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PUHEENJOHTAJAN ALKUSANAT
Kevät on jo pitkällä: jäät Pielisestä ovat kaikonneet viikkoja sitten, koivun lehdet ovat hiirenkorvalla ja
lyhyen takatalven jälkeen ruohokin alkaa vihertämään. Voinkin kirjoittaa tätä tekstiä paitahihasillani ulkona
auringon paisteessa. Toukokuun kääntyminen toiselle puoliskolleen on tarkoittanut myös Juuan kunnan
tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen kirjoittamista.
Vuosi on kulunut todella nopeasti sisältäen muutoksia henkilökohtaisessa elämässäni. Muun muassa
avioituminen viime heinäkuussa, työtehtävien muutos syksyllä, uuden karvaisen perheenjäsenen tuleminen
kotiimme alkuvuodesta ja edessä häämöttävä muutto omaan kotiin Polvelaan ovat merkinneet sitä, että
tapahtumia on vuoden sisälle riittänyt. Toisaalta on havaittavissa, että myös Juuan kunnassa muutoksia
tapahtuu. Kunnan uusia strategioita on lähdetty toteuttamaan, kouluhanke on käynnistynyt ja kunnan
elinvoimatoiminta on järjestelty uudelleen. Niin tarkastuslautakunnan kuin sen puheenjohtajankin
tehtävänä on ollut pysyä ajan tasalla tässä muutoksessa. Voi kuitenkin todeta, että lautakunnan työ on
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kulkenut tehdyn suunnitelman mukaan ja, että tarkastustyö vuoden 2018 osalta on edennyt vakaaseen
tahtiin kulminoituen tämän arviointikertomuksen kirjoitustyöhön.
Tätä kirjoitettaessa tarkastuslautakunnan varsinainen arviointityö on vuoden 2018 osalta tehty ja
lautakunnan tehtävänä on enää lähinnä viimeistellä arviointikertomuksen teksti. Käsissäsi tai ruudullasi on
nyt nykyisen tarkastuslautakunnan toinen arviointikertomus. Lautakuntamme arviointityön tavoitteet on
johdettu lautakunnan perustehtävistä, mutta myös vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitetyistä
huomioista ja kertomuksessa vuodelle 2018 suunnitelluista painopisteistä. Näinpä, koska lautakunta oli
ottanut vuoden 2018 painopistealueekseen esimerkiksi Juuan elinkeinotoiminnan kehittämisen seurannan,
vierailtiin kunnan kahdessa suurimmassa yrityksessä, kuultiin Juuan Yrittäjien puheenjohtajaa kerran ja
kunnan elinvoimasuunnittelijaa kahdesti. Lautakunnan tavoitteena onkin ollut ensimmäisenä
tarkastusvuonna tehdyn yleiskatsauksen jälkeen pyrkiä ensinnäkin jatkuvuuteen tarkastustoiminnassa,
mutta myös tarttumiseen ajankohtaisiin asioihin. Vuosittain tarkastattavana olevien asioiden lisäksi
lautakunta kuuli esimerkiksi kunnanjohtajaa kunnan vanhustenhoidon tilasta pian valtakunnallisten
ongelmien esille tultua.
Puheenjohtajan näkökulmasta voi todeta, että lautakunta on edelleen hioutunut yhteen ja kokouksissa
keskustelu on vapaata ja rakentavaa. Syytä on kiittää myös lautakunnassa kuultavina olleita henkilöitä,
jotka ovat pääosin tulleet kokouksiin hyvin valmistautuneina ja, jotka ovat mielestäni puhuneet avoimesti
käsiteltävistä asioista. Erityismaininta kuuluu myös lautakuntamme sihteerille, joka on uurastanut hienosti
lautakuntamme puolesta ja ollut erittäin suurena apuna erityisesti puheenjohtajalle.
Lautakunta on pyrkinyt arviointityössään ja arviointikertomuksessaan objektiivisuuteen. Tätä kertomusta
lukiessa kannattanee kuitenkin ottaa huomioon se, että vaikka olemmekin pyrkineet antamaan positiivista
palautetta sen ollessa paikallaan, on kertomusta kirjoitettaessa painotettu kehittämistä vaativia asioita ja
lautakuntaa askarruttamaan jääneitä seikkoja.

Juuassa, 16. päivänä toukokuuta 2019
Teemu Mustonen
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1. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTI- JA TARKASTUSTOIMINTA
1.1 Tarkastuslautakunta 2017-2021
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,
2
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Ensinnäkin lautakunnan 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. Nykyinen
tarkastuslautakunta toimii siis nyt toista vuottaan. Käsillä on nyt toinen tämän lautakunnan
arviointikertomus ja lautakunta onkin pyrkinyt vuosittaisen tarkastelunsa lisäksi ottamaan erityiseen
tarkkailuunsa vuoden 2018 osalta edellisessä kertomuksessa esille nousseita asioita.

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

Lautakunnan kokoonpanossa ei ole tapahtunut muutoksia.

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.
Lautakunnan jäseniä osallistui seuraaviin koulutuksiin4:
-

Kuntamarkkinat, Helsinki 12.-13.9.2018: Mustonen, Perälä, Wilska

-

Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä, Kuopio 8.10.2018: Perälä, Kirjavainen, Mustonen,
Saarelainen, lautakunnan sihteeri

-

Tarkastuslautakuntien koulutuspäivät, Helsinki 27.-28.11.2018: Perälä, Kirjavainen, Saarelainen,
lautakunnan sihteeri

-

Joensuun kaupungin tarkastuslautakunnan koulutuspäivä, Joensuu 1.11.2018: Perälä, Saarelainen,
lautakunnan sihteeri

3
4

Juuan kunnanvaltuusto, pöytäkirja 12.6.2017, § 30
Tarkastuslautakunta 2017-2021: 31.8.2018 § 40, 20.9.2018 § 48, 12.10.2018 § 54
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1.3. Tarkastustoiminta arviointikertomusta 2018 varten

Vuoden 2017 arviointikertomus annettiin kunnanvaltuustolle 28.5.20185. Tämän kunnanvaltuuston
kokouksen yhteydessä tarkastuslautakunta piti lyhyen kokouksen, jossa se päätti esittää vastuuvapauden
myöntämistä kunnan taloutta ja hallintoa hoitaneille toimielinten jäsenille, tehtäväalueiden jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville jäsenille.6 Vastuuvapauden myöntämistä lautakunta oli esittänyt
arviointikertomuksensa 2017 lopuksi.7 Tarkastuslautakunta kokoontui ensimmäiseen varsinaiseen vuoden
2018 tarkastustoimintaan liittyvään kokoukseensa 31.8.2018 ja allekirjoitti käsillä olevan
arviointikertomuksen 17.5.2019. Tällä aikavälillä lautakunta kokoontui yhteensä kaksitoista kertaa ja
6.11.2018 pidetyssä kokouksessaan se vieraili Juuan kahdella vuolukivitehtaalla ja Kivikeskuksella.
Tarkasteltavasta asiasta riippuen, tarkastuslautakunta kuuli kokouksissaan kunnan viranhaltijoita,
tilintarkastajaa, kuntakonsernin edustajia, sidosryhmien edustajia sekä luottamushenkilöitä. Kuulemisia oli
yhteensä 28. Joitakin henkilöitä kuultiin useampaan kertaan.
Tarkastuslautakunnan kokoukset vuoden 2019 tarkastukseen liittyen:
- 17.05.2019
- 15.05.2019
- 24.04.2019
- 18.04.2019
- 02.04.2019
- 26.03.2019
- 08.03.2019
- 11.02.2019
- 17.12.2018
- 06.11.2018
- 12.10.2018
- 20.09.2018
- 31.08.2018

1.3.1 Osallistumisaktiivisuus
Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat tarkasteluaikana olleet aktiivisia ja sitoutuneita tehtäviinsä. Kokoukset
pyrittiin järjestämään kaikille jäsenille sopivina ajankohtina. Näistä syistä varajäsen oli läsnä kokouksessa
kahdesti varsinaisen jäsenen oltua estynyt. Varsinaisten lautakunnan jäsenten osallistumisprosentti
5

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 28.5.2018, § 26
Tarkastuslautakunta 28.5.2018, § 36
7
Arviointikertomus 2017, s. 30
6
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kokouksiin oli 97,1 %, joka on erinomainen tulos. Lautakunnan on ollut helppo toimia, kun ryhmä on
päässyt hitsautumaan yhteen ja tiedon kulku kokouksesta seuraavaan on pysynyt jatkuvana.

1.3.2 Tarkastustoiminta käytännössä
Juuan tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii lautakunnan puheenjohtaja8 ja sihteerinä tehtäviä hoitaa
kunnan asianhallintasihteeri Anneli Willman9. Puheenjohtaja on laatinut lautakunnan kokousten esityslistat
sihteerin hienolla avustuksella. Esityslistojen pohjana ja lautakunnan tarkastustyön aikatauluttajana on
käytetty kunnan tilintarkastajan, BDO Audiator Oy:n10 Lilja Koskelon laatimaa ja lautakunnan hyväksymää
arvioinnin työohjelmaa. 11
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
aikataulut, lomat, ym.), ja toisaalta se on itse nostanut työjärjestyksen ulkopuolisiakin asioita käsittelyynsä
(esim. vanhusten hoidon taso). 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 ja kuntakonsernin edustajia.
Lisäksi on kuultu mm. Juuan yrittäjien hallituksen puheenjohtajaa sekä Tulikivi Oyj:n että Nunnauuni Oy:n
edustajia. Keskustelu kokouksissa myös kuulemistilanteissa on 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.

1.3.3 Arviointikertomuksen laadinta
Tätä arviointikertomusta käsiteltiin keväällä lautakunnan kokouksissa ja niissä keskusteltiin kertomuksen
sisällöstä ja viimeisissä kahdessa kokouksessa käsiteltiin varsinaisia arviointikertomuksen tekstejä
puheenjohtajan laatimien luonnosten perusteella.

8

Tarkastuslautakunta 2017-2021, 11.8.2017, 2 §,.
Tarkastuslautakunta 2017-2021, 11.8.2017, 3 §,
10
Nykyistä edeltävä lautakunta päätti kilpailutuksen jälkeen valita BDO Audiator Oy:n järjestämään kuntakonsernin
tilintarkastuksen: Tarkastuslautakunta 2013-2016, 07.04.2017 § 18,
11
Tarkastuslautakunta 31.8.2019, § 39
9
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1.3.4 Sidonnaisuusilmoitukset
Tarkastuslautakunnat saivat 1.6.2017 alkaneelle kaudelleen uuden tehtävän, kun kuntalain12 mukaan
tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan
tarkastuslautakunnalle, joka puolestaan saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan
yleisessä tietoverkossa. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusten antamista ja sisältöä ja sillä
on oikeus ja velvollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään
tekemäänsä ilmoitusta.
Tarkastuslautakunta on tarkastanut sidonnaisuusilmoitukset parhaan tietonsa mukaan13 ja se on
kehottanut tiettyjä viranhaltijoita tekemään puuttuvat ilmoitukset. Luottamushenkilöiden ilmoituksissa ei
ole ollut huomauttamista tarkastelukaudella. Ilmoitukset annettaan seuraavan kerran tiedoksi valtuustolle
samassa kokouksessa, jossa tämä arviointikertomus käsitellään.14

2. KUNTASTRATEGIAT
2.1 Vuosille 2018-2021 laadittu kuntastrategia
Juuan kunnan uusi kuntastrategia tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Kuten vuoden 2017
arviointikertomuksessakin jo todetaan, uuden strategian täytäntöönpano alkoi jossain määrin jo vuonna
2017.15
Uusi strategia on nimeltään Lämmöllä Juuka – Onnellisten ihmisten kunta ja se on tehty viideksi vuodeksi ja
siinä luodataan tavoitteellista kehitystä 15 vuoden päähän. Strategia tarkastetaan valtuustokauden
puolivälissä.16 Tarkastuslautakunnan tehtävä ei, kuten edellä on jo mainittu, ole ottaa kantaa strategian
poliittisiin linjan vetoihin, vaan syventyä siihen, miten strategiaa jalkautetaan. Lautakunta siis tutkailee,
miten strategia esimerkiksi näkyy talousarviossa asetetuissa tavoitteissa. Strategian tarkastelu on kuitenkin
syytä aloittaa sillä, että pitääkö strategian toimintaympäristön arviointi edelleen paikkaansa.

2.2 Toimintaympäristö
Strategian yhtenä lähtökohtana on ollut, että sitä tarkistetaan lainsäädännön keskeneräisyyden takia
valtuustokauden puolivälissä.17 Toisin sanoen strategiaa laadittaessa on pidetty todennäköisenä, että uudet
sosiaali- ja terveydenhuolto- ja maakuntalainsäädäntö tulisivat voimaan strategiakaudella. Suomen
12

KuntaL (410/2015) 84 §
Tarkastuslautakunta 20.9.2018, § 47 ja 24.4.2019 § 30.
14
Juuan kunnanvaltuusto, pöytäkirja 30.10.2017, § 56.
15
Arviointikertomus 2017, s. 10. Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden strategian 27.11.2017 (§ 66), mutta poliittiset
linjaratkaisut tehtiin jo aiemmin syksyllä 2017.
16
Kuntastrategia 2018 – 2021, s. 1.
17
Kuntastrategia 2018 – 2021, s. 1.
13
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edellisen hallituksen aikana näin ei kuitenkaan käynyt ja lakien säätäminen lykkääntyy näin ollen ainakin
valtuustokauden loppupuolelle saakka ja ehkä todennäköisemmin seuraavalle valtuustokaudelle saakka.
Kuten strategiassa todetaan, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain muutoksilla ei olisi järisyttävää
muutosta Juuan toimintaympäristöön kunnan ollessa jo tälläkin hetkellä osa Siun sote -kuntayhtymää.
Maakuntauudistuksesta on todettu, että se muuttaisi valtionosuusjärjestelmää ja, että muutoksen suuntaa
ei voida arvioida. 18 Arvioita väestökehityksestä voidaan pitää paikkaansa pitävinä. Työikäisten osuus
vähenee ja iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa. Lisäksi sairastavuus Juuassa on korkealla tasolla.19
Strategiassa on myös huomioitu kunnan työntekijöiden eläköityminen, sitä mukaa tehtävä tehtävien
uudelleenjärjestely ja toisaalta uusien rekrytointien mahdollinen hankaloituminen.20 Myös teknologian
kehittyminen ja digitalisaatio on huomioitu strategiassa. Kuituverkon toimivuutta ja laajuutta on
korostettu.21
Valtionosuudet ja verotulot ovat, kuten on nähty, vaihdelleet suuruudeltaan ja niiden ennakoiminen
seuraavaa vuotta pidemmälle on ollut hankalaa.22 Lukuun ottamatta sitä, että lainsäädäntöön ei tullut
odotettua muutosta, toimintaympäristön arviointi näyttää olevan osuva.

2.3 Strategian päämäärät
Strategiassa vuosille 2018-2021 on määritelty kahdeksan päämäärää:
1) Hyvinvoiva kuntalainen
2) Korkeatasoinen sivistystyö
3) Vahva kuntatalous
4) Lähidemokratia ja osallisuus
5) Elinvoima / työn ja yrittäjyyden edellytysten parantaminen
6) Tehokas ja tavoitteellinen johtaminen – Hyvinvoiva henkilöstö
7) Luottamuksellinen yhteistyö
8) Tarkoituksenmukaiset toimitilat ja teknologia.
Strategiassa kullekin päämäärälle on määritelty kriittiset pisteet ja sen mukaiset tavoitteet, tavoitteiden
aikataulu, mittarit tavoitteiden toteutumisen arviointiin sekä tavoitteiden vastuutahot. Monen tavoitteen

18

Kuntastrategia 2018 – 2021, s. 5.
Kuntastrategia 2018 – 2021, s. 5-7.
20
Kuntastrategia 2018 – 2021, s. 8.
21
Kuntastrategia 2018 – 2021, s. 8.
22
Kuntastrategia 2018 – 2021, s. 8.
19
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aikataulu on asetettu strategiakauden loppuun, mutta osalle tavoitteista on asetettu lyhyempi tavoite
aikataulu tai tietty toteutusvuosi.23
Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2018 loppuun mennessä toteutettavaksi suunniteltua Hyvinvoiva
kuntalainen -päämäärän kaveripankkitavoitetta ei ole toteutettu. Kunnanhallituksen mukaan kaveripankki
on perustamatta, mutta tukioppilas- ja nuokkaritoiminta tavoittaa suuren osan nuorista.24
Tarkastuslautakunnan tietojen mukaan myöskään lähidemokratia ja osallisuus päämäärän vuosille 20172018 ajoitettua saaristolaistoimikunnan tehtävien uudelleenjärjestelyä ei ole toteutettu.
Kuten edellä on mainittu, strategian tarkoitus on luoda suuria linjoja kunnan tulevaisuudelle ja suurempi
strategian toteutumisen tarkastelu lienee paikallaan strategiakauden loppupuolella. Positiivista Juuan
kuntastrategiassa on kuitenkin tavoitteiden mitattavuus.

2.4 Muu strateginen suunnittelu
Tarkastuslautakunta kiinnitti vuoden 2017 arviointikertomuksessa erityistä huomiota kunnan strategiseen
suunnitteluun ja esitti tältä osin, että:
1) Kunnalle tulee laatia investointisuunnitelma
2) Kunnalle tulee laatia kiinteistöstrategia
3) Kunnalle tulee laatia uusi elinkeinostrategia tai olemassa olevaa strategiaa on päivitettävä.
Tarkastuslautakunta toteaa, että strategisessa suunnittelussa on näiltä osin edistytty mainiosti. Vuoden
2018 talousarviosta alkaen on hyväksytty investointiohjelma seuraavalle viidelle vuodelle25 ja
kunnanvaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian 19.12.2018.26 Samassa kunnanvaltuuston kokouksessa
hyväksyttiin myös katujen peruskorjausohjelma/katustrategia. Elinkeinostrategia on valmistelussa ja
tarkastuslautakunta odottaa sen valmistumista vuonna 2019. Tarkastuslautakunta on kuullut
elinvoimasuunnittelijan selostuksen elinkeinostrategian valmistelusta ja ottaa asiassa huomioon sen, että
elinvoimasuunnittelija ei ole ollut vielä kauan tehtävässään. Tarkastuslautakunta toteaa myös tässä kohtaa,
että sen saamien tietojen ja tähänastisten kokemusten perusteella strateginen päätös irtautua JOSEK:sta ja
hoitaa elinkeinoasiat kunnan omin voimin on osoittautumassa hyväksi ratkaisuksi. Elinkeinotoiminta on
lautakunnan tietojen mukaan muuttunut proaktiivisemmaksi. Tarkastuslautakunta on kuitenkin huolissaan,
riittävätkö nykyiset resurssit elinkeinostrategian toteuttamiseen. Lautakunnan mielestä on syytä arvioida
mahdollisen henkilöresurssin lisäämistä elinvoimasuunnitteluun.

23

Kuntastrategia 2018 – 2021, s. 12-20.
kunnanhallitus 8.4.2019, § 69.
25
Talousarvio 2018, s. 46-48.
26
Kunnanvaltuusto 19.12.2018, § 46.
24
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3. TALOUSARVIOSSA ASETETUT SITOVAT TAVOITTEET
3.1 Sitovat tavoitteet palvelualoittain
Palvelualoille on talousarviossa asetettu tavoitteet ja mittarit. Tilinpäätöksessä tarkastellaan puolestaan
näiden tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on seuraavassa perehtynyt kunnan tavoitteiden
toteutumista palvelualoittain.

3.1.1 Hallinnon toimiala
Talous
TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Talousarvion toteuman
säännöllinen seuranta ja
poikkeamiin reagoiminen

Talousarvion toteuman
säännöllinen seuranta ja
poikkeamiin reagoiminen

Talouden seurantaa on
toteutettu lautakunnissa ja
kunnanhallituksessa
kuukausittain, valtuustossa
neljännesvuosittain.
Talousarviomuutoksia on
tehty käyttötalouden,
rahoituksen ja investointien
osalta. Kuntakonsernin
talouden kannalta
merkittävimmät ovat Siun
sote kuntayhtymä ja kunnan
tytäryhtiöt. Siun soten
talouden toteumaa on
seurattu raportoinnin kautta
ja yhtiöiden toteumaa
yhtiöiden hallituksen
edustuksen kautta.
Konsernitalouden
säännöllisen ja
järjestelmällisen seurannan
kehittämistä on syytä jatkaa.

Konsernitalouden
säännöllinen seuranta

ONNISTUMINEN

Tarkastuslautakunta toteaa, että hallinnon toimiala on päässyt tavoitteiseensa talouden osalta.
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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.27

Työhyvinvointi
TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Työhyvinvoinnin
parantuminen jatkuu Kevan
työhyvinvointikyselyn
tulosten hyödyntäminen

Sairauspoissaolojen
kumulatiivinen kertymä
Toimenpideohjelma tulosten
pohjalta

Sairaspoissaolojen kertymää
on seurattu kuukausittain.
Koko kunnan osalta
sairaspoissaolojen kasvu
vuoteen 2017 verrattuna oli
23 prosenttia.

ONNISTUMINEN

Työhyvinvoinnin osalta sairauspoissaolot kasvoivat edellisvuoteen nähden. Tarkastuslautakunta toteaa
edelleen, että sairauspoissaoloja kannattaa seurata pidemmällä kuin vuoden aikajaksolla.

Elinvoima

TAVOITE

MITTARI

Riittävä ja laadultaan sopiva
vuokra-asuntojen tarjonta

Vuokra-asuntojen täyttöaste Kiinteistö Oy Juuan
yli 90 %
Vuokratalojen asuntojen
täyttöaste 95,3 % Kunnan
suoraan omistamien
asuntojen täyttöaste (ei sis.
sos. asumista) 91 % (laskettu
10-12/2019)
Kunnan elinkeinotoiminnan Oma elinkeinotoiminta on
tulokset
aloittanut toiminnan ja
elinkeinosuunnittelija on
raportoinut toiminnasta
kunnanhallitukselle ja
kunnanvaltuustolle.

Elinkeinotoiminnan
proaktiivisuus

TOTEUMA

ONNISTUMINEN

Tavoite vuokra-asuntojen korkeasta täyttöasteesta sinänsä toteutui, mutta lautakunnan saamien tietojen
mukaan Juuan Vuokratalot Oy:llä on välillä ollut vapaana enää yksi vuokra-asunto. Kunnassa olisi kysyntää
erityisesti hyvätasoisille vuokra-asunnoille ja lautakunnalle esitettyjen tietojen mukaan asuntojen
rakennuttajia onkin pyritty houkuttelemaan Juukaan. Rakennuttajaa ei ole tähän mennessä löytynyt ja

27

Juuan kunta, Tilinpäätös 2017, s. 10,
http://webdynasty.pohjoiskarjala.net/Dynasty/Juuka/kokous/20182207-8-1.PDF
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lautakunta herättääkin kysymyksen, olisiko syytä harkita kunnan tai vuokrataloyhtiön rakentavan uusia
asuntoja.

3.1.2 Tekninen toimiala
Kunnan organisaatiorakenne on muuttunut 1.6.2017 lukien.28 Kunnanhallituksen alaisina toimivat uuden
rakenteen mukaisesti hallinnon toimiala ja tekninen toimiala. Tekninen toimiala koostuu aiemmin teknisen
lautakunnan alaisista kustannuspaikoista.

Talous

TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Talousarvion toteuman
säännöllinen seuranta ja
poikkeamiin reagoiminen
Kunnan ydintoimintojen
ulkopuolella olevien
kiinteistöjen myynnin
tehostaminen

Talouden seurantaraportit

Taloutta on seurattu
kuukausittain ja tehty myös
tarvittavat muutokset.
Vuoden 2018 aikana on
myyty Ahmovaaran koulu
sekä loma-asunto
Paalasmaalta. Molempien
rakennusten yhteydessä on
myyty maa-alueita. Lisäksi
taajaman ulkopuolella on
myyty yksi tila ja kolme
rakentamatonta
rakennuspaikkaa
omakotiasumista varten.
Myynti on tehostunut
vuoteen 2017 nähden

Myydyt kiinteistöt

Työhyvinvointi ja elinvoima

Hyvinvoinnin kasvu
nykytilasta

Sairauspoissaolojen
kumulatiivinen kertymä

Sairauspoissaolot vähenivät
21 päivällä vuoteen 2017
nähden.

Riittävä tontti- ja
asuntotarjonta

Hakemukset vrt. tarjonta

Tonttitarjonta on ollut riittävä
kysyntään nähden. Vuoden
2018 aikana vastaanotettiin
hakemukset 10 eri
tontin/rakennuspaikan
varaamiseksi. Kaikille pystyttiin

28

Juuan kunta, Hallintosääntö 1.6.2017,
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ONNISTUMINEN

varaamaan tarpeita vastaava
rakennuspaikka.

Vesihuollon turvaaminen

Veden määrän riittävyys vs.
tarjonta

Kaavateiden
kunnostussuunnitelma
vuoden 2018 aikana

Suunniteltujen investointien
toteuttaminen

Puhdasta vettä on onnistuttu
toimittamaan
pääsääntöisesti ilman
häiriöitä. Veden määrä on
ollut riittävä kysyntään
nähden.
Tavoite kaavateiden
kunnostussuunnitelmasta on
täyttynyt, kun
kunnanvaltuusto hyväksyi
katujen
perusparannusohjelman
joulukuussa 2018.
Perusparannusohjelman
mukaiset investoinnit ovat
vuoden 2019 ja
suunnitelmavuosien
investointiohjelmassa.

Työhyvinvointi: Tarkastuslautakunta toivoo, että sairauspoissaolot esitettäisiin jatkossa yhdenmukaisesti
prosentteina.
Elinvoima: Tarkastuslautakunta toteaa, että viemäri- ja vesijohtoverkosto on osaksi ikääntynyt ja niissä on
olemassa rikkoutumisriski.

3.1.3 Hyvinvointilautakunta
Valtuustokausi vaihtui vuoden 2017 aikana ja kunnan hallinto- ja toimintaorganisaatio muuttui 1.6.2017
alkaen. Sivistyslautakunnan tilalla aloitti toimintansa hyvinvointilautakunta.29

Talous

TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Talousarvion toteutuman
säännöllinen seuranta ja
poikkeamiin reagointi

Talouden seurantaraportit

Toteumaa seurattu
lautakunnan kokouksissa ja
talousarvion määrärahat
olivat riittävät.

ONNISTUMINEN

Hyvinvointilautakunnan tilikausi on sujunut taloudellisesti siten, että se on alittanut budjettinsa 356 000
eurolla.

29

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

TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Työhyvinvoinnin
parantuminen jatkuu Kevan
työhyvinvointikyselyn
tulosten hyödyntäminen

Sairauspoissaolojen
kumulatiivinen kertymä
Toimenpideohjelma tulosten
pohjalta

Työhyvinvointimittaus v.
2017.
Sairaspoissaoloja v. 2017
2402 kalenteripäivää ja v.
2018 3059 kalenteripäivää.

ONNISTUMINEN

Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut selvästi ja tarkastuslautakunta nostaa esille, että
työhyvinvointikyselyn vastausprosentti vuonna 2017 on toimialalla 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.

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

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

Nuorisotoimi tavoittaa
kunnan kohderyhmän 12-29
vuotiaat nuoret
toiminnoillaan.

Nuokkarin kävijätilastot ja
etsivän nuorisotyön tilastot.

Varhaiskasvatusta käyttänyt
vuoden 2018 aikana 184
lasta. 31.12.2017 käyttäjiä oli
101. Kokopäiväisessä
varhaiskasvatuksessa
olleiden lasten määrän
keskiarvo oli 52,48, nousua
edellisvuodesta 18,08 ja
osapäivähoidossa olevien
keskiarvo 38,7.
Nuokkarilla kävi vuoden
aikana noin 3651 nuorta eli
keskimäärin 20 (vuonna
2017 20) nuorta per
aukiolopäivä. Vuoden aikana
nuokkari järjesti avointa
toimintaa 160 päivänä
(vuonna 2017 148)
Etsivä nuorisotyö on jättänyt
47 (vuonna 2017 45)
yhteydenottopyyntöä ja
tavoittanut yhteensä 41
(2017 37) kohderyhmän
nuorta.
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ONNISTUMINEN

3.1.3.1 Hallintopalvelut
TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Perusopetuksen
suorittaminen ja
sijoittuminen jatkoopintoihin

Perusopetuksen päättää ja saa
jatko-opiskelupaikan 100 %
oppilaista, seuranta
lukuvuosittain

Perusopetuksen päätti ja sai
jatko-opiskelupaikan 100 %
oppilaista.

Liikuntastrategian
toteuttaminen

ONNISTUMINEN

Liikuntastrategiaa toteutettu
ja liikuntaneuvontatoiminta
on käynnissä.

Seuranta vuosiraportti

3.1.3.2 Puhtaus- ja ruokapalvelut
TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Siivouksen keinoin puhtaat ja Aistinvarainen arviointi
viihtyisät tilat
(Insta),
pintapuhtausnäytteet

Aistinvaraista arviointia
tehdään säännöllisesti.
Asiakkaalla ei ole vielä
ollut valmiutta määritellä
laadunseurannan
työvälineitä ja tapoja.
Asiakkaan edellyttämät
kirjaukset
perussiivouksista on tehty.

Ateriapalvelut tuotetaan
Suositusten mukaisten
ravitsemusneuvottelukunnan kriteerien toteutuminen
suosituksen mukaisesti eri
ateriapalveluissa
ikäryhmille

Ateriapalveluita on
tuotettu eri ikäryhmien
vaatimien suositusten
mukaisesti 0-100
vuotiaille.
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ONNISTUMINEN

3.1.3.3 Varhaiskasvatus
TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Hoitopaikkoja on tarjolla niitä Hoitopaikkojen
tarvitseville ja paikat ovat
tarjontamäärä ja
tehokkaassa käytössä
täyttöaste

Varhaiskasvatusta käyttänyt
vuoden 2018 aikana 184
lasta. 31.12.2017 käyttäjiä oli
101. Kokopäiväisessä
varhaiskasvatuksessa olleiden
lasten määrän keskiarvo oli
52,48 nousua edellisvuodesta
18,08 ja osapäivähoidossa
olevien keskiarvo 38,7.

Varhaiskasvatussuunnitelman Asiakas- ja
käyttöönotto osaksi
henkilöstökysely
päivähoidon arkea

Varhaiskasvatussuunnitelman
lisäksi ryhmävasut otettu
käyttöön kuluneen vuoden
aikana. Osallisuuskysely
toteutettu lapsille,
vanhemmille sekä
työntekijöille vuonna 2018.
Palautusprosentti oli 35.
Pääsääntöisesti
varhaiskasvatuksen laatuun
oltiin tyytyväisiä.
Toimintamuodoksi toivottiin
entisten lisäksi avointa
varhaiskasvatusta. Lisäksi
toteutettiin
varhaiskasvatuksen
kyselykartoitus hoidon
tarpeesta ja tyytyväisyydestä
kaikille perheille, joilla on
varhaiskasvatusikäisiä lapsia.

ONNISTUMINEN

3.1.3.4 Perusopetus
TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Perusopetuksen
suorittaminen ja
sijoittuminen jatkoopintoihin

Perusopetuksen
päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan saaneiden
oppilaiden määrä,
seuranta lukuvuosittain

Päättötodistuksen saaneita
42, kaikki 42 saivat jatkoopiskelupaikan ensisijaisesta
hakukohteestaan.
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ONNISTUMINEN

Kodin ja koulun yhteistyö
kehittyy ja huoltajat
osallistuvat
oppimiskeskusteluihin

Huoltajien osallistuminen
oppimiskeskusteluihin
% /oppilaan huoltaja esija perusopetus, seuranta
lukuvuosittain

Poikola: Huoltajien
osallistuminen
oppimiskeskusteluihin
lisääntynyt vuodesta
2017 (89 %) vuoteen 2018
(91,3%).
Nunnanlahti ja Vihtasuo:
Huoltajien osallistuminen
oppimiskeskusteluihin
100%.

3.1.3.5 Lukiokoulutus

Aloittaneet opiskelijat
suorittavat lukion
oppimäärän ja sijoittuvat
jatko-opintoihin

Lukion keskeyttäneiden
määrä, lukio-oppimäärän
suoritustilastot ja jatkoopiskelupaikan saaneiden
määrä, seuranta
lukuvuosittain

Keskeyttäneitä 0 kpl,

Lukioarjen
liikunnallistaminen

Opiskelijakunnan ja
opetushenkilöstön
järjestämien toimintojen
toteutusten ja
osallistumisten määrä
lukuvuodessa

Päivänavauksia,
oppilaskunnan hallituksen
järjestämiä ja lukion
lukuvuoden yhteisiä
tapahtumia 10 kpl, opettajien
kursseilla pitämiä (-ei
liikuntatunnit) toimintoja 20
kpl, 2 kpl syventäviä liikunnan
kursseja lisää, salibandylinjan
käynnistyminen.

10 kpl yo,
kaikki 9 hakenutta sai jatkoopiskelupaikan lukuvuonna
2017-18.

3.1.3.6 Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus

Kansalaisopiston
Kurssien ja tuntien määrä Lv 2017-18 kursseja 80 ja
kurssitarjonta mahdollistaa
/lukuvuosi
tunteja 3959
monipuolisen harrastamisen:
liikunta, musiikki, käden
taidot ja muut aineet
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Kansalaisopiston kurssit
tavoittavat eri-ikäiset
asiakkaat

Opiskelijamäärä,
Opiskelijoita vuonna 2018
opiskelijoiden ikäjakauma
yht. 1744
Netto-opiskelijamäärästä 015 v 6,6 %,
16-65 v 69 % ja yli 65 v 24,4
%.

Tarkastuslautakunta toteaa, että kansalaisopiston ensimmäinen tavoite kurssien ja tuntien määrästä vaatisi
kehittämistä tai itse tavoitteen vaihtamista. Pelkkä määrällinen mittari ei juurikaan kerro kehityksestä.
Tarkastuslautakunnan mielestä tavoitteena pitäisi olla jokin tietty lukumäärä.

3.1.3.7 Kirjasto
Kirjaston aineistotarjonta ja
tapahtumatarjonta tavoittaa
eri-ikäiset asiakkaat

Kirjaston käyttötilastot

Lainaajia on yhteensä 1628.
Kaikilla kunnan
peruskoululaisilla on
kirjastokortti. Tapahtumia
järjestettiin 30 kpl, joissa eriikäisiä kävijöitä 780 hlö.

Kirjaston aukioloajat kaikkia
asiakkaita palveleviksi

Kävijämäärät

Asiakkaita kävi 19
hlö/aukiolotunti.
Vilkkaimmat tunnit
lainausmäärien mukaan klo
10 - 12 ja klo 15 - 16.

Kirjasto avoinna ma - pe klo
10 - 18.
Tarkastuslautakunta toteaa, kuten edellä, että kirjaston tavoite lainaajien määrästä vaatisi kehittämistä tai
itse tavoitteen vaihtamista. Tarkastuslautakunnan mielestä tavoitteena pitäisi olla jokin tietty lukumäärä,
joka osoittaisi, mitä tavoitella.

3.1.3.8 Liikunta
Liikuntaolosuhteiden ja –
paikkojen ylläpito toimii,
esteettömyys lisääntyy

Palautekyselyt,
toimenpiteiden määrä,
käyttäjäseurantatilastot

Harrastekyselyn
toteuttaminen koululaisille.
Katetun kaukalon
esteettömyyttä parannettu
rampeilla pyörätuoliasiakkaat
huomioiden. Säännölliset
liikuntapaikkojen
huoltopalaverit teknisen
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Liikuntaneuvonnan
lisääminen ja tehostaminen
aktivoi terveytensä kannalta
liian vähän liikkuvia

Osallistujamäärät,
matalankynnyksen
liikuntaryhmien määrä

toimen kanssa.
Jäänhoitokoneen
käyttökerrat kevät 2018 –
syksy 2018 372 hoitokertaa.
Latukoneelle (Paana)
ajotunteja ko. vuonna 122 h.
Liikuntaneuvonnan asiakkaita
vuonna 2018 yhteensä 12 eri
henkilöä.
Liikuntatoimi oli
järjestämässä erilaisia
liikuntatapahtumia.
-Harrastemessut. kävijöitä n
110, eri yhdistyksiä mukana
28
- Ice Skating Tour,
koululaisluisteluissa 223 hlö,
iltatapahtumassa n 30 hlö
-Hiihtokoulu 6 krt, osallistujia
5-8/kerta+voiteluopastus
(yhteistyössä Vauhti),
osallistujia 17 hlö
-Heinäkuun Huoleton
Hilipasu /yhteistyössä Juuan
Urheilijat ja Juuan Jänne)
osallistujia 55 hlö, joukkueita
5 kpl, juostuja kierroksia 690
kpl, 1035 km
-Kuntotestausilta, osallistujia
9 hlö
-Säpinää seniorit
liikuntakampanja
(yhteistyössä Pohjois-Karjalan
kunnat, P-K:n
kansanterveyden keskus,
Kohtaamispaikka Ellinkulma),
osallistujia 64 hlö

3.1.3.9 Nuoriso
Nuorisotoimi tavoittaa
kunnan kohderyhmän 12-29
–ikäiset nuoret

Nuokkarin kävijätilastot,
etsivän nuorisotyön
tilastot, seuranta
- 21 -

Nuokkarilla kävi vuoden
aikana noin 3651 nuorta eli
keskimäärin 20 nuorta per

toiminnoillaan ja osallisuutta
tuetaan sekä
nuorisovaltuuston toiminta
vakiintuu.

puolivuosittain ja
hankekausittain,
nuorisovaltuuston
palaute puolivuosittain

Ennaltaehkäisevä työ
lisääntyy esimerkiksi JEP
(päihdevalistus)

Toteutettujen
toimintojen määrä /v,
seuranta vuosittain

aukiolopäivä. Vuoden aikana
nuokkari järjesti avointa
toimintaa 160 päivänä.
Nuoria tuona aikana noin 20
nuorta per päivä. Etsivä
nuorisotyö on jättänyt 47
yhteydenottopyyntöä ja
tavoittanut yhteensä 41
kohderyhmän nuorta.
Vuoden aikana JEP järjesti
päättärivalvontaa, vieraili
Ellinkulmalla ja oli mukana
harrastemessuilla, järjesti
päihdevalistusta kaikille
Poikolan 6-9 –luokkalaisille
sekä kyläkoulujen oppilaille,
oli aktiivinen Facebookissa.

3.1.3.10 Kulttuuri
Kulttuuritapahtumia
järjestetään kaikille
ikäluokille vaihteleviin
kohteisiin ja vaihteleviin
aikoihin

Kävijämäärät

Kulttuuritoimi järjesti
tapahtumia yksin ja
yhteistyössä eri tahojen
kanssa 58 kpl. Kävijämäärät
10 ja 400 välillä, ka oli 88
hlö/tilaisuus. Maksettiin
Palettihankkeen kuntaosuus
ja saatiin tapahtumia vanhusja kehitysvammapalveluille
(tapahtumia 21 kpl). Ollaan
jäsenenä P-K:n
Lastenkulttuuriverkostossa,
joka laajentaa koulujen
tapahtumatarjontaa
(tapahtumia 19 kpl).
Tilaisuuksia järjestettiin
asiakkaiden omissa
toimintaympäristöissä kuten
hoitokodeissa ja kouluissa.
Tämä takaa parhaan
saavutettavuuden.

Tapahtumatarjonta tavoittaa Tapahtumien ja
ja osallistaa kuntalaiset
osallistujien määrä

3.1.4 Kuntarakennelautakunta
Kuntarakennelautakunta korvasi 1.6.2017 ympäristölautakunnan30. Lautakunnan tehtävinä ovat
ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta.

Talous
30

Juuan kunta, Hallintosääntö 1.6.2017
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TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Talousarvion toteuman
säännöllinen seuranta ja
poikkeamiin reagoiminen

Talouden seurantaraportit

Kuntarakennelautakunnan
kokouksissa n. kerran
kuukaudessa

ONNISTUMINEN

Kuntarakennelautakunnan tilikauden alijäämä 117 900 euroa, toteuma 89,38 %. Kuntarakennelautakunnan
henkilöstöresurssia vei uuden koulun suunnittelu. Lisäksi rakennustarkastajan virka oli osan vuodesta
täyttämättä, joka vaikutti palkkamenoihin alentavasti.

Työhyvinvointi

TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Hyvinvoinnin kasvu
nykytilasta

Sairauspoissaolojen
kumulatiivinen kertymä.

Ei raportoida.

ONNISTUMINEN

Tarkastuslautakunta katsoo, että pienen henkilöstömäärän vuoksi kyseistä mittaria ei ole syytä käyttää
jatkossa kuntarakennelautakunnan osalta.

Elinvoima

TAVOITE

MITTARI

TOTEUMA

Hakemusten määrä
vähintään nykytasolla

Lupamäärä

Lupamäärä kasvanut noin 20
%.

Lupapiste.fi palvelun käytön
laajentuminen

Sähköisesti haettujen lupien
määrä

Haettu määrä 92 % =>loput
paperisena

ONNISTUMINEN

Tarkastuslautakunta pitää kyseistä kuntarakennelautakunnalle annettua tavoitetta kyseenalaisena, sillä
tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan kuntarakennelautakunnan tehtävänä ei ole kannustaa esimerkiksi
rakennuslupien hakemiseen. Saman asian lautakunta nosti esille jo vuoden 2017 osalta. Voidaan kysyä,
olisiko syytä esimerkiksi tavoitella hakemusten ripeää käsittelyä tai muuta kunnan toiminnan tehokkuutta
tai asiakaspalvelua edistävää mittaria.
Tarkastuslautakunnan tiedossa on, että rakennusvalvonnalta aiemmin tekemättä jääneitä
lopputarkastuksia on edelleen paljon tekemättä. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että rakennusvalvonnan
resurssien lisäämisen mahdollisuus ja tarve arvioidaan tarkastustilanteen saattamiseksi ajantasalle.
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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 Vuokrataloille esitetyt toimenpiteet vuodelle 2018
ESITETTY TOIMENPIDE
Aktiiviset toimenpiteet tyhjien asuntojen
määrän pitämiseksi vähäisenä

Peruskorjauksen suunnitelmallisuuteen
kiinnitettävä huomiota

Talojen liittäminen valokuituverkkoon

Asuntojen purkaminen

TOTEUMA

ONNISTUMINEN

Purkamalla Rakkaudenkuja 12 kerrostalo
on saatu vähennettyä 20 asuntoa. Tyhjiä
asuntoja oli v. 2017 pahimmillaan 26
asuntoa, vuonna 2018 keskimäärin 10
asuntoa ja vuoden 2019 alussa 6 asuntoa.
Korjaustarpeiden priorisointi tehtiin 2018
aikana arvioiduilla käytettävissä olevilla
määrärahoilla huomioiden tyhjillään
olevista asunnoista saamatta jäävät
vuokrat ja osittain varauduttiin varovasti
Rakkaudenkuja 12 purkamiskustannuksiin.
Korjaustarpeita on enemmän kuin pystytty
vuosittain toteuttamaan.
Jossain vaiheessa oli tavoitteena luoda
valmiudet kaikkiin taloihin tuomalla
”kuitu” taloon. Sivukylien taloissa tämä on
toteutunut, joskin yhtään käyttäjä ei niissä
tällä hetkellä ole.
Rakkaudenkuja 12 purettu ja purkamisen
ansiosta tyhjiä asuntoja saatu vähennettyä
tavoitteiden ja ennakkolaskelmien
mukaisesti

Tarkastuslautakunta toteaa, että Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen asuntokanta on suurelta osin iäkästä ja,
että asunnoille on kertynyt korjausvelkaa. Lisäksi lautakunta toteaa, että sille on ilmeistä kunnassa esiintyvä
uusien ja/tai hyväkuntoisten asuntojen kysyntä. Tällaisten asuntojen pula vaikuttaa Juukaan kohdistuvaan
työperäiseen ja myös muuhun muuttoon negatiivisesti.

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

Juuan Kaukolämpö Oy:n keskeiset tavoitteet vuodelle 2018
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Tulostavoite
Toteuma
0 kpl
Suunnittelemattomat
lämmöntoimituskeskeytykset
0 kpl
Toteutui
Hinta Energiateollisuus ry:n
jäsentilastoinnin keskiarvon
alapuolella
Toteutui
Polttoaineesta vähintään 96
prosenttia on maakunnallista
haketta ja palaturvetta
Toteutui
Toimintakate vähintään 200
000 euroa
Toimia aktiivisesti
Liiketoiminnan laajentamista
kannattavan liiketoiminnan potentiaalisiin kohteisiin on
laajentamiseksi
aktiivisesti selvitetty.
Lämmönmyynti ja
toimitussopimuksien määrä
on kasvanut.

Onnistuminen

Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2017 arviointikertomuksessa huomionaan, että uutta koulukeskusta
suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon mahdollisuus sijoittaa varalämmityskattila uuteen
koulukiinteistöön.31 Mahdollisuutta on selvitetty kouluhankkeen suunnittelun yhteydessä ja todettu, että
varalämmityskattilan sijoittaminen koulukiinteistölle ei olisi järkevää. Varalämpö voidaan tarvittaessa
hankkia ja tuottaa muilla keinoin.
Juuan Kaukolämpö Oy käyttää kattilan lämmityksessä turvetta parhaan lämmitystehon aikaan saamiseksi.
Tarkastuslautakunta esittää, että mahdollisuus turpeen käytöstä luopumisesta tutkittaisiin.

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 kunkin kunnan palvelualan

31

Arviointikertomus 2017, s. 30.
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talousarvion toteutumiseen toiminnallisten tavoitteiden osalta ja kokonaisuutta ajatellen voidaan todeta,
että ne ovat toteutuneet hyvin.
Tarkastuslautakunta on kuullut kunnan JHT, HT -tilintarkastaja Lilja Koskeloa kuntakonsernin
tilintarkastuksesta32 ja toteaa, että kunnan taloutta on tilinpäätösvuonna pidetty säännösten mukaisesti.
Tilintarkastaja suositteli, että kunnanhallitus käsittelee vuosittain saadun valtionosuuspäätöksen ja tekee
päätöksen siihen tyytymisestä. Tällaista päätöstä kunnanhallitus ei ole tehnyt. Valtionosuuspäätöksestä on
mahdollista tarvittaessa valittaa.

4.2 Talouden tila ja riskien huomioon ottaminen
4.2.1 Tuloslaskelma
Tilinpäätöksen tuloslaskelma on esitelty seuraavasti:
Toimintatuottoja kertyi vuoden aikana 6 177 000 euroa, jossa alenemaa edellisvuoteen 178
000 euroa. Suurimmat muutokset edellisvuoteen verrattuna olivat luovutusvoittojen
kasvaminen 104 000 eurolla ja metsän myyntitulojen aleneminen 247 000 eurolla.
Toimintakulujen toteuma oli 38 136 000 euroa, jossa alenemaa edellisvuoteen 263 000 euroa.
Palkkakulut kasvoivat ainoastaan 18 000 euroa palkankorotuksista huolimatta.
Henkilösivukulut alenivat 53 000 euroa. Palvelujen ostoissa toteuma oli 27 089 000 euroa,
jossa kasvua edellisvuoteen 156 000 euroa. Suurimmat muutokset palvelujen ostoissa olivat:
1. Siun soten maksuosuuden kasvaminen 224 000 eurolla
2. Rakennusten kunnossapitomenojen kasvaminen 45 000 eurolla
3. Kuljetuspalveluiden alentuminen 50 000 eurolla
4. Josekin maksuosuuden alentuminen 90 000 eurolla
Muut toimintakulut alenivat yhteensä 231 000 euroa, josta suurimmat muutokset ovat
1. Kunnan omistamien osakehuoneistojen vastikkeet -33 000 euroa
2. Koneiden ja laitteiden vuokrat -86 000 (PTTK:lta vuokratut laitteet kirjattu ICT-palveluihin)
3. Pysyvien vastaavien luovutustappiot -148 000 euroa (vuonna 2017 merkittävä tappio Siun
sotelle luovutetusta irtaimistosta)
4. Luottotappiot +64 000 euroa (vanhojen saatavien alaskirjaaminen)
Vuoden 2018 toimintakate oli -31 958 000 euroa, mikä on 87 000 euroa edellisvuotta parempi.
Verotulorahoituksen osalta vuosi 2018 oli erittäin negatiivinen. Verotulojen kertymä jäi 13 654
000 euroon, jossa alenemaa edellisvuoteen 1 127 000 euroa/7,6 prosenttia.
Kunnallisverotuoton alentumiseen vaikutti osaltaan verotettavien tulojen pieneminen (-1,2 %
vuodesta 2016 vuoteen 2017) mutta suurempi vaikutus oli verotettavasta tulosta ja verosta
tehtävien vähennysten kasvulla. Yhteistöveron osalta aleneman selittää poikkeuksellisen hyvä
vertailuvuosi. Valtionosuudet alenivat 637 000 euroa/3,1 prosenttia, josta peruspalvelujen
valtionosuus 509 000 euroa/3,1 prosenttia, verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
163 000 euroa/3,5 prosenttia. Opetus- kulttuuritoiminnan valtionosuus kasvoi 35 000 euroa.
Tilikaudelle kirjattiin arvonalentumisia 73 464 euroa toteuttamatta jäävien investointien
suunnittelukustannuksista.

32

Tarkastuslautakunta 2017 – 2021, pöytäkirja 15.5.2019 § 36.

- 26 -

Vuosikatetta kertyi 2 185 000 euroa, mikä on 1 668 euroa/43 prosenttia edellisvuotta
alhaisempi. Vuosikate riitti kuitenkin kattamaan poistot 115 prosenttisesti.33
Tilinpäätöksessä kunnan tuloslaskelmaa ja sen tunnuslukuja on kuvattu edellä mainitusti, ja lautakunta
toteaa, että yllä mainittu kuvaus tuloslaskelmasta on paikkaansa pitävä.

4.2.1.1 Siun soten lisämaksuosuus
Tuloslaskelman mukaan Siun soten maksuosuus on vuodesta 2017 kasvanut 224 000 euroa.
Tilinpäätöksen toteuman merkittävin ero suhteessa valtuuston hyväksymään talousarvioon on
Siun soten sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuosuuden kasvaminen 392 948 eurolla. Siun
soten yhtymävaltuusto on 19.3.2019 § 7 päättänyt vuoden 2018 kuntakohtaisten
maksuosuuksien muuttamisesta. Siun sote tulee lähettämään kunnalle lisälaskun vuoden 2018
osalta. Lisälasku on kirjattu tilinpäätökseen sote-menojen kasvuksi ja pakolliseksi varaukseksi.
Päätöksen lainvoimaisuus ei ole tiedossa.34
Juuan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan äänestyksen jälkeen, että se ei hyväksy lisämaksuosuutta.35
Siun soten yhtymävaltuusto kuitenkin päätti, että maksuosuudet laitetaan maksuun. Lisämaksuosuus on
johtunut Siun soten maksujen perusteena käytettävien laskutusjärjestelmien keskeneräisyydestä.
Tarkastuslautakunta katsoo, että Siun sotea tältä osin seurattava ja varmistettava se, että maksuosuuksien
muutoksia ei enää synny. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan virkamiesjohto on tehnyt suuren
työmäärän maksuosuuksissa olleiden epäselvyyksien selvittämiseksi.

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 vahvan
vuosikatteen ja alentuneen investointitason myötä.
Rahoituksen rahavirrassa antolainasaamisten vähennyksenä näkyy Siun soten kunnille takaisin
maksama laina, josta Juuan kunnan osuus oli 299 000 euroa. Lainojen lyhennys on kunnan
vuonna 2017 nostaman talousarvionlainan maksusuunnitelman mukainen. Korottomien

33

Juuan kunta, tilinpäätös 2018, s. 16.
Juuan kunta, tilinpäätös 2018, s. 7-8.
35
Kunnanvaltuusto 28.2.2019, § 6.
34
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velkojen muutoksessa suurin tekijä on negatiivinen verotilitys joulukuussa 2018, joka kirjattiin
siirtovelkoihin.36
Tarkastuslautakunta yhtyy tässä kohtaa tilipäätöksen näkemykseen rahoituslaskelmasta.

4.2.3 Tase
Tilinpäätöksessä ei ole sanallisesti avattu taseen tunnuslukuja.
Taseen tunnusluvut

2018

2017

Omavaraisuusaste, %

81,2

81,2

Suhteellinen velkaantuneisuus, %

16,4

16,4

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, %

16,4

16,4

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 euroa

10 200

10 168

Kertynyt yli-/alijäämä, euroa/asukas

2 168

2 111

Lainakanta 31.12., 1000 euroa

3 929

4 643

835

964

Lainasaamiset, 1000 euroa

2 880

3 179

Asukasmäärä

4 705

4 816

Lainakanta 31.12., euroa/asukas

Tarkastuslautakunnalla ei ole taseen osalta huomauttamista. Suurimmat muutokset taseessa ovat
lainakannan muutokset sekä euromääräisesti että per asukas. Huomioitavaa on myös kunnan
asukasmäärän pieneneminen 111 asukkaalla vuoden 2018 aikana.

4.2.4 Lainoihin ja takauksiin liittyvät riskit
KUNNAN RAHOITUKSEN KANNALTA MERKITTÄVIMMÄT RISKIT

Lainat
Pielisen tietoverkko-osuuskunta

2,7 milj. euroa

Takaukset
Metallipalvelu Hartikainen

381 000 euroa

Kiinteistö Oy Juuan vuokratalot

3,145 milj. euroa

Tilinpäätöksessä todetaan em. riskeistä seuraavaa:

36
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Juuan rengasvesiosuuskunnalle myönnetyn takauksen ja Pielisen tietoverkko-osuuskunnalle
myönnetyn lainan riskitasot ovat nousseet merkittävästi tilikauden aikana. Kiinteistö Oy Juuan
Vuokratalojen takaukseen liittyvä merkittävin riski on yhtiön asuntokannan vanheneminen
yhdistettynä asukasmäärän vähenemiseen.37
Lisäksi tilinpäätöksessä kerrotaan Juuan rengasvesiosuuskunnasta:
Juuan rengasvesiosuuskunnan kanssa on meneillään neuvottelut liiketoimintakaupasta, jolla
osuuskunnan toiminta siirtyisi kunnan vesihuoltolaitokselle.
Tarkastuslautakunta tulee seuraamaan tarkkaan näiden riskien tilannetta.

4.2.5 Muut riskit
Tarkastuslautakunta on lisäksi havainnut tarkastustoimintaa tehdessään seuraavat suurimmat riskit:
1) Toimintaympäristö ja toiminnan organisointi
a. elinkeinoelämä: osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, uuden teollisuuden
toimitilat, nykyisten yritysten toiminnan kannattavuus
b. Asuntokannan tilanne Juuassa: kunnassa on havaittavissa puutetta hyväkuntoisista ja
uusista asunnoista.
c. Väestön ikääntyminen ja väheneminen.
2) Henkilöstö
a. Henkilöstön eläköityminen
b. Johdossa tapahtuvat muutokset ja poissaolot
c. Laajeneva osaamisen vaade: uusi teknologia, työtehtävien yhdistäminen
d. Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen: työkuorma, johtamisen käytännöt,
työterveyshuollon toimivuus ja saatavuus
e. Henkilöstön ammattitaidon ylläpito
f.

Rekrytointien onnistuminen sekä hyvien hakijoiden ja pätevien työntekijöiden löytäminen

g. Informaation kulku
3) Talous ja taloudelliset riskit
a. Suunniteltujen investointien aiheuttama kunnan velkamäärän kasvu
b. Laina- ja takausriskit, ks. edellä.
c. Valtionosuuksien ja verotulojen määrän ennakoimattomuus
4) Sopimukset ja projektit
a. Siun soten perustamissopimus ja siihen liittyvät sopimukset

37
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b. Kouluhankkeeseen liittyvät sopimukset
5) Omaisuus
a. Omien ja vuokrattujen rakennusten kunto
b. Vesi- ja viemäriverkosto, kaukolämpöverkosto
6) Seuranta
a. Strategisten tavoitteiden mittareiden toteutumisen analysointi ja nopea reagointi
muuttuviin olosuhteisiin
Tarkastuslautakunta tulee jatkossakin seuraamaan erityisesti näitä asioita.

5. VUODEN 2017 KANNANOTTOJEN SEURANTA
Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2017 huomioinaan ensinnäkin kunnan strategisen suunnittelun
kehittämistä ja, että kunnalle tulisi luoda investointisuunnitelma, kiinteistöstrategia ja elinkeinostrategia.
Nämä strategiat on investointisuunnitelman ja kiinteistöstrategian osalta hyväksytty ja elinkeinostrategia
on valmisteilla. Näitä asioita on käsitelty edellä arviointikertomuksen luvussa 2.4.
Lisäksi tarkastuslautakunta esitti, että kunnan riskienhallinnan ohjeistusta on tarkastettava säännöllisesti
riskianalyysin pohjalta. Lautakunta toteaa, että asiassa ei sen tietojen mukaan ole juurikaan edetty ja, että
lautakunta tulee tekemään saman esityksen myös tässä arviointikertomuksessa.38
Lautakunnan esittämä kaukolämpöyhtiön varalämmityskattilan sijoittamisen mahdollisuuden tarkastelu
uuteen kouluun on tutkittu, ks. luku 3.2.2.

6. YHTEENVETO
6.1. Lautakunnan huomiot
Tarkastuslautakunta esittää kootusti huomioinaan seuraavaa ja pyytää kunnanhallitusta esittämään näistä
asioista selvityksensä ennen seuraavan talousarvion esittelyä.
1) Kunnan riskienhallinnan ohjeistusta on tarkistettava säännöllisesti riskianalyysin perusteella ja
riskienhallinnan on ulotuttava toimintaympäristöön ja kaikkeen päätöksentekoon.
2) Kunnan on luotava uskottava suunnitelma riittävän asuntokannan varmistamiseksi kuntalaisille.
3) Investointiohjelman aiheuttaman velkamäärän kasvun seuranta on toteutettava talousarviossa.
4) Kunnan henkilöstön työhyvinvoinnin seurantaa on kehitettävä.
5) Kunnan henkilöstön perehdytys- ja koulutussuunnitelmat on luotava.

38

Esimerkiksi Kuntaliiton verkkosivuilta löytyy riskienarviontilomake, jota voi käyttää asiassa hyväksi.
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