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PUHEENJOHTAJAN ALKUSANAT

Lähes vuosi on kulunut siitä, kun nykyinen Juuan kunnan tarkastuslautakunta aloitti luottamustoimessaan ja
allekirjoittanut sai tehtäväkseen toimia lautakunnan puheenjohtajana. Pielinen ehti tällä välillä jäätyä ja
tämän arviointikertomuksen kirjoitustyön aikana on saatu seurata hienon järvemme sulamista ja kesän
saapumista. Tätä tekstiä kirjoittaessani lämpömittari näyttää jo hellelukemia.
Kun halukkuuttani tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi kysyttiin, minulle kerrottiin tehtävän olevan
toisaalta mielenkiintoinen ja haastava sekä sen antavan hienon näköalapaikan kunnan toimintaan. Toisaalta
tehtävän hoitamisen kerrottiin vaativan työtä ja opiskelua. Saamani tehtävänkuvauksen voi näin
arviointikertomuksen ollessa käytännössä valmis todeta pitävän paikkansa. Tämän mielenkiintoisen vuoden
jälkeen lopputuloksena on käsillä oleva Juuan kunnan vuoden 2017 arviointikertomus.
Ajatuksemme kollegiaalisesta ja keskustelevasta tarkastuslautakunnasta on toteutunut hyvin ja vaikka
lautakunnan toiminta varsinkin arviointikertomuksen kirjoittamisen osalta on väistämättä
puheenjohtajavetoista, ovat kaikki lautakunnan jäsenet ja sihteeri tuoneet oman panoksensa,
kokemuksensa, vahvuutensa ja näkökulmansa tarkastustoimintaan, ja se näkyy myös tässä
arviointikertomuksessa.
Vuoden 2017 arviointikertomusta lukiessa voinee havaita, että tarkastuslautakunnan huomio on
kohdistunut erityisesti kunnan pitkälle aikavälille tähtääviin suunnitelmiin. Toisaalta arviointikausi on
osoittanut kohteita, joihin lautakunnan on syytä panostaa voimavarojaan kuluvana ja tulevina vuosina.
Toivon mukaan arviointikertomus vuodelta 2017 on sellainen, että sitä voidaan hyödyntää Juuan kunnan
kehittämisessä ja sen vahvuuksien korostamisessa.

Juuan Piitterissä, 16. päivänä toukokuuta 2018
Teemu Mustonen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
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1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTI- JA TARKASTUSTOIMINTA
1.1 Tarkastuslautakunta 2017 - 2021
Lain mukaan kunnalla on oltava kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta1.
Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä on säädetty kuntalain 121 §:ssä:
Tarkastuslautakunta
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin
järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja
saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi
sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi
hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen
yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta
arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään
valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin
tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa
aihetta.

Ne seikat, että lainsäätäjä on määritellyt tarkastuslautakunnan kunnan ainoaksi pakolliseksi lautakunnaksi2
ja, että kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksistä hallintosääntöä ja lautakunnan omaa
budjettia koskevissa asioissa ainoastaan poikkeuksena pääsäännöstä, kuvastavat selvästi lautakunnan
itsenäistä roolia.

1

KuntaL 30 §
Juuan kunnassa on tarkastuslautakunnan lisäksi hyvinvointi- ja kuntarakennelautakunnat ja niiden tehtävistä on
määrätty kunnan hallintosäännössä: Juuan kunta, Hallintosääntö 1.6.2017,
https://www.juuka.fi/fi/document.cfm?doc=show&doc_id=474
2
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Ensinnäkin tarkastuslautakunnan rooli on siis itsenäinen, mutta toisekseen se on lisäksi epäpoliittinen
siitäkin huolimatta, että vaaleilla valittu kunnanvaltuusto on lautakunnan asettanut. Kunnan poliittiset
päätökset tehdään toisaalla ja lautakunnan tehtävä onkin lähinnä arvioida sitä, kuinka näitä poliittisia
päätöksiä, kuten esimerkiksi talousarviota, noudatetaan. Toki lautakunnan kuuluu arvioida myös sitä, onko
kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla, mutta tämäkin tarkoittaa
objektiivista arviointia.
Juuan kunnanvaltuusto valitsi kunnalle tarkastuslautakunnan kokouksessaan 12.6.20173 ja tästä päivästä
toimintansa aloittanut uusi tarkastuslautakunta on pitänyt edellä mainittuja kahta periaatetta
päälinjauksinaan.

Tarkastuslautakunta 2017-20121: Juha Saarelainen, Heidi Wilska, Anneli Perälä, Anneli Willman (sihteeri) Onni Kirjavainen
(varapuheenjohtaja), Teemu Mustonen (puheenjohtaja)

Tarkastuslautakunnan kokoonpano:
Jäsen

Varajäsen

Teemu Mustonen, puheenjohtaja

Mauri Kukkonen

Onni Kirjavainen, varapuheenjohtaja

Matti Korhonen

Anneli Perälä

Arja Tanskanen

Heidi Wilska

Heidi Nevalainen

Juha Saarelainen

Pertti Wickström

3

Juuan kunnanvaltuusto, pöytäkirja 12.6.2017, § 30
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20172156-8.PDF
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Tarkastuslautakunnan kokoonpano on hyvä sekoitus uutta intoa ja kokemusta, sillä kolmella jäsenellä on jo
lautakuntakokemusta ja toisaalta kahdelle jäsenelle - mukaan lukien puheenjohtajalle - tämä kausi oli
ensikosketus lautakuntatoimintaan.

1.2 Lautakunnan kouluttautuminen
Lautakunta teki jo ensikeskusteluissaan sen periaatepäätöksen, että se pyrkii kouluttautumaan ja
kertaamaan tietojaan, jotta se kykenisi olemaan ajan hermolla ja siten hoitamaan tehtävänsä mallikkaasti.

Koko lautakunta ja sihteeri osallistuivat seuraaviin koulutuksiin:
-

Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä Kuopiossa 1.9.2017
Kuntamarkkinat Helsingissä 13. – 14.9.2017
Auditio-konferenssi Helsinki-Tukholma-Helsinki 13. – 15.12.2017

1.3. Tarkastustoiminta arviointikertomusta 2017 varten
Tarkastuslautakunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 11.8.2017 ja allekirjoitti käsillä olevan
arviointikertomuksen 18.5.2018. Tällä aikavälillä lautakunta kokoontui yhteensä kolmetoista kertaa ja
26.1.2018 pidetyssä kokouksessaan se vieraili Juuan kunnan omistamassa terveyskeskuskiinteistössä.
Tarkasteltavasta asiasta riippuen tarkastuslautakunta kuuli kokouksissaan kunnan viranhaltijoita,
kuntakonsernin edustajia sekä luottamushenkilöitä. Kuulemisia oli yhteensä 184.

Tarkastuslautakunnan kokoukset vuoden 2017 tarkastukseen liittyen5:
-

11.8.2017
8.9.2017
13.10.2017
17.11.2017
1.12.2017
26.1.2018
23.2.2018
12.4.2018
23.4.2018
4.5.2018
7.5.2018
15.5.2018

1.3.1. Osallistumisaktiivisuus
Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat tarkasteluaikana olleet aktiivisia ja sitoutuneita tehtäviinsä ja kokoukset
pyrittiin yhdessä tuumin järjestämään kaikille jäsenille sopivina ajankohtina. Näistä syistä varajäsen oli läsnä

4

Joitain henkilöitä kuultiin useaan kertaan.
Tarkastuslautakunnan kokousten pöytäkirjat sähköisinä versioina löytyvät osoitteesta
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
5
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kokouksessa vain kahdesti varsinaisen jäsenen oltua estynyt. Yhteen kokoukseen poissa olleen
puheenjohtajan sijalle ei saatu varajäsentä.

Läsnäolo tarkastuslautakunnan kokouksissa
2%
3%

95 %

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Ei varajäsentä paikalla

Varsinaisten lautakunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 95 %, jota voidaan pitää
erinomaisena tuloksena. Lautakunnan on ollut helppo toimia, kun ryhmä on päässyt hitsautumaan yhteen
ja tiedon kulku kokouksesta seuraavaan on helposti pysynyt jatkuvana.

1.3.3. Tarkastustoiminta käytännössä
Juuan tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii lautakunnan puheenjohtaja6 ja sihteerin tehtäviä hoitaa
kunnan asianhallintasihteeri Anneli Willman7. Puheenjohtaja on laatinut lautakunnan kokousten esityslistat
sihteerin hienolla avustuksella. Esityslistojen pohjana ja lautakunnan tarkastustyön aikatauluttajana on
käytetty kunnan tilintarkastajan, BDO Audiator Oy:n8 Lilja Koskelon laatimaa ja lautakunnan toisessa
kokouksessaan hyväksymää arvioinnin työohjelmaa. 9
Lautakunta on käyttänyt työohjelmaa tarkastustoimintansa muistilistana ja tarkastusjärjestyksensä
pohjana, mutta ohjelmaa ei ole aina noudatettu orjallisesti, vaan lautakunta on toisaalta joutunut
mukauttamaan asioiden käsittelyjärjestystään ensinnäkin käytännön syistä (esim. kuultavien virkamiesten

6

Tarkastuslautakunta 2017-2021, 11.8.2017, 2 §,
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20172159-2.PDF.
7
Tarkastuslautakunta 2017-2021, 11.8.2017, 3 §,
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20172159-3.PDF
8
Nykyistä edeltävä lautakunta päätti kilpailutuksen jälkeen valita BDO Audiator Oy:n järjestämään kuntakonsernin
tilintarkastuksen: Tarkastuslautakunta 2013-2016, 07.04.2017 § 18,
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20172130-6.PDF
9
Tarkastuslautakunta 2017-2021, 8.9.2017, 15 §,
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20172166-6.PDF.
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aikataulut, lomat, ym.), ja toisaalta se on itse nostanut työjärjestyksen ulkopuolisiakin asioita käsittelyynsä
(esim. kunnassa tehty työhyvinvointikysely). Joka tapauksessa lautakunta on käsitellyt kaikki
työjärjestyksessä tarkastettaviksi suunnitellut asiat.
Lautakunta on useimmissa kokouksissaan kuullut kulloinkin tarkastelussa olleeseen aiheeseen liittyen
asiaan liittyviä henkilöitä. Suurin osa lautakunnan kuulemista henkilöistä on ollut kunnan virkamiehiä,
mutta sen lisäksi kuultavina on ollut kunnan keskeisimpiä luottamushenkilöitä sekä kuntakonsernin että
Siun Soten edustajia. Keskustelu kokouksissa on myös kuulemistilanteissa pyritty pitämään
vapaamuotoisena ja kukin jäsen on voinut nostaa esiin itse tärkeinä pitämiään asioita. Lautakunnan
jäsenten monipuoliset taustat ovat olleet omiaan näkemään käsiteltävät asiat monelta eri kantilta. Joihinkin
asioihin lautakunta on perehtynyt ainoastaan asiakirjojen perusteella. Tämän lisäksi lautakunta teki
tutumiskäynnin Juuan kunnan omistaman terveyskeskuskiinteistön tiloihin.

1.3.4. Arviointikertomuksen laadinta
Tarkastuslautakunta paneutui arviointikertomuksen kirjoittamiseen neljässä kokouksessaan10, joista
kolmessa viimeisessä lautakunta keskittyi kokonaan tai lähes kokonaan arviointikertomukseen. Kokouksia
varten puheenjohtaja oli valmistellut käsiteltävät kertomuksen asiat ja kokouksissa käytiin keskustelua
tarkastelun kohteena olleista aiheista käyttäen hyväksi lautakunnassa aiemmin kuultavina olleiden
henkilöiden selostuksia ja tarkastuslautakunnalle hankittuja asiakirjoja.

1.3.5. Sidonnaisuusilmoitukset
Tarkastuslautakunnat saivat 1.6.2017 alkaneelle kaudelleen uuden tehtävän, kun kuntalain mukaan
tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden11 on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan
tarkastuslautakunnalle, joka puolestaan saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan
yleisessä tietoverkossa.12 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusten antamista ja sisältöä ja
sillä on oikeus ja velvollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään
tekemäänsä ilmoitusta.
Juuassa tarkastuslautakunta otti sidonnaisuusilmoitukset käsittelyynsä heti ensimmäisessä kokouksessaan
ja seurasi niiden antamista ja täydentämistä etenkin kautensa alkupuolen13. Ilmoitusvelvolliset olivat
voineet tehdä ilmoituksensa verkossa ja syyskuun alkuun mennessä niitä olikin tehty vähintään
kohtalaisesti, kun otetaan huomioon se, että ilmoittamisvelvollisuus oli tullut voimaan alkaneen

10

Kokoukset 23.4.2018, 4.5.2018, 7.5.2018 ja 15.5.2018
KuntaL 84 §, kuntarakennelautakunnan ilmoitusvelvollisuus johdetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 2
luvun 21 §:stä ja sitä kautta Juuan kunnan hallintosäännöstä, s. 14.
https://www.juuka.fi/fi/document.cfm?doc=show&doc_id=474
12
Sidonnaisuusilmoitusrekisteri, Juuka: https://www.juuka.fi/fi/päätöksenteko/sidonnaisuusilmoitukset/
13
Tarkastuslautakunnan kokoukset 11.8.2017, 8.9.2017 ja 13.10.2017.
11
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valtuustokauden alusta. Lautakunta tarkasti kaikki annetut ilmoitukset ja tarvittaessa kehotti täydentämään
ilmoituksia. Varsinkin yrittäjinä toimivia tai yrityksestä mahdollisesti hyötyä saavia ilmoitusvelvollisia oli
kehotettava antamaan lisää tietoja sidonnaisuuksistaan. Lisäksi puheenjohtaja valtuutettiin antamaan
ohjeistusta ilmoitusten antamisesta. Joitain yksittäisiä ilmoitusvelvollisia oli kehotettava useaan kertaan
antamaan ilmoituksensa. Ilmoitukset annettiin tiedoksi valtuustolle 30.10.201714, johon mennessä kaikki
ilmoitusvelvolliset olivat antaneet ilmoituksensa ja tarkastuslautakunnan parhaan tiedon mukaan velvolliset
olivat ilmoittaneet kaikki lain tarkoittamat sidoksensa. On kuitenkin todettava, että laki on tältä osin
tulkinnanvarainen.

”---luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään
sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa
yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi
olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.” KuntaL 84 § 1 mom.
Lautakunta pohti etenkin sitä, mitä voidaan pitää lainsäätäjän tarkoittamana merkittävänä omaisuutena ja
sitä, millä muilla sidonnaisuuksilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa. Apuna
tulkinnassa käytettiin mm. Kuntaliiton ohjetta15 aiheesta sekä tapauskohtaista harkintaa. Lopullinen päätös
ilmoittamisesta kussakin tilanteessa jäi kuitenkin ilmoitusvelvolliselle, joilla luottamushenkilöiden
tapauksessa on asiassa lähinnä poliittinen vastuu, kun taas virkamiesten kohdalla sidonnaisuuden
ilmoittamatta jättäminen voinee johtaa jopa virkavastuuseen.
Ilmoitusvelvollisten on ilmoitettava muutoksista sidonnaisuuksissaan ja lautakunta seuraa näiden
muutosten ilmoittamista säännöllisesti. Sidonnaisuusilmoitukset ovat julkisia ja nähtävillä kunnan
kotisivulla.16

2. KUNTASTRATEGIAT
2.1. Vuosille 2014 - 2017 laadittu kuntastrategia
Vuosi oli 2017 vuonna 2014 laaditun kuntastrategian (jatkossa kuntastrategia 2014-2017)17 viimeinen vuosi
ja sen toteutumista arvioitaessa on otettava huomioon kunnan olosuhteissa tapahtuneet muutokset,
suurimpana näistä Juuan kunnan liittyminen Siun soteen18.

14

Juuan kunnanvaltuusto, pöytäkirja 30.10.2017, § 56,
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20172168-10.PDF
15
Kuntaliitto: Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa, 2017, http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3437
16
Juuan kunnan ilmoitusvelvollisten ilmoitukset julkaistaan osoitteessa:
https://www.juuka.fi/fi/päätöksenteko/sidonnaisuusilmoitukset/
17
Juuan kunta, Kuntastrategia, www.juuka.fi/fi/document.cfm?doc=show&doc_id=673
18
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
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2.1.1. Strategian painoarvo
Vuosien 2014 - 2017 strategiasta on erotettavissa sen suuret linjat ja tavoitteet. Strategian toteutumisen
arviointia hankaloittaa kuitenkin sopivien mittareiden puute, varsinkin, jos sitä vertaa vuoden 2017 lopussa
hyväksyttyyn, kunnan tämän hetkiseen, strategiaan.
Juuan uusi kunnanvaltuusto aloitti toimintansa kesäkuun alussa vuonna 2017 ja sen ensimmäisiä tehtäviä
oli alkaa luoda kunnalle uutta kuntastrategiaa. Valtuusto mm. kokoontui kaksipäiväiseen
strategiaseminaariin, jossa luodattiin kunnan poliittista tahtoa kunnan kehittämisestä pitkälle
tulevaisuuteen katsoen. Kun voitiin todeta, että kunnassa poliittinen tahto oli monissa suurissa asioissa
lähes yksimielinen, lähdettiin kunnan kurssia jo jossain määrin tässä vaiheessa hilaamaan kohti uuden
strategian visioita. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Juuan kunnan uuden kuntastrategian
kokouksessaan 4.12.2017 (jatkossa kuntastrategia 2018 - 2021).19

2.1.2. Strategian toteutuminen
Vuosien 2014 - 2017 strategiassa oli määritelty kunnan päästrategia:
1. Mahdollistamme kuntalaisille hyvän elämän vauvasta vaariin
2. Ylläpidämme hyvää taloutta, edistämme työllisyyttä ja työpaikkojen syntymistä, pyöritämme euroja
Juukaan.
3. Vahvistamme osaamista ja elinkeinorakennettamme.
4. Kannustamme henkilöstöämme uudistumiseen ja yhteistyöhön, huolehdimme henkilöstömme
työhyvinvoinnista.20
Näiden neljän suuren pääpainopistealueen edistämisen toteutumista on hyvin vaikeaa mitata eikä
mittareiden asettaminen olisikaan tarkoituksen mukaista. Voitaneen ajatella, että näiden neljän suuren
päästrategian on ollut tarkoitus leimata koko strategiaa.
Kunnassa on vuonna 2017 tapahtunut asioita, joilla on suuri merkitys tulevaisuutta ajatellen. Jo edellä
mainittu Siun sote -kuntayhtymään liittyminen on ollut valtava muutos Juuan kunnalle henkilöstön suhteen,
mutta myös taloudellisesti, hallinnollisesti ja kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta.
Juuan kunta teki toisen merkittävän suuria linjoja koskevan päätöksen päättäessään lopettaa yhteistyön
JOSEK:n21 kanssa ja päättäessään palkata kunnalle oman elinkeinosuunnittelijan.22 Elinkeinosuunnittelijan

19

Juuan kunnanvaltuusto, pöytäkirja 4.12.2016, § 66,
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20172182-9.PDF3
20
Juuan kunta, kuntastrategia 2014, s. 3, www.juuka.fi/fi/document.cfm?doc=show&doc_id=673
21
Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy
22
Juuan kunnanvaltuusto, pöytäkirja 4.12.2016, § 63,
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20172182-6.PDF
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toimi on täytetty alkuvuodesta 2018 ja tämän päätöksen vaikutusten arviointi jää näin ollen tulevien
arviointikertomusten asiaksi.

2.1.3. Strategian tarkemmat tavoitteet
Strategiassa vuosille 2014 - 2017 on helpommin mitattavissa olevia tavoitteita viidessä kategoriassa:
1) Kuntatalouden tasapaino
2) Työpaikkojen lisääminen elinkeinoja kehittämällä
3) Palvelurakenteita uudistavat Juukaan sijoittuvat sosiaali- ja terveyspalvelut
4) Kuntaimago ja markkinointi
5) Kiinteistöstrategia / tulomuuton edistäminen

2.1.3.1. Kuntatalouden tasapaino
Kuntatalouden tasapainon tavoitteina olivat toimintakatteen kasvun pysäyttäminen, ostopalvelujen käytön
pienentäminen, velan ottaminen strategisiin investointeihin ja talouden tasapaino. Tilinpäätöksen mukaan
kuntatalouden tasapainon voidaan todeta toteutuneen strategiakaudella. Kunnalla on kertynyttä ylijäämää,
velkamäärä on runsaasta investointitahdista huolimatta alle maan keskiarvon ja toimintakatteella
mitattuna toiminnan tehostaminen on saatu käyntiin.23 Investointeja strategiakaudella on tehty mm.
kunnan kiinteistöjen peruskorjauksiin. Tarkastuslautakunta toteaa kuitenkin, että vuonna 2017
investointien määrä jäi selvästi talousarvion mukaista alhaisemmaksi. Tarkastuslautakunta toteaa myös,
että kunnan talous on pystytty pitämään strategiakauden ajan tasapainossa ja, että vuonna 2014 tilanne oli
se, että verotulojen määrä oli ollut laskeva. Strategiakauden verotulot ovat jokaisella tilinpäätöskaudella
olleet vuosia 2010 - 2013 suuremmat.

2.1.3.2. Työpaikkojen lisääminen elinkeinoja kehittämällä
Vuoden 2017 tilinpäätöksessä lausutaan elinkeinojen kehittämisestä seuraavaa:
Elinkeinopolitiikan tavoitteena olivat kokonaistyöpaikkamäärän kasvattaminen,
elinkeinostrategian päivittäminen, yritysten kehityshankkeiden edistäminen ja tuloksellinen
sidosryhmäyhteistyö. Juuan kunnan alueella olevien työpaikkojen määrän tuoreimmat
tilastotiedot ovat vuodelta 2015. Tilastojen perusteella työpaikkojen määrä on vähentynyt
yhtäjaksoisesti vuodesta 2006 alkaen. Kunnan elinkeinostrategia on päivitetty vuonna 2014.
Yritysten kehityshankkeiden edistämisessä tärkeä yhteistyökumppani on ollut JOSEK Oy.
Kunnassa on saatu käyntiin 6-tien alueen kehittyminen. Positiivista on myös paikallisen
elintarviketehtaan merkittävä investointi vuosina 2017 - 2018. Työttömyysasteella mitattuna

23

Juuan kunta, tilinpäätös 2017, s. 31. Vuosikate on ollut strategiakauden kolmena vuotena neljästä yli 100 %
poistoista.
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lähihistorian synkin vuosi oli 2014, jolloin 22,3 prosenttia Juuan työvoimasta oli työttömänä.
Vuonna 2016 tilanne oli hieman parempi 21,2 %. Työttömyysasteen muutoksissa on otettava
huomioon myös työvoiman pieneneminen.24
Elinkeinostrategia on päivitetty 25.8.201425 ja sen päälinjaukset ovat:
1. Kunnallinen päätöksenteko tukee yrittäjyyttä
2. Viestintä ja markkinointi tukee elinvoimaisuutta
3. Uutta elinvoimaa ja työpaikkoja kärkihankkeilla
Tarkastuslautakunta ei vuoden 2017 osalta ole täysin perehtynyt elinkeinostrategian toimeenpanoon,
mutta toteaa, että
1. Strategiassa esitettyjen seitsemän kärkihankkeen etenemistä ei ole toimintakertomuksessa
strategian mukaisesti seurattu.
2. Tarkastuslautakunnalla ei ole tiedossaan yritystoiminnan tilastotietoja, joita on strategiassa
suunniteltu hankittaviksi lukuun ottamatta JOSEK:n toiminnasta saatua lyhyttä selvitystä.26
3. Strategian päivittämissykliksi on strategiassa määritelty kolme vuotta. Strategiaa ei ole päivitetty.
4. Kunnanvaltuusto päätti sopimuksen päättämisestä JOSEK:n kanssa 4.12.2017 ja
elinvoimasuunnittelijan palkkaamisesta kuntaan.27 Elinkeinostrategian päivittäminen olisi
lautakunnan mielestä tältäkin kannalta hyvin ajankohtaista.
Kunnanvaltuusto päätti siis yhteistyön päättämisestä JOSEK Oy:n kanssa. Valtuuston kanta oli, että
yhteistyö ei ole ollut niin hedelmällistä kuin oli ajateltu, varsinkin, kun neuvottelut Juuan aseman
parantamisesta yhtiön kanssa eivät tuoneet haluttua tulosta. Lautakunta seuraa mielenkiinnolla tämän
perustellulta vaikuttavan ratkaisun tuloksia.
Tarkastuslautakunta tulee vuoden 2018 osalta ottamaan elinkeinojen kehittämisen seurannan yhdeksi
pääkohteistaan.

2.1.3.3. Palvelurakenteita uudistavat Juukaan sijoittuvat sosiaali- ja terveyspalvelut
Tilinpäätöksessä on selvitetty kunnan strategian tavoite ja sen toteutuminen sosiaali- ja terveyspalveluiden
osalta:
Sosiaali- ja terveyspalveluissa tavoitteena oli soten kokonaiskustannusten saattaminen lähemmäs
keskimääräisiä kustannuksia. Tässä kehityksessä otettiin loikka Siun soteen liittymisen myötä.
24

Juuan kunta, tilinpäätös 2017, s. 31.
Juuan kunta, elinkeinostrategia: https://www.juuka.fi/fi/document.cfm?doc=show&doc_id=64
26
JOSEK:n toiminta Juuassa: http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20182221-4-1.PDF
27
Kunnanvaltuusto, pöytäkirja 04.12.2017 § 63
25
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Ensimmäisenä toimintavuonna Siun soten maksuosuus oli noin kaksi prosenttia alhaisempi kuin
Juuan kunnan vastaavat soten nettomenot vuonna 2016.28
Strategiassa on todettu myös kunnan palveluiden olleen hyvällä tasolla.29
Kuten todettua, Juuan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät Siun soten järjestettäviksi ja kunnan
velvollisuutena on hoitaa oma maksuosuutensa. Siun sotella on oma tarkastuslautakuntansa ja, koska
järjestämisvastuu palveluista on kuntayhtymällä, jää Juuan kunnan tarkastuslautakunnan pääasialliseksi
tehtäväksi arvioida sitä, kuinka kunnan kannalta taloudellisesti kannattavaa kuntayhteistyö on ja kuinka
kuntalaisten palvelut toimivat. Nykyisen lainsäädännön mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämisestä vastuun kantaa edelleen kunta.
Tässä vaiheessa lautakunta pystyy toteamaan ensiksi sen, että taloudellisesti Siun sote on ollut kunnalle
positiivinen asia ja toiseksi, että lautakunta pystyy lausumaan vasta myöhemmin palveluiden järjestämisen
onnistumisesta. Lautakunnan saamien tietojen mukaan Siun sotella on ollut ymmärrettävästikin ainakin
joitain käytännön toiminnan aloittamiseen liittyviä hankaluuksia. Lautakunta odottaa saavansa asioista
selkeitä faktoja ennen kuin se pystyy ottamaan aiheeseen kantaa.
Hyvinvointilautakunta on 24.4.2018 hyväksynyt Juuan kunnan laajan hyvinvointikertomuksen, joka
aikanaan tulee myös kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta tutustuu kertomuksessa oleviin
tilastoihin ja tietoihin sekä kertomuksen sisältämään hyvinvointisuunnitelmaan vuoden 2018 aikana.

2.1.3.4. Kuntaimago ja markkinointi
Tavoitteena on ollut, että yleinen mielipide kunnasta olisi myönteinen. Tilinpäätöksen mukaan kunnassa on
tehty hyvää työtä positiivisen kuntakuvan luomiseksi muun muassa kiky-liikunnalla.
Tarkastuslautakunta yhtyy tilinpäätöksestä ilmenevään näkemykseen kuntaimagon kehittymisestä.
Lautakunnan näkemyksen mukaan Juuan kunta on positiivisessa mielessä esiintynyt valtakunnan mediassa.
Lisäksi kunta on kyennyt selkeyttämään omaa imagoaan.

2.1.3.5. Kiinteistöstrategia ja tulomuuton edistäminen
Tilinpäätöksessä on todettu, että kunnan kiinteistöjen tilanne on kohtalaisen selkeä ja, että kunnalla on
edelleen tarve vähentää omistamiaan kiinteistöjä.
Tavoitteena oli, että Juuan kunnalla on omistuksessaan käyttötarpeita vastaavat terveelliset,
turvalliset ja kustannustehokkaat kiinteistöt. Strategiaa on toteutettu muun muassa mittavilla
peruskorjauksilla päiväkotikiinteistöihin ja terveyskeskukseen. Valitettavasti kaikkien

28
29

Juuan kunta, tilinpäätös, s. 31.
Juuan kunta, kuntastrategia 2014-2017.

- 13 -

kiinteistöjen osalta ei ylläpidossa ole täysin onnistuttu ja osa rakennuksista on tullut teknisen
käyttöikänsä päähän. Kunnalla on edelleen merkittävästi ylimääräisiä neliöitä, joten niistä
luopuminen on edelleen ajankohtainen tavoite. 30
Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan kunnan kiinteistöjen kunnossa on puutteita, eikä selkeää
kokonaiskuvaa kunnan kiinteistökannasta ole. Lautakunnan mielestä kunnan kiinteistöjen tila vaatii
kartoitusta ja kiinteistösuunnitelman tekemistä.
Tarkastuslautakunta seuraa kiinteistöomistusten tilannetta ja odottaa, että kunnalle luotaisiin selkeä ja
läpinäkyvä strategia kiinteistöjen käytölle.

2.2. Uuden kuntastrategian 2018 - 2021 valmistelu, toimeenpano ja arvio strategiasta
Kesäkuun alusta 2017 kautensa aloittanut kunnanvaltuusto kokoontui loppusyksyllä Nurmeksen Hyvärilään
kaksipäiväiseen strategiaseminaariin, jossa virkamiehistöä evästettiin uuden strategian valmistelemiseksi.
Valtuuston jäsenet olivat monesta kunnan suuntaa koskevasta periaatteellisesti tärkeästä asiasta suurelta
osin samaa mieltä. Näin ollen virkamiesjohdolla on ollut hyvät lähtökohdat strategian valmisteluun.
Lopputulemana on valtuuston 4.12.201731 hyväksymä uusi strategia, joka pyrkii luomaan suuntaviivoja
kunnan toiminnalle tulevan noin viidentoista vuoden ajalle.
Tarkastuslautakunnan näkökulmasta on hyvä, että uudessa strategiassa on selkeästi havaittu kunnalle
tärkeät vahvuudet ja kehittämiskohteet, määritelty tavoitteet niiden suhteen, ilmaistu suunnitellut
toimenpiteet aikatauluineen ja ilmoitettu mittarit, jotka ovat selkeitä. Lisäksi kullekin asialle on määritelty
asiaa hoitava vastuutaho. Erityisesti hyvät mittarit ovat kunnan toiminnan seurannan kanssa oleellisia ja
lautakunta on etukäteen arvioiden tyytyväinen uusittuun kunnan strategiaan.

3. TALOUSARVIOSSA ASETETUT SITOVAT TAVOITTEET

30

Juuan kunta, tilinpäätös 2017, s. 31-32.
Juuan kunnanvaltuusto, pöytäkirja 4.12.2017, § 66,
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20172182-9.PDF
31
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3.1. Sitovat tavoitteet palvelualoittain
Palvelualoille on talousarviossa asetettu tavoitteet ja mittarit. Tilinpäätöksessä tarkastellaan puolestaan
näiden tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on seuraavassa perehtynyt kunnan tavoitteiden
toteutumiseen palvelualoittain.
Tavoitteissa onnistumista on taulukoissa kuvattu liikennevalomaisesti siten, että vihreällä värillä on kuvattu
tavoitteeseen pääsemistä, keltaisella värillä tarkoitetaan, että parannettavaa olisi hieman ja punainen väri
kuvaa tavoitteesta selkeää jäämistä.

3.1.1. Hallinnon toimiala
Talous
TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Tilikauden tulos
Konsernin talous
tasapainossa
Konsernin velat ja riskit eivät Riskien määrä ja velkamäärä
kasva

ONNISTUMINEN

Konsernin tulos 1,17
miljoonaa euroa
Konsernin omavaraisuusaste
kasvoi 56,2 % -> 58,3 %

Hallinnon toimiala on päässyt hyvin taloudellisiin tavoitteisiinsa, mutta tässä kohtaa lautakunta toteaa
konsernin riskeistä, että Suomen Kivitutkimussäätiön hallitus on 13.11.2017 pitämässään kokouksessa
päättänyt käynnistää selvitystilamenettelyn. Selvitystilamenettelyn tarkoituksena on säätiön purkaminen ja
säätiön toiminnan lopettaminen. Kivitutkimussäätiöltä Juuan kunnalle oleva noin 800 000 euron suuruinen
saatavan on toki kunnassa tiedostettu sisältävän riskin ja sen voidaan nyt todeta toteutuneen.
Kunnan tilinpäätöksessä todetaankin seuraavaa:
”---vuoden 2017 tilinpäätökseen vaikuttaa merkittävästi Suomen kivitutkimussäätiölle annetun
lainasaamisen 818 000 euroa alaskirjaaminen. Kirjanpitosäännösten mukaan saamiset
voidaan tilinpäätöksessä arvosta ainoastaan todennäköiseen arvoonsa. Tilikauden
päättymisen jälkeen säätiön taloudellisesta tilanteesta saatujen tietojen perusteella on
todennäköistä, että kunta toissijaisena panttivelkojana tulee menettämään lainasaamisen
kokonaisuudessaan.”
Tässä tilanteessa kunnan tehtävä vähintäänkin lienee sille mahdollisesti koituvien vahinkojen
minimoiminen ja parhaassa tapauksessa tapahtuneen kääntäminen positiiviseksi asiaksi kunnalle.32

32

Kunnanvaltuusto päätti kunnan toimenpiteistä huhtikuussa 2018 siten, että Juuan kunta ostaa Suomen
Kivitutkimussäätiön osuuden Kivikeskuksen kiinteistöstä. Juuan kunnanvaltuusto, pöytäkirja 24.4.2018, § 13.
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20182214-3.PDF
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Toiseksi todetaan, että kunnan talouden suunnittelusta tekevät haasteelliseksi etenkin ne seikat, että
varsinkin valtionosuuksien määrän arviointi on hankalaa, mutta lisäksi verotulojakaan ei pystytä tarkasti
ennustamaan.33

Työhyvinvointi
TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Hyvinvoinnin kasvu
nykytilasta

Sairauspoissaolojen
kumulatiivinen kertymä

Sairauspoissaolojen määrä
laski 24 % edelliseen vuoteen
verrattuna

ONNISTUMINEN

Työhyvinvoinnin voidaan todeta oleva kunnassamme hyvällä tolalla. Tätä todistaa sairauspoissaolojen
määrän selvä lasku vuotta aiempaan verrattuna. Toki on todettava, että, koska kunnan henkilöstön koko on
sellainen, että muutama pitkä sairausloma voi muuttaa kyseistä tilastoa selvästi, olisi asiassa seurattava
pidempää aikaväliä. Kunnassa tehty työhyvinvointikysely vahvistaa näkemystä siitä, että kunnassa asiat
työhyvinvoinnin suhteen ovat vähintään kohtalaisesti ja lisäksi tarkastuslautakunnan saamien tietojen
mukaan kunnassa harjoitettava ns. KiKy-liikunta (työntekijöiden kilpailukykysopimuksella pidennetty
työaika käytetään liikuntaan) on otettu hyvin vastaan.
Muutoksena kunnan henkilöstöön on todettava, että 1.1.2017 lukien koko sosiaali- ja terveystoimen
henkilöstö, eli 170 henkilöä, siirtyi Siun soten palvelukseen ja, että Juuan kunnan palveluksessa oli
vakinaisessa palvelusuhteessa 31.12.2017 yhteensä 166 henkilöä.34 Näin ollen kunnan henkilöstön määrä
pieneni käytännössä puoleen vuoden 2017 alusta.

Elinvoima

TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

33

ONNISTUMINEN

Juuan kunta, Tilinpäätös 2017, s. 10,
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20182207-8-1.PDF
34
Juuan kunta, henkilöstöraportti, s. 3. http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20182220-21.PDF
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Työpaikkakehitys

Väestön muutos
Riittävä vuokra-asuntojen
tarjonta

Julkisen sektorin
ulkopuolisten työpaikkojen
määrä

Tilastotietoa ei saatavilla.
Paikallisilla yrityksillä
rekrytointiongelmia ja
samaan aikaan
työttömyysaste korkea
Nettomuutto positiivinen
Nettomuutto -55 asukasta
(ennakkotieto)
Vuokra-asuntojen täyttöaste Kiinteistö Oy Juuan
Vuokratalot 92,1 %, kunnan
omistamat 83,8 %

Elinvoimaa osoittavat mittarit kertovat kunnan väestörakenteesta ja työllisyyden ongelmista. Näiden
mittareiden kääntäminen positiiviseksi tuskin on helppoa ja vuokra-asuntojenkin täyttöaste kertoo toisaalta
siitä, että asuntoja on, mutta halukkaita asujia ei ole tarpeeksi.35

3.1.2. Tekninen toimiala
Kunnan organisaatiorakenne on muuttunut 1.6.2017 lukien.36 Kunnanhallituksen alaisina toimivat uuden
rakenteen mukaisesti hallinnon toimiala ja tekninen toimiala. Tekninen toimiala koostuu aiemmin teknisen
lautakunnan alaisista kustannuspaikoista.

Talous

TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Lautakunnan talousarvion
pitävyys

Talousarvion toteutuminen

Toiminnan tehokkuus

Yksikkökustannukset (esim.
energian kulutus/m3)

Kunnan ydintoimintojen
ulkopuolella olevien
kiinteistöjen myynnin
tehostaminen

Myydyt kiinteistöt

Toimintatuotot ylittivät
talousarvion 9.8 % ja
toimintakulut 0,8 %
Energiatehokkuuteen
tähtääviä toimenpiteitä ei
toteutettu vuonna 2017
Kiinteistöjä ei myyty vuonna
2017.

ONNISTUMINEN

Työhyvinvointi
Hyvinvoinnin kasvu
nykytilasta

Sairauspoissaolojen
kumulatiivinen kertymä

35

Sairauspoissaolot vähenivät
9,2 %

Ks. Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen tavoitteesta, asuntojen täyttöste 95 %, toteuma 92 %, kohta 3.2.1.
Juuan kunta, Hallintosääntö 1.6.2017,
https://www.juuka.fi/fi/document.cfm?doc=show&doc_id=474
36
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Elinvoima
Riittävä tontti- ja
asuntotarjonta
Vesihuollon turvaaminen

Hakemukset vrt. tarjonta

Tonttitarjonta riittävä.

Veden määrän riittävyys vs.
tarjonta

Veden määrä on ollut riittävä
ja taso pystytään
turvaamaan myös jatkossa
investoimalla uuteen
vedenottamoon.

Tarkastuslautakunta toteaa, että teknisen palvelualan talousarvio ei ole pitänyt täysin paikkaansa ja, että
palvelualalla on talousarviovuoden aikana tapahtunut ennakoimattomia muutoksia.
Myöskään energiatehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä ei ole tehty eikä kiinteistöjä ole myyty, mutta
suurempana ongelmana tarkastuslautakunta näkee, että suunniteltuja investointeja ei ole pystytty
toteuttamaan.
Tarkastuslautakunta toteaa myös, että palvelualalla on tapahtunut henkilömuutoksia ja, että pitkät
sairauslomat ovat vaikuttaneet palvelualan toimintaan.

3.1.2. Hyvinvointilautakunta
Valtuustokausi vaihtui vuoden 2017 aikana ja kunnan hallinto- ja toimintaorganisaatio muuttui 1.6.2017
alkaen. Sivistyslautakunnan tilalla aloitti toimintansa hyvinvointilautakunta.37

Talous

TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Talousarvion toteutuminen
suunnitellusti

Talousarvion toteuma

Tilikauden ylijäämä 563 000
euroa budjetoitua parempi

ONNISTUMINEN

Hyvinvointilautakunnan tilikausi on sujunut taloudellisesti siten, että se on alittanut budjettinsa 560 000
eurolla. Sinänsä voidaan todeta, että lautakunnan taloutta on pidetty hyvin. Toisaalta, olisiko nyt
säästettyjä varoja voitu käyttää johonkin kuntalaisten hyvinvointia edistävään toimeen vai vaatiiko
budjetointi edelleen lisää tarkkuutta.

Työhyvinvointi

TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

37

Juuan kunta, Hallintosääntö 1.6.2017
https://www.juuka.fi/fi/document.cfm?doc=show&doc_id=474
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ONNISTUMINEN

Hyvinvoinnin kasvu
nykytilasta

Sairauspoissaolojen toteuma Työhyvinvointikyselyyn
osallistuttiin.
Sairauspoissaoloja 2 402
kalenteripäivää, jossa
alenemaa edellisvuoteen 21
%.

Lautakunnan toimialalla työhyvinvointi on hyvällä tasolla, joskin tarkastuslautakunta nostaa esille, että
työhyvinvointikyselyn tulos palvelualalla oli hyvä, mutta kyselyn vastausprosentti on ollut vain 61 %.

Elinvoima

TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Perusopetuksen ja lukion
suorittaminen ja
sijoittuminen jatkoopintoihin.

Perusopetuksen ja lukion
päättää ja saa jatkoopiskelupaikan 100 %
oppilaista.

Perusopetuksen päätti ja
sai jatko-opiskelupaikan
100 % oppilaista (38
oppilasta)

Päivähoitopaikkoja on
tarjolla niitä tarvitseville
koko kunnan alueella ja
paikat ovat tehokkaassa
käytössä.

Nuorisotoimi tavoittaa
kunnan kohderyhmän 12 29 vuotiaat nuoret
toiminnoillaan.

ONNISTUMINEN

Peruskoulun osalta
tavoitteeseen
päästiin. Lukion
tilasto ei ollut
lautakunnan
saatavilla.
Päivähoitopaikkojen
Varhaiskasvatusta
Tietoa
tarjontamäärä koko
käyttänyt vuoden 2017
päivähoitopaikkojen
kunnassa ja täyttöaste
aikana 135 lasta.
tarjontamäärästä ja
31.12.2017 käyttäjiä 104.
täyttöasteesta ei
Kokopäivähoidossa olleiden ollut lautakunnan
lasten määrän keskiarvo
tiedossa.
34,4 ja osapäivähoidossa
olleiden 62,83.
Nuokkarin kävijätilastot ja Nuokkarilla avointa
etsivän nuorisotyön tilastot toimintaa 148 päivänä.
Nuoria tuona aikana 20
nuorta per päivä. Etsivä
nuorisotyö on jättänyt 45
yhteydenottopyyntöä ja
tavoittaa yhteensä 37
kohderyhmän nuorta.

Väestön aktivointi

TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA
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ONNISTUMINEN

Liikuntaneuvonnan
lisääminen ja tehostaminen
aktivoi terveytensä kannalta
liian vähän liikkuvia

Osallistujamäärät,
matalankynnyksen
liikuntaryhmien määrä

Liikuntaneuvonnan
suunnittelu yhteistyössä
Pohjois-Karjalan
liikunnan kanssa.
Liikuntatoimi oli mukana
järjestämässä erilaisia
liikuntatapahtumia.
Liikettä 24 h
liikuntatapahtuma
215 osallistujaa, joista 153
oli aikuisia ja 62 lapsia.
Lajeja tapahtumassa oli 26
erilaista ja 16 eri toimijaa.
Ice Skating Tour yhteistyössä
nuorisotoimen
kanssa. Heinäkuun Huoleton
Hilipasu osallistujia
76. Urheiluseurat ja
Kohtaamispaikka Ellinkulma
tarjosivat matalan kynnyksen
liikuntaryhmiä.

3.1.3. Kuntarakennelautakunta
Kuntarakennelautakunta korvasi 1.6.2018 ympäristölautakunnan38. Lautakunnan tehtävinä ovat
ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta.

Talous

TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Lautakunnan talousarvion
pitävyys

Talousarvion pitävyys

Kulut alittivat talousarvion
määrärahat ja tulot
toteutuivat lähes
budjetoidusti.

ONNISTUMINEN

Kuntarakennelautakunta on pysynyt hyvin talousarviossaan. Henkilöstökuluissa määrärahat alittuivat
budjetoidusta johtuen palkkamäärärahojen varauksesta sähköisten palvelujen käyttöönottoa varten.
Lisähenkilöstöä ei kuitenkaan loppuvuodelle palkattu.

Työhyvinvointi

TAVOITE
38

MITTARI

TOTEUMA

Juuan kunta, Hallintosääntö 1.6.2017
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ONNISTUMINEN

Hyvinvoinnin kasvu
nykytilasta

Sairauspoissaolojen
kumulatiivinen kertymä.

Sairauspoissaoloja 2
kalenteripäivää

Lautakunta pitää työhyvinvoinnin tilaa erinomaisena, mutta toteaa myös, että kuntarakennelautakunnan
alaisuudessa työskentelee kaksi henkilöä ja tilastollinen vaihtelu voi näin ollen olla suurta.

Elinvoima

TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Hakemusten määrä
vähintään nykytasolla

Lupamäärä

Lupamäärät hieman laskivat
arvioidusta ja
edellisvuodesta.

ONNISTUMINEN

Tarkastuslautakunta pitää kyseistä kuntarakennelautakunnalle annettua tavoitetta kyseenalaisena, sillä
tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kuntarakennelautakunnan tehtävänä ei ole kannustaa esimerkiksi
rakennuslupien hakemiseen. Voidaan kysyä, olisiko syytä tavoitella esimerkiksi hakemusten ja katselmusten
käsittelyn sujuvuutta.

3.2. Konserni
3.2.1. Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalot
Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalot on Juuan kunnan kokonaan omistama yritys, joka omistaa, hallinnoi ja
vuokraa asuinkiinteistöjä.

Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen keskeiset tavoitteet vuodelle 2017
TULOSTAVOITE
Tilikauden tulos positiivinen
Asuntojen täyttöaste 95 %

TOTEUMA

ONNISTUMINEN

16 195 €
92 %

Juuan Vuokratalot hallinnoi 212 vuokra-asuntoa. Ongelmalliseksi yhtiön tilanteen tekee sen omistamien
rakennusten ikä ja kunnan väestömäärän- ja rakenteen muutos. Yhtiön tilinpäätöksen mukaan sillä on
riskinä se, että kiinteistöjen korjausvelka kasvaa, vuokralaisten määrä vähenee ja vieraan pääoman määrä
on suuri. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan yhtiön omistamien kiinteistöjen tilanne on kattavasti
kartoitettava ja yhtiön on syytä laatia pitkän aikavälin suunnitelma kiinteistöjen saneeraamisesta ja
purkamisesta, mutta myös mahdollisesti uusien asuintalojen rakentamisesta vastaamaan tulevaa kysyntää
entistä paremmin. Tarkastuslautakunta toteaa, että yhtiölle ei ole laadittu riskienhallintasuunnitelmaa ja
sen tarpeellisuutta on syytä harkita vakavasti.
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Yhtiö on vuonna 2017 suunnitellut vanhimman ja kalliin peruskorjauksen tarpeessa olevan
asuinrakennuksensa purkamisen. Rakennuksen purku tapahtuu vuonna 2018.

3.2.2. Juuan Kaukolämpö Oy
Juuan kunnan omistama kaukolämpöyhtiö toimittaa lämpöä asiakkailleen.

Juuan Kaukolämpö Oy:n keskeiset tavoitteet vuodelle 2017
TULOSTAVOITE

TOTEUMA

Suunnittelemattomat
lämmöntoimituskeskeytykset
0 kpl
Hinta Energiateollisuus ry:n
jäsentilastoinnin keskiarvon
alapuolella
Polttoaineesta vähintään 96
prosenttia on maakunnallista
haketta ja palaturvetta
Toimintakate vähintään 200
000 euroa

0 kpl

ONNISTUMINEN

Toteutui

97,50 %

348 675 €

Juuan Kaukolämpö Oy pääsi hyvin kaikkiin sille asetettuihin tavoitteisiin. Mahdollisena riskinä
lämmönjakeluvarmuuden suhteen voidaan pitää sitä, että lämmöntuotannon varajärjestelmä on samalla
kiinteistöllä pääasiallisen tuotantolaitoksen kanssa. Juuan Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja on esittänyt
varajärjestelmän (öljytoiminen lämpökattila) sijoittamisen suunnittelua tulevan uuteen kirkonkylän koulun
yhteyteen.

4. KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN TALOUDEN ARVIOINTI
4.1. Talousarvion toteutuminen ja tilintarkastus
Tarkastuslautakunnan tarkoitus on siis ollut tarkastella poliittisen päätöksenteon toteuttamista ja tätä
ilmentää talousarvion toteutumisen seuranta. Edellä luvussa 3 on perehdytty kunnan kunkin palvelualan
talousarvion toteutumisen ja kokonaisuutta ajatellen voidaan todeta, että talousarvio vuodelle 2017 on
toteutunut hyvin. Kunnan tilikausi oli 37 589 euroa ylijäämäinen. Suomen Kivikeskussäätiöltä ollut 818 000
euron lainasaatava on kokonaan alaskirjattu ja tämä on vaikuttanut huomattavasti tilikauden tulokseen. 39

39

Ks. s. 15-16
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Tarkastuslautakunta on kuullut kunnan tilintarkastaja JHT, HT Lilja Koskeloa, kuntakonsernin
tilintarkastuksesta40 ja toteaa, että kunnan taloutta on tilinpäätösvuonna pidetty säännösten mukaisesti.

4.2. Talouden tila ja riskien huomioon ottaminen
4.2.1. Tuloslaskelma
Siun soten alkamisen vaikutus näkyy tuloslaskelmassa monella tavalla ja kilpailukykysopimuskin vaikuttaa
kunnan talouteen.
Toimintatuottoja kertyi vuoden aikana 6 355 000 euroa, jossa alenemaa edellisvuoteen 812
000 euroa. Toimintatuottojen muutokset johtuvat pääasiassa Siun soten toiminnan
alkamisella, mikä alensi asiakasmaksutuottoja mutta toisaalta lisäsi ulkoisia siivous- ja
ateriapalvelujen myyntituloja sekä vuokratuloja. Toimintakulujen toteuma oli 38 399 000
euroa, jossa alenemaa edellisvuoteen 2 499 000 euroa. Toimintakuluissa henkilöstökulut
alenivat ja palveluiden ostot kasvoivat, mikä johtuu myös Siun soten toiminnan alkamisesta.
Vuonna 2016 sotetoiminnan menot olivat pääasiassa henkilöstömenoja, kun taas vuonna
2017 kokonaisuudessaan palvelujen ostoja Siun sotelta.
Vuoden 2017 toimintakate -32 045 000 euroa on 1,7 miljoonaa euroa/5 prosenttia
edellisvuotta parempi. Tästä Siun soten säästö sote menoihin on 470 000 euroa,
työnantajamaksujen alenema 390 000 euroa, metsänmyyntitulojen ylittyminen 260 000
euroa.41 Näiden tekijöiden yhteisvaikutus on siis yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Kunnan
sisäisen toiminnan osuus toimintakatteen parantumisessa oli siis noin 600 000 euroa, joka
koostuu useista asioista. Merkittävänä tekijänä toiminnan tehostumisessa on työhyvinvoinnin
parantuminen ja sairaspoissaolojen vähentyminen.
Kun myös verotulot ja valtionosuudet kehittyivät positiivisesti, on vuoden 2017 vuosikate 3,85
miljoonaa euroa, joka kattaa poistot 161 prosenttisesti. Arvonalentumiset ja satunnaiset
tuotot liittyvät Siun soten perustamiseen liittyvien kirjanpidollisiin siirtoihin. 42

40

Tarkastuslautakunta 2017 – 2021, pöytäkirja 07.05.2018, § 28.
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20182221-2.PDF
41

Lautakunnan saamien tietojen mukaan kunnan omistamia metsiä on hoidettu ja metsäkauppoja tehty
suunnitelmallisesti. Metsänmyyntitulojen ylittyminen arvioidusta johtuu puun myynnistä pystykauppana ja hakkuiden
toteuduttua suurelta osin tarkasteluvuoden aikana. Talousarvioissa on syytä ottaa huomioon myös metsäkauppojen
tuloutuksen aikataulujen epävarmuus. Lautakunta kuuli kunnan metsäasiantuntijaa kokouksessaan 23.4.2018,
Tarkastuslautakunta 2017 - 2021 § 20, http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20182215-3.PDF
42
Juuan kunta, tilinpäätös 2017, s. 16.
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Tilinpäätöksessä kunnan tuloslaskelmaa ja sen tunnuslukuja on kuvattu edellä mainitusti, ja lautakunta
toteaa, että sen mielestä yllä mainittu kuvaus tuloslaskelmasta on paikkansa pitävä.

4.2.2. Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelmasta tilinpäätöksessä todetaan seuraavaa:
Toiminnan ja investointien rahavirta ilmaisee, kuinka paljon vuosittaisesta rahavirrasta jää
antolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Viiden vuoden tarkastelussa
toiminnan ja investointien rahavirta parantui merkittävästi edellisvuodesta vahvistuneen
vuosikatteen ja alentuneen investointitason myötä.
Kunnan rahoituksen kannalta vuodessa 2017 huomioitavaa on toiminnan rahavirran voimakas
72 prosentin kasvu 3 159 000 euroon ja toisaalta investointien rahavirran jääminen vain 404
000 euroon. Toisaalta matala investointitaso mahdollisti sote-toiminnan siirrosta johtuvien
siirtovelkojen (esim. lomapalkkavelat, vuoden 2016 lopussa maksamatta olleet soten laskut)
maksamisen ilman lisävelkaa. Samaan aikaan pystyttiin lyhentämään myös pitkäaikaista
velkaa 357 000 eurolla. Rahoituslaskelman tunnusluvuilla mitattuna kunnan taloudellinen
tilanne on kiitettävällä tasolla.43
Tarkastuslautakunta yhtyy tässä kohtaa tilipäätöksen näkemykseen rahoituslaskelmasta, mutta esittää vielä
jäljempänä näkemyksensä investoinneista.44

4.2.3. Tase
Kunnan taseesta on puolestaan tilinpäätöksessä kerrottu seuraavaa:
Kunnan taseen loppusumma aleni edellisvuoteen verrattuna 2,6 miljoonalla eurolla (-6,5 %),
mikä johtuu pääasiassa selvästi poistoja alhaisemmasta investointitasosta. Merkittävää on
myös vieraan pääoman määrän aleneminen 3,5 miljoonalla eurolla (-34 %) ja samalla
omavaraisuusasteen parantuminen 73,7 prosentista 81,2 prosenttiin. Velkamäärän
alentumisessa merkittävin tekijä on hyvä vuosikate, jolloin selkeästi positiivisella kassavirralla
pystyttiin maksamaan vieraanpääoman lyhennykset.45
Tarkastuslautakunnalla ei ole taseen osalta huomauttamista.

4.3.1. Tulevan taloustilanteen arviointi
Kunnalle saatavista verotuloista on olemassa Kuntaliiton ennuste, jonka mukaan verotulot laskisivat
kuluvana vuonna 2018 kunnan osalta 4,1 %, mutta sitä seuraaville vuosille ennuste on positiivisempi.
43

Juuan kunta, tilinpäätös 2017, s. 18.
Ks. s. 25.
45
Juuan kunta, tilinpäätös 2017, s. 21
44
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Vaikeammin ennustettavaa tuloa ovat valtionosuudet, koska valtion budjettipäätökset vaikuttavat niihin
suuresti.
Juuan kunnan siirryttyä Siun soteen, ei edelleen valmistelussa olevan sote- ja maakuntauudistuksen
todennäköiset vaikutukset ole kunnassamme niin suuria, kuin mahdollisesti muualla maassa.

4.3.2. Lainoihin ja takauksiin liittyvät riskit
KUNNAN RAHOITUKSEN KANNALTA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

Lainat
Pielisen tietoverkko-osuuskunta

2,7 milj. euroa

Takaukset
Metallipalvelu Hartikainen
Juuan Rengasvesiosuuskunta
Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalot

447 000 euroa
409 000 euroa
3,35 milj. euroa

Tarkastuslautakunta esittää kunnan tarkan talouden riskienhallinnan sisällyttämistä
riskienhallintasuunnitelmaan.

4.3.3. Suunnitelmat ja strategiat
Kuten tässä arviointikertomuksessa on jo todettu, kunnan elinkeinostrategia ei ole ajan tasalla ja kunnalta
puuttuu kiinteistöstrategia. Lisäksi riskienhallintasuunnitelma vaati tarkennusta. Lisäksi lautakunta toteaa,
että kunnalla ei myöskään ole olemassa olevaa investointisuunnitelmaa. Investointisuunnitelman ja
investointien tarpeen kartoituksen avulla kunta voisi suunnitella paremmin toimintaansa ja talouttaan sekä
estää turhan korjausvelan syntymisen. Lautakunta toteaa myös, että kunnassa on valmisteltu laaja
hyvinvointikertomus. Tarkastuslautakunta tähdentää, että, jotta strategiat ja suunnitelmat olisivat
käyttökelpoisia, niiden toteutumista on suunnitelman mukaisesti seurattava ja päivitettävä.

5. VUODEN 2016 KANNANOTTOJEN SEURANTA
Tarkastuslautakunta on esittänyt vuotta 2016 koskevassa arviointikertomuksessaan 13 huomiota, joihin sen
mielestä kunnanhallituksen on ollut syytä reagoida. Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on annettava
lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta46. Lisäksi tarkastuslautakunta on vuoden
2016 arviointikertomuksessa esittänyt, että kunnanhallitus antaa kunnanvaltuustolle selvityksen niistä

46

KuntaL 121 § 5 mom.
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seikoista, joihin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa kiinnittänyt huomiota. Kunnanhallitus on
antanut lautakunnan huomioista selvityksen valtuustolle 4.12.2017.47

Kunnanhallituksen vastaukset ja tarkastuslautakunnan 2017 – 20121 kommentit
LAUTAKUNTA 2014 - 2017

KUNNANHALLITUKSEN VASTAUS

LAUTAKUNNAN 2017 - 2021 KOMMENTIT

Sisäisen valvonnan ja riskien
hallinnan perusteet, jotka on
vahvistettu uudessa
hallintosäännössä, on jalkautettava
eri vastuualueille.

Kunnanhallitus on antanut ohjeet
sisäisen valvonnan järjestämisestä
28.9.2017.

Lautakunta panostaa sisäisen valvonnan ja
riskien hallinnan toimivuuden tarkasteluun
vuonna 2018.

Kunnanhallituksen antama selvitys
vuoden 2015 arviointikertomuksen
aiheuttamista toimenpiteistä on
puutteellinen.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt
Lautakunta nostaa tarvittaessa jo aiemmin
kunnanhallituksen antamat
esille tuotuja huomioita uudelleen esille.
vastaukset vuoden 2015 osalta, eikä
asian lisäkäsittelylle ole tarvetta.

Juuan kunnan siirryttyä Siun soteen
vuoden 2017 alusta on
hyvinvointikertomukseen
kiinnitettävä erityistä huomiota.

Hyvinvointikertomuksen valmistelu
1.6.2017 alkaneen valtuustokauden
osalta on käynnissä.

Hyvinvointilautakunta on 24.4.2018
päättänyt esittää kunnanhallitukselle laajan
hyvinvointikertomuksen hyväksymistä.

Talousarviovuotta seuraavien
kahden suunnitelmavuoden
suunnittelussa tulee kiinnittää
erityistä huomiota menojen ja
tulojen suunnitelmallisuuteen.

Talousarvion laadintaprosessin
kehittämisen yhteydessä myös
suunnitelmavuosien budjetointiin
on kiinnitetty erityistä huomiota.

Lautakunta on todennut, että kunnan
taloutta suunnitellaan hyvin.

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.

Kunta on panostanut nuorten
aktivointiin työnohjaajan
työpanoksella, etsivän nuorisotyön
avulla, työllistänyt suoraan
kesätyöntekijöitä sekä palkkatuen
avulla, antanut 200 euron
kesätyösetelin yrityksille nuorten
työllistämiseen. Lisäksi kunta on
ollut mukana elinvoimahankkeissa.

Kunta on tehnyt lukuisia toimenpiteitä,
mutta hallituksen vastauksesta ei selviä,
onko lautakunnan esittämiä selvityksiä
tehty.

47

Kunnanvaltuusto, pöytäkirja 04.12.2017 § 62, liite:
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20172182-5-1.PDF
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Tarkastuslautakunta toteaa, että
henkilöstön sairastavuuden
lisääntymiseen tulisi kiinnittää
jatkossa entistä enemmän
huomiota. Erityisesti tulisi huolehtia
siitä, että ehkäisevän toiminnan ja
työntekijöiden työkykyä ylläpitävien
toimintojen sekä sairaanhoidon ja
työterveyteen liittyvien Kelan
korvaukset tulee hyödynnettyä
tehokkaasti.Tarkastuslautakunta
toteaa, että Juuan kunnan
henkilöstön koulutusmäärärahan
riittävyys tulisi ottaa
kokonaisvaltaisen tarkastelun
kohteeksi.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.

Sairauspoissaolojen kehittymistä
seurataan kuukausittain, jolloin
myös niihin voidaan reagoida
välittömästi ennen kuin ne
pitkittyvät. Sairauspoissaolojen
määrä on vähentynyt vuodesta
2016. Kunta on panostanut tykytoimintaan organisoimalla
työajanpidennyksen käytettäväksi
liikuntaan. Kunnassa on tehty
työpaikkaselvityksiä sekä koko
henkilöstöä koskeva
työhyvinvointikysely, joiden
pohjalta voidaan tehdä
työhyvinvointia edistäviä
toimenpiteistä pitkätähtäimellä.
Koulutusmäärärahan riittävyys ei
ole ollut ongelma ja henkilöstöllä on
ollut mahdollisuus kouluttautua.

Henkilöstön hyvinvointia on käsitelty tässä
arviointikertomuksessa etenkin luvussa 3.
Lautakunnalle on myös esitetty, että
henkilöstön kouluttautumiselle on annettu
hyvät edellytykset.

Kunnan merkkipäiväohje ei ole ajan
tasalla eikä vastaa Kuntaliiton
kunnia- ja ansiomerkkien sääntöä.

Merkkipäiväohje päivitetään
vuonna 2018.

Lautakunta seuraa ohjeen päivittämistä.

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.

Talousarvionlaadintaprosessin
kehittämisen myötä myös
budjetoinnin tarkkuuteen on
kiinnitetty huomiota
ja talousarvion toteutumista
seurataan kuukausittain.

Hyvinvointilautakunnan talousarvio oli
ylibudjetoitu.
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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.

Metsäliittoon olisi mahdollista
tehdä sijoituksia lisäosuuksien
muodossa. Tämä ei ole kuitenkaan
kunnanvaltuuston määrittelemän
sijoitusohjeen mukaista, koska
uudet sijoitukset sallitaan
ainoastaan riskittömiin kohteisiin.

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.

Vuoden 2016 tilinpäätöksen
Asia on selvitetty.
teknisen lautakunnan tili 4002
Vakinaisten palkat ylitti talousarvion
52 849 eurolla. Nämä palkat on
tuloutettu kunnalle tilille 4059
Laskutettujen palkkojen tuloutus.
Palkkoihin kokonaisuudessaan
kaukolämpölaitoksen palkoilla ei siis
ole vaikutusta, mutta tilitasolla
kyllä.

Eläinlääkintähuollon tilojen
siivousta koskevat sopimukset ja
niiden soveltamisohjeet tulee
lautakunnan mielestä ottaa
tarkemmin käsiteltäväksi.

Eläinlääkintähuollon siivouksesta on Asiasta on asianmukaisesti sovittu.
sovittu Juuan kunnan ja Siun soten
välisellä sopimuksella.

Tarkastuslautakunta toteaa, että
Juuan kunnan Kiinteistö Oy Juuan
Vuokrataloille asettamat
konsernitavoitteet tulisi asettaa
uudelleen tarkasteltavaksi niin, että
tavoitteet vastaisivat kunnalliselle
vuokrataloyhtiölle kuuluvia
toimintaperiaatteita.

Kunnanvaltuusto antaa
konserniyhtiöille tavoitteet
talousarviossa.
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Asia on selvitetty, ja kuten hallitus toteaa,
uusien sijoitusten on oltava riskittömiä.

Lautakunta yhtyy hallituksen näkemykseen
ja korostaa toimivien tavoitteiden tärkeyttä.

Tarkastuslautakunta esittää, että
Kunnanhallitus antaa vastauksensa
kunnanvaltuusto velvoittaa
marraskuun alussa.
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.

Tarkastuslautakunnan laintulkinnan mukaan
kunnanvaltuuston ei ole tarve velvoittaa
kunnanhallitusta antamaan selvitystä
tehdyistä toimenpiteistä, vaan velvoite
syntyy suoraan kuntalain 121 §:n 5
momentin mukaan. Toisaalta hallitus voi
arvioida sen, mitkä lautakunnan huomiot
vaativat toimenpiteitä. Tarkastuslautakunta
haluaa lisäksi kiinnittää hallituksen huomiota
siihen, että lausunto toimenpiteistä
annettaisiin tarpeeksi ajoissa, jotta se
voidaan huomioida talousarvion laadinnassa.

6. ARVIOINTIKERTOMUKSEN VAIKUTUS LAUTAKUNNAN TOIMINTAAN VUONNA 2018
Tarkastuslautakunta tulee vuoden 2017 arvioinnin perusteella kohdentamaan erityisen huomionsa vuoden
2018 osalta seuraaviin asioihin:
1) Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman täytäntöönpano
2) Siun soten toiminta
3) Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
4) Elinkeinojen kehittämisen seuranta
5) Investointien ja kiinteistöjen käytön strategisen suunnittelun edistyminen
6) Tiestön tilanteen selvittäminen ja peruskorjaustarve
Tarkastuslautakunta tulee laatimaan vuoden 2018 arviointisuunnitelmansa siten, että se pystyy saamaan
hyvän kuvan edellä mainituista asioista.

7. LAUTAKUNNAN HUOMIOT JA ESITYKSET
Tarkastuslautakunta esittää vuodelta 2017 tekemänsä arvioinnin perusteella kootusti huomioinaan
seuraavaa:
1) Kunnalle tulee laatia investointisuunnitelma.
2) Kunnalle tulee laatia kiinteistöstrategia.
3) Kunnalle tulee laatia uusi elinkeinostrategia tai olemassa olevaa strategiaa on päivitettävä.
4) Kunnan riskienhallinnan ohjeistusta on tarkistettava säännöllisesti riskianalyysin pohjalta.
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