti lukuvuonna 2015 – 2016 224 oppilasta, joka on 49,7 %
koko Juuan koululaitoksen oppilasmäärästä.
Puhtaus- ja ruokapalvelujen osalta toiminnalle asetetut tavoitteet eivät toteutuneet
taloussuunnitelman mukaisesti. Syynä terveyskeskusremontti, päivähoidon uuden
toimipaikan valmistuminen, palolaitoksen ja varikon muuttaminen toisiin tiloihin sekä
esikoulun siirtyminen Poikolan koulun tiloihin. Näistä syistä ruokapalvelujen
asiakasmäärä jäi 12 % alle tavoitteiden. Keskimääräinen aterian hinta vuonna 2015
oli 3,85 €/ateria.
Varhaiskasvatuksessa päiväkoti Puuhelmi aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa.
Hoidossa on ollut keskimäärin 89 lasta. Lautakunnan mielestä tilojen tulevaan
käyttöön tulee vaikuttamaan lasten syntyvyyden lasku. Päivähoidon esimiehen työtila
ja lelulainaamo ovat vuoden aikana sijainneet Juuan kunnantalolla.

Lasten päiväkoti Puuhelmen käyttöönotto saa kiitosta yrityksiltä ja työssä käyvältä väestöltä.
Kuva: Risto Alanko
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Oppilasennustetaulukko 20.9.2015 (virallinen laskentapäivä)
Koulu

2012- 20132013 2014

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

Ahmovaara
Kajoo
Nunnanlahti
Vihtasuo
Poikola e-6
e-6 yht.
Poikola 7-9
Perusopetus
Lukio

21
15
34
39
222
331
181
512
84

17
15
36
44
213
325
150
475
78

22
14
37
44
212
329
136
465
67

21
0
39
42
209
311
125
436
65

21
0
35
43
200
299
133
432
57

24
0
35
45
189
293
135
428
52

20
0
29
41
167
257
149
406
60

Yhteensä

596

553

532

501

489

480

466

Perusopetuksessa oppilasmäärä pienentyi edellisestä lukuvuodesta 29 oppilaalla.
Perusopetuksen kuljetuspalvelut maksoivat Juuan kunnalle 580 000 €, mikä oli
hieman alle budjetoidun. Perusopetuksessa erityisen tuen portaittaiset tuet ovat
käytössä ja Joensuun seudun opetussuunnitelman uudistamistyö on edennyt
aikataulussa syksyllä 2016 käyttöön otettavia uusia opetussuunnitelmia varten.
Kansainvälisyyshanketoimintaa on toteutettu yhteistyössä lukion ja Poikolan koulun
kanssa. Hanketoimintaa on ollut usean Euroopan maan kanssa. Perusopetuksessa
talousarvion toteutuma oli 94,2 % eli säästöjä syntyi 5,8 %.
Lukion puolella yhteistyötä ja yhteydenpitoa maakunnan eri alueilla vuoden 2015
aikana tiivistetty erityisesti Juuka, Polvijärvi, Outokumpu kanssa. Kunta pyrkii
kehittämään sähköistä yhteistyössä Joensuun mediakeskuksen kanssa viestintää ja
on hakenut siihen kehitysrahaa. Juuan lukiossa ollaan varautumassa sähköisiin
ylioppilaskirjoituksiin. Lukion menot toteutuivat laaditun talousarvion mukaisesti.
Talousarvion 6,8 %:n säästö syntyi tulopuolen budjetin ylityksestä, kun
kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin saatiin ulkopuolista hankerahaa.

Juuan lukiossa valmistellaan parhaillaan teknisiä valmiuksia sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.
Sähköisen järjestelmän käyttöönoton valmiuden todetaan Juuassa olevan maan keskiarvoa
huomattavasti korkeammalla. Kuva: Risto Alanko
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Juuan kunta on mukana Pohjois-Karjalan kuntien yhteisessä Vaara-kirjastossa.
Vuoden 2015 aikana viimeisetkin maakunnan kunnat liittyivät hankkeeseen ja näin
ollen koko maakunnan kirjastot palvelevat asiakkaita samassa kirjastojärjestelmässä.
Tällä on suuri merkitys kirjaston käytettävissä olevaan aineistokokoelmaan.
Parhaillaan suunnitellaan kirjastojen varausmaksujen poistamista, joka tulee
huomioida tulevia taloussuunnitelmia laadittaessa. Kirjaston talousarvion
toteutumisaste oli 86 %. Tulot ylittyivät menojen toteutuessa suunnitelman
mukaisesti.
Kansalaisopiston toiminnassa on edelleen kiinnitetty huomiota eri ikäluokille
soveltuvaan, monipuoliseen kurssitarjontaan. Opiskelijamäärän ja opetustuntimäärän
tasapainoa on seurattu kiinnittäen huomiota samalla kustannusten seurantaan.
Kansalaisopiston tulokertymä oli taloussuunnitelman mukainen. Toimintamenojen
säästöjen tuloksena tilinpäätöksessä saavutettiin 5,6 %:n säästöt.

Kulttuuripalvelut on toteutettu edelleen vahvasti kolmannen sektorin
myötävaikutuksella. Kunnan puolelta palvelujen hoito on toteutettu kirjaston
alaisuudessa, ja olemassa olevien päätösten mukaan se jatkuu myös vuoden 2016
loppuun saakka. Kolmannen sektorin kanssa yhteistyötä on hoidettu antamalla
käyttöön tiloja korvauksetta sekä hoitamalla osin tilaisuuksien mainontaa. Vuoden
2015 aikana Juuan kunnan kulttuuritoimi oli mukana järjestämässä 53 erillistä
tapahtumaa. Talousarvion toteutuma oli 93 %. Säästöt syntyivät tulokehityksen
ollessa arvioitua suurempi.
Lautakunnan mielestä jatkossa tulisi panostaa entistä enemmän kolmannen sektorin
kanssa tehtävään yhteistyöhön. Lautakunta toteaa edelleen, että kulttuuriyhteistyötä
naapurikuntien kanssa on ollut aikaisempaa vähemmän ja, että yhteistyötä
Ellinkulman kanssa voitaisiin lisätä.
Liikuntapaikoista suurimpana investointina vuonna 2015 on ollut kirkonkylän alueen
lähiliikunta-alueen rakentamisprojektin käynnistäminen. Projektin
loppuunsaattaminen on ajoitettu vuodelle 2016. Lautakunnan mielestä
liikuntapaikkarakentamisen liittyvä suunnittelu tulisi olla nykyistä pitkäjänteisempää.
Meneillään olevat rakentamissuunnitelmat ja tulevat jo päätösvaiheessa olevat
hankkeet ovat kohteiltaan ja aikatauluiltaan muuttuneet ja vaikeuttaneet mm.
kunnanvaltuuston talousarvioiden ja suunnitelmakausien suunnitelmien laadintaa.
Juuan kunnan liikuntastrategia vahvistettiin kunnanvaltuustossa keväällä 2015.
Strategian viivästyminen ja operatiivisen tason toiminnan epäjohdonmukaisuus ovat
vaikeuttaneet hankkeiden käytännön toimeenpanoa ja aiheuttaneet Juuan kunnalle
ylimääräisiä kustannuksia. Lautakunta katsoo, että Juuassa liikunnan harrastus on
aktiivista ja sekä sisä- että ulkoliikuntatilat ovat korkea-asteisesti käytössä.
Liikuntapalvelujen osalta sivistystoimen talousarvio ylittyi 15,6 %. Menojen osalta
momentti Muut toimintakulut oli 308 000 €, kun vastaavalle menokohdalle hyväksytty
talousarviovaraus oli 205 000 €.
Nuorisopalvelut keskittyivät pitkälti nuorisotiloissa järjestettyyn avoimeen toimintaan,
jota vuoden 2015 aikana järjestettiin 191 päivänä. Kävijöitä oli keskimäärin 23
nuorta/päivä. Nuorisotyötä on kunta toteuttanut myös kolmannen sektorin kanssa ja
lautakunta katsoo, että tätä toimintamuotoa tulee edelleen tukea ja kehittää. Vuoden
2015 aikana nuorisopalvelujen sektori aloitti nuorisovaltuuston perustamisen
valmistelun tavoitteena nuorisovaltuuston valinta kesäkuuhun 2016 mennessä.
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Tarkastuslautakunnan mielestä Kannaksen leirikeskuksen nykyinen käyttöaste
huomioiden sen tulevaisuus tulee ratkaista valtuustotasolla mahdollisimman pian.
Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvio oli alipainotteinen. Sekä tulot että menot
alittuivat. Talousarvion toteutuma tilinpäätöksessä oli 88,9 %.

Sivistystoimen tunnuslukuja 2014 / 2015
Toiminnot

2014

2015

muutos

Ruokapalvelujen ateriamäärä
Puhtauspalvelujen siivouspinta-ala

364 982
28 717

353 632
28 900

- 11 350
+ 183

Esi- ja perusopetuksen oppilasm. ka.
Kuljetusoppilaita ka.
Erityisen tuen oppilaita % 20.9.2015
Koululaisten iltapäivätoiminta ka.
Lukion opiskelijat ka.
Kirjastopalvelut lainat kpl/as.
Kirjastopalvelut aukiolotunnit
Kirjasto fyysiset ja www-käynnit/v
Kansalaisopisto opetustunteja
Kansalaisopisto opiskelijoita
Liikuntatilojen käyttäjät
Talouden tunnusluvut
Ateriapalvelut €/ateria
Siivouspalvelut €/siivousm2
Perusopetus €/oppilas
Perusopetus koulukulj. €/kuljetusopp.
Lukio-opetus €/opp.

470
235
7,1
28
72

451
224
6,4
28,5
65

- 19
- 11
- 0,7
+ 0,5
- 7

15
40
102 897

14
40
59 040

- 1
- 43 857

4 073
1 817
680

4 214
1 755
1 750

+ 141
- 62
+ 1 070

2014
3,54
30,59
10 630
2 440
11 223

2015
3,68
31,08
10 885
2 516
11 740

muutos
+ 0,14
+ 0,49
+ 255
+ 76
+ 517

8. TEKNISEN TOIMEN PALVELUALUE
Kuulemiset
Palo- ja pelastustoimen uudet tilat, tutustumiskäynti 7.9.2015
Tarkastuslautakunta tutustui 7.9.2015 palo- ja pelastustoimen uusiin tiloihin.
Asiantuntijoina olivat palomestari Jussi Kähkönen ja kiinteistöpäällikkö Ari
Koivuselkä, joka esittelee investoinnin hyväksytyt kustannusarviot ja syntyneet
kokonaiskustannukset. Palomestari Kähkönen informoi lautakuntaa henkilöstön
kokonaistilanteesta sekä lähtövalmiusajoista.
Tarkastuslautakunta tutustui Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen Juuan
toimipisteeseen ja sen toimintaan palomestari Jussi Kähkösen johdolla. Todettiin, että
Juuka kuuluu Nurmeksen, Valtimon ja Lieksan ohella Pielisen-Karjalan palo- ja
pelastusalueeseen. Juuan toimipiste hoitaa myös Kolin alueen palo- ja
pelastustoimen.
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Juuan toimipisteen henkilöstön vahvuus on 10 + 23, josta 10 sopimushenkilöä toimii
Kolin alueella. Henkilöstömäärä on toimintaan nähden riittävä. Juuan toimipisteen
sairaankuljetuksen lähtövalmius pelastuskohteeseen on 1 minuutti. Käytännössä
keskimääräinen lähtöaika ylittää 2 minuuttia. Ei kiireellisissä lähdöissä lähtöaika oli
viime vuonna 3 minuttia 45 sekuntia ja kiireettömissä 6 minuuttia. Muissa
pelastuskohteissa toimintavalmiusaika pelastuskohteella on kyläkeskuksiin16
minuuttia. Kirkonkylän alueella aika on 6 minuuttia. Mittausten mukaan ensihoidon
määrä kasvaa Pohjois-Karjalassa voimakkaasti, mikä asettaa vaatimuksia tulevan
toiminnan suunnittelulle.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen Juuan toimipisteen sairaankuljetuksen lähtövalmius
pelastuskohteeseen on minuutti, mutta käytännössä se on keskimäärin yli kaksi minuuttia.
Kuva: Risto Alanko

Juuan väestöstä 28 % on osallistunut vuoden 2014 aikana valistus- ja
pelastusneuvontaan. Minimivaatimus osallistumisesta on 20 prosenttia.
Palotarkastuksia tehdään Juuassa 10 vuoden periodilla eli käytännössä 1400
taloudesta 140 taloutta/vuosi. Kaikki tarkastuskohteet keritään hoitamaan
määräajassa.
Tulevaisuuden haasteena nähdään mm. kyläkohtaisten vapaapalokuntien mukaan
kouluttaminen. Kyseiset henkilöt tullaan suunnitelmien mukaan palkkaamaan
tehtäväpalkkauksen mukaisesti.
Tarkastuslautakunta katsoo, että paikkakuntakohtaisten karttojen ja osoitteiston
ajantasalle saattaminen ja ajantasalla pitäminen on onnistuneen pelastustoiminnan
kannalta erittäin tärkeää.
Lautakunta piti uuden palolaitoksen tiloja avarina ja nykyvaatimusten mukaisina.
Palolaitoksella on oma varavoimala, joka varmistaa tärkeimpien toimintojen ylläpidon
sähkökatkosten aikana.
Lautakunta katsoo, että Juuan kunnantalon ja palo- ja pelastuslaitoksen välitön
läheisyys huomioiden tulisi varavoimalan mitoitus arvioida uudelleen niin, että sen
toimintateho riittäisi palolaitoksen lisäksi kattamaan kriisitilanteessa myös
kunnantalon sähköistystarpeen.
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Lautakunta tutustui paloaseman peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteuttamiseen
ja kustannuksiin. Hankkeen lisätyökustannusten osuus oli hieman yli 20 %, kun
yleisesti hyväksytty taso on korkeintaan 10 %. Todettiin, että hankesuunnitelman
kokonaiskustannukset olivat 2 160 225 € ja toteutuminen 2 279 198,30 €.
Kokonaiskustannusten ylitystä lautakunta pitää kohtuullisena. Urakoitsijat ovat
hoitaneet osansa erinomaisesti ja käyttäjät ovat tyytyväisiä tiloihin.
Lautakunta totesi, että kohteen työt aloitettiin huhtikuussa 2014 ja kohde luovutettiin
rakennuttajalle määräajassa 16.6.2015. Urakoiden takuuaika on 2 vuotta, joista
ensimmäinen takuutarkastus vuoden kuluttua valmistumisesta.

Käyttösuunnitelman toteutuminen, katsaus 28.9.2015
Lautakunta kuuli 28.9.2015 tekninen johtaja Ari Jaarasen ja lautakunnan
puheenjohtaja jari Hyykyn katsauksen teknisen lautakunnan käyttösuunnitelman
toteutumiseen ajalla 1.1. – 31.8.2015. Tarkastuslautakunta toteaa, että teknisen
lautakunnan nettotulos oli tarkastuskaudelta 1.1. - 31.8.2015 noin 291 000 € eli 29,9
% alle kumulatiivisen talousarvion vertailuarvon. Syntynyt talousarviosäästö johtuu
puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitosäästöistä. Vastaavasti kokonaistuottojen
kertymä on jäänyt 7,3 % arvioitua pienemmäksi. Tarkastuslautakunnan saaman
selvityksen mukaan kaavoitukseen tulee varata rahaa nykyistä enemmän.
Kaavoitettuja tontteja on tällä hetkellä riittävästi.
Kirkonkylän katuvalaistuksen urakkaneuvottelut ovat käynnissä ja uusi
valaistusjärjestelmä (led) otetaan käyttöön vielä vuoden 2015 aikana. Kiinteistö
strategian tehokkaaseen käyttöönottoon tulee kiinnittää enemmän huomiota.
Puukaupat ovat edenneet talousarvion mukaisesti.
Kaukolämpölaitoksen yhtiöittämisen aikataulutuksesta on muodostumassa tiukka.
Perustettavan yhtiön henkilöstöratkaisut ovat vielä avoinna.
Vesihuollon puolella teollisuusalueen putkiston vetokyky on osoittautunut liian
pieneksi. Puhdistuslaitos pystyy käsittelemään nykyisen jätevesikuormituksen.
Päästöarvot ovat asetettujen normien mukaiset. Henkilöstö on riittävä. Puhtaan
veden saantia kehitetään vielä vuoden 2015 aikana käynnistämällä Kiieskankaan
vedenottamon koepumppaus.
Terveyskeskuksen kattoremontin aikana tapahtuneen vesivahingon
vakuutuskorvauksen loppuselvitys on vielä kesken.
Teknisen lautakunnan ja muiden hallintokuntien välistä yhteistyötä tulee edelleen
kehittää. Teknisen hallinnonalan vastuuhenkilöiden eläköityminen tulee ottaa riittävän
ajoissa huomioon.

Juuan kunnan ja Juuan rengasvesiosuuskunnan yhteistyö,
katsaus 28.10.2015
Juuan kunnan valtuustosalissa on 21.10.2015 klo 16:00 järjestetty tilaisuus, johon oli
kutsuttu Juuan rengasvesiosuuskunnan hallitus, Juuan kunnanvaltuutetut, kunnan
asukkaat, jotka ovat vesiliittymän siirron kohteena sekä henkilöt, joiden läsnäolo
neuvottelutilaisuudessa on suotavaa. Tilaisuus oli avoin kaikille. Valtuustonkokous oli
26.10.2015 klo 18:00, jossa kokouksessa käsiteltiin myös Juuan
Rengasvesiosuuskunnan toimintaan liittyviä asioita.
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Kokouksessa 21.10.2015 käytiin läpi vesiosuuskunnan taloudellista selvitystä ja mitä
päätöksiä mahdollisesti valtuustossa rengasvesiosuuskunnan osalta tulevaisuudessa
tehdään.
Tarkastuslautakunnan kokoukseen kutsuttiin mukaan kuntatekniikan päällikkö Seppo
Portimo antamaan ajankohtaiskatsaus Juuan kunnan ja Juuan
Rengasvesiosuuskunnan yhteistyöstä sekä yhteenveto kunnan osuuskunnalle
antamasta taloudellisesta tuesta ja Ely-keskuksen hankkeelle antamista avustuksista.
Lautakunta tutustui Juuan kunnanvaltuuston 26.10.2015 §:ssä 47 tekemään
päätökseen, joka koski Juuan vesihuoltolaitoksen liittymissopimusten ja verkoston
siirtoa Juuan Rengasvesiosuuskunnalle.
Valtuuston tekemän päätöksen perusteella ja kuultuaan asiassa kuntatekniikan
päällikkö Seppo Portimoa ja puheenjohtaja Risto Alangon antamaa suullista raporttia
kunnan ja vesiosuuskunnan jäsenten ja mahdollisten liittyjien yhteisneuvottelusta
21.10.2015 tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan taajama-alueen ja sen reunaalueen vesi- ja viemärijärjestelmien rakentaminen on menossa myönteiseen
suuntaan eikä lautakunnalla ole päätettyihin toimenpiteisiin tässä vaiheessa mitään
huomautettavaa.

Katsaus 14.12.2015 Juuan kunnan vuonna 2011 tehdyn
teknisen toimen organisaation muutoksen toimivuuteen
Suunnitelman ja ohjelman toteutuminen ja jälkiseuranta. Juuan kunnan teknisellä
palvelualueella tehtiin vuonna 2012 henkilöstön osalta organisaatiomuutos, jonka
mukaisesti palvelualueella tehtävät vastuutetiin ja jaettiin osittain uudelleen. Samalla
otettiin käyttöön myös johdon uudet virkanimikkeet. Uudistus tuotiin läpi portaittain
niin, että uudistus tuli suunnitelman mukaan saattaa kokonaisuudessaan voimaan
alkutalvesta 2015.
Tarkastuslautakunta kuuli tekninen johtaja Ari Jaarasen selvityksen teknisen toimen
organisaatiomuutoksen onnistumisesta, jonka jälkeen lautakunta arvioi uudistuksen
tavoitteiden toteutumista.
Tarkastuslautakunta toteaa, että 15.11.2011 laadittu Juuan kunnan teknisen
palvelualueen selvitys on huomioitu hyvin teknisen palvelualueen hallinnon
uudistuksessa. Suunnitelman mukaan hallinnossa on otettu käyttöön ns. neljän
vastuualueen malli. Uudistus saatettiin päätökseen tammikuussa 2015.
Todetaan, että teknisen lautakunnan kahden seuraavan vuoden aikana tapahtuva
johdon eläköityminen edellyttää teknisen hallinnon uusjärjestelyä. Vuonna 2011
laadittu palvelualueen selvitys ei suurelta osin ole tässä vaiheessa enää
hyödynnettävissä. Teknisen hallinnonalan henkilöuudistuksen yhteydessä on
tärkeää, että viimeistään samassa yhteydessä kunnan hallintosääntö on uudistettu ja
kunnalla on toimiva henkilöstöstrategia.
Tarkastuslautakunta katsoo, että teknisen hallinnonalan päätöksenteko tulee arvioida
niin, että onko teknisen lautakunnan olemassaolo joustavan ja nopean
päätöksenteon kannalta enää perusteltua. Harkittavaksi tulee tehtävien siirtäminen
virkamiesvalmisteluun ja merkittävien päätösten osalta suoraan kunnanhallituksen
päätettäväksi. Toteutuessaan uudistus tulee ottaa käyttöön uuden kuntalain tullessa
voimaan 1.1.2017.
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Investointien toteutuminen 2015
Tarkastuslautakunta kuuli 26.1.2016 tekninen johtaja Ari Jaarasen ja lautakunnan
puheenjohtaja Jari Hyykyn selvityksen vuoden 2015 valtuuston hyväksymien
investointien toteutumisesta (toteutuminen + aikataulut + kustannukset).
Lautakunta totesi, että Juuan kunnan vuoden 2015 investointien kokonaismäärä oli
4,8 miljoonaa euroa. Investointiohjelmaan tehtiin muutos, joka hyväksyttiin
kunnanvaltuustossa 10.11.2015 § 53. Vuoden 2015 lopullinen investointiohjelma oli
noin 4 miljoonaa euroa.
Suurimpia toteutumatta jääneitä investointeja olivat terveyskeskuksen vesikatto 500
000 € (siirto toteutusvaiheeseen 3), Poikolan koulun rakennekorjaukset 200 000 € ja
työpaja 100 000 € sekä Marikodin piha-alue 30 000 €.

Vuosi 2015 oli voimakas investointien vuosi. Tästä syystä tarkastuslautakunta suosittaa, että
välivuonna keskityttäisiin tiestön, putkistojen ja piha-alueiden korjausvelkojen suorittamiseen.
Kuva: Risto Alanko

Juuan kunnan metsätalouden ajankohtaistilanne, katsaus
23.2.2016
Juuan kunnan lämpölaitoksen yhtiöittämisen ja siihen liittyvien henkilöstöratkaisujen
yhteydessä tehty myös kunnan omistamien metsienhoitoon liittyviä toiminta- ja
henkilöratkaisuja.
Juuan kunnassa on otettu käyttöön vuonna 2015 uusi metsäsuunnitelma, jossa
määritetään metsien hoitoon ja hakkuisiin liittyvät vuosittaiset tehtäväsuunnitelmat ja
niiden ajankohtaisuus sekä arvioitu metsistä saatava toteutuneen metsäsuunnitelman
vuotuinen tuotto.
1. Asiantuntijaesittelijäksi kokoukseen kutsuttiin Juuan Lämpölaitos Oy:n
toimitusjohtaja Paavo Parviainen.
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2. Lautakunta tutustui tehtyihin henkilöratkaisuihin ja selontekoon siitä, kuinka Juuan
kunnan metsienhoito on jatkossa järjestetty ja kuinka Juuan kunnan metsävarantoa
uudessa lämpölaitosyhtiössä on tarkoitus hyödyntää.
3. Lautakunta tutustui Juuan kunnan vuoden 2015 metsähakkuiden määrään (m3) ja
niistä saatuihin metsätuloihin (toteutumavertailu 2014 / 2015 vahvistetut talousarviot
huomioiden) sekä näkemyksen siitä, kuinka vuodelle talousarviossa asetettu 2016
hakkuutavoitesuunnitelma ja siihen perustuva metsätulokertymä saavutetaan.
Lautakunta totesi, että Juuan Lämpölaitos Oy:n toimitusjohtajana on vuoden 2016
alusta alkaen aloittanut metsänhoitaja Paavo Parviainen. Paavo Parviainen on tehnyt
Juuan Lämpölaitos Oy:n kanssa toimitusjohtajasopimuksen, jonka mukaan hänen
työajastaan tähän tehtävään käytetään 60 % työajasta. Juuan kunnan kanssa
metsänhoitaja Parviainen on tehnyt työsopimuksen kunnan metsäasiantuntijan
tehtävistä, jonka mukaan työajasta tähän käytetään 40 %.
Lautakunta katsoo, että työajan jakaminen käytännössä kausipainotteisena
mahdollistaa työajan käytön tehokkuuden.
Juuan kunnan metsänhoidollisiin tehtäviin on tilattu uusi Forest Kid -metsävarannon
hallinta- ja varanto-ohjelma. Lautakunta katsoo, että kunnan metsävarannon hoitoon
tarkoitettu laitteisto on teknisesti ajan tasalla.
Juuan kunnan koko metsäala on 4 190 ha, jossa teollisuuspuutavaran tuotantoon
tarkoitettua puutavaraa on 3 673 ha. Vuoden 2014 hakkuutavoitteista jäätiin noin 20
%, jonka vaikutus näkyy osin vuoden 2015 kokonaispuunmyynnin määrässä ja
tuloksessa. Vuoden 2015 hakkuut suoritettiin etupainotteisesti, jonka lisäksi
avohakkuita suoritettiin keskimääräistä enemmän. Vastaavasti harvennuspuuhakkuita tehtiin suunnitelmaan nähden liian vähän.
Vuoden 2016 talousarviossa puunmyyntituloksi on arvioitu 400 000 euroa. Vuoden
2015 kokonaispuukaupan ylittyminen tulee vaikuttamaan vuoden 2016 puukauppaan
hakkuiden lisäämistä ja avohakkuualueiden uudistuksen priorisointia. Myös
aukkopuukauppoja tulisi tehdä metsäsuunnitelmassa mainittua keskimääräistä
määrää vähemmän. Vuoden 2015 puukauppojen määrä- ja tulostavoitteen ylitys
edellyttää metsäsuunnitelmien päivitysten ajantasalla pitämistä ja tarkennettujen
päivitysten jatkuvaa seurantaa.
Juuan kunta on tehnyt paikallisen Karjalan Metsä ja Energia Oy:n kanssa
sopimuksen hakkeen toimituksesta. Sopimuksessa on lautakunnan saamien tietojen
mukaan painotettu hakkeen toimitusvarmuutta. Yritys ostaa haketta monipuolisesti
toimituskauppana, varastoon koottuna ja pystyyn hankittuna. Juuan kunnan oma
hake myydään Karjalan Metsä ja Energia Oy:lle vaihtoehtoisesti pystystä tai tien
varteen toimitettuna. Juuan kunnan metsistä haketta tulee kokonaisalueeseen
verrattuna vähän. Lautakunta katsoo tämän johtuvan hyvästä kunnan metsien
hoidosta ja kuitupuun kohtalaisen hyvästä hinnasta.
Lautakunnan saaman selvityksen mukaan tuoreen kutterilastun käyttö on
lämpölaitoksessa hankalaa. Talvella tuoreen kutterilastun kosteuspitoisuus on noin
50 %, joka seoksenakin pienentää merkittävästi sekoitushakkeen lämpöarvoa.
Karjalan Metsä ja Energia Oy ei maksa kosteusarvoltaan yli 50 %:n hakkeesta
korvausta, mikä osaltaan vaikuttaa lämpölaitoksen hakkeen kokonaishankintaan.
Lautakunta katsoo, että Juuan kunnan metsäomaisuuden suuruus antaa nykyistä
enemmän henkilötyömahdollisuuksia. Lautakunnan mielestä mahdollisuutta tulisi
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hyödyntää nykyistä enemmän seuraamalla pitkäaikaistyöllistämisen ja
pitkäaikaistyöttömien sakkomaksujen vaikutusta kunnan kokonaisedullisuuteen.
Vuonna 2015 kunnan maksamat sakkomaksut olivat 488 828,48 €.

Hallintokunnan toiminnan toteutuminen
Teknisen toimen toimintakertomus ja tilinpäätösluvut 2015
Tilinpäätös koostuu toimintakertomuksesta ja toteutumisvertailusta.
Toimintakertomus on kuntalain mukaan osa kunnan virallista tilinpäätöstä.
Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston
hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.
Käyttötalouden osalta toimintakertomusvuoden toteutuma oli seuraava:
Kokonaismenot ylittyivät 386 139 € ja kokonaistulot ylittyivät 434 922 € eli nettona
toteutuma oli 48 783 € budjetoitua parempi.

Toiminnallisista tavoitteista ja investoinneista:
Terveyskeskuksen katon ja paloaseman saneeraustyöt saatiin valmiiksi. Kunnan
kiinteistöjen myyntiä tehostettiin huutokaupat.com - sivuston avulla.
Metsän myynnissä ylitettiin kunnanvaltuuston asettamat tulostavoitteet.
Kaukolämpölaitos on yhtiöitetty.
Teiden ja yleisten alueiden investointeja jatkettiin suunnitelmien mukaisesti,
katuvaloverkosto saneerattiin led-valoille. Turunkankaan uudelle teollisuusalueelle
rakennettiin tiestöä noin 400 m. Koulukeskusalueen liikennejärjestelyjä parannettiin
rakentamalla saattoliikennelenkki. Lisäksi alueen lähiliikuntapaikan pohjarakenteet
saatiin valmiiksi. Talvikunnossapito (auraus) suoritettiin omalla kalustolla.
Tarkastuslautakunta kuuli 20.4.2016 tekninen johtaja Ari Jaarasen selonteon teknisen
lautakunnan vuoden 2015 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
sekä tulevaisuuden haasteista.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunnan tekninen hallinnon ala on saavuttanut
vuonna 2015 valtuuston sille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Lautakunta katsoo, että vuosi 2015 oli Juuan kunnassa vahva investointien
toteuttamisvuosi, mikä vei vakituiselta henkilöstöltä normaalivuotta enemmän
voimavaroja. Tästä huolimatta lautakunta pystyi hoitamaan varsin tyydyttävästi sille
asetetut vuositavoitteet. Vuoden 2015 jälkeen teknisen lautakunnan työssä korostuu
investointisuunnitelmien laatiminen, kunnan kiinteistöstrategian tehostettu
hyödyntäminen ja sote-ratkaisuun liittyvät kiinteistöjen vuokraus- ja käyttöratkaisut.
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9. YMPÄRISTÖTOIMEN PALVELUALUE
Kuulemiset
Käyttösuunnitelman toteutuminen, katsaus 28.9.2015
Lautakunta kuuli tarkastusinsinööri Niko Karvosen katsauksen ympäristölautakunnan
käyttösuunnitelman toteutumsesta 1.1. – 31.8.2015. Tarkastuslautakunta toteaa, että
ympäristölautakunnan talousarviokehitys 1.1. - 31.8.2015 ylittää talousarvion 17,2
%:lla. Ylitys johtuu vuoden 2015 syksyllä osaeläkkeelle jäävän rakennustarkastajan
sijaisjärjestelyistä. Osa ylityksestä palautuu loppuvuoden 2015 aikana
kiinteistöveroina vanhentuneiden rakennuslupien karsiutumisen myötä.
Vanhentuneiden lupien karsintaa on toteutettu kuluvan vuoden aikana noin 200 luvan
osalta. Vanhentuneita lupia on edelleen käsittelemättä noin 300. Lautakunta toteaa,
että rakennuslupien hakeminen kehittyy ja painottuu jatkossa verkkopalveluihin.
Todettiin, että ympäristölautakunnalla on ongelmia karttapalvelujen digitaalisten
siirtojen hidastumisesta.
Tarkastuslautakunta katsoo, että ympäristölautakunnan talousarviolaadinnassa tulee
kiinnittää enemmän huomiota pitkäjänteisempään taloussuunnitteluun.

Juuan kunnan ympäristöterveydenhuolto ja terveysvalvonta,
katsaus 14.12.2015
Juuan kunnan ympäristöterveydenhuolto ja terveysvalvonta kuuluu Pohjois-Karjalan
ympäristöterveydenhuollon toimialueeseen ja Joensuun kaupungin
tehtäväalueeseen. Tehtävää Juuan osalta hoitaa terveystarkastaja Ari Laukkanen.
Tarkastuslautakunta totesi, että Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-alue on aloittanut toimintansa 1.1.2011. Juuka on mukana nykyisellään
13 kunnan yhteisalueessa.
Todettiin yhteistoiminta-alueen eri osastojen vastuuhenkilötoiminnan antaneen hyviä
kokemuksia tiimien vetäjien kautta. Toiminnan voima ja tuki tehostuvat ratkaisuvallan
ollessa pitkälti henkilökohtaisella tarkastajalla.
Juuassa terveystarkastajan tehtävää hoitaa Ari Laukkanen, joka on erikoistunut
vesityöryhmän, sisäilmatyöryhmän ja melutyöryhmän tehtäviin. Laukkasen
varsinaisena toimialueena ovat Juuka, Valtimo, Nurmes ja osa Kolia. Työajasta
Laukkanen käyttää 3 viikkotyöpäivää Juuassa 2 viikkotyöpäivää Valtimolla,
Nurmeksessa ja Kolilla. Lomayhtestyö toimii hyvin toimialueen kuntien kanssa.
Juuassa ei tällä hetkellä ole varsinaisia katastrofaalisia riskikohteita. Taivaanpankon
kuudennen kaivon toimintaa tulee seurata liian ohuen suodatinkerroksen takia.
Kaivon ympäristössä on olemassa riski suolistobakteerien leviämiselle.
Eläinlääkärin vastaanottotilat tulee ratkaista suunnitelman mukaisesti ja muutto Juuan
kunnantalon alakerran tiloihin tulee toteuttaa nykyisen eläinlääkärin eläkkeelle
siirtymisen yhteydessä. Samassa vaiheessa tulee huolehtia siitä, että Joensuun
kaupunki toimittaa uudistetun, nykyaikaisen praktiikan aloittavan eläinlääkärin
käyttöön.
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Tarkastuslautakunta katsoo, että eläinyksiköiden suureneminen muodostaa jatkossa
oman terveysriskin. Eläinyksilöitä ei ole enää olemassa ja mahdollisten
tautitapausten yllättäessä vahingot koskevat koko karjaa.
Terveystarkastaja Ari Laukkasen antaman raportin mukaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannukset jaetaan eläinmäärien ja
asukaslukujen suhteessa. Tulokertymä vuodelta 2015 on ylittymässä. Kokonaistalous
11/2015 todetaan toteutuneen hyväksytyn taloussuunnitelman mukaisesti.

Hallintokunnan toiminnan toteutuminen
Ympäristölautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätösluvut
2015
Ympäristölautakunta on toiminut lautakunnalle osoitettujen määrärahojen puitteissa.
Tuotot hiukan lisääntyneet talousarviolukemista mutta ovat edellisvuotta pienemmät
ja kulut arvioitua pienemmät mutta kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna.
Rakennusvalvonta / ympäristötoimi toimii miinus merkkisenä edelleen.
Tarkastuslautakunta kuuli 20.4.2016 rakennustarkastaja Pertti Kaikkosen selvityksen
vuoden 2015 toiminnasta ja toteaa, että ympäristölautakunta on pääosin saavuttanut
sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Normaalitoimintojen ohessa on ajantasaistettu
keskeneräisiä rakennuslupia niin, että niistä on saatu 90 % valmiiksi. Talousarviossa
on saavutettu 14,4 % säästö.
Tarkastuslautakunta katsoo, että ympäristölautakunnan henkilöstöratkaisut tulee
saattaa mahdollisimman pian kuntoon, huomioiden myös koulutetun
ympäristönsuojeluhenkilöstön osuus työvoimasta.
Tarkastuslautakunta katsoo, että sähköiseen lupahakemiseen siirtyminen tulee
valmistella niin, että se voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman pian.
Juuan kunta on ollut mukana Jässi-jätevesihankkeessa, jossa hankkeen tutkija antaa
neuvoja jätevesijärjestelmien toteuttamiseksi. Hankkeen kustannuksista vastaa ELYkeskus. Lautakunta katsoo, että hanketta kannattaa jatkaa hankkeen takarajaan
15.3.2018 saakka.
Rakennusvalvonnan puolella henkilöstöresursseja ei ole ollut riittävästi rakentamisen
ohjaus- ja neuvontapalvelujen antamiseen.
Juuassa oli 20.4.2016 tilaston mukaan 1882 loma-asuntoa, mikä asettaa kunnan
ympäristönsuojelulle ja –valvonnalle merkittäviä haasteita.

41

10. TYTÄRYHTIÖT
Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalot
Tarkastuslautakunta kuuli isännöitsijä Pekka Väyrystä ja Vuokrataloyhtiön hallituksen
jäsen Sakari Timosta vuoden 2015 toiminnasta.
Vuokrataloyhtiön viime vuoden tulos on kohtuullisen hyvä ja maksuvalmius hyvä.
Tyhjiä asuntoja on tällä hetkellä vain 10 kappaletta. Saamatta jääneitä vuokria on 51
459,30 €, mikä on 4,5 % vuokratuotosta. Tavoite on 5 %.
Korjaussuunnitelma on tehty 2016 - 2020 väliselle ajalle. Kiinteistöjen kunnossapito
on toteutettu tulorahoituksella. Kiinteistöjen vanhetessa ylläpitokustannukset tulevat
lisääntymään. Vanhimmat asunnot ovat vuodelta 1972 ja uusimmat vuodelta 1998.
Toistaiseksi yhtiö on onnistunut sopeuttamaan toimintansa muutosten ja vallitsevan
tilanteen mukaisesti.

Konsernitavoitteet vuodelle 2015:
Juuan kunta on asettanut Kiinteistö Oy Juuan Vuokrataloille kuntakonserniin kuuluvana yhtiönä toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet vuodelle 2014 seuraavasti:
- tilikauden tulos positiivinen
- tyhjien asuntojen määrä alle 10 kpl hallinnoitavista asunnoista
- tyhjien asuntojen takia saamatta jääneet vuokratuotot enintään 5 % kokonaisvuokra
vuokratuotoista
Yhtiön vuoden 2015 tuloslaskelma osoittaa voittoa 111.795,87 €. Suunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä 205.874,80 € lainan lyhennysten ollessa 200.000 €. Yhtiö täyttää TVL 20 §:n mukaiset edellytykset tuloverovapaaksi yhteisöksi.
Vuokrasaamiset ja rahat ja pankkisaamiset vähennettynä lyhytaikaisella vieraalla
pääomalla – korjattuna vuoden 2016 lainojen lyhennyksellä 200 000 € – jättää yhtiön
maksuvalmiudeksi tilikauden 2015 päättyessä 265 444,93 € (vuonna 2014 160
874,26 €).
Tarkastuslautakunta toteaa, että kaikki tilikaudelle asetetut konsernitavoitteet ovat toteutuneet.

Muut tavoitteet:
Vuoden 2015 aikana tyhjillään olleiden vuokra-asuntojen määrä on ollut keskimäärin
10 asuntoa (10 asuntoa vuonna 2014) konsernitavoitteen ollessa alle 10 asuntoa.
Tyhjillään olevien asuntojen määrä lisääntyy kunnan väestömäärän vähentyessä. Yhtiö on aikaisemmin vähentänyt asuntojen määrää yhteensä 38 asuntoa purkamalla
kaksi erillistä rivitalokiinteistöä. Yhtiö on varautunut tarvittaessa edelleen vähentämään vuokra-asuntojen määrää. Lisäksi sivukylien paritalojen osalta on haettu vapautus aravarajoituksista mahdollista myyntiä varten.
Tyhjien asuntojen takia vuokratuottoja jäi saamatta yhteensä 51 459,30 euroa, joka
on noin 4,5 % kokonaisvuokratuotoista konsernitavoitteen ollessa enintään 5 %.
Juuan kunta on vahvistanut kunnan kiinteistöstrategian vuonna 2013. Kunnan kiinteistöstrategiaan ei sisälly Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen kiinteistöt. Yhtiöllä on
tavoitteena laatia oma toimintastrategia.

42

Toimintaohjeet:
Kiinteistöjen kunnossapito on toteutettu tulorahoituksella. Kunnossapidon suunnitelmallisuutta on lisätty laatimalla omana työnä kiinteistökohtaiset korjaustarveraportit
vuosille 2016 - 2020. Tarvittaessa kiinteistöille voidaan laatia myös tarkemmat rakennusteknisiin kuntoarvioihin perustuvat korjaussuunnitelmat.
Kiinteistöjen vanhetessa ylläpitokorjaukset tulevat edelleen kasvamaan lähivuosina.
Vanhemmissa kiinteistöissä joudutaan väistämättä suorittamaan myös perusparannustöitä, jotka edellyttävät lainojen ottamista.
Yhtiö on hoitanut kaikki taloudelliset velvoitteensa ajallaan ja lainojen korot ja lyhennykset lyhennyssuunnitelman mukaisesti. Maksuvalmius on parantunut vuoden 2015
aikana. Omistajan ei ole tarvinnut toistaiseksi avustaa taloudellisesti yhtiön toimintaa
lukuun ottamatta aikaisempien vuosien kaukolämmön liittymismaksujen lykkäystä.
Suurimpana uhkana yhtiön taloudelle lähivuosina on edelleen väestön vähenemisestä johtuva tyhjien asuntojen määrän lisääntyminen sekä tulevaisuudessa peruskorjaustarve. Toistaiseksi yhtiö on onnistunut sopeuttamaan toimintaansa muutosten
ja vallitsevan tilanteen mukaisesti.

Juuan Kaukolämpö Oy
Vuoden 2016 alusta toimintansa aloittanut Juuan Kaukolämpö Oy on Juuan kunnan
100 %:sti omistama lämpöyhtiö. Päättäessään Juuan kunnan talousarviosta vuodelle
2016 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2017 - 2018 kunnanvaltuusto päätti, että Juuan
kaukolämpö Oy:n talousarviovuoden 2016 tulostavoitteena on positiivinen
taloudellinen tulos. Juuan kunnanvaltuusto ei kuitenkaan ole päättänyt Juuan
Kaukolämpö Oy:n varsinaisista konserniohjeista.

Juuan Kaukolämpö Oy on uusi Juuan kunnan 100 %:sti omistama konserniyhtiö, joka aloitti
toimintansa vuoden 2016 alusta. Kuva: Risto Alanko
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11. TILINTARKASTAJIEN RAPORTIT
Raportti 28.10.2015
Tilintarkastaja Lilja Koskelo toi lautakunnan käsittelyyn raportit seuraavista
tarkastuksista:
1. Talous- ja toimintatilasto 2014, jossa tarkastuksen suoritti avustava tarkastaja
Seppo Lyyra 28.9.2015. Tarkastus on suoritettu hyväksyttyyn tilinpäätökseen
31.12.2014.
Tarkastuksen tuloksena tarkastaja toteaa, että taloustilasto vastaa kirjanpidon
raportointia ja tarkastuksessa ei havaittu olennaista huomautettavaa.
2.. Valtiolle ilmoitettujen oppilastietojen tarkastus, jossa tarkastuksen suoritti avustava
tarkastaja Seppo Lyyra syyskuussa 2015. Tarkastuksessa todettiin, että Poikolan
koulun oppilaslistauksissa kolmen oppilaan osalta ei oltu tehty erityisen tuen
päätöksiä.
Lautakunta toteaa, että oppilastilastojen arkistointi on suoritettava asianmukaisesti ja
ne on tarkastuksen yhteydessä oltava saatavissa. Päätösten puuttuminen johtaa
valtion ennakkoon maksamien valtionosuuksien palauttamiseen.
3. Kohdennettujen valtionosuuksien tarkastus, jossa tarkastuksen suoritti avustava
tarkastaja Seppo Lyyra syyskuussa 2015. Tarkastuksessa tarkastettiin Juuan kunnan
terveyskeskuksen vesikattosaneeraukseen ja lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen
liittyvien kohdennettujen valtionosuuksien toteutuminen.
Lautakunta toteaa, ettei tarkastuksessa noussut esiin huomautettavaa.

Tilintarkastajan katsaus 26.1.2016, Sosiaali- ja terveystoimen
sekä teknisen toimen johtavien viranhaltijoiden
viranhaltijapäätösten tarkastus
Tilintarkastaja Lilja Koskelo esitteli raporttinsa sosiaali- ja terveystoimen sekä
teknisen toimen johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätösten tarkastuksesta
19.10.2015.
Lautakunta tutustui tilintarkastaja Lilja Koskelon ja avustaja Annika Sveholmin Juuan
kunnan sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisen toimen johtavien viranhaltijoiden
päätösten tarkastusraporttiin.
Raportin mukaan tarkastuksessa on havaittu kolme toimivallan ylitystä, joihin on
pyydetty ko. henkilöiltä vastaus, jonka jälkeen ko. viranhaltijoita on ohjeistettu.
Toimivallan ylitysten ei todettu saadun selvityksen mukaan aiheuttaneen Juuan
kunnalle taloudellisia menetyksiä.

Tilintarkastajan raportit 4.2.2016: 1. Pankkitilien
käyttöoikeudet ja saldovahvistukset, 2. Olennaisten tulojen
kertyminen ja sen valvontaprosessi sekä olennaisten menojen
prosessien tarkastus. Tarkastus kohdennetaan koskemaan
sosiaali- ja terveystoimea sekä teknistä toimea.
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Tilintarkastaja Lilja Koskelo on toimittanut kaksi 4.2.2016 päivättyä raporttia.
Raportit ovat:
1. Pankkitilien käyttöoikeudet ja saldovahvistukset
2. Olennaisten tulojen kertyminen ja sen valvontaprosessi sekä olennaisten menojen
prosessien tarkastus. Tarkastus kohdennetaan koskemaan sosiaali- ja terveystoimea
sekä teknistä toimea.
Lautakunta tutustui tilintarkastajan kahteen raporttiin, joista toinen kohdistui tulojen
kertymiseen ja sen valvontaprosessiin sekä olennaisten menojen prosessien
tarkastukseen. Tarkastus kohdistui sosiaali- ja terveystoimeen ja tekniseen toimeen.
Toinen raportti koski pankkitilien käyttöoikeuksia ja saldovahvistuksia.
Lautakunta katsoi raportit tietoonsa saatetuiksi.
Sosiaali- ja terveystoimen sekä teknisen toimen tarkastuksen suoritti 28. –
29.10.2015 avustava tarkastaja Seppo Lyyra, joka suoritti myös 31.8.2015
pankkitilien käyttöoikeuksia ja saldovahvistuksia koskevan tarkastuksen.
Lautakunta katsoo, että sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä teknisen toimen
olennaisten kulujen ja tuottojen kokonaistoteutumat on tarkastusajankohdan
mukainen, eikä oleellisia ylityksiä ole tullut tietoon lukuun ottamatta vanhusten
hoitokoteja, joissa talousaviomenot ovat ylittyneet jo tarkastushetkellä.
Tarkastuksessa on havaittu myös, että Juuan rengasvesiosuuskunnalle kuuluvat
vesilaskut ovat kokonaan laskuttamatta vuodelta 2015.
Juuan kunta on antanut lainaa Suomen Kivitutkimussäätiölle, josta maksamatta on
noin 800 000 €. Kunta on myöntänyt säätiölle lainanlyhennysten lykkäystä valtuuston
päätöksellä 27.4.2015, § 18. Pielisen tietoverkko-osuuskunnalle kunnan myöntämä
laina on noin 3,4 M€. Osuuskunnan oma pääoma on negatiivinen ja osuuskunnalla
on lainaa yhteensä 12 M€. Vuoden 2014 tilinpäätös oli 106 000 € alijäämäinen.
Avustavan tilintarkastajan suorittamassa tarkastuksessa ei ole ollut käytettävissä
Kivitutkimussäätiön eikä tietoverkko-osuuskunnan allekirjoitettua tasekirjaa eikä
tilintarkastuskertomusta.
Tarkastelussa mukana olleista olennaisista menoista voi kunnalle aiheutua
huomattavaa luottotappiota, jos Pielisen tietoverkko-osuuskunnan tai Suomen
Kivitutkimussäätiön taloudellinen tilanne edelleen heikkenee.
Lautakunta toteaa, että kunnan tase-erittelyn mukaan Juuan kunnalla on
maksuliikennetoiminnassa yhteensä kolme pankkitiliä. Tilit ovat Osuuspankissa,
Danske Pankissa ja Nordea-pankissa. Tarkastus osoittaa, että kirjanpito ja tarkastetut
pankkitilien saldot vastaavat toisiaan.

12. YHTEENVETO
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunnan vuoden 2015 toiminnassa ja taloudessa on tavoitettu kunnanvaltuuston joulukuussa 2014 sille asettamat tavoitteet.
Juuka on vahvistanut asemaansa itsenäisenä kuntana.
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Vuonna 2014 alkaneen ja vuonna 2015 jatkuneen hyvän kehityssuunnan uskotaan
edelleen jatkuvan. Myönteinen kehitys ei kuitenkaan synny itsestään, vaan vaatii
edelleen palvelutuotannon tehokkuuden lisäämistä ja tarkkaa talousseurantaa.
Erityisen suuren haasteen Juuan kunnalle tuo lähitulevaisuudessa sote-uudistus, joka
muuttaa merkittävällä tavalla kunnan tavanomaisia totuttuja palvelutoimintoja ja palvelutuotannon rahoitusta. Tällä hetkellä on tärkeää seurata sitä, mitä palveluita jää
paikkakunnalle ja miten suuren toiminta-alueen kunta-osuudet jatkossa määräytyvät.
Merkittävä osa henkilöstöstä siirtyy toisen työnantajan palvelukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon käytettävissä olevat tilat rekrytoidaan uudestaan. Jääkö osa tiloista
vaille käyttöä ja jos, miten tilojen jatkohyödyntäminen tulee järjestymään. Muutokset
tulevat näkymään aikanaan kunnan kiinteistöstrategiassa, jonka jo nykyiseen hyödyntämisvauhtiin tulisi panna enemmän tehokkuutta.
Pienemmän, mutta merkittävän lähiajan haasteen kunnille tuo suunnitellut 300 miljoonan euron valtionosuusleikkaukset. Mistä leikataan – se tulee olemaan monissa kunnissa päivän polttava kysymys.
Haasteellinen muutos tulevassa toiminnassa on kuntastrategian kasvava merkitys.
Kunnan kaikkien hallinnonalojen toiminnan suunnittelussa tulee selkeästi näkyä, miten suunniteltu toiminta liittyy hyväksyttyyn kuntamme päästrategiaan. Uudistus ei mitätöi tai tee merkityksettömäksi aikaisemmin tehtyjä, vielä voimassa olevia muita strategioita, mutta vähentää niiden merkitystä tulevaisuudessa.
Elävän kunnan on oltava jatkuvassa investointiaallossa. Juuassa korjaus- ja uusrakentaminen on ollut parin viimeisen vuoden aikana vilkasta. Uustuotannon osalta on
aika vetää hieman henkeä ja keskittää lähiajan tulevat investoinnit kiireellisten korjausinvestointien, teiden, viemäriverkostojen ja muiden rästiin jääneiden korjausvelkojen hoitoon.

13. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KUNNANVALTUUSTOLLE
Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallituksen antamaan kunnanvaltuustolle selvityksen ennen vuoden 2017 talousarviokäsittelyä niistä
seikoista, joihin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota. Tarkastuslautakunta suosittaa selvitysten antamista syyskuun 2016 loppuun
mennessä niin, että tarkastuslautakunnan huomiot ehditään ottaa tehokkaasti huomioon vuoden 2017 talousarvion laadinnassa ja vuosien 2018 ja 2019 taloussuunnitelmien valmistelussa.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut 19.3.2013 yleisohjeen tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimisesta. Juuan kunnan toimintakertomus vuodelta 2015 ei
täytä kaikitta osin yleisohjeen suosituksia.
Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan lausuntoon ja esittää kunnanvaltuustolle,
että vuoden 2015 tilinpäätös hyväksytään. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle,
että kunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille, tehtäväalueiden jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015.
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