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Kannen kuva: Kevään taidetta Herralankoskessa. Milloin Juuan kirkonkylän läpi helmeilevän Juuanjoen rannat saadaan raivattua pusikoista puistokuntoon, kysyy tarkastuslautakunta?
Kuva: Sirpa Alanko

Perustietoa Juuasta arviointikertomuksen pohjaksi
Pinta-ala km2
Maapinta-ala km2
Vesipinta-ala km2
Taajama-aste, %
Rantaviivan pituus
km

1847
1502
345
46,6
438

Väestö
Väkiluku
Väkiluvun muutos 2015 - 2016
Kuntien välinen muuttotappio henkilöä
Syntyneiden enemmyys, henkilöä
Perheiden lukumäärä

31.12.2015 31.12.2016
5034
4938
- 2,1 %
- 1,90 %
- 59
- 11
- 57
- 66
1393
1368

Asuminen
Asuntokuntien lukumäärä
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien
osuus
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien
osuus
Kesämökkien lukumäärä

2620

2589

21,1 %

20,8 %

89,2 %
1882

89,0 %
1891

Väestömuutos Pielisen Karjalan kunnissa vuonna 2016. Väestömäärän lasku jatkuu.
Kunta

Nurmes
Juuka
Valtimo
Rautavaara
Yhteensä

Asukkaita
31.12.2016

Asukkaita Muutos vuoden
31.12.2015
aikana

7 884
4 939
2 251
1 718

8 004
5 036
2 323
1 735

-

16 792

17 098

-

-

Muutos%

112
95
73
19

-

1,4
1,9
3,1
1,1

229

-

1,8

Juuassa oli vuoden 2016 päättyessä kaikkiaan 1891 kesämökkiä. Vuonna 2016 myönnettiin rakennus- ja laajennuslupia loma-asunoille ja -saunoille yhteensä 55.
Kuva: Risto Alanko
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1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2016

Valtuustokauden 2013 - 2016 päättyessä haluan tuoda
esiin, että tarkastuslautakunnan työ menneiden neljän
vuoden aikana on ollut haastavaa, mutta samalla antoisaa. Mielihyvää tuottaa erityisesti se, että yhteistyö eri
toimijoiden kanssa on ollut rakentavaa ja joustavaa.
Siitä haluan lämpimästi kiittää lautakuntamme jäseniä,
lautakunnan sihteereitä, tilintarkastajia, kunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöstöä. Tässä yhteydessä lienee sopiva ajankohta nostaa malja kaikille yhteistyössä
mukana olleille ja erityisesti 150-vuotista juhlavuottaan
viettävälle Juuan kunnalle. Kuva: Sirpa Alanko

Juuan kunnanvaltuuston valtuustokaudelle 2013 - 2016 asettama tarkastuslautakunta
on päättämässä sille luotettua tehtävää ja on saanut kauden viimeisen, eli vuoden
2016 arviointikertomuksensa valmiiksi. Tarkastustyössään lautakunta on arvioinut
valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seuraten samalla, kuinka kunnanvaltuuston eri strategiat ovat johdettavissa eri toimintojen
osalta saavutettuihin tuloksiin.
Tarkastuslautakunnan työ on valtuustokaudella ollut jatkuvan muutoksen alla. Siihen
on vaikuttanut tarkastuslautakunnan lisääntyneet lakisääteiset tehtävät ja maamme
kuntakentässä tapahtuneet muutokset kuten kuntaliitoskeskustelu, kuntalain uudistus
ja arviointikauden viimeisinä vuosina tiivistynyt maakunnalliseen Siun soteen siirtyminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Muutokset ovat jarruttaneet ja viivästyttäneet myös
kunnan sisäisten uudistusten valmistelua ja toimeenpanoa. Näistä keskeisimpänä
koko valtuustokauden puhuttanut kunnan hallintosäännön kokonaisuudistus joka nähnee päivänvalon vasta uuden valtuustokauden 2017 - 2020 alkaessa.
Aloittaessaan valtuustokauden tarkastusta ja arviointia vuoden 2013 alussa, tarkastuslautakunta asetti tavoitteeksi tarkastuslautakunnan työn ja sisällön uudistamisen.
Vuositarkastelun lisäksi lautakunta sisällytti arviointisuunnitelmaan lisää painoarvoa
koko valtuustokauden mittaiselle arvioinnille, jolla on pyritty vaikuttamaan siihen, että
pidemmän aikavälin mittareilla tarjotaan kunnan päätöksentekijöille mahdollisuus ottaa arviointikertomukset yhdeksi työvälineeksi kunnan tulevaisuuden suunnittelussa.
Tarkastuslautakunnan noudattama uusi arviointisuunnitelma ja sen tulokset näkyvät
erityisesti vuoden 2016 arviointikertomuksessa, jossa on useita koko valtuustokauden
kehitysseurannan mahdollistavia mittareita. Näitä trendimittareita analysoimalla päätöksentekijät saavat tukea erityisesti tulevaisuuden suunnittelun ja arvioinnin perusteiksi.
Arvioidessaan Juuan kunnan vuoden 2013 tilinpäätöstä ja sen ajankohdan taloutta
lautakunta totesi Juuan kunnan kirjanneen taakseen kolme perättäistä vuosialijäämää
ja että suunnan muutokseen tarvitaan uusia lääkkeitä. Kumulatiivinen pääoma oli pudonnut viiteen miljoonaan euroon. Tuossa vaiheessa tarkastuslautakunta arvioi, että
Juuan kunnan alijäämäinen tilinpäätös vuodelta 2013 on oikean suuntainen, mutta
kehityksen vauhti ei ole riittävä. Kääntyneelle kehityssuunnalle oli saatava lisäpotkua.
Nyt valtuustokauden päättyessä ja kunnan tilannetta 31.12.2016 arvioitaessa on nähtävissä, että kunnan talous on tervehtynyt valtuuston talousarvioissa ja tulevaisuus-
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suunnitelmissa arvioitua nopeammin. Kunta on tehnyt valtuustokauden kolmen viimeisen vuoden aikana positiiviset vuositulokset, joiden seurauksena kunnan kumulatiivinen pääoma on noussut yli kaksinkertaiseksi eli yli 10 miljoonaan euroon. Talouden kuntoon saattamisen arvoa korostaa myös se, että palvelujen taso ja niiden laajuus on pystytty säilyttämään entisellä tasolla ja, että valtuustokauden aikana kunta
on pystynyt tekemään runsaasti investointeja, eli useita vuosia ”hyllytettyinä” olleita
hankkeita on saatu liikkeelle ja toteutukseen.
Lopuksi totean omana arvionani, että Juuan kunta on valtuustokauden 2013 - 2016
aikana säilyttänyt ja vahvistanut asemansa itsenäisenä kuntana. Haasteita tuleville
vuosille kuitenkin riittää. Niistä tärkeimpinä Siun soten taloudellinen ja toiminnallinen
seuranta, jossa kunnan hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen noussee erityisen
tärkeään asemaan. Toisena lähivuosien haasteena nousee voitettavaksi maakuntauudistus, joten muutosten virrassa ei ole vielä suvantoa näkyvissä.

Juuassa 12. päivänä toukokuuta 2017

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 -12.6.2016
hvj Rauni Nuutinen 13.6.3016 hvj Jouko Ryynänen

Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut asianhallintasihteeri Anneli Willman.
Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2016 aikana yhteensä 17 kertaa. Tilintarkastaja Lilja Koskelo osallistui kokouksiin yhteensä kuusi kertaa.
Tarkastuslautakunnan hyväksytyn vuoden 2016 talousarvion toimintakulut olivat 33
491 euroa ja toimintakulujen toteuma 26 433 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.
Tarkastuslautakunnan tehtäviä koskevan kuntalain 71. §:n sisällön lisäksi Juuan kunnanvaltuusto on hyväksymässään tarkastussäännössä määrittänyt lautakunnalle seuraavat tehtävät:
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.
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Tarkastuslautakunnassa on soitettu neljän vuoden ajan yhteistä säveltä:
(oik.) Anneli Willman sihteeri, Onni Kirjavainen varapuheenjohtaja, jäsenet Seppo
Viitala, Heidi Wilska, Seija Siponen ja puheenjohtaja Risto Alanko. Kuva Petteri
Soininen

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. Osa muutoksista on otettu käyttöön vuoden 2017 aikana.
Juuan kunnanvaltuusto on 20.3.2017 vahvistanut hallintosäännön, joka astuu voimaan 1.6.2017. Hallintosäännön luvussa 12 on vahvistettu myös sisäisen valvonnan
ja riskien perusteet.
Lautakunta toteaa, että sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteiden jalkauttaminen eri vastuualueille on vielä työn alla. Lautakunta katsoo, että jalkauttaminen tulisi saattaa kuntoon mahdollisimman pian ja niin, että dokumentoidut raportit vuodelta
2017 ovat tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käytettävissä.
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.
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Juuan kunnan tarkastuslautakunnan työ ulottuu hallinnon, sivistystoimen, teknisen
toimen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueiden lisäksi myös kuntakonsernissa olevien yhtiöiden arviointiin. Kunnan 100 % omistamia yhtiöitä ovat Juuan
Vuokratalot Oy ja Juuan Kaukolämpö 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

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 2016 avustavana
tarkastajana on toiminut Eija Susitaival.
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.
Tarkastuslautakunta käynnisti syksyllä 2016 kilpailutuksen Juuan kunnan ja sen
omistamien tytäryhtiöiden tilintarkastuksesta 2017 - 2021. Kilpailutus päätettiin antaa
Joensuun hankintatoimen tehtäväksi.

Arviointisuunnitelma –seuranta
Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.6.2013 (§ 15) lautakunnan arviointisuunnitelman vuosille 2013–2016. Lautakunta päivitti 20.4.2016 lautakunnan työohjelman vuodelle 2016. 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.
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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 Kuntaliiton laatimia kuntien vertailtavia kehitysraportteja sekä henkilökohtaisilla
haastatteluilla. Lisäksi lautakunta on tutustunut kunnan eri palvelualueisiin vierailemalla eri kohteissa.
Lautakunnan arviointisuunnitelmassa 2013 - 2016 ja toimintavuoden 2016 arvioinnissa pääpaino on ollut vuoden 2016 toimintojen lisäksi koko valtuustokauden kehityksen seurannassa.
Lautakunta on tutustunut kaikkien eri hallintokuntien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumiseen sekä eri hallintokuntien tulevan toimintavuoden tavoitteisiin mm. vuoden 2017 talousarvioon ja talousarvion käyttösuunnitelmiin.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunnanhallitus on antanut 2.5.2017 (§ 106)
tilintarkastuksesta vastaavalle BDO Audiator Oy:lle vahvistusilmoituksen vuodelta
2016. Vahvistusilmoituksessa kunnanhallitus ilmoittaa mm. että Juuan kunta on täyttänyt tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä tarkoitetut velvollisuutensa, jotka
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. Puheenjohtajan pyynnöstä tilintarkastaja Lilja Koskelo toimitti 10.5.2017 selvityksen siihen saakka kertyneistä vuoden
2016 tilintarkastusta koskevista työtunneista. Lautakunta toteaa, että työtuntien
määrä on sopimuksen mukainen.
Lautakunnan tietoon saatettiin 12.09.2016 § 67 tilintarkastaja Lilja Koskelon laatima
tilintarkastajien arviointisuunnitelma ja työohjelman päivitys kaudelle 2016 - 2017.
Tutustuttiin puheenjohtajan laatimaan tarkastuslautakunnan työohjelmaan 2015 2016. Esitykset hyväksyttiin ja niitä päivitetään tarvittaessa tarkastuskauden aikana.

Vuoden 2016 arviointikertomuksen kirjoittaminen
Vuoden 2016 arviointikertomuksen valmistumisajankohta on poikkeuksellinen, koska
valtuustokausi jatkuu 31.5.2017 saakka. Tästä syystä valtuuston on hyväksyttävä
arviointikertomus ennen tuota ajankohtaa. Viimeinen kunnanvaltuuston kokous on
22.5.2017, joten arviointikertomus luovutetaan 15.5.2017.

Tarkastuslautakunnan välitilinpäätös ja talousarvio 2017
Tarkastuslautakunta totesi 12.9.2016, että tarkastuslautakunnan vuoden 2016
talousarvio ja toimintasuunnitelma on toteutunut hyväksytyn suunnitelman
mukaisesti.
Tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että tarkastuslautakunnan vuoden
2017 talousarvio hyväksyttäisiin yleisestä kustannusten noususta huolimatta vuoden
2016 talousarvion mukaisesti.
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Koulutukset
Tarkastuslautakunta osallistui tarkastuslautakuntien seminaariin, joka järjestettiin
18. - 19.5.2016 Tallinnassa. BDO Audiator Oy:n järjestämä seminaari oli koulutustapahtuma, joka oli tarkoitettu tarkastuslautakunnille ja tarkastukseen ja arviointiin osallistuville henkilöille sekä kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Kajaanissa 15.3.2016 BDO
Audiator Oy:n järjestämään tarkastuslautakuntien koulutuspäivään. Kuntatalolla
Helsingissä 14. - 15.9.2016 järjestetyille Kuntamarkkinoille osallistui puheenjohtaja,
lautakunnan jäsen Heidi Wilska ja sihteeri. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
varajäsen Anneli Perälä ja sihteeri osallistuivat Kuopiossa 4.11.2016 Aluekoulutus
Boreal Seminarsin järjestämään tarkastuslautakuntien koulutuspäivään.

3. KUNNANHALLITUKSEN SELVITYS 2015 ARVIOINNISTA
Asiaa on käsittely kunnanhallituksessa 12.09.2016 § 203 ja kunnanvaltuustossa
13.10.2016 § 44.
Lautakunta perehtyi kunnanhallituksen antamaan selvitykseenvaltuustolle asioista,
joihin tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan vuodelta 2015 kiinnitti huomiota.
Tarkastuslautakunta katsoo, ettei kunnanhallituksen antama selvitys vastaa kaikilta
osin tarkastuslautakunnan esiin nostamiin epäkohtiin. Lautakunta katsoo, että
epäkohtien kuntoon saattaminen edellyttää asian hoitajien vastuuttamista ja
kuntoonsaattamisen määräajan asettamista.

4. KUNNAN TALOUS
Kuulemiset
Taloudellinen ja toiminnallinen katsaus 12.9.2016
Tarkastuslautakunta kuuli kunnanjohtaja Markus Hirvosen ja kunnanhallituksen
puheenjohtaja Jaakko Ruokolaisen talouskatsauksen kaudelta 1 - 7/2016.
Toimintatuottojen todettiin kertyneen talousarvion mukaisesti. Toimintakulut alittuivat
hieman talousarviosta. Erityisesti kiinnitettiin huomiota palvelujen ostojen sekä
aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostomenojen kääntymiseen laskuun.
Tulopuolella verotulojen todettiin kasvaneen talousarviota paremmin ja
valtionosuuksien kertyneen taloussuunnitelman mukaisesti. Rahoitustuottojen
kertymä oli 99,6 % johtuen kertaluontoisesta Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n
osinkotuloista. Vuosikatteen toteutuma oli 116,6 %.
Tilikauden ylijäämä oli 1 124 000 euroa, kun se tarkastelujakson budjetissa oli 81 000
euroa.
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Lautakunta sai selvityksen Juuan kunnan tämän hetken ja lähitulevaisuuden riskeistä.
Lautakunta toteaa, että viranhaltijataholla, kunnanhallituksessa sekä riskiyhtiöiden
kanssa käydään tiivistä keskustelua riskien minimoimisesta ja ratkaisemisesta.
Vuosien 2016 ja 2017 osalta on erikoissairaanhoidon sekä lastensuojelun ja lasten
terveydenhoidon osalta kasvavia kustannuspaineita, joihin Juuan kunnassa ei omin
toimenpitein voida vaikuttaa.

Tarkastuslautakunnan ja johtavien viranhaltijoiden välinen
yhteistyö
Lautakunta kuuli 12.9.2016 kunnanjohtaja Markus Hirvosen ja kunnanhallituksen
puheenjohtaja Jaakko Ruokolaisen selonteon Juuan kunnan alustavasta
vuosikellosta.
Todettiin, että selvitys asioista, joihin tarkastuslautakunta kiinnitti vuoden 2015
tarkastuskertomuksessa huomiota, tulee kunnanhallituksen käsittelyyn seuraavassa
kokouksessa ja valtuuston käsittelyyn 13.10.2016.
Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelma valmistuu
kunnanhallituksessa marraskuussa ja tulee valtuuston käsittelyyn joulukuun
alkupuolella 2016. Valtuusto käsittelee talousarvioluonnosta lokakuun alkupuolella
pidettävässä valtuustoseminaarissa.
Hallintosäännön kokonaisuudistus on käynnistetty Kuntaliiton ohjeistuksen
mukaisesti, ns. puhtaalta pöydältä ja on tällä hetkellä otsikointivaiheessa. Vuoden
2017 tammi-helmikuussa on hallintosäännön lopullinen käsittely. Uusi hallintosääntö
otetaan käyttöön uuden valtuustokauden alussa 1.6.2017.
Juuan kunnan tärkeimpien strategioiden päivitys on parhaillaan käynnissä.
Kuntastrategia hyväksytään lopulliseen muotoonsa vuoden 2017 kunnallisvaalien
jälkeen.
Juuan kunnan tilinpäätös valmistuu maaliskuun 31. päivä 2017 mennessä.

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus 31.10.2016
Tarkastuslautakunta kuuli hallintojohtaja Aki Jäppistä ja talouspäällikkö Petteri
Soinista talouden ja toiminnan toteutumisesta tarkastuskaudella 1 - 9/2016.
Lautakunta toteaa ajanjakson tilikauden ylijäämän olevan hieman yli kaksi miljoonaa
euroa. Loppuvuoden muutokset huomioiden vuosituloksen varovainen arvio tässä
vaiheessa on noin miljoona euroa positiivinen. Tarkastelujakson toimintatuotot jäivät 17,7 % alle talousarvion.
Henkilöstökulut ovat tarkastuslautakunnan mielestä hallinnassa jakson ylityksen
ollessa talousarvioon verrattuna 1,4 %. Ylityksen merkittävin vaikutus tulee pääosin
muiden henkilösivukulujen osalta, joissa suurimpina vaikuttimina
varhaiseläkejärjestelyjen aiheuttamat menot. Lisäksi henkilöstömenojen
kurissapysymiseen vaikuttaa sairastavuuden lievä lasku ja siitä johtuva sijaisuusjärjestelyjen tarpeen lasku.
Lautakunta katsoo, että palvelujen ostoissa syntynyt 22 %:n säästö on tapahtunut
toimintojen tehostamisesta ja on euromääräisesti varsin merkittävä. Toimintakulujen
kokonaissäästöt tarkastelujaksolta olivat 12,9 %. Tulovero- ja kiinteistöverokertymä
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kasvoi budjettiin verrattuna noin 250 000 euroa ollen kuitenkin saman verran viime
vuoden toteutunutta pienempi. Yhteisöverokertymä on ollut budjetin mukainen.
Tarkastuslautakunta on saanut Juuan Kaukolämpö Oy:n yhtiöittämisestä selonteon
tilintarkastajalta. Saadun selonteon mukaan Juuan Kaukolämpö Oy:n yhtiöittäminen
kirjattiin kunnan kirjanpitoon jo vuonna 2015 ja tällöin satunnaiset kulut ja tuotot
netotettuna olivat 2 375 478,55 euroa. Kunnanhallitus laati tällöin apporttiselvityksen
kunnalta lämpölaitokselle siirtyvästä omaisuudesta, josta tilintarkastaja on antanut
erillisen lausunnon. Kyseessä oleva 2 375 478,55 euroa on vähennetty
konsernitaseen aineellisista hyödykkeistä sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 ja
konsernista on samalla eliminoitu pois Juuan Kaukolämpö Oy:n osakkeiden arvo
Juuan kunnan taseelta 2 979 063,00 euroa vastakirjauksen ollessa omaa pääomaa
sekä vuonna 2015 että 2016 eli konsernissa yhtiöittämisen vaikutukset eliminoituvat.

Lämpölaitos aloitti omana yhtiönä vuoden 2016 alusta. Yhtiön toiminta on
ensimmäisenä vuonna ollut kaikkien asetettujen tavoitteiden mukaista.
Kuva: Risto Alanko
Lämpölaitoksen yhtiöittäminen 1.1.2016 alkaen on tapahtunut laaditun
rahoitussuunnitelman mukaisesti. Joitakin taloudenhoidon eriyttämistehtäviä on vielä
muutosvaiheessa, mutta niiltäkin osin eriyttäminen on tapahtunut arviovuoden 2016
loppuun mennessä.

Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotiedot
Tarkastuslautakunta tutustui 7.4.2017 vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotietoihin.
Kokoukseen oli kutsuttu talouspäällikkö Petteri Soininen kertomaan vuoden 2016
tilinpäätöksestä.
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Tarkastuslautakunta kuuli talouspäällikkö Petteri Soinisen katsauksen Juuan kunnan
tilinpäätöksestä vuodelta 2016.
Todettiin, että toimintatuottojen - 11,7 prosentin laskussa merkittävin selittävä tekijä
oli kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen vuoden 2016 alusta lukien.
Toimintakuluissa erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat merkittävästi (653
975,00 €).
Viime vuosina tapahtunut verotulojen kasvu taittui vuoden 2016 aikana ja kääntyi
tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan - 6,60 %:n laskuun. Kunnallisveron
laskuosuus oli noin 900 000,00 euroa ja yhteisöveron lasku noin 100 000 euroa.
Suurimmaksi tekijäksi verotulomuutokseen todettiin Juuan työpaikkakehitys.
Valtionosuudet kasvoivat 0,4 % ja olivat 20 578 000 euroa. Tilikauden tulos osoitti 227 002,17 euron alijäämää ja poistoeron ja varausten muutoksen jälkeen tilinkauden
ylijäämäksi muodostui + 24 061,38 euroa. Konsernituloslaskelman mukainen tulos oli
positiivinen + 179 960,44 euroa.
Tarkastuslautakunta katsoo, että Juuan kunnan suurimmat talousriskit muodostuvat
edelleen Pielisen Tietoverkko Oy:lle, Juuan Rengasvesiosuuskunnalle, Metallipalvelu
Hartikainen Oy:lle ja Nunnanlahden Kivikeskus Oy:lle annettuihin lainoihin ja
takauksiin sekä Siun soten tuleviin maksuosuuksiin.
Vuoden 2016 toiminta oli pääsääntöisesti Juuan kunnanvaltuuston hyväksymän
suunnitelman mukaista.

Talousarvio 2017 + suunnitelmavuodet
Juuan kunnan talousarvio ja toiminnalliset tavoitteet 2017
sekä taloussuunnitelma 2018 - 2019
Kunnan talousarvio ja -suunnitelma tulee laatia niin, että ne toteuttavat
kunnanvaltuuston hyväksymää kuntastrategiaa ja, että niissä asetetut tavoitemittarit
ovat selkeästi todennettavissa.
Tarkastuslautakunta kuuli 9.12.2016 talouspäällikkö Petteri Soinisen selonteon Juuan
kunnan taloudellisesta tilasta ja suunnitelmavuosista 2017 - 2019.
Lautakunta toteaa vuoden 2017 talousarviovuoden suurimmaksi muutokseksi
Siunsoten käynnistymisen 1.1.2017 alkaen. Juuan kunnan ensimmäisen vuoden
maksuosuus on noin 23,4 miljoonaa euroa. Lopullinen maksuosuus määräytyy
vuoden 2016 tuloksen valmistuttua. Mahdolliseen talousarvioylitykseen Juuan kunta
on rahallisesti varautunut. Suunnitelmavuosien osalta Siunsoten maksuosuuden
ennakoidaan pienenevän 1,6 %. Tämä on tarkastuslautakunnan mielestä laskettava
mukaan kunnan talousriskeihin.
Valtakunnallisen kilpailukykysopimuksen voimaantulo 1.1.2017 tulee pienentämään
kunnan verotulokertymää. Suunnitelmavuosien ennusteiden mukaan verotulojen
lasku tulee pysymään laskusuuntaisena. Vuoden 2017 talousarvio on laadittu niukasti
ylijäämäiseksi.
Juuan kunnan talousarvion investoinnit ovat noin 2,3 miljoonaa euroa, jotka
taloussuunnitelman mukaan rahoitetaan tulorahoituksella ja kassavaroilla.
Käytännössä tämä tarkoittaa käytössä olevien kassavarojen pienenemistä.
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Vuoden 2017 aikana erääntyy Juuan kunnan kertaluontoinen 5 miljoonan euron laina,
joka tavoitteiden mukaan on tarkoitus kattaa uudella 5 miljoonan euron lainalla.
Vuosikatteen tulevalla kehityksellä tulee olemaan suuri merkitys Juuan kunnan
tulevien vuosien investointiohjelmaan.
Tarkastuslautakunta katsoo, että Juuan kunnan talousarviovuoden 2017
tavoiteasettelua on selkeytetty vähentämällä yksittäisten tavoitteiden määrää.
Tavoiteasettelusssa seurataan hallintokunnittain talouden, työhyvinvoinnin,
elinvoiman ja väestön aktivoinnin kehitystä. Lautakunnan saaman tiedon mukaan
kunnan talousarvion seurantaa on vuoden 2017 alusta lukien tiivistetty, mitä kehitystä
lautakunta pitää hyvänä.
Juuan kunnan kuntastrategia on laadittu vuonna 2014, joten suunnitelma on osin jo
vanhentunut ja ei näin ollen ole täysimääräisesti johdettavissa vuoden 2017
talousarvion tunnuslukuihin. Kuntastrategian uusinta toteutetaan vuoden 2017 aikana.
Lautakunta toteaa, että Juuan kunnan kassavarojen sijoittamista koskeva ohjeistus
on, että varat sijoitetaan riskittömästi.
Tarkastuslautakunta katsoo, että Juuan kunnan kokonaistalouden tila talousarviodelta
2017 ja suunnitelmavuosien 2018 - 2019 osalta on tiukka, mutta hallinnassa.
Lautakunta katsoo, ettei Juuan kunnalla ole tällä hetkellä hallitsemattomia talousriskejä.

Juuan kunnan tilinpäätös 31.12.2016 ja valtuustokauden 2013 – 2016
tilinpäätökset
Vuodet

2013

2014

2015

2016

Verotulot
Vuosikate
Poistot
Tulos
Investoinnit
netto
Vuosikate%
poistoista
Lainat €/asukas
Vuosikate
€/asukas
Tase

13 420
998
1 528
-153
2 176

14 744
2 536
1 715
1 214
6495

15 520
3 261
2 021
3 960
3 350

14 495
1 834
2 061
24
1 476

65,3

147,9

161,4

88,99

0
191,70

973,14
493,70

992,85
647,51

1012
371,40

32 030

37 612

40 851

40 407

Juuan kunnan tilinpäätös 2016 ja valtuustokauden 2013 – 2016 tilinpäätösten kehitysvertailu (tuhatta euroa) kertoo Juuan kuntataloudessa vuonna 2016 tapahtuneesta
pienestä notkahduksesta. Vuoden 2016 kokonaistulosta lautakunta pitää tyydyttävänä, mutta ei huolestuttavana.
Juuan kunnan kokonaisverotulo vuonna 2015 oli 15,52 miljoonaa euroa. Hyväksyessään Juuan kunnan vuoden 2016 talousarvion kunnanvaltuusto oli tietoinen valtiohallinnon linjaamista veroperustemuutoksista ja niiden laskevista vaikutuksesta kuntien
vuoden 2016 verotulokehitykseen. Laskiessaan vuoden 2016 talousarviossa verotuloennusteen 15 miljoonaan euroon, suunta oli oikea, mutta riittämätön. Verotulot laskivat vuoden 2016 tilinpäätöksessä edellisvuodesta peräti - 6,60 % eli 1,025 miljoonaa euroa. Valtion veroperustemuutosten lisäksi verotulojen laskuun Juuassa vaikutti
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myös Juuan työpaikkakehitys, joka puolestaan kertoo heikosti kehittyneestä elinkeinopolitiikasta ja paikkakunnan työpaikkakehityksestä.
Kun kunnalle tuottoisa kaukolämpökeskus yhtiöitettiin, vaikutti se kunnan toimintatuottoihin laskevasti. Taksapolitiikka on Juuassa vedetty ns. ”tappiin”, joten sieltäkään
ei lisätuloja ollut saatavissa. Samaan aikaan erikoissairaanhoidon menot kasvoivat
654 000 ennakoitua suuremmiksi, oli kuntatalouden tulos vuodelta 2016 nähtävissä.
Vuoden 2016 vuosikatteeksi muodostui 1 834 000 euroa, joka ei riittänyt kattamaan
2 061 000 euron suunnitelman mukaisia poistoja, joten tilikauden tappioksi muodostui
227 000 euroa. Investointivarauksia tulouttamalla ja poistoerokirjauksella tilikauden
ylijäämäksi kirjattiin positiivinen tulos 24 000 euroa.
Tarkastuslautakunnan mielestä huomioitavaa Juuan kunnan tuloksen muodostumisessa on jälleen kerran sivistystoimen alittuneet henkilökustannukset, jotka vuonna
2016 alittivat talousarvion 314 000 eurolla. Vuodesta toiseen toistuva merkittävä talousarvioalitus antaa aiheen tarkastella, onko talousarvion laadinnan perusteissa
mahdollista virheellisyyttä.
Juuan kunnalla oli vuoden 2016 päättyessä pitkäaikaista kertalyhenteistä lainaa 5,0
miljoonaa euroa eli 1 012,00 euroa / asukas. Samaan aikaan Juuan kunnalla oli lainasaamisia 3 179,00 euroa.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunnan laskennallinen lainanhoitokate oli
vuoden 2016 päättyessä 2,8. Tunnusluvun ollessa yli 2,0 kunnan lainanhoitokykyä
voidaan pitää hyvänä.
Juuan kunnan kassan riittävyys oli vuoden 2016 päättyessä 31 päivää, kun se vuoden 2015 päättyessä oli 29 päivää, 2014 (24 pv) ja 2013 (65 pv).
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunnan likviditeetti on pikku hiljaa parantumassa. Likviditeetin tiukkeneminen johtuu vuosien 2014 ja 2015 mittavista investoinneista, joista merkittävä osa rahoitettiin tulorahoituksella. Vuoden 2016 investointien
rahoitus toteutettiin kokonaan kunnan tulorahoituksella.

Hyvinvointikertomus ja raportointi
Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Terveydenhuoltolain 12 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten
terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Lisäksi kerran valtuustokaudessa on valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Kunnan strategisessa suunnittelussa on asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia.
Juuassa kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.6.2013 § 53 laajan hyvinvointikertomuksen vuosille 2013 - 2016. Suunnitelmassa on nostettu esille keskeisiksi katsottuja
teemoja, joilla on katsottu olevan merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnin kehittämiseksi.
Annettava vuosiraportti on osa lakisääteistä kunnan väestön hyvinvoinnin seurantaa.
Hyvinvointikertomuksen raportointi on liitettävissä osaksi kunnan tilinpäätöksen tarkastelua.
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Hyvinvointityön suunnittelusta ja raportoinnista Juuassa on vastannut hyvinvointityöryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja ja palvelualuepäälliköt, liikunta- ja vapaa-ajanohjaaja sekä johtava hoitaja. Kunnanhallitus on valinnut työryhmään oman edustajansa.
Juuan kunnanhallitus on käsitellyt hyvinvointikertomuksen 2015 väliraportin 2. toukokuuta 2016 pitämässään kokouksessa. Kunnanvaltuusto on hallituksen esityksestä
saanut tietoonsa vuoden 2015 raportin 13.6.2016 § 17. Vuodesta 2017 alkaen on laadittava uusi laaja hyvinvointikertomus seuraavalle neljälle vuodelle.
Juuan kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto eivät ole vielä käsitelleet ja/tai saaneet tietoonsa Juuan kunnan vuosien 2013 - 2016 laajaan hyvinvointikertomukseen kuuluvaa vuoden 2016 vuosiraporttia. Lisäksi Juuan kunnan tulee voimassa olevan terveydenhuoltolain mukaan laatia seuraava laaja seurantasuunnitelma vuosille 2017 2020.

Hyvinvointikertomus on hyväksytty Juuan kunnassa osaksi tilinpäätösarviointia ja
osaksi talousarvion laadintaa. Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja vuoden 2017 talousarvion osalta hyvinvointiarviointi on hieman jälkijättöistä. Kuva: Risto Alanko

Laaja valtuustokauden mittainen seurantasuunnitelma ja siihen kuuluvat vuosiraportit
ovat osa lakisääteistä kunnan väestön hyvinvoinnin seurantaa. Lisäksi Juuan kunnanvaltuusto on 18.6.2013 hyväksynyt Juuan kunnan laajan hyvinvointikertomuksen
osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua. Valtuusto on päättänyt samassa
kokouksessa myös, että kuntalaisten hyvinvointia mittaavat vuosiraportit on oltava
liitettävissä osaksi kunnan kulloisenkin vuoden tilinpäätöksen tarkastelua. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuoden 2016 väliraportti tulisi olla valtuuston käsittelyssä
viimeistään 22.5.2017, jolloin Juuan kunnan vuoden 2016 tilinpäätös esitetään valtuuston hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi.
Tarkastuslautakunta katsoo, että Siun soteen 1.1.2017 alusta siirtymisen jälkeen kuntalaisten hyvinvointia seuraavan ja mittaavan laajan seurantasuunnitelman 2017 2020 sisältöön ja seurantamenetelmiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Koska laaja
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hyvinvointiseurantasuunnitelma ja sen vuosiraportit sisältävät merkittävän osan kuntalaisten sote-palveluja, on huolehdittava siitä, että kuntakohtaiset arviot, muutokset
ja tulokset palvelujen riittävyydestä ja tehokkuudesta tulee käydä selville kuntakohtaisesti.
Koska laaja, alkaneen valtuustokauden mittainen kuntalaisten hyvinvointia mittaava
seurantasuunnitelma ja sen ensimmäinen väliraporttivuosi 2017 ovat jo pitkällä, tulisi
jo 1.1.2017 alkaneen uuden tarkastelujakson ja sitä koskevan seurantasuunnitelman
sisällöstä päättää Juuan kunnanvaltuustossa viivytyksettä.

Kunnan talous
Valtuusto- /arviointikauden 2013 - 2016 verotulojen kehitys
Juuan kunnan kokonaisverotulot kasvoivat valtuustokauden 2013 - 2016 kolmen ensimmäisen vuoden aikana kaikissa verolajeissa. Vuoden 2016 verotulokertymä
kääntyi kuitenkin merkittävään laskuun. Kokonaisverotulot laskivat edellisvuodesta
2015 yhteensä - 1 025 774 euroa. Kunnan tuloveron osuus laski - 900 162 euroa ja
yhteisöverotulo - 588 768 euroa. Vain kiinteistöverotuotto kasvoi ja oli + 463 156 euroa edellisvuotta parempi. Kiinteistöveron kasvuun vaikutti merkittävästi aikaisemmin
tehty kiinteistöjen verotusarvojen muutos.
Kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin valtuustokauden toiselle
vuodelle eli 2014, jonka jälkeen niissä ei ole tehty tarkistuksia. Kunnan tuloveroprosentti on vuodesta 2014 alkaen ollut 20,75, yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00, vakituisen asunnon 0,45, vapaa-ajan asunnon 0,99 ja voimalaitoksen 1,00. Yleishyödyllisten yhteisöjen osalta kiinteistöveroa ei tällä hetkellä peritä.
Verolajit

2013

2014

2015

2016

Kunnan tulovero
Osuus yhteisöverotuotosta
Kiinteistövero

11 413 032
1 198 144

12 008 160
1 519 444

12 461 707
1 832 377

11 561 545
1 689 535

818 942

1 215 930

1 226 379

1 243 609

Verotulot yhteensä

13 430 118

14 743 534

15 520 463

14 494 689

Valtuusto- /arviointikauden 2013 - 2016 valtionosuuksien kehitys
Valtuustokauden 2013 - 2016 valtionosuuksien kehitysvertailussa huomioitavaa on,
että vuosina 2015 ja 2016 emme enää saaneet vuosien 2013 ja 2014 kaltaisia valtionosuuksien tasauseriä. Euromääräisesti vertaillen valtionosuuksien kasvu pysähtyi
ja vuoden 2015 osuudet laskivat edellisvuodesta 2014, yhteensä - 146 319 euroa.
Arviointivuoden 2016 valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta yhteensä + 78 388
euroa.

15
Valtionosuudet

2013

2014

2015

2016

Peruspalvelut
Verotuloihin perustuva
Järjestelmämuutosten tasaus
Opetus ja kulttuuri

16 091 412
4 783 968

16 049 423
5 166 911

16 001 100
5 053 512

16 501 705
4 625 908

155 508

155 508

0

0

- 624 387

- 647 975

- 477 064

- 471 727

Valtionosuudet
yhteensä

20 406 501

20 723 867

20 577 548

20 655 886

Kumulatiivisen ylijäämän kehittyminen 2011 - 2015 ja suunnitelmavuodet 2016 – 2018
Juuan kunnan tilikauden tulokset 2011 – 2016, talousarvio 2017 ja taloussuunnitelmavuodet 2018 ja 2019 ovat seuraavat:
Tilinpäätös 2011
Tilinpäätös 2012
Tilinpäätös 2013
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätös 2015
Tilinpäätös 2016
TA 2017
TS 2018
TS 2019

+
+
+
+
+
+

774 846
1 411 925
153 371
1 214 340
3 960 109
24 061
24 723
24 723
24 723

Lautakunta katsoo, että talousarviovuotta seuraavien kahden suunnitelmavuoden laatimisessa tulee kiinnittää enemmän huomiota menojen ja tulojen suunnitelmallisuuteen.
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
Ylijäämä 31.12.2016

……………………... 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 €)
…………………….. 10,1 miljoonaa euroa (10 106 507 €)

Mikäli vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään Juuan kunnanvaltuustossa keväällä 2017
pidettävässä valtuuston kokouksessa kunnanhallituksen esittämässä muodossa, kumulatiivinen ylijäämä nousee 10 130 568 euroon.
Mikäli talousvuoden 2017 ja suunnitelmavuosien 2018 ja 2019 talous toteutuu vuoden 2016 joulukuussa tehdyn taloussuunnitelman mukaisesti, vuoden 2019 tilinpäätöksessä, sen vahvistamisen jälkeen, Juuan kunnan kumulatiivinen ylijäämä nousee
10 180 014 euroon.
Tarkastuslautakunta toteaa, että edellä mainittujen tunnuslukujen valossa Juuan
kunta ei nykyisellä suunnitelmakaudella joudu kuntalain 118 - 119 §:n edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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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.
Tarkastuslautakunta toteaa, että valtakunnallisten ja maakunnallisten (maakuntauudistus ja Siun sote) uudistusten onnistunut läpivienti vaatii kuntatasolle erittäin tarkkaa muutos- ja talousseurantaa niin, että kunnan toimintojen rahoitus ja talouden ennustettavuus säilyy mahdollisimman luotettavalla pohjalla.

5. KUNNANHALLITUS
Työllisyys
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Karjalassa vuoden 2016
päättyessä maan korkein, 18 %. Koko maassa työttömien osuus oli samaan aikaan
13,6 %. Työttömien työntekijöiden määrä väheni maakunnassamme edellisvuodesta
309 henkilöllä eli 2,3 %. Pohjois-Karjalan tilannetta seutukunnittain tarkasteltuna työttömien määrä väheni kaikilla seutukunnilla. Keski-Karjalassa vähennys oli 12,1 %,
Pielisen-Karjalan seudulla 5,8 % ja Joensuun seudulla 0,1 %. Vuoden 2015 - 2016
vertailussa 20 - 24-vuotiaiden ikäryhmissä työttömien määrä väheni Pohjois-Karjalassa 197 henkilöllä (13 %).
Juuan työttömien työnhakijoiden määrässä tapahtuneet muutokset 2016 (suluissa
2015).
Joulukuun lopussa 2016 Juuan ammatissa toimiva työvoima oli 2030 henkeä (2044),
joista työttömiä 400 (391). Heistä miehiä 260 (265) ja naisia 140 (126). Alle 20-vuotiaita työttöminä oli 18 (5) ja alle 25-vuotiaita 45 (21). Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 224 (237). Pitkäaikaistyöttömiä oli 104 (102). Vammaisia tai pitkäaikaissairaita hakijoissa oli 54 (55). Avoimia työpaikkoja vuoden 2016 päättyessä oli 14 (10).
Tarkastuslautakunta toteaa, että alle 20-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä
on Juuassa vuoden 2016 aikana yli kolminkertaistunut ja samaan aikaan alle 25-vuotiaiden työttömien osuus on yli kaksinkertaistunut. Suunta poikkeaa merkittävässä
määrin maakuntamme ja seutukuntiemme vastaavan ikäluokan yleisestä työllisyyden
kehityksestä. Juuan osalta tapahtuneeseen muutokseen vaikuttaneet tekijät tulisi viivytyksettä selvittää ja ryhtyä selvitysten antamiin välittömiin toimenpiteisiin kehityksen
suunnan muuttamiseksi.
Vuoden 2016 aikana työllisyys parani Pielisen Karjalassa Juukaa lukuun ottamatta,
jossa työttömyysaste nousi edellisvuodesta 3,1 %
Kunta

31.12.2016 31.12.2015 muutos%

Nurmes
Juuka
Valtimo
Rautavaara

18,2
19,7
16,3
18,1

19,3
19,1
17,2
18,4

- 5,7
+ 3,1
- 5,2
- 1,6

(Lähde: Ely-keskus: Pohjois-Karjala / työllisyyskatsaus joulukuu 2016 ja joulukuu
2015)
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Vuolukiviteollisuuden työpaikat vähenivät edelleen vuoden 2016 aikana. Korvaavina
teollisuuden työpaikkojen tarjoajana ovat toimineet teollisuusalueen vahvat yritykset
kuten Turva-Aidat Oy. Kuva: Risto Alanko

Elinkeinopolitiikka
Juuan kunnan ja Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek
Oy:n välinen yhteistyö 2016
Kunnanjohtaja Markus Hirvonen oli 12.4.2017 kutsuttu tarkastuslautakunnan
kokoukseen kuultavaksi Juuan kunnan ja Josek Oy:n välisestä yhteistyöstä vuonna
2016.
Kuultuaan kunnanjohtaja Markus Hirvosen selonteon Juuan kunnan ja Joensuun
Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:n välisestä yhteistyöstä vuonna 2016, lautakunta
toteaa, että Josekiin kuuluvien kuntien kunnanjohtajat kokoontuvat kuukausittain keskustelemaan yhtiön toiminnan tuloksista ja erityisesti yhtiön kehittämiseen liittyvistä
kysymyksistä.
Erityisesti keskusteluissa keskitytään tulosmittareiden muuttamiseen niin, että
toiminnan tulosta pyrittäisiin jatkossa arvioimaan kuntakohtaisina investointien määränä ja työpaikkakehityksenä sekä sukupolvenvaihdososaamisen kautta. Mikäli Josekin
toimintamalli ei nykyisestään muutu, tulee Juuan kunnassa ottaa harkintaan Josek
Oy:stä eroaminen ja elinkeinojen kehittäminen oman täsmämallin mukaisesti.
Juuan kunta panosti vuonna 2016 Josek-yhteistyöhön 124 542,20 euroa eli 25,22
euroa/asukas. Vuonna 2016 juukalaisia asiakkaita Josek Oy:llä oli 61. Asiakasmäärä
oli huipussaan 2013, jolloin se oli 110. Vuoden 2016 aikana yritysten nettokasvu oli
12 yritystä (19 uutta, 7 lakannutta).
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Juuka-Josek –yhteistyö
Tilastot vuosilta 2013 – 2016
Juuka
Asiakkaat
Tapahtumat
Uudet yritykset
Lakanneet
Erotus

2013

2014

2015

2016

110
255
13
9

89
244
16
8

71
239
15
11

61
153
19
7

4

8

4

12

Tammikuun 2016 lopussa Josek teki alueen yrityksille kyselyn teollisista työpaikoista.
Juuassa oli vuoden 2015 lopussa 441 teollista työpaikkaa ja vuoden 2016 lopussa
430.

Juuka teolliset työpaikat
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Teollisuustyöpaikkojen kehitys 2000-luvulla.

Tutustuminen Turunkankaan teollisuusalueeseen
Tarkastuslautakunta tutustui 4.10.2016 Juuan Turunkankaan teollisuusalueeseen,
jonne on kaavoitettu 12 teollisuustonttia. Tonteista on myyty 7 ja viisi on vapaana.
Vesiliittymän on tähän mennessä ottanut vain 1 tontin omistaja. Jokaisen tontin
kohdalla on liittymävalmius. Kunnalla on myös kaavoitettavaa lisämaata alueen
läheisyydessä teollisuus- ja omakotirakentamista varten.
'
Lautakunta tutustui alueella toimivaan JM-Steelin toimintaan ja Juuan kunnan
yritykselle rakennuttamaan ja vuokraamaan teollisuushalliin. Lautakunta toteaa, että
rakentaminen on tapahtunut pääsääntöisesti urakkatarjouksessa olevien piirustusten
mukaisesti. Hallin rakennusaikana tehtyihin muutoksiin on kuvat ja asiakirjat laadittu
ja käsitelty voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Maaseutuasiat
Joensuun seudun maaseutupalvelut 2016
Maaseutupalveluiden toiminta Juuassa on pääosin ennallaan. Toiminta on Liperin
kunnan hallinnoiman Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alueen
tuottamaa. Henkilöstönä maaseutuasiamies 1 htv ja toimistovirkailija 0,4 htv, jonka
työpanoksen Liperin kunta ostaa Juuan kunnalta.

2016
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Maaseutupalvelut tuottavat Juukaan:
- maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät: tukihallinto ja sen viranomaisneuvonta,
viranomaisen lausuntoasiat, maatalouden varautumisasiat, petoeläinvahinkotehtävät
sekä hukkakauran valvonta- ja viranomaistehtävät,
- seudulliseen maaseutuohjelman tavoitteisiin perustuva maaseudun
kehittämistoiminta, kuten kehittämis- ja investointihanketyö ja -rahoitus,
rahoitusneuvonta sekä asuinmaaseudun kehittämistoiminta,
- muita Juuan kunnan osoittamia tehtäviä, kuten saaristolaistoimikunnan ja Juuan
rengasvesiosuuskunnan sihteerin tehtävät, kunnan maaseutuavustusten käsittely,
kunnan yhdistystoimintayhteistyöhön liittyviä tehtäviä ja muita yleisiä tehtäviä.
Tulevaisuudessa maaseutuelinkeinoviranomaistehtävät siirtyvät maakunnalliseen
palveluntuotantoon 1.9.2019. Lautakunta katsoo, että siirtymävaiheen yhteydessä
tärkeiksi kysymyksiksi nousee, miten toimipisteverkosto laaditaan ja miten
kehittämistehtävien hoito suunnitellaan.
Maakunnallinen valmistelutyö on käynnissä, mutta tällä hetkellä nykytilanteen
mukainen maaseudun kehittämistehtävien hoito maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien sivussa näyttää vaikealta järjestää. Nykyinen järjestelmä on ollut
kustannustehokas, mahdollistanut kuntakohtaisen palvelusisällön ja säilyttänyt
paikallistuntemuksen omaavan kehittäjäverkoston kunnissa, lähellä asiakasta.
Nykyisen mallin jatkaminen kehittämistehtävissä vaatisi erillistä sopimista kunnan ja
maakunnan välillä, ja uudistuksen valmistelijoiden kiinnostus tähän on heikkoa.
Lautakunta ilmaisee huolenaiheena: Jos kehittämistehtäviä ei hoideta
maakunnallisesti osana viljelijätukihallintoa, kuka ne jatkossa hoitaa?
Lautakunta kuuli 7.3.2017 maaseutuasiamies Alina Koposen katsauksen vuoden
2016 maaseutupalvelujen toiminnasta. Toiminta on tapahtunut hyväksytyn toiminta- ja
taloussuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2016 talousarvion alitus oli 9 685 euroa.
Saadun selonteon mukaan kuntaosuus on palautettu Juuan kunnalle.
Tarkastuslautakunta kuuli Alina Koposta maaseutupalvelujen tulevaisuuden
näkymistä. Lautakunta toteaa, että maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien ennakoitu
siirtyminen maakunnalliseen palvelutuotantoon 1.9.2019 sisältää vielä huomattavan
määrän epävarmuustekijöitä. Epävarmuustekijät kohdistuvat kuntien
paikallistuntemuksen, kuntakohtaisen kehittämisverkoston ja kustannustehokkuuden
säilymiseen.
Aktiivi-tukia hakeneita oli Juuassa vuoden 2016 päättyessä 143, jossa vähennystä
edellisvuoteen kolme tilaa. Keskipeltoala maatiloilla oli 31,97 hehtaaria, missä kasvua
1,77 ha/tila. Luomu-tiloja on 15. Lypsykarjatilojen määrä väheni kahdella tilamäärän
ollessa vuoden 2016 lopussa 27. Maidontuotannon kokonaismäärä oli 7,17 miljoonaa
litraa. Vuoden 2017 maidontuotannon arvioidaan laskevan noin 6,5 miljoonaan litraan. Vuoden 2016 aikana Pohjois-Karjalan Ely-keskus ei tehnyt Juuan alueelle maatilainvestointitukipäätöksiä. Sen sijaan maaseudun pienyrityspuolella Juuasta tehtiin
viisi hakemusta, joista myönteisen päätöksen sai kolme. Myönnetyn investointituen
määrä oli yhteensä 22 750 euroa ja perustamistuen määrä 10 000 euroa. Juukalaiset
viljelijät ovat aktiivisesti osallistuneet järjestettyyn koulutukseen. Vuonna 2016 Juuassa järjestettiin mm. tukihakukoulutus ja peruskuivatuksen ojitusinfo. Syksyllä Joensuun maaseutupalvelut osallistui Juuassa Vaara-Karjalan Leaderin järjestämiin viiteen kyläkierrosiltaan Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan aluejärjestön kanssa.
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Leaderistä rahoitettiin Juukaan arviovuonna 15 hanketta. Hankkeille maksettu yhteinen julkinen avustus oli 162 146 euroa.
Lautakunta toteaa, että Joensuun seudun maaseutupalvelujen/Juuassa toteutettu toiminta vuonna 2016 on ollut laaja-alaista ja suunnitelman mukaista.

Juukalaisten maatilojen peltoala oli vuonna 2016 keskimäärin 31,97 hehtaaria. Peltoalan kasvu edellisvuodesta oli 1,77 ha/tila. Kuva: Risto Alanko

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.
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.
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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.
Silta Lumimaahan -loppuraportti 1.9.2015 - 30.09.2016 käsiteltiin
kunnanhallituksessa 26.9.2016 § 221 ja kunnanvaltuustossa 13.10.2016 § 40.
Hankkeen nettokustannukset olivat 78 980 euroa, johon saatiin 43,67 %:n rahoitus
Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton Tulevaisuusrahastosta. Lisäksi Josek Oy osallistui
hankkeeseen 10 000 eurolla. Juuan kunnan osuudeksi hankkessa jäi 34 490 euroa.
Hankkeen kokonaisvaikutteista ja kustannuksista laadittua loppuraporttia
tarkastuslautakunta pitää erinomaisena ja se antaa lautakunnan arvion mukaan
pohjaa ja taustatietoa myös jatkossa paikkakunnalla järjestettäville
elinkeinohankkeille. Talven 2016 - 20127 aikana toteutetun jäärakennusprojektin
jälkeen Eindhovenin tekninen yliopisto ilmoitti, että talvella 2017 he rakentavat
Kiinassa, joskin jäärakentamisen jatkamista Juuassa välivuoden jälkeen ei ole
poissuljettu.
Kesällä 2016 vahvistui, että helmikuussa 2017 jäärakennuspaikalla järjestetään
lumenveiston SM-kilpailut. Kilpailujen päävastuun kantoi yksityinen yrittäjä.

Henkilöstöpolitiikka
Kunnan henkilöstöraporttiin on kerätty keskeisiä tietoja kunnan henkilöstöstä vuodelta
2016. Henkilöstöraportissa on tietoja mm. henkilöstön määrästä, ikäjakaumasta,
sairauspoissaoloista ja työnantajan toimenpiteistä työhyvinvoinnin tukemisessa.
Henkilöstöraportin tarkoituksena on antaa tietoa organisaation henkilöstön
voimavaroista, niissä tapahtuneista muutoksista. Raportin avulla voidaan arvioida
niitä muutos- ja kehityssuuntia, joilla voidaan edesauttaa henkilöstön työkykyä ja
työssä jatkamista pitkäjänteisesti.
Tarkastuslautakunta kuuli 7.4.2017 hallintojohtaja Aki Jäppisen selonteon vuoden
2016 henkilöstöraportista.
Vuoden 2016 aikana kunnan vakinaisessa palvelusuhteessa oli yhteensä 338 työntekijää. Vuoden 2017 alusta lukien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueen koko
henkilökunta (170) siirtyi Siun soten palvelukseen. Määräaikaista henkilökuntaa
Juuan kunnassa oli vuoden aikana keskimäärin 105 henkilöä, joista yli puolet (60) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueella.
Henkilöstöstä 50 - 59 vuotiaita oli kertomusvuonna 40 % ja yli 60 vuotiaita 18 prosenttia. Alle 29 vuotiaita työntekijöitä oli vain 6 %. Henkilökunta on ollut naisvaltaista,
sillä heidän osuutensa työntekijöistä oli peräti 86,1 %.
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Kunnan henkilöstömenot ovat kehittyneet valtuustokaudella seuraavasti - eli vuoden
2016 menot putosivat edellisvuodesta 216 562 €.
Henkilöstömenot €
2013

2014

2015

2016

17 206 228

18 038 258

18 627 746

18 411 184

Henkilökunnan sairauspoissaoloissa on tapahtunut koko valtuustokauden ajan
hienoista nousua. Vuonna 2015 koko kunnan henkilöstön sairauspoissaolot olivat
7281 pv ja vuonna 2016 yhteensä 7540 pv eli sairauspoissaolot kasvoivat noin 3 %.
Eniten sairauslomat kuuluivat kategoriaan 8 - 29 päivää.
Sairastavuuden lisääntymisestä johtuen Kelan työnantajalle maksamat sairauspäivärahat ovat edelleen kasvussa ja ovat kehittyneet seuraavasti: Vuonna 2013 yhteensä
195 048 €, 2014 yhteensä 173 113 euroa, 2015 yhteensä 228 986 euroa ja 2016 yhteensä 258 315 euroa.
Työterveydenhuollon kustannukset vuodelta 2016 olivat noin 217 000 euroa, jotka
kasvoivat edellisvuodesta (201 000 €) noin viisi prosenttia. Työnantaja saa Kelalta
korvausta työntekijöiden työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista.
Tarkastuslautakunta toteaa, että henkilöstön sairastavuuden lisääntymiseen tulee
kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävien toimintojen sekä sairaanhoidon ja työterveyteen liittyvien Kelan korvaukset tulee hyödynnettyä tehokkaasti.
Henkilöstön koulutukseen Juuan kunta käytti vuonna 2016 noin 50 000 euroa. Koulutuspäiviä oli yhteensä noin 350, joista soten lakisääteistä täydennyskoulutusta noin
puolet. Työntekijää kohden koulutukseen käytettiin arviointivuoden aikana noin 147
euroa / työntekijä (338 vakituista työntekijää). Henkilöstöraportissa ei tuoda esiin, paljonko kunta käytti vuoden 2016 aikana koulutusmäärärahaa sijaisten ja tilapäisen
henkilökunnan koulutukseen, joka menoerä sisältyy osana koulutuksen kokonaismenoihin.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunnan henkilöstön koulutusmäärärahan riittävyys tulee ottaa kokonaisvaltaisen tarkastelun kohteeksi.
Vuoden 2016 lopussa Juuan kunnan työntekijöistä 26 työntekijää oli osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Juuan kunnan varhaiseläkkeistä maksamat Varhe-maksut olivat
vuonna 2014 yhteensä 166 825 euroa ja ne saatiin laskemaan jo 142 354 euroon
vuonna 2015. Vuoden 2016 Varhe-maksujen määrä kääntyi jälleen nousuun ja oli 154
853 euroa.
Tarkastuslautakunta toteaa, että työnantaja voi pyrkiä pienentämään varhaiseläkkeistä aiheutuvia maksuja, kun työntekijän työkyvyn menetyksen uhkaan kiinnitetään
huomiota hyvissä ajoin. Kunnan Tyky-toiminnan tarkastuslautakunta arvioi kehittyneen vuoden 2016 ja vuoden 2017 alun aikana myönteiseen suuntaan.

Juuan kunnan henkilökunnan merkkipäiväohje
Juuan kunnanhallitus on hyväksynyt henkilökunnan merkkipäiväohjeen 8.10.2012 §
243 ja kunnanjohtaja on 13.4.2015 tekemällään päätöksellä täsmentänyt ohjetta.
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Päätöksen mukaan merkkipäiväohjeen soveltaminen tapahtuu seuraavasti:
Työnantaja muistaa työntekijää, jolla on vuonna 2015 ja sen jälkeen täyttynyt Juuan
kunnan palveluksessa pyöreitä vuosia (10 v., 20 v. ja 30 v.) kunnanjohtajan keväällä
2015 tekemän täsmennyksen mukaisen suuruisilla lahjakorteilla.
Kunnanhallituksen ohje sitoo soveltamista eli koska siinä ei mainita muita (25 v. ja 40
v.) muistamisia, niin niitä ei tällöin voida muistaa. Ennen vuotta 2015 täyttyneitä
pyöreitä vuosia ei muisteta takautuvasti.
Kuntaliiton ansiomerkit haetaan henkilön siirtyessä eläkkeelle.
Palvelualueet huolehtivat muistamisesta ja ansiomerkkien sekä lahjakorttien
hankkimisesta itse sekä maksavat em. hankinnat omasta talousarviostaan.
Lautakunta totesi 31.10.2016 § 81, että Juuan kunnan henkilökunnan
merkkipäiväohje ei noudata Suomen Kuntaliiton voimassa olevaa kunnia- ja
ansiomerkkien sääntöohjetta. Lisäksi lautakunta totesi, että nykyisessä
merkkipäiväohjeessa ei huomioida henkilön 40 vuoden palvelua. Lautakunta esitti
kunnanhallitukselle, että Juuan kunnan henkilökunnan merkkipäiväohje
ajantasaistetaan Suomen Kuntaliiton kunnia- ja ansiomerkkien säännön mukaiseksi
mahdollisimman pian.
Henkilöstön työn arvostaminen on yksi avaintekijöistä kunnan onnistuneessa
henkilöstöpolitiikassa. Asian tärkeän merkityksen ymmärtäen tarkastuslautakunta on
kokouksessaan 31.10.2016 § 81 kiirehtinyt kunnanhallitusta asian kuntoon
saattamiseksi Juuan kunnassa. Valtuustokauden viimeistä arviointikertomusta
jätteäessään Juuan kunnanvaltuustolle tarkastuslautakunta haluaa vielä kerran
nostaa ja kiirehtiä hoitamattoman ja osin sääntöohjeen vastaisen menettelyn
kunnanhallituksen ja tarvittaessa edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja kuntoon
saatettavaksi.

6. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUALUE
Kuulemiset
Katsaus 31.10.2016
Lautakunta kuuli sosiaali- ja terveysjohtaja Kaisa Tanskasta sosiaali- ja
terveyslautakunnan talouden toteutumisesta tasossa 1 - 9/2016 sekä vuoden 2016
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.
Lautakunta toteaa talouden kehittyneen 2,9 % valtuuston asettamaa
taloussuunnitelmaa paremmin. Hallinnonalan tuotot ovat 2,3 % tavoitetta jäljessä.
Sen sijaan toimintakuluissa on saavutettu samanaikaisesti 3 %:n säästö. Erityistä
huomiota lautakunta kiinnitti henkilöstökuluissa saavutettuun 1,3 %:n säästöön. Myös
palvelujen ostoissa säästöt tarkastelujaksolla olivat 2,9 %.
Lautakunta toteaa, että saavutetuista talousarviosäästöistä huolimatta sosiaali- ja
terveydenhuollon hallinnoalalla ei ole tehty palvelujen leikkauksia vaan toiminnat on
toteutettu valtuuston hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Tällä hetkellä
suurinpia loppu vuoden talousarvioriskejä ovat erikoissairaanhoitomenot sekä
mielenterveyden hoitoon liittyvät menot. Myös hammashuollon osalta lautakunta
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katsoo syntyvän pientä riskiä, koska toisen hammaslääkärin vakanssi on vain tietyin
välein täytettynä. Lääkäritilanteen lautakunta katsoi olevan tällä hetkellä hallinnassa.
Kuntouttavan työtoiminnan toiminta on lautakunnan mielestä ollut tuloksekasta.
Tarkastuslautakunta katsoo, että tällä hetkellä työmarkkinoille sijoittuville henkilöille
tulisi hakea myös muita tulevaisuusratkaisuja.
Siun Soten valmistelujen osalta lautakunta toteaa, että kunnan nykyisellään voimassa
olevat sopimustarkastukset on tehty keskitetysti Siun Soten valmistelujen yhteydessä.
Lautakuntaa informoitiin siitä, että vuoden 2017 alussa tehtävä Siun Sote-uudistus on
tavoite viedä läpi niin, että palvelutuottajan vaihdos ei näkyisi kuntalaisten palvelujen
tuotannossa. Lisäksi lautakunta sai informaatiota siitä, että nykyinen Juuan kunnan
sote-henkilöstö pysyy sosiaalijohtajan tehtävää lukuunottamatta muuttumattomana.

Poikolan piha-alueelle rakennettiin myös varttuneille tarkoitettu ulkokuntosali, jota testaamassa lautakunnan varapuheenjohtaja Onni Kirjavainen. Käyttöä lautakunnan jäsenille opasti vs. liikunta- ja vapaa-ajanohjaaja Pirjo Sistonen.

Sosiaali- ja terveystoimen talouden ja toiminnan toteutuminen
2016
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 2016 toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet on hyväksytty kuntalain mukaisesti talousarviossa ja -suunnitelmassa.
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Tarkastuslautakunta kuuli 12.4.2017 kunnanjohtaja Markus Hirvosta ja sosiaali- ja
terveyslautakunnan puheenjohtaja Kari Perälää sosiaali- ja terveyslautakunnan
talouden ja toiminnan kehittymisestä vuonna 2016. Lisäksi kuultiin katsaus Siun
soteen siirtymiseen liittyvistä kysymyksistä.
Tarkastuslautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen hallinnon vastuualueella
taloutta ja hallintopalveluita on kaikilta osin järjestetty onnistuneesti vastaamaan Siun
Soten toimintaympäristöä.
Palvelualueen tiedon hallinnon kehittämistoimia on tehty tavoiteasettelun mukaisesti
potilastiedon arkiston käyttöä laajentamalla, eResepti-lakimuutosten 2.vaiheen
edellyttämät toimenpiteet on tehty ennen 1.1.2017, vanhojen potilastietojärjestelmien
tietojen siirtäminen alueelliseen potilastiedon arkistoon on aloitettu, Medinetomaterveyspalveluissa olevien lomakkeiden käyttöönottoa on laajennettu sekä
ajanvaraustoimintoja ollaan kehittämässä maakunnallisesti. Hallinnonalan hallinnon
kustannuksissa (76 e/as) saavutettiin talousarvioon (77 e/as) ja vuoden 2015
tilinpäätökseen (78 e/as) verrattuna hienoista säästöä .
Perusterveydenhuollossa on tavoitesuunnitelman mukaisesti käynnistetty
fysioterapeutin akuuttivastaanottotoiminta. Terveys- ja hoitosuunnitelmien laadinta
potilaille on aloitettu vaiheittain. Tehostetussa kotisairaanhoidossa toimintamallia on
kehitetty niin, että sen käyttöönotto on osin jo meneillään ja osin tullaan
käynnistämään vuoden 2017 aikana Siun Soten yhteydessä. Tunnuslukujen mukaan
merkittävimpiä muutoksia perusterveydenhuollon osalta tapahtui seuraavissa
seurantaryhmissä:

Ryhmä
Käynnit lääkäreillä
Yhteispäivystyskäynnit
Kouluterveydenhuoltok.
Hammashuoltokäynnit
Vuodeosaston hoitopv:t

TP2013

TP2014

TP2015

TP2016

7 437
600
1 755

11 200
775
1 650

7 706
451
1 703

7 557
496
1 320

7 246
9 900

4 294
6 730

7 255
4 794

2 966
3 947

Erikoissairaanhoidossa tarvittavia hoitoja ei rajoitettu taloudellisilla perusteilla.
Menokehitystä pyrittiin hallitsemaan kunnan oman palvelutuotannon keinoin.
Potilasjonoja ei vuoden aikana syntynyt. Arvioitu vuoden 2016 erikoishoidon
kävijämäärä (7 500) ylittyi huomattavasti (7 954) käyntiä, mikä johti myös
merkittävään talousarvioylitykseen (ylitys 654 000 euroa), jonka vaikutus näkyy
merkittävänä tekijänä koko sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan
talousarvioylitykseen.
Sosiaalipalvelujen hallinnonalan yhtenä toiminnallisena tavoitteena olleessa
sosiaalityön toiminnan turvaamisessa ja vakiinnuttamisessa onnistuttiin. Onnistuneen
rekrytoinnin jälkeen Siun Soteen siirryttiin vakiintuneessa
sosiaalityöntekijätilanteessa.
Tavoite vanhusten avohoidon kehittämisestä osoittautui vuoden 2016 aikana
haasteelliseksi. Kotihoitoa ja ennakoivaa toimintaa jossain määrin vahvistettiin ja
fysioterapian resurssin ohjaamista vanhusten kotiin lisättiin Myös Ellinkulmassa
tuotettavaa matalan kynnyksen vastaanottotoimintaa ja ennakoivaa työtä on pystytty
tehostamaan.
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Asumispalveluyksiköiden toiminnan toimintaa on tehostettu olemassa olevien tilojen
osalta Palvelukeskus Kotikalliossa ja alkaneet muutostyöt jatkuvat vuosille 2017 2018. Toiminnassa on huomioitu myös Siun soten linjaukset. Kaikki Juuan kunnan
sote käytössä ollut irtain (taide-esineitä lukuun ottamatta) on luovutettu korvauksetta
Siun sotelle ja kaikki sote-käytössä olleet kiinteistöt on vuokrattu Siun soten käyttöön.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunnan omistamien sote-kiinteistöjen käyttö
on vuokraamisen kautta turvattu tuleviksi neljäksi vuodeksi eli tulevaan
maakuntauudistukseen saakka.
Tunnuslukujen mukaan merkittävimpiä muutoksia sosiaalipalvelujen tuotannon osalta
olivat:

Ryhmä

TP2013

Lastensuojelu
€/as.
Päihdehuolto
€/as.

98

TP2014
85

11

9,80

TP2015

TP2016

111

70

50

10

Toimeentuolturvan tavoiteasettelu vuodelle 2016 keskittyi nuorten syrjäytymisen
ehkäisyyn ja kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseen.
Arviointivuoden aikana pitkäaikaistyöttömien palveluita kehitettiin mm. valmistelemalla
seinättömän työpajatoiminnan käynnistämistä. Lisäksi kehitystyön alla on ollut
kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asemoiminen Siun soten
kanssa tehtävää yhteistyötä varten. Toimeentulotukea saavien talouksien määrä on
viime vuosina ollut tasaista, ollen keskimäärin 300 taloutta. Kunnan toimeentulotuen
määrä vuonna 2016 oli 114 euroa/as., kun se arvioitiin talousarviossa olevan 177/as.
Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajia oli vuonna 2016 yhteensä 80, jossa laskua
edellisvuoteen 21 tuensaajaa.

Työmarkkinatuen
kuntaosuusmaksut €

TP2013

TP2014

TP2015

TP2016

312 167,10

348 366,35

488 828,48

370 263,42

Sosiaali ja terveydenhuollon vastuualueen vuoden 2016 nettomenot olivat 25 027 879
euroa ja talousarvioylitys oli 143 526 euroa.
Lautakunta toteaa, että sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 toiminta on
toteutunut 143 526 €:n talousarvioylitystä lukuun ottamatta valtuuston hyväksymän
talous- ja toimintasuunnitelman mukaisesti.
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Juuan sote-käytössä olleet kaikki kiinteistöt on vuokrattu lähivuosiksi Siun-sotelle.
Myös kaikki irtain, taide-esineitä lukuun ottamatta, vaihtoi omistajaa korvauksetta.
Kuva: Risto Alanko

7. SIVISTYSTOIMEN PALVELUALUE
Kuulemiset
Kokonaiskatsaus 4.10.2016
Tarkastuslautakunta kuuli 4.10.2016 sivistysjohtaja Marja Konosen ja puheenjohtaja
Jarmo Tolvasen selonteon ja totesi sivistyslautakunnan talousarviokehityksen
valtuuston päätöksen mukaiseksi. Myöskään merkittäviä ylityksiä vuoden 2016
loppupuolella ei ollut näkyvissä.
Sivistyslautakunnan alaisuuteen kuuluvat kehittämissuunnitelmat vuodelle 2016 olivat
kauttaaltaan toteutuksen alaisina.
Siun soten alaisuuteen siirtyvien ruoka- ja puhtauspalvelujen hinnoittelun taso on
sote-alueen kuntien keskitasossa, joten siirtymä Siun soten alaisuuteen ei tuo suuria
puhtaus- ja ruokapalvelujen riskejä hinnoittelussa.
Lautakunta toteaa, että sivukylien koululaisille tarjotaan vähintään kerran
kuukaudessa mahdollisuus tehdä matka pääkirjastoon ja hyödyntämään mm. uuden
lähiliikuntapaikan liikuntamahdollisuuksia. Vanhan liikuntasalin osalta todettiin, että
sen käyttöaste on vuonna 2015 tehdyn remontin jälkeen kasvanut ja näin ollen
remontti on tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan perusteltu.
Lautakunta toteaa, että kunnanjohtajan ja sivistyslautakunnan kunnanhallituksen
edustajien aktiivinen läsnäolo lautakunnan kokouksissa on tehostanut
vuorovaikutusta ja päätöksentekoa. Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen
mukaan sivistyslautakunnan työilmapiiri on kehittynyt parempaan suuntaan.
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Tarkastuslautakunta katsoo, että sivistyslautakunnan tulisi enemmän jalkautua
pelkistä kokouksista tutustumaan varsinaisiin lautakunnan alaisiin toimipisteisiin.
Lautakunta korostaa, että sivistyslautakunnan tulisi huomioida kolmannen sektorin
mukanaolo itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuoden ohjelman suunnittelussa ja
toteutuksessa.

Juuan kunnan uusi ulkoliikuntapaikka
Tarkastuslautakunta tutustui 4.10.2016 liikunta- ja vapaa-ajanohjaaja Pirjo Sistosen
opastuksella uuteen ulkoliikuntapaikkaan.
Lautakunta toteaa, että Juuan kunnan koulukeskuksen lähiliikuntapaikan
rakennustyöt valmistuivat 13.8.2016 pidettyihin avajaisiin. Hanke oli tuolloin muutamia
laiteasennuksia vaille valmis. Kohteen rakennustyöt toteutettiin Juuan kunnan omana
työnä niiltä osin, kuin se oli mahdollista.
Lautakunta tutustui lähiliikuntapaikkaan liikunta- ja vapaa-ajan ohjaaja Pirjo Sistosen
opastuksella. Lautakunta toteaa kokonaissuunnittelun olleen puutteellisesti laadittu.
Muun muassa kustannusarviossa ei ollut määritelty tekonurmen rakentamisen
osuutta. Puuttuvat maanrakennus-, valaistus- ja päällystyöt huomioiden kohteen
talousarvio oli noin 150 000 euroa alimitoitettu.
Vastaanottotarkastuksessa kohteiden todettiin täyttävän käyttötarkoitus huomioiden
varsin vaativat turvallisuustekijät. Liikunta-alueen kuntalaisten alueiden oma käyttö
tapahtuu käyttäjien omalla vastuulla. Lautakunta toteaa, että liikunta-alueelle asennetaan omaa vastuuta osoittavat kyltit. Liikunta-alueet ovat valvontakameroiden
valvomia, joskin kameroiden määrää tulisi lautakunnan mielestä lisätä. Lisäksi
esikoulun piha-alue kaipaa pinta-alueen kunnostusta ja rakenteellista viimeistelyä.
Lautakunta katsoo, että vastaava liikunnan opettajan, oppilaiden, kuntalaisten,
opettajien sekä seurojen kuuleminen on toteutettu asianmukaisesti. Lähiliikuntapaikan
laajennusmahdollisuudet on huomioitu ns. seniorikentän osalta.
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Poikolan koulun piha-alue koki vuoden 2016 aikana suuren muutoksen, kun alueelle
rakennettiin lapsille ja nuorille tarkoitettu liikuntapuisto. Simpauttajan liikuntapuistoksi
nimetty investointi sai valtakunnallisen Vuoden liikuntapaikka –palkinnon.
Kuva: Risto Alanko

Sivistyslautakunnan vuoden 2016 taloudellisten ja toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen
Tarkastuslautakunta kuuli 7.3.2017 sivistysjohtaja Marja Konosen ja
sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Tolvasen yhteenveto vuodesta 2016.
Lautakunta toteaa, että sivistyslautakunnan vuoden 2016 toiminta ja talous on
toteutunut valtuuston hyväksymien suunnitelmien mukaisesti.
Sivistyslautakunta suoritti 20. syyskuuta 2016 kouluverkkolaskennan. Laskennan tuloksen perusteella kunnanhallitus teki lautakunnan esityksestä päätöksen, ettei kouluverkkoon tehdä muutoksia syksyllä 2017. Perhepäivähoidossa ja päiväkodeissa on
tarjottu päivähoitoa, lukio on jatkanut toimintaansa omassa lukiossa. Kirjastossa yhteistyötä Joensuun seutukirjaston ja muiden maakunnan kirjastojen kanssa on tiivistetty. Kansalaisopiston kurssitarjontaa on jatkettu. Kulttuuripalveluja on hoidettu kirjastossa ja nuoriso- ja vapaa-aikapalveluissa etsivää nuorisotyötä on jatkettu. Puhtaus- ja ruokapalveluja on tuotettu kuntaorganisaatiolle ja valmistauduttu tuottamaan
palveluja myös Siun sotelle 1.1.2017 alkaen.
Saadun selonteon perusteella tarkastuslautakunta toteaa, ettei sivistystoimen osalla
ole vuoden 2016 aikana merkittäviä toiminnallisia muutoksia eikä tilinpäätösennusteen mukaan lautakunnan talouskehityksessä ole nähtävissä merkittäviä määrärahaylityksiä.
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Kuljetuspalvelut
Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2016 aikana oppilaskuljetuspalvelussa oli
noin puolet kaikista Juuan koululaisista eli keväällä kuljetusten piirissä oli 218 oppilasta ja syyslukukaudella 232 oppilasta. Marraskuussa 2016 kunta jatkoi kuljetussopimuksia optiovuodella lukuvuodeksi 2017 - 2018.
Tarkastuslautakunta toteaa, että elokuun alusta 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman muutosten myötä oppilaskuljetuksien aikataulutusta on pystytty keskittämään
ja sitä kautta kuljetuksia tiivistämään. Kehitystoimenpiteiden katsotaan tuovan kunnalle kuljetuskustannussäästöjä. Myös kimppakyytien osalta optiomahdollisuutta on
käytetty ja mahdollistettu samalla kustannussäästöjen syntyminen. Kunnan tarjoamien kuljetuspalvelujen toimivuus ja kustannustaso on vuoden 2018 päättymiseen
saakka hyvin sivistystoimen hallinnassa.

Puhtaus- ja ruokapalvelut
Sivistystoimen puhtaus- ja ruokapalveluja tuottaa oma yksikkö. Palveluja tuotetaan
pääasiassa kunnalle ja eri organisaatioille niiden toimipisteisiin vuoden 2016 aikana
käyttöön otetuilla palvelusopimuksilla. Vuoden 2017 alusta ruokapalvelut tuotetaan
sopimuspohjaisesti myös Siun soten ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen Juuassa
toimivalle henkilökunnalle.
Vuoden 2016 aikana tuotettujen ruoka- ja siivouspalvelujen hinta oli muuta Siun soten
hintatasoa korkeampi, joten hintatasoa jouduttiin hieman alentamaan. Puhtaus- ja
ruokapalveluiden vuoden 2016 kulut olivat yhteensä 2 269 609 euroa, jossa talousarvioylitystä 0,1 %. Tulojen alittaessa talousarvion 4 %:lla nettomenoksi muodostui - 24
398 euroa
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunnan sivistystoimen tuottamien puhtaus- ja
ruokapalvelujen hinnoittelu on kauttaaltaan saatettu ajan tasalle ja, että tuotettavien
palvelujen palvelukuvaukset ja -sopimukset on päivitetty.

Varhaiskasvatus
Juuan kunnan päivähoitopalveluja on kehitetty palvelualueen sisällä yhteistyössä muiden kasvatussektoreiden sekä sosiaalitoimen kanssa. Päiväperhehoito on säilynyt yhtenä päivähoitomuotona. Varhaiskasvatuksen nettomenot vuonna 2016 olivat
1 386 678 euroa jossa talousarviosäästöä 8,4 %
Lautakunta toteaa, että Päiväkoti Puuhelmen toiminta on vakiintunut ja ryhmämuotoiset varhaispalvelukasvatuspalvelut ovat keskittyneet suunnitelmallisesti Puu-Juuan
alueelle. Tämä on mahdollistanut yhteistyön ja henkilöstön yhteiskäytön, joka on arviovuoden 2016 aikana lisääntynyt. Lasten päivähoito-oikeutta ei ole rajattu. Päivähoidossa olevien lasten määrä oli arviovuonna keskimäärin 90 lasta, jossa ei edellisvuoteen verrattuna ole merkittävää muutosta.
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Lasten päiväkerhon toiminta on ollut monipuolista ja ulottunut myös Puuhelmen ulkopuolelle. Kuvassa päiväkerholaiset esiintyvät opettajansa Petri Kuivalaisen johdolla
Kotikalliossa järjestetyssä veteraanijuhlassa. Kuva: Risto Alanko

Perusopetus
Perusopetuksessa on toiminut Vihtasuon, Nunnanlahden ja Ahmovaaran kyläkoulut
sekä Poikolan yhtenäiskoulu. Syksyllä 2016 peruskoulujen vuosiluokat E - 6 ottivat
käyttöön pitkään valmisteilla olleen uuden opetussuunnitelman. Uuden suunnitelman
omaksuminen tapahtuu vähitellen lukuvuoden 2016 - 2017 aikana. Opettajat ovat
saaneet uuteen opetussuunnitelmaan liittyvää koulutusta. Kansainvälisyyshanketoimintaa toteutettiin hollantilaisen koulun kanssa yhteisissä opetushankkeissa. Koululaisten iltapäivätoiminta toteutui kahdessa ryhmässä. Poikolan koulun piha-alueen liikuntapaikka valmistui kesällä 2016. Perusopetuksen nettokustannukset olivat
4 781 822 euroa eli talousarviosäästö 6,2 prosenttia.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunnan sivistystoimi on paneutunut hyvin uuden opetussuunnitelman sisäänajoon käynnistämällä ensimmäisen toteutusasteen jo
syksyllä 2016. Valtakunnallinen opetustoiminnan uudelleen suunnittelu alkoi Juuassa
jo hyvissä ajoin ja uudistaminen tapahtuu portaittain niin, että kolmen vuoden jälkeen
kaikki perusopetuksessa mukana olevat oppilaat hyödyntävät täysimääräisesti uutta
opetussuunnitelmaa.
Lautakunnan mielestä on hyvä, että Poikolan koulussa toteutetaan edelleen kansainvälisyyshanketoimintaa yhteisissä oppilashankkeissa, joissa oppilasryhmien vierailuja
ja muuta yhteistoimintaa järjestetään koulujen kesken. Hyvänä tarkastuslautakunta
pitää myös sitä, että koululaisten iltapäivätoiminta näyttää koulutoiminnassa vakiintuneen ja on näin osoittanut tarpeellisuutensa.
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Oppilasennustetaulukko 20.9.2016 (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

22
0
33
42
199
296
136
432
49

24
0
33
44
189
290
135
425
42

20
0
27
40
166
253
151
404
52

Yhteensä

596

553

532

501

481

467

456

Syksyn 2016 oppilasennustetaulukon mukaan valtuustokaudella 2013 - 2016 perusopetuksen oppilasmäärä laski 43 oppilaalla ja oppilasmäärän voidaan arvioida laskevan suunnittelukaudella 2015 - 2016 lukuvuoden 2018 - 2019 loppuun mennessä 32
oppilaalla. Lukion oppilasmuutos valtuustokaudella 2013 -2016 oli - 29 opiskelijaa.

Lukiokoulutus
Juuan lukio on tehostanut ja tiivistänyt vuoden 2016 aikana yhteistoimintaa maakunnan eri lukioiden kanssa. Lukiokolmikon Juuka-Polvijärvi-Outokumpu kanssa on laadittu lukion uusi opetussuunnitelma. Lukiokolmikon yhteisiä kurssikokonaisuuksia,
vaihdellen kurssinjärjestäjävastuuta lukioittain, on toteutettu useissa oppiaineryhmissä. Lukion kielitarjonta on pidetty monipuolisena ja yhteistyötä on Juuan kirjaston
kanssa edelleen ylläpidetty ja kehitetty.
Juuan lukion oppilasmäärä on viime aikoina ollut keskimäärin 56 oppilasta / vuosi.
Oppilasmäärässä on pienoista laskua. Suunnitelmat sähköisten ylioppilaskirjoitusten
toteuttamiseen valmistuivat vuoden 2016 alkupuolella ja ensimmäiset sähköiset kirjoitukset toteutettiin Juuan lukiossa ennakkosuunnitelman mukaisesti syksyllä 2016. Arviovuonna 2016 Juuan lukiosta kirjoitti yhteensä 27 ylioppilasta, keväällä 24 ja syksyllä kolme. Lukion nettokustannukset olivat 741 764 euroa eli talousarviosäästöä
syntyi 8,5 %
Tarkastuslautakunta katsoo, että Juuan lukion opetussuunnitelmaa on kertomusvuoden aikana uusittu ja kehitetty ja, että tekninen valmius sähköisten ylioppilaskirjoitusten läpiviemiseksi ja sähköisten kokeiden järjestämiseksi on valmiustilassa. Arviovuonna toteutetulla Juuka-Polvijärvi-Outokumpu -lukioyhteistyöllä ja sen yhteistoiminnan kehittämisellä pystytään jatkossa turvaamaan kustannustehokas ja monipuolinen
lukion kurssivalikoima myös pienille opiskelijamäärille.
Juuan lukion, kirjaston ja kansalaisopiston välistä yhteistoimintaa tulee jatkossakin
ylläpitää ja kehittää. Samalla tulee pohtia Juuan lukion opetussuunnitelman kehittämistä erikoislukion arvomaailman mukaisesti. Näillä toimenpiteillä on tavoiteltava mielenkiintoista opetusohjelman sisältöä ja houkuttelevaa lukioympäristöä tulevan oppilasmäärän turvaamiseksi.

Kirjasto- ja tietopalvelut
Kirjaston tavoite oli siirtyä kertomusvuoden aikana osaksi Vaara-kirjastoa ja toimia
yhteistyössä koulujen kanssa. Kirjaston aineiston kokoelmataso pyritään säilyttämään

33
ja aineistoa pyritään uudistamaan. Lisäksi tavoitteena oli edistää kirjallisuuden ja taiteen harrastusta sekä tukea opiskelua ja tiedonhankintaa. Kirjasto- ja tietopalvelujen
nettomenot olivat vuonna 2016 yhtensä 284 218 euroa, jossa talousarvioalitusta 5,4
%.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunnankirjaston toiminnan aloittaminen osana
Vaara-kirjastoja toteutui tavoitteen mukaisesti. Kaukolainauksen lautakunta toteaa
toimivan moitteettomasti. Koulujen kanssa on tehty yhteistyötä mm. kirjastovierailuin
sekä kirjavinkkauksen ja kirjastonkäytönopetuksen keinoin. Myös kyläkoulut ovat olleet hankkeissa ja kehitystoimissa mukana. Aineistokokoelma uusiutui erityisesti avaineiston osalta. Kirjastolla järjestettyihin kulttuuritilaisuuksiin osallistui noin 600 henkeä. Kirjastolainat laskivat edellisvuoden 14 kpl/as yhdellä eli 13 kpl/asukas johtuen
perinteisen lainaussuosion laskusta. Tarkastuslautakunta pitää kirjaston vuoden 2016
toimintaa tavoitesuunnitelman mukaisena.

Juuan kirjasto on vuoden 2016 aikana tarjonnut tehokkaasti omia tilojaan eri kulttuuritilaisuuksien järjestämiseksi. Vuoden aikana näihin tilaisuuksiin osallistui noin 600 kävijää. Kuva: Risto Alanko

Kansalaisopisto
Kansalaisopiston toiminnan tavoitteena on toteuttaa kurssitoimintaa eri aihe- ja ainealueilla. Lukion kanssa kehitetään ja toteutetaan molemminpuolista kurssiyhteistyötä. Yhteistyötä tehdään aikuiskoulutuksen kanssa. Taiteen perusopetusta järjestetään kansalaisopiston yhteydessä kuvataiteessa ja musiikissa. Musiikin taiteen perusopetusta järjestää myös Pielisen Karjalan musiikkiopisto. Kansalaisopiston nettomenot olivat yhteensä 429 746 euroa, jossa talousarvioylitystä 9,0 %.
Tarkastuslautakunta toteaa, että kansalaisopisto on pystynyt tarjoamaan opiskelijoilleen vuoden 2016 aikana monipuolista ja eri osallistujaryhmille soveltuvaa kurssitoimintaa. Kurssit ovat olleet koko lukuvuoden kestäviä ja myös lyhytkursseja. Yhteistyötä on tehty Juuan lukion ja maakuntakorkeakoulutoiminnan kanssa. Opiskelijoita
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on ohjattu yhteistoimintana lukion kursseille ja vastaavasti lukion oppilaita kansalaisopiston kursseille. Maakuntakorkeakoulutoiminnassa on järjestetty kunnan, yritysten
ja juukalaislähtöisten opiskelijoiden tapaaminen yhteyksien luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Syksyllä 2015 alkanutta taiteen perusopetusta jatkettiin kuvataideryhmissä
6-9 -vuotiaat ja 10-14 -vuotiaat. Aikuisten opiskelumahdollisuuksista kansalaisopisto
järjesti syksyllä koulutustori -tapahtuman. Tarkastuslautakunta toteaa kansalaisopistotoiminnan ja taiteen perusopetuksen toteutuneen vuodelle 2016 asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kulttuuripalvelut
Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää ja järjestää kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa. Kirjastovirkailijan työpanoksesta osa sijoittuu kulttuuripalvelujen hoitamiseen.
Kirjastorakennusta on tavoite hyödyntää eri tapahtumien järjestämisessä. Taloudellisella puolella on paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen ja toistuvaisluontoisten kulttuuritapahtumien järjestäminen. Kulttuuripalvelujen nettomenot olivat 60 808 euroa,
jossa talousarvioylitystä 17,1 %.
Tarkastuslautakunta toteaa kulttuuritoimen järjestäneen valtuustokaudella ja vuonna
2016 tapahtumia seuraavasti:
Tapahtumia 2013
Tapahtumia 2014
Tapahtumia 2015
Tapahtumia 2016

yhteensä
yhteensä
yhteensä
yhteensä

40 tapahtumaa
30 tapahtumaa
53 tapahtumaa
44 tapahtumaa

Vuoden 2016 tapahtumista noin puolet järjestettiin kirjaston tiloissa. Lautakunta toteaa kolmannen sektorin olleen mukana tapahtumia järjestämässä, sillä kolmannes
tapahtumista järjestettiin yhdistysten tai muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Avustuksia kulttuuri työhön jaettiin 2 000 euroa jonka lisäksi uutena tukimuotona Matkakorvaukset yhdistyksille -avustustyyppi.
Tarkastuslautakunta toteaa kulttuuripalvelujen tuottamisen olleen tavoitesuunnitelman mukaista. Sen sijaan talousarvioylitystä 17,1 % on pidettävä talousarvioon verrattuna merkittävänä.

Liikuntapalvelut
Juuan kunnan tuottamien liikuntapalvelujen tavoitteena on ollut ylläpitää ja kunnostaa
yhteistyössä kunnan teknisten palvelujen kanssa kuntalaisille viihtyisiä, monipuolisia
ja laadukkaita mahdollisuuksia liikkua. Liikunta-aktiivisuutta pyritään kehittämään ja
raportoimaan siitä kunnan hyvinvointiselonteon yhteydessä.
Tarkastuslautakunta toteaa Juuan liikuntapaikkojen kunnostusta ja ylläpitoa toteutetun vuoden 2016 aikana aktiivisesti. Suurin investointi oli kirkonkylän lähiliikuntapaikan, Simpauttajan liikuntapuiston toteuttaminen. Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry.
valitsi kohteen vuoden liikuntateoksi Suomessa. Frisbeegolf-seuran kanssa toteutettiin talkootyönä 9-väyläinen harrastusrata. Syksyllä toteutettiin myös Ilvolankosken
urheilukentän korjausurakka. Syksyllä toteutettiin yhteistyössä Juuan Palloseuran
kanssa talkootyönä katetun kaukalon rakentaminen entisen jääkiekkokaukalon paikalle. Kunnan ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä järjestettiin mm. harrastemessut, laadittiin harrastekalenterit koululaisille, liikkuva koulu -hanketta jatkettiin ja
järjestettiin muita yhteistapahtumia.
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Kolmannen sektorin mukanaolosta ja laajasta talkootoiminnasta huolimatta liikuntapalvelujen taloudenpito muodostui ennakoitua raskaammaksi. Liikuntapalvelujen nettomenoksi arvioitiin vuodelle 2016 yhteensä 342 509 euroa. Toteutuminen oli
394 935 euroa eli ylitystä tuli + 52 426 euroa (15,3 %). Kun talousarvioylitys on 10 %
tai enemmän, luokitetaan ylitys suuruudeltaan merkittäväksi.

Vuosi 2016 oli Juuassa liikuntarakentamisen aikaa. Työn jäljet näkyvät niin Ilvolankoskella kuin koulukeskuksen kentillä. Kuva: Risto Alanko
Nuorisopalvelut
Nuorisopalveluiden tehtävänä on huolehtia lasten ja nuorten myönteisen kehityksen
tukemisesta järjestämällä yksi ja yhteistyössä ennalta ehkäisevää toimintaa. Tavoitetta toteutetaan teemailtoja ja tapahtumia järjestämällä ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä ja esiin tuomalla. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa toteutetaan
valistushankkeita, etsivän nuorisotyön projektilla sekä työpaja- ja kouluyhteistyöllä.
Nuorisopalvelujen nettomenot vuonna 2016 oli 83 126 euroa, jossa talousarvioalitusta 26,5 %.
Tarkastuslautakunta toteaa, että nuorisopalvelut on järjestänyt arviovuonna 2016
nuokkarilla avointa toimintaa 187 päivänä kävijämäärän ollessa keskimäärin 19
nuorta/päivä. Lisäksi on järjestetty kaksi yönuokkaria ja pari retkeä. Nuokkarilla on
järjestetty myös avoimia teemapäiviä, vierailtu koululuokissa kertomassa nuorisopalveluista sekä tehty yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.
Nuorisovaltuuston perustamispäätös tehtiin Juuan kunnanvaltuustossa kesäkuussa
2016. Käytännössä nuorisovaltuusto aloitti toimintansa jo maaliskuussa ja kokoontui
arviointivuoden aikana kahdeksan kertaa. Etsivää nuorisotyötä on edelleen jatkettu ja
nykyisellä hankerahoituksella toiminta jatkuu kevääseen 2017 saakka. Arviovuoden
aikana etsivä tavoitti 41 nuorta ja oli lisäksi yhteydessä seitsemään nuoreen. Osallistujat olivat 14 - 28 -vuotiaita. Tarkastuslautakunta pitää nuorisopalvelujen nettomenojen 26,5 %:n alitusta merkittävänä, joka ei voi olla vaikuttamatta suunniteltujen palvelujen tuottamiseen.
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Sivistystoimen talousarvio 2016
Sivistyslautakunnan talousarvion pitävyyden osalta tarkastuslautakunta katsoo, että
sivistyslautakunnan vuosittainen talousarvio on ollut valtuustokaudella pysyväisluontoisesti ja merkittävästi ylibudjetoitu. Onko ylibudjetointi suunnitelmallista vai onko kysymys pysyvästä budjetointivirheestä - asia tulisi tulevien talousarvioiden luotettavuuden takia selvittää viivytyksettä.

Vuosi
2013
2014
2015
2016

Alitus henkilöstömenot
- 184 473
- 710 740
- 499 077
- 479 139

Alitus%
- 3,4
- 4,9
- 5,6
- 5,0

Alitus kokonaisbudjetti
- 149 409
- 769 262
- 488 851
- 314 615

Alitus%
- 2,1
- 4,5
- 6,7
- 5,0

Sivistystoimen budjettialitukset ja alitusten suuruus prosenttina valtuustokaudella
2013 - 2016
Tarkastuslautakunta toteaa, että sivistyslautakunnan vuoden 2016 toiminta on toteutunut muilta osin valtuuston hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti.

Sivistystoimen tunnuslukuja 2013 - 2016
Suoritteita
Ruokapalvelujen
ateriamäärä/v
Puhauspalvelujen
siivouspinta-ala
Esi- ja perusop.
oppilasmäärä ka
Kuljetusoppilaita ka
Erityisen tuen oppilaita %
Koulul. ip-toimintaan osall. ka
Lukio-opiskelijoita
ka
Kirjasto lainat
kpl/as
Kirjasto aukiolotunteja/vko
Kirjasto fyysisiä ja
www-käynt./v
Kansalaisopisto
opetustunteja
Kansalaisopisto
opiskelijoita
Liikuntatilojen käyttäjät
Talouden tunnuslukuja
Ateriapalvelut
€/ateria

TP
2013

TP
2014

TP
2015

TA
2016

TP
2016

368 252

384 704

364 982

406 413

350 549

28 699

28 717

28 900

28 611

28 353

494

470

451

434

434

247
9,1

235
7,1

224
6,4

217
7,0

225
6,9

24

28

28,5

30

25

79

72

65

62

56

16

15

14

16

13

37/40
1.5. alk.
210 359

40

40

40

40

102 897

103 000

-

4 419

4 073

4 214

4 400

4 282

1 893

1 817

1 755

1 800

1 741

1 310

680*

1 750

700*

741*

3,21

3,54

3,85

3,61

3,89
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Siivouspalvelut
€/siivousm2
Perusopetus €/oppilas
Perusopetus koulukuljetus €/ kuljetusopp.
Lukio-opetus
€/opisk.

29,65

30,59

27,09

31,34

31,02

9 974

10 630

10 885

11 743

11 132

2 263

2 440

2 516

2 756

2 483

9 110

11 223

11 740

14 228

11 774

* Luvussa mukana vain salikortit

8. TEKNISEN TOIMEN PALVELUALUE
Kuulemiset
Juuan kunnan teiden ja yleisten alueiden kunnossapito,
katsaus 7.3.2017
Hyväksyessään Juuan kunnan vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 ja 2018
taloussuunnitelman Juuan kunnanvaltuusto määritteli vuodelle 2016 seuraavat teitä ja
yleisiä alueita koskevat toiminnalliset tavoitteet:
1. Yleisten alueiden hoito- ja kunnossapito- ja rakentaminen tehdään asianmukaisesti
ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
2. Katuvalojen saneerausta jatketaan Puu-Juuassa.
3. Rakentamishankkeita toteutetaan investointisuunnitelman mukaisesti.
4. Toteutetaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyjä parantamistoimenpiteitä.
5. Yksityistieavustuksiin varataan 100 000 euron määräraha.
6. Puistojen ja yleisten alueiden hyvällä hoidolla säilytetään taajama viihtyisänä.
Lautakunta kuuli kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimon katsauksen Juuan kunnan
teiden ja yleisten alueiden hoidosta ja niihin varattujen määrärahojen riittävyydestä.
Lautakunta toteaa, että teiden ja yleisten alueiden kunnossapito edellyttää
määrärahojen rajallisuudesta johtuen kohteiden priorisointia.

Juuan kunnan metsätalouden toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen 2016, katsaus 16.2.2017
Juuan kunnan metsätalouden strategiset tavoitteet on määritelty uusitun
metsäsuunnitelman (MS-2014 - 2023) mukaisesti. Hyväksyessään Juuan kunnan
vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 ja 2018 taloussuunnitelman Juuan
kunnanvaltuusto määritteli vuodelle 2016 seuraavat toiminnalliset tavoitteet:
1. Metsäsuunnitelman mukaisesti hakkuut 13 000 m3 ja tulotavoite (brutto) 400 000
euroa. Talousarvion tunnusluvuissa hakkuiden tavoitemääräksi asetettu 12 000 m3.
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2. Metsänviljely noin 35 hehtaaria ja taimikonhoitotyöt noin 70 hehtaaria.
3. Hakkuiden painopistealueilla vanhojen metsäteiden perusparantaminen ja
kunnostaminen yhteensä noin 1 kilometrin yhteenlasketulla matkalla.
4. Metsäojien kunnostus noin 5 km yhteenlasketulta matkalta.
Tarkastuslautakunta kuuli 16.2.2017 metsäasiantuntija Paavo Parviaisen katsauksen
Juuan kunnan metsien nykytilasta ja vuodelle 2016 asetettujen
metsänhoitotavoitteiden toteutumisesta.
Lautakunta toteaa, että vuoden 2016 Juuan kunnan hakkuutavoite ja hakkuutulo ovat
toteutuneet laaditun talousarvion mukaisesti. Metsänviljelyssä on keskitytty
miestyövoimalla tapahtuvaan istutus- ja siemennystoimintaan. Asetettu alueellinen
vuositavoite (35 hehtaaria) on lievästi ylitetty, mutta taloudellinen vuositavoite on saavutettu.
Taimikonhoitotöitä toteutettiin 150,6 hehtaaria varsinaisen tarpeen ja
taloussuunnitelman ollessa noin 70 hehtaaria. Ylitykseen vaikutti taimikonhoitotöissä
varsinaisten metsureiden lisäksi mukana olleet ammattitaitoiset tukityöllistetyt.
Lautakunta katsoo, että pitkän aikavälin metsänhoitosuunnittelun kannalta varsinaisen tulosyksikön työt tulisi eriyttää sosiaalitoimen työllistämistehtävistä.
Tukityöllistettävien käyttö tulisi kohdistaa tilapäisiin avustustehtäviin.
Lautakunta totesi, että kunnan saamat puunmyyntitulot kirjataan kunnan kirjanpitoon
kassaperiaatteella. Tasaiseen suunnitelman mukaiseen 400 000 euron vuosittaiseen
kirjanpidolliseen hakkuutuloon pyrkimistä ja sen perusteita tulisi harkita kokonaiskannattavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kannalta, koska puukaupan toteuttaminen
on monesti kiinni vallitsevista sääolosuhteista ja puun markkinatilanteesta. Puun
korjuuajan pituus voi kaupan kohteesta riippuen kestää jopa 2 - 3 vuotta.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunta on ollut Osuuskunta Metsäliiton
jäsenenä vuodesta 1994 alkaen. Kunnan osuusmaksun suuruus on 30 000 euroa,
jolle maksettava vuosittainen keskikorko on noin 5 %. Tarkastuslautakunta katsoo,
että nykykorkotaso huomioiden osuusmaksulle maksettu vuosikorko on tällä hetkellä
varsin kohtuullinen. Koron lisäksi tulisi selvittää, mitä muita mahdollisia etuuksia ja
riskejä Metsäliiton jäsenyys Juuan kunnalle merkitsee.
Lautakunta toteaa, että metsäteiden parannus on toteutunut vuodelle 2016 asetetun
suunnitelman mukaisesti. Lautakunta pitää hyvänä sitä, että metsäteiden
parantamisessa kohdevalinta tapahtuu niin, että teiden parannus suunnitellaan
ajoittuvaksi samaan aikaan alueella tapahtuvan puun korjuun ja ojalinjojen raivauksen
ja ojituksen kanssa. Suurin yksittäinen metsäteiden parannuskohde oli Napakallion
alueella (700 metriä). Metsäteiden parantamiseen ei ole laskettu mukaan normaaleja
tienraivaukseen ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä.
Vuoden 2016 aikana kunnan metsien lumituhot ovat olleet vähäisiä. Myrskytuhoja on
kertynyt jonkin verran enemmän ja niiden yhteydessä tapahtuneet puuvahingot on
hoidettu pikakaupoilla. Kunnan metsiä ei ole vakuutettu, koska vakuutusmaksujen
suuruus ja tapahtuneiden vahinkojen määrä puoltavat ratkaisua.
Vuoden 2016 aikana Juuan kunta on tehnyt puukauppoja Metsä Groupin ja Stora
Enson kanssa. Vuodelle 2017 siirtyvät puukaupat ovat yhteismäärältään noin 13 000
m3 ja puunmyyntitulot ovat noin 400 000 euroa. Kevään 2017 aikana on tarkoitus
jatkaa puukauppoja , joista osa tulee tuloutettavaksi vasta vuonna 2018.
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Lautakunta katsoo, että Juuan kunnan metsien hoito ja puunkorjuu on tapahtunut
hyvässä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa. Kaikki lainalaisuudet ovat
saatujen selvitysten mukaan kunnossa. Kunnan metsänhoidossa korostuu
metsänhoidon ja puun myynnin tapauskohtainen optimoiminen ja asiantuntevuus.
Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon kunnan sijoitetun pääoman tuottoon liittyvät
tekijät.

Juuan kunnan vuoden 2016 hakkuut olivat noin 13 000 m3 ja puunmyyntitulot noin
400 000 euroa. Lautakunta toteaa Juuan kunnan metsien olevan tuottoisassa kunnossa. Kuva: Risto Alanko

Teknisen toimen toimintakertomus ja tilinpäätösluvut 2016
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.
Käyttötalous
Käyttötalouden osalta toimintakertomusvuoden toteutuma oli seuraava: Kokonaismenot ylittyivät 590 648 € ja kokonaistulot ylittyivät 468 635 € eli nettona toteutuma oli
122 014 € budjetoitua huonompi. Tilinpäätöserät huomioiden vuoden 2016 talousarvioylitykseksi muodostui 187 635 euroa.
Toimintatuotot
Myyntituottojen talousarviota parempi toteuma selittyy vesimaksujen tuotoilla sekä
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muissa myyntituotoissa teknisen palvelualueen hallintopalveluiden jaolla vastuualueille. Muissa toimintatuotoissa tuloarviot ylittyivät teollisuushalleissa ja kunnan sisäisissä vuokrissa. Toisaalta talousarvio alitettiin luovutusvoitoissa, koska kiinteistöjä ei
saatu myytyä riittävästi.
Toimintakulut
Teknisen lautakunnan antaman selonteon mukaan palkkakustannuksissa vakinaisten
palkkojen ylityksen selittää se, että kaukolämpölaitoksen kirjanpito-ohjelman viivästymisen vuoksi yhtiön palkat on maksettu kunnan tililtä. Palkat on luonnollisesti laskutettu yhtiöltä vuoden lopussa.
Tarkastuslautakunta katsoo, että palkkakustannusten ylityksestä johtuva selonteko on
virheellinen, koska kaukolämpölaitoksen palkat on joko maksettu vuoden 2016 päättyessä tai kirjattu vuoden 2016 tilinpäätöksessä siirtyviin eriin eli niiden vaikutus ei
näy teknisen lautakunnan tilinpäätöksessä.
Selonteon mukaan kunta on velvoitettu työllistämään pitkäaikaistyöttömiä. Sen vuoksi
palkkatuettujen työntekijöiden kustannukset ylittyivät budjetoitua suuremmiksi. Palkkatuettujen ennakoitua suurempi määrä näkyy myös tulopuolella saaduissa palkkatukirahoissa. Myös henkilöstön ylityön määrää on vaikea ennustaa, koska ne koostuvat
lähinnä sattumanvaraisista hälytystehtävistä: kiinteistöhälytykset, auraukset, putkivuodot jne.
Tarkastuslautakunta toteaa, että teknisen lautakunnan palvelujen ostot vuonna 2016
olivat 1 646 895 euroa, jossa talousarvioylitystä 397 745 euroa. Talousarvioylitystä
tarkastuslautakunta pitää merkittävänä. Teknisen palvelualueen antaman selonteon
mukaan palveluja joudutaan ostamaan ulkopuolisilta tahoilta silloin, kun oman henkilökuntaa ei ole riittävästi työn suorittamiseksi tai, kun oman henkilökunnan ammattitaito tai työkalut eivät ole riittävät. Kustannuksissa näkyy mm. jo aiemmin mainittu yllättävä kesän ukkosvaurioiden korjaus (automaatio) vesitornilla. Menoihin sisältyy
myös fyysisen työn lisäksi myös suunnittelupalvelujen ostoa, joka on ollut pakko
tehdä mm. hyvän sisäilman takaamiseksi: Esimerkkeinä kuntotutkimukset ja sisäilmaselvitykset Poikolan ja Vihtasuon kouluilla sekä Vepsänjoentie 10 teollisuustiloissa
tehtyine korjaustöineen. Ulkoisten toimisto- ja asiantuntijapalveluiden ylitys talousarvioon nähden oli yhteensä 67 000 euroa.
Tarkastuslautakunta toteaa, että koneiden, kalusteiden ja laitteiden kunnossapitomenot ylittyivät talousarvioon verrattuna noin 70 000 eurolla. Annetun selonteon mukaan
ylitykseen vaikuttaa mm. kesän 2016 ukkosvauriot Taivaanpankolla (noin 20 t€). Ennakoimatonta kulua aiheutti myöskin teollisuushallin lämmitysjärjestelmä- yms. laitekorjaukset teollisuustiloissa. Arvioimattomia kuluja aiheutui myös Vepsänjoentie 6teollisuushalliin kohdistuneista Puljonki Oy:n kanssa laaditussa vuokrasopimuksessa
toteutettavaksi sovituista kunnostustöistä (n. 45 000 €), jotka sopimuksen mukaan tuloutuvat vuokratulojen muodossa sovitussa määräajassa. Toisaalta palvelujen ostojen
kuluja pienensi Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ylijäämän palautus 57 000 euroa.
Kunnan omistamiin osakehuoneistoihin kohdistuneista perusparannuksista aiheutui
kunnalle, ts. osakkeen omistajalle, n. 40 000 €:n budjetoitua suuremmat kulut ja kiinteistöjen myynneistä aiheutuneet pysyvien vastaavien luovutustappiot olivat 126 000
euroa.

Toiminnallisista tavoitteista ja investoinneista:
Lähiliikuntapaikka ja koulun saattoliikennelenkin rakennustyöt saatiin valmiiksi, kuten
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myös Ilvolankosken kentän saneeraus. Katetun kaukalon materiaalitoimitus suoritettiin ajallaan, jolloin talkootyöläiset pääsivät rakennustöihin.
Kunnan kiinteistöjen myyntiä tehostettiin huutokaupat.com -sivuston avulla ja kaupaksi saatiin Kajoon koulu, vanha paloasema ja Ritarihuone.
e-Valvomo otettiin rakennusten valvonta- ja ohjausjärjestelmäksi.
Kansalaisopiston ulkomaalaus valmistui.
Metsän myynnissä saavutettiin kunnanvaltuuston asettamat tulostavoitteet.
Puu-Juuan katuvaloverkosto ja Kopravaara latu saneerattiin led-valoille.
Talvikunnossapito (auraus) suoritettiin omalla kalustolla.
Koskelan pumppaamo saneerattiin, Arvonpolun pumppaamon uusinta viivästyi
valituksen vuoksi. Niemelästä rakennettiin yhdysvesijohto Taivaanpankolle.
Teknisen palvelualueen toteuttamisvastuulla olevien investointien määrähahat olivat
talousarviomuutosten jälkeen 2 061 500 euroa ja toteutuma 1 611 370 eli 78,16 %.
Teknisen palvelualueen tehtävistä vastuussa olevat henkilöt ovat valmistelleet
lautakunnan toimintakertomuksen.
Tarkastuslautakunta kuuli 7.4.2017 tekninen johtaja Ari Jaarasen ja teknisen
lautakunnan puheenjohtaja Jari Hyykyn selonteon ja toteaa teknisen lautakunnan
vuoden 2016 toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen lautakunnan tietoon saatetuksi.

9. YMPÄRISTÖTOIMEN PALVELUALUE
Kuulemiset
Käyttösuunnitelman toteutuminen, katsaus 4.10.2016
Tarkastuslautakunta kuuli tekninen johtaja Ari Jaarasen ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Jukka Hyttisen toiminnallisen ja taloudellisen katsauksen
ympäristölautakunnan käyttösuunnitelman toteutumisesta ajalla 1.1. - 31.8.2016.
Tarkastuslautakunta toteaa, että ympäristölautakunnan sähköiseen työskentelyyn
valmistautuminen etenee aikataulun mukaisesti. Muun muassa rakennuslupien ja
toimenpidelupien hakeminen sähköisesti alkaa vuoden 2017 alusta.
Lautakunta toteaa ympäristölautakunnan taloussuunnitelman toteutuneen laadittua
taloussuunnitelmaa paremmin. Suurempia tiedossa olevia talousarviomenoylityksiä ei
ole tiedossa vuoden 2016 loppupuolella.
Lautakunta totesi, että ympäristölautakunta on lähettänyt lähinnä rengasvesiosuuskunnan alueelle 80 kirjettä yksityistalouksien vesihuoltojärjestelmään liittymiseksi.
Toimenpide ei ole saavuttanut odotettua vastinetta.
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Tutustumiskäynti eläinlääkärin tiloihin ja katsaus
eläinlääkintähuoltoon
Lautakunta tutustui 31.10.2016 eläinlääkäri Maarit Vehmaksen esittelemänä eläinlääkärin tiloihin ja toimintaan.
Lautakunta toteaa, että Jari Gröndahlin jäätyä eläkkeelle ja eläinlääkäri Maarit
Vehmaksen ottaessa toiminnan hoitaakseen, toimintaan ei liittynyt
organisaatiomuutoksia. Kunta osoitti uudet eläinlääkintähuollon tilat kunnantalon
alakerrasta. Lautakunta toteaa tilojen olevan asianmukaiset. Muutoksen yhteydessä
Joensuu toimitti uutta kalustoa, mm. ultraäänilaitteen ja uuden leikkaus-/toimenpidepöydän. Juuan toimipisteessä hoidetaan keskimäärin 120 - 140 pieneläintä
kuukaudessa. Tuotantoeläinhoitoja eri puolilla toiminta-aluetta on muutamia
kymmeniä kuukaudessa.
Eläinlääkintähuollon lomitus- ja päivystysjärjestelyt toimivat moitteettomasti.
Joensuun alueella on riittävästi vakituisia eläinlääkärin sijaisia. Päivystysjärjestely
hoidetaan Nurmes-Valtimo-Lieksa-Juuka alueella. Maitotilojen lopetuspäätösten
määrä kasvaa, mikä tarkoittaa nautaeläinten määrän vähenemistä ja eläinlääkintähuollon tarpeen lisääntymistä pieneläinpuolella. Pieneläinpuolen vahvistaminen
edellyttää myöhemmin mm. röntgenpalvelujen kasvamista. Tällä hetkellä
röntgenpalvelut hankitaan joko Nurmeksesta tai Joensuusta. Verikoepalvelut
hankitaan pääosin Kuopiosta ja ne toimivat moitteettomasti.
Eläinlääkintähuollon tilojen siivousta koskevat sopimukset ja niiden soveltamisohjeet
tulee lautakunnan mielestä ottaa tarkemmin käsiteltäväksi.

Ympäristölautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätösluvut
2016
Tarkastuslautakunta kuuli 7.4.2017 tekninen johtaja Ari Jaarasen, rakennustarkastaja
Sanna Partasen ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Jukka Hyttisen selonteon
ympäristölautakunnan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta
vuonna 2016 ja toteaa ympäristölautakunnan toiminnallisen ja taloudellisen tuloksen
lautakunnan tietoon saatetuksi.
Ympäristölautakunnan suunnitelmakauden tavoitteena oli edistää työntekoa ja yrittämisen mahdollisuuksia viihtyisässä, terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä, pyrkiä jouhevaan lupa-asioiden käsittelyyn ja luoda juukalaisille ja Juuassa vieraileville
virkistystä ja toiminnallisuutta edistävä asuin- ja elinympäristö. Rakennusvalvonnassa
työskenteli vuoden 2016 aikana yksi kokopäiväinen toimistotyöntekijä, osa-aikainen
rakennustarkastaja (3 pv viikko) ja lisäksi rakennustarkastajan tehtäviä hoiti tilapäinen
rakennustarkastaja 31.8.2016 saakka. Vuoden 2016 toiminnallisena tavoitteena oli
mm. keskeneräisten rakennuslupien ajantasaistaminen.
Tarkastuslautakunta toteaa, että vielä kaksi vuotta sitten loppuun käsittelemättömiä
rakennuslupia oli Juuassa noin 700. Näistä on vuoden 2016 päättyessä saatu valmiiksi noin 85 %. Lupien käsittely hidastui vuonna 2016 ympäristölautakunnassa vallinneen henkilöstöpulan takia.
Rakennusvalvonnan talousarvion toteutumisaste oli 76 %, eli talousarvio alittui 76 325
e. Tarkastuslautakunta arvioi, että säästö on syntynyt rakennustarkastuksen henkilöstömenoista ja, että rakennustarkastukseen olisi tullut palkata lisätyövoimaa valtuuston
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hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Tarkastuslautakunta toteaa,
että ympäristölautakunnan taksoitus yhtenäistettiin Pohjois-Karjalassa. Uudet taksat
tulivat voimaan 1.1.2016.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunnan ympäristönsuojelussa ympäristösuojelumääräysten uusiminen ei valmistunut laaditun suunnitelman mukaisesti. Viivästys
johtui siitä, että laki haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä oli keskeneräinen. Jätevesiasetuksen mukainen jätevesijärjestelmien ohjauksen ja valvonnan tehtävä päättyi 15.3.2016. Neuvonnan kysyntä oli Juuassa vähäistä johtuen siitä, että asukkaat
odottivat uuden lain voimaantuloa.
Lautakunta toteaa, että lain voimaan tultua jätevesijärjestelmien opastusta ja neuvontaa haja-asutusalueen jätevesisäännösten valmistelussa on Juuassa jatkettu.
Lautakunta toteaa, että tavoite hulevesikosteikkojen suunnittelu ei toteutunut. Syynä
tähän oli työntekijöiden resurssipula. Ympäristönsuojelussa toiminta oli vuonna 2016
talousarvion mukaista.
Ympäristölautakunnan kokonaistalousarvion kulut olivat 151 527 e ja toteutumisaste
95,05 %. Koska lautakunnan toimintatuotot ylittivät talousarvion 34 564 eurolla, tilinpäätös alitti talousarvion 42 452 eurolla toteutumisasteen ollessa 64,32 %.
Tarkastuslautakunta toteaa, että tarkalla talousseurannalla vuoden 2016 aikana syntynyttä talousarviosäästöä olisi voitu hyödyntää helpottamaan lautakunnan henkilöstössä vallinnutta resurssipulaa.

10. TYTÄRYHTIÖT
Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalot
Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalot on Juuan kunnan omistama aravavuokrataloyhtiö ja
kuuluu Juuan kunnan konserniin. Kulunut vuosi oli yhtiön 22. toimintavuosi. Yhtiön
maksuvalmius on ollut vuoden 2016 aikana hyvä. Pitkäaikaisen lainan lyhennykset on
toteutettu lyhennyssuunnitelman mukaisesti. Yhtiöllä on tällä hetkellä Kuntarahoitus
Oy:n lainaa 3 545 000 euroa ja lainana vuosilyhennys on 200 000 euroa. Yhtiön
aikaisemmin tekemät lainaratkaisut ja alhainen korkotaso mahdollistivat huoneistojen
vuokrien pitämisen ennallaan. Konsernitavoitteiden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
yhtiön hallitus on tehnyt alustavan päätöksen Vanhatie 37:n yhteensä 20
rivitaloasuntojen purkamisesta. Purkamisesta päätetään tarkemmin syksyn 2017
aikana vallitsevien vuokra-asuntosuhdanteiden mukaisesti.
BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö on antanut Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen
yhtiökokoukselle lausunnon vuoden 2016 tilinpäätöksen tarkastuksesta. Juuassa
29.03.2017 annetussa lausunnossa todetaan, että toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja, että toimintakertomus on laadittu
toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Tarkastuslautakunta kuuli 12.4.2017 isännöitsijä Pekka Väyrysen selvityksen Juuan
Vuokratalojen toiminnasta vuonna 2016.
Taloudellinen tulos oli -5 344,32 € ja taseen loppusumma 4 309 752,82 €. Tyhjiä
vuokra-asuntoja on tällä hetkellä 6 asuntoa. Vuokra-asuntojen kokonaismäärä on 212
asuntoa. Ylläpitokustannusten määrä on kasvanut, koska rakennuskanta on vanhaa.
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Vuonna 2016 korjauskustannukset olivat 339 500 €. Vuokrataso on ollut keskimäärin
8,95 €/m2. Alle 20 000 asukkaan kunnissa taso on keskimäärin 9,78 €/m2.
Juuan kunta on asettanut Kiinteistö Oy Juuan Vuokrataloille kuntakonserniin
kuuluvana yhtiönä toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet vuodelle 2016
seuraavasti:
-

tilikauden tulos positiivinen (tulos vuonna 2016 tilinpäätöksessä - 5 344,32 euroa)
tyhjien asuntojen määrä alle 10 kpl hallinnoitavista asunnoista (vuonna 2016
tyhjillään keskimäärin 13 asuntoa)
tyhjien asuntojen takia samatta jääneet vuokratulot enintään 5 % kokonaisvuokratuotoista (tilinpäätös 2016 yhteensä 5,83 %)

Suurimpana uhkana yhtiön taloudelle lähivuosina on edelleen väestön
vähenemisestä johtuva tyhjien asuntojen määrän lisääntyminen sekä kiinteistöjen
peruskorjaustarve.
Lautakunta toteaa, että Juuan Vuokratalot Oy:tä on tilikaudella 1.1. - 31.12.2016 hoidettu asiamukaisella huolellisuudella ja, että vuodelle 2016 kunnan asettamista konsernitavoitteista on jouduttu hieman tinkimään. Yhtiö on kuitenkin käynnistänyt toimenpiteet konsernitavoitteiden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan kunnan Kiinteistö Oy Juuan Vuokrataloille
asettamat konsernitavoitteet tulisi asettaa uudelleen tarkasteltavaksi niin, että tavoitteet vastaisivat kunnalliselle vuokrataloyhtiölle kuuluvia toimintaperiaatteita.

Juuan Kaukolämpö Oy
Tarkastuslautakunta kuuli 12.4.2017 toimitusjohtaja Paavo Parviaista Juuan
Kaukolämpö Oy:n vuoden 2016 toiminnasta. Kuultuaan Juuan Kaukolämpö Oy:n
toimitusjohtaja Paavo Parviaisen selonteon, lautakunta toteaa yhtiön tuottaneen
vuonna 2016 lämpöä 21 553,6 MW. Verkoston pituus on 11 km, jossa lämmön
verkostohäviö vuonna 2016 oli 11 %, mikä on vastaavan kokoisten lämpölaitosten
vertailussa alle keskiverron.
Juuan Kaukolämmön tavoitteena on olla turvallinen, hintakilpailukykyinen, asiakkaalle
vaivaton paikallinen uusiutuvan lämpöenergian tuottaja ja toimittaja.
Juuan kunnanvaltuusto on asettanut Juuan Kaukolämpö Oy:lle seuraavat mitattavat
tavoitteet:
-

-

Turvallinen ja toimintavarmuus: Suunnittelemattomat lämmöntoimituskeskeytyset
asiakkaille 0 kpl vuodessa (Toteutuminen vuonna 2016 oli 0 kpl vuodessa).
Hintakilpailukyky: Olla hinnaltaan Energiateollisuus ry:n jäsentilastoinnin
keskiarvon alapuolella (vuonna 2016 tavoite toteutunut).
Paikallisuus ja uusituvaisuus: Polttoaineesta vähintään 96 % on maakunnallista
haketta ja palaturvetta. Fossiilisten polttoaineiden osuus max 4 %. (Vuonna 2016
fossiilisten polttoaineiden osuus 2,5 %).
Tulostavoite: Tilinpäätöksen toimintakate vähintään + 200 000 euroa (Vuoden
2016 tp 312 093,30 euroa).

Tarkastuslautakunta toteaa, että Juuan Lämpölaitos Oy:n markkinatilanne säilyy edelleen vakaana. Suurimpana myynnin määrään vaikuttavana muutostekijänä lautakunta
näkee mahdolliset sääolosuhteiden muutokset.
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Tarkastuslautakunta katsoo, että Juuan Kaukolämpö Oy:tä on hoidettu vuonna 2016
asianmukaisella ammattitaidolla ja huolellisuudella. Yhtiö on velaton ja sillä on vahva
tase. Vuoden 2016 aikana ei ollut yhtään lämmöntuotannon keskeytystä. Juuan
kunnanvaltuuston taseyhtiölle asettamat konserniohjauksen mukaiset tavoitteet on
vuoden 2016 osalta saavutettu.

11. TILINTARKASTAJIEN RAPORTIT
Raportit 25.11.2016
Tilintarkastaja Lilja Koskelo toi lautakunnan käsittelyyn raportit seuraavista
tarkastuksista:
Talous- ja toimintatilasto 2015, jossa on tarkastettu valtionosuuksien perusteet ja
käytöstä annettujen tietojen oikeellisuus. Tarkastuksen suoritti avustava tarkastaja
Eija Susitaival 14.11.2016. Tarkastus on suoritettu hyväksyttyyn tilinpäätökseen
31.12.2014.
Johtopäätös
Tarkastuksessa ei havaittu sellaisia puutteita, joilla olisi suoranaista vaikutusta
kunnan saamiin valtionosuuksiin.

Valtiolle 20.9.2016 ilmoitetut oppilastiedot koskien perus- ja esiopetusta ja lukioopetusta. Tarkastuksen tavoitteena on ollut Juuan kunnan Tilastokeskukselle ja
opetushallitukselle ilmoittamien oppilastietojen oikeellisuus, ajanmukaisuus ja
dokumentointi sekä kotikuntakorvausta koskevien tietojen oikeellisuus. Tarkastuksen
suoritti 14.11.2017 avustava tarkastaja Eija Susitaival.
Johtopäätös
Juuan koulujen oppilastietojen tarkastuksessa ei havaittu sellaisia puutteita, joilla olisi
suoranaista vaikutusta valtionosuuksien määräytymiseen.

Raportit 10.5.2017
Tilintarkastaja Lilja Koskelo on toimittanut tarkastuslautakunnalle 10.5.2017 seuraavat
raportit:
Kohdennetut valtionosuudet (valtionavustukset ja erityisavustukset), sivistystoimi ja
tekninen toimi. Tarkastuksen on 27.1.2017 tehnyt tarkastaja Eija Susitaival.
Yksityiskohtainen kohdennettujen valtionosuuksien aineistotarkastus on suoritettu
käymällä läpi valtionavustus- ja erityisavustuspäätökset ja niihin liittyvät
rahoitusehdot, pääkirjat ajalta 1.1.- 31.12.2016 sekä muuta hankkeeseen liittyvää
dokumentaatiota.
Juuan kunnan sivistystoimen puolelle on vuonna 2016 myönnetty rahoitusta yhteensä
kahdeksaan kohdennetulla valtionosuudella rahoitettavaan hankeeseen. Lisäksi
sivistystoimeen (Poikolan koulu ja Juuan lukio) on CIMO myöntänyt kaksi Erasmus ohjelman mukaista matka-apurahaa 940 euroa ennen 21.3.2017 toteutettavaa
Espanjan matkaa varten. Suomen Museosäätiö on antanut 5 000 euron avustuksen
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Vuoden Urheilija -palkintoa varten. Summa siirretään tilinpäätöskirjauksella
käytettäväksi vuonna 2017. Muut kohdennetut valtionavustukset on myöntänyt ItäSuomen aluehallintovirasto (3 päätöstä), Opetushallitus (4 päätöstä) sekä Opetus- ja
kulttuuriministeriö (1 päätös).
Kaikki edellä mainitut hankkeet jatkuvat vielä vuoden 2017 puolella ja
valtionavustusselvitykset hankkeista tulee toimittaa rahoittajille 2017 - 2018 riippuen
hankkeen päättymispäivästä.
Tarkastuksessa havaittiin, että projektin 4209 pääkirjalle on kirjattu
palkkakustannuksia sekä myös muita kustannuksia (matka-, puhelin ym. kuluja),
vaikka rahoituspäätöksessä on mainittu, että ”Avustus tulee käyttää etsivän
nuorisotyön (10 htv) palkkaukseen”. Rahoituspäätökseen ei ole erikseen kirjattu, mitä
kustannuksia ei hyväksytä, vaan hyväksyttävistä kustannuksista on mainittu
ainoastaan palkkakustannukset etsivään nuorisotyöhön. Tämän vuoksi
loppuselvityksen valmisteluvaiheessa on suositeltavaa harkitä, mitä kustannuksia
rahoittajalle raportoidaan hankkeen kustannuksina.
Teknisen toimen puolella oli vuonna 2016 käynnissä kolme investointia, joihin on
saatu kohdennettua valtionosuutta, kahteen Itä-Suomen aluehallintovirastolta ja
yhteen Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta. Investointihankkeista yksi on päättynyt
25.11.2016, jolloin on myös tehty maksatushakemus Pohjois-Karjalan ELYkeskukselle. Kaksi muuta investointihanketta jatkuvat vielä vuoden 2017 puolella.
Tarkastuksessa ei havaittu tarkastetulta osin huomautettavaa.
Johtopäätös
Tarkastuksessa havaittiin, että projektin 4209 pääkirjalle on kirjattu
palkkakustannuksia sekä myös muita kustannuksia (matka-, puhelin ym. kuluja),
vaikka rahoituspäätöksessä on mainittu, että ”Avustus tulee käyttää etsivän
nuorisotyön (10 htv) palkkaukseen”. Rahoituspäätökseen ei ole erikseen kirjattu, mitä
kustannuksia ei hyväksytä, vaan hyväksyttävistä kustannuksista on mainittu
ainoastaan palkkakustannukset etsivään nuorisotyöhön. Tämän vuoksi
loppuselvityksen valmisteluvaiheessa on suositeltavaa harkitä, mitä kustannuksia
rahoittajalle raportoidaan hankkeen kustannuksina.
Juuan kunnan sivistystoimen ja teknisen toimen hankkeisiin myönnettyjen
valtionavustusten/erityisavustusten päätösten ja aineistojen tarkastuksessa ei muilta
osin havaittu huomautettavaa.

Kirjanpidon aineistotarkastus, sosiaali- ja terveyspalvelut ja tekninen toimi.
Tarkastuksen on 8. ja 20.2.2017 tehnyt tarkastaja Eija Susitaival. Yksityiskohtainen
aineistotarkastus on suoritettu tarkastamalla menotositteita Rondo-järjestelmästä
tositenumerolla tehdyn haun mukaan. Oikaisutositteet on tarkastettu asiakirjamaperita
Juuan taloushallintayksikössä. Lisäksi on haastateltu kunnan kirjanpitäjää ja teknistä
johtajaa (sähköpostitse).
Tarkastuksen perusteella todettiin, että tarkastetut menotositteet ovat asianmukaisia
ja kyseessä oli kunnalle kuuluvat menot ja tulot. Laskujen asiatarkastajana ja
hyväksyjänä toimivat eri henkilöt ja heidän toimivaltansa tarkastettiin
lautakuntapäätöksistä. Tarkastettujen laskujen sisältö täytti niille kirjanpitolaissa
asetetut vaatimukset ja laskujen vastaanotto-, asiatarkastus- ja hyväksymismerkinnät
olivat asianmukaiset.
Tarkastuksessa havaittiin yksittäisiä arvonlisäverokirjauksissa olevia poikkeamia.
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Johtopäätös
Tarkastuksen perusteella todettiin, että tarkastetut menotositteet ovat asianmukaisia
ja kyseessä oli kunnalle kuuluvat menot ja tulot. Laskujen asiatarkastajana ja
hyväksyjänä toimivat eri henkilöt ja heidän toimivaltansa tarkastettiin
lautakuntapäätöksistä. Tarkastettujen laskujen sisältö täytti niille kirjanpitolaissa
asetetut vaatimukset ja laskujen vastaanotto-, asiatarkastus- ja hyväksymismerkinnät
olivat asianmukaiset.
Tarkastusotannassa mukana olleissa laskuissa (27 kpl) arvonlisäverovienneissä
havaittiin korjattavaa kolmen laskun osalta. Muilta osin ei havaittu huomautettavaa.

12. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KUNNANVALTUUSTOLLE
Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallituksen antamaan kunnanvaltuustolle selvityksen ennen vuoden 2018 talousarviokäsittelyä niistä
seikoista, joihin tarkastuslautakunta on arviokertomuksessaan kiinnittänyt huomiota.
Tarkastuslautakunta suosittaa selvityksen antamista syyskuun 2017 loppuun mennessä niin, että tarkastuslautakunnan arviot ehditään ottaa huomioon vuoden 2018
talousarvion ja vuosien 2019 ja 2020 taloussuunnitelmien laadinnassa.
Juuan kunnanvaltuusto on 16.12.2015 hyväksynyt kunnan vuoden 2016 talousarvion,
jossa on osoitettu toimielimille määrärahat ja tuloarviot. Juuan kunnanhallitus on
14.3.2016 § 54 antanut hallintokunnille talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeet. Annettujen ohjeiden mukaan talousarvion määrärahoja ei ole lupa ylittää. Talousarvio on
kunnanvaltuuston antama ohje palvelujen järjestämisestä sekä niihin käytettävistä
määrärahoista. Jos käy ilmi määrärahamuutostarve, on siitä välittömästi tehtävä esitys kunnanvaltuustolle (toimielintason muutos) tai kunnanhallitukselle (vastuualuetason muutos). Kunnanhallituksen antaman talousarvion sitovuustason määritelmän
mukaan lautakunnat voivat tehdä muutoksia vastuualueen sisällä esim. kustannuspaikalta toiselle. Kunnanhallitus voi tehdä muutoksia toimielimen määrärahan sisällä
esim. vastuualueelta toiselle. Vain valtuusto voi muuttaa toimielimen määräraha- ja
tuloarviota. Lain tulkinnan mukaan määrärahamuutokset on tehtävä sen tilikauden
aikana, jota muutokset koskevat. Toisaalta lakia on tulkittu myös niin, että määrärahamuutokset voidaan käsitellä valtuustossa ennen tilinpäätöskäsittelyä. Juuan kunnan vuoden 2016 tilinpäätöksestä on todettavissa, että Juuan kunnan teknisen toimialueen talousarvioylitys oli vuonna 2016 nettona 187 635 euroa. Edelleen talousarviosta on todettavissa, että sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2016 nettoylitys oli 143
526 euroa. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 27.4.2017 § 30 pyytänyt sosiaalija terveydenhuollon palvelualueen ja teknisen palvelualueen vastuuhenkilöiltä selonteon ylityksistä ja siitä, miksi vuoden 2016 määrärahaylitykselle ei ole haettu valtuustolta lisämäärärahaa. Selvitykset on annettu tarkastuslautakunnalle 7. ja 8.5.2017.
Tarkastuslautakunta esittää Juuan kunnanhallitukselle ja edelleen Juuan kunnanvaltuustolle, että vuodelta 2016 tapahtuneet sosiaali- ja terveystoimen ylitys 143 526 euroa ja teknisen toimen määrärahaylitys 187 635 euroa käsitellään Juuan kunnanhallituksessa ja Juuan kunnanvaltuustossa ennen vuoden 2016 tilinpäätöskäsittelyä.
Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan lausuntoon ja esittää kunnanvaltuustolle,
että Juuan kunnan vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään edellytyksellä, että kunnan-
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valtuusto hyväksyy teknisen palvelualueen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueen määrärahaylitykset. Määrärahaylitysten hyväksymisen jälkeen tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että kunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille, tehtäväalueiden jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2016 - 31.12.2016.
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