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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 

1. TIIVISTELMÄ – KESKEISET HAVOINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 
Tarkastuslautakunnan arvio on jälkikäteisarviointia siitä, kuinka kunnanhallitus, lautakunnat, viranomaiset 
ja kunnan tytäryhtiöt ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. 
 
Pihtiputaan kunnan väestömäärä väheni edellisten vuosien tapaan. Vuoden lopussa kunnan väkiluku oli 
4127, vähennystä edelliseen vuoteen 1,8 % (79). Väestömäärää vähensi muuttotappion lisäksi syntyneiden 
pienempi määrä verrattuna kuolleisiin. Alle 15-vuotiaiden osuus on 15,3 % ja yli 64-vuotiaiden osuus 29,3 %. 
15 - 64 vuotiaiden osuus kunnan väestömäärästä on 55,4 %. 
Noin puolet asukkaista asuu keskustaajamassa. Suurimmat kyläkunnat ovat Muurasjärvi ja Elämäjärvi. 
 
Pihtiputaan työttömyysprosentti oli vuoden vaihteessa 13,5 % mikä on 2,5 % vähemmän kuin vuosi sitten.  
Työttömiä työnhakijoita oli vuoden vaihteessa 233 mikä on 48 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pienin 
työttömyysprosentti Keski-Suomessa oli Muuramessa 9,4 % ja isoin Kinnulassa 17,3 %. 
 
Pihtiputaan kunnallisvero on 21 %. Koko maan keskimääräinen luku on 19,86 % ja Keski-Suomen 20,53 %. 
Valtuustossa on 27 paikkaa. Valtuuston paikkalukuun ei tullut muutoksia uuden valtuuston aloittaessa 
toimikautensa. 
 
Pihtiputaan kunnan kokonaispinta-ala on 1 247,45 km2, josta vesistön osuus on 172,78 km2. Pinta-alaltaan 
Pihtipudas on Suomen 90. suurin.  Väestöntiheys on 3,8 asukasta km2. Pihtipudas sijaitsee hyvien 
kulkuyhteyksien varrella, tie E75 ja Haapajärvi – Äänekoski rautatie. Radalla kuljetetaan pääasiassa puuta. 
Pihtipudas on maatalousvaltainen kunta, jossa päätuotanto on maidontuotannossa. Tilakoot ovat kasvaneet 
ja pienet tilat vähentyneet.  
Puhdas luonto on lähellä ja liikuntamahdollisuudet ovat hyvät. Vesistöjen läheisyys tarjoaa jokaisella 
kyläkunnalla mahdollisuuden hyödyntää vesistöjä niin virkistyskalastukseen kuin muuhunkin toimintaan. 
 
Pihtiputaan kunnan tilikauden ylijäämä on 497.915,61 euroa, mikä on 804 393,61 parempi budjettiin 
verrattuna. Pihtiputaalla ei ole kattamatonta alijäämää. 
Taloutta on hoidettu hyvin. Säästöillä ja yhteistyöllä on saatu paljon aikaiseksi sekä pidetty talous kurissa 
valtionosuuksien vähentyessä ja erikoissairaanhoidon kustannusten kasvaessa. 
 
Pihtiputaalla on kaksi peruskoulua: Putaanvirran yhtenäiskoulussa on luokat 1 – 9 ja Muurasjärven koulussa 
luokat 1 – 6. Pihtiputaan lukiossa voi opiskella yleisopintojen lisäksi lentopallo-, keihäs-, heitto-, partio- ja 
musiikkilinjalla.  
 
Kunta on panostanut elinvoimaisuuden hiipumisen ehkäisyyn palkkaamalla elinkeinokoordinaattorin. Nimike 
muutettiin valtuuston päätöksellä 29.1.2018 yritysagentiksi mikä kuvaa paremmin työn tehtäväkuvaa. 

 

Lyhyt arvio tulevaisuuden kehityksestä ja riskienhallinnasta 

Suomessa vastasyntyneiden eliniänodote oli vuonna 2016 pojilla 78,4 vuotta ja tytöillä 84,1 vuotta, mikä 
yhdessä syntyvyyden alenemisen kanssa lisää tulevaisuudessa vanhusväestön suhteellisen osuuden kasvua 
koko väestöstä. Tästä johtuen palveluiden toimivuuteen on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota. 
 
Ympäristön viihtyvyys ja luonnon monimuotoisuuden hyödyntäminen ja siitä tiedottamien on tärkeä 
tulevaisuuteen kohdistuva työsarka. 
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2.   YLEISTÄ 

 
Uusi kuntalaki ja muut kuntalakiin liittyvät lait tulivat voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa kuntalain 
säännöksistä sovellettiin kuitenkin vasta seuraavan vaalikauden alusta eli 1.6.2017 lukien.  
 
Kuntien uusia lakisääteisiä velvoitteita ovat kuntastrategian laatiminen, johtajasopimuksen tekeminen 
kunnan ja kunnanjohtajan välillä, nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston asettaminen, 
konserniohjeiden sisältövaatimukset, kuntayhtymän alijäämän kattaminen, takausten rajoittaminen, 
kiinteistön myyntiä koskevat säännökset, mahdollisuus antaa palveluvelvoite sekä kunnan toiminnan 
kannalta keskeisten asiakirjojen, päätöspöytäkirjojen sekä sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten 
julkaiseminen yleisessä tietoverkossa. 
 
Iso muutos oli kuntavaalien ajankohdan siirtyminen syksystä kevääseen ja uuden vaalikauden alkaminen 
kesäkuun alusta. Tämä vaikutti myös tarkastuslautakunnan toimikauteen 1.6.2017 lukien, jolloin 
kuntavaaleissa 2017 valittu valtuusto aloitti toimikautensa. 
 
Edelliset kuntavaalit pidettiin lokakuussa 2012. Sen jälkeen valittu tarkastuslautakunta jatkoi toimintaansa 
31.5.2017 saakka. 

 
Myös alijäämän kattamiseen on tullut muutoksia. Uuden kuntalain mukaan kunnalla on velvollisuus kattaa 
kunnan taseeseen kertynyt alijäämä viimeistään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksestä.  Pihtiputaan 
kunnalla on kertynyttä ylijäämää taseessa aikaisemmilta tilikausilta 11.592.228 euroa.  
 

 

Yläkoulun alueella oleva parkour- piha 
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3. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TILINTARKASTUS 

 
Kuntalaki velvoittaa tarkastuslautakunnan objektiiviseen ja puolueettomaan toimintaan.  
 
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä 
varten (121 §). 
 
Uuden kuntalain myötä uusi tarkastuslautakunta aloitti toimintansa 1.6.2017 ja arvioi koko kuluvan vuoden 
2017. 
Tarkastuslautakunnan toimikautena on valtuuston toimikautta vastaavien vuosien tarkastuksen vaatima aika 
eikä valtuuston toimikausi. 
 
Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä 
vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla  
(122 §). 

 

Tarkastuslautakunnan jäsenet 

Tarkastuslautakunnan jäsenten määrä on valtuuston harkinnassa. Varsinaisille jäsenille hankitaan myös 
varajäsenet. Jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. 

1.6.2017 alkaen tarkastuslautakunnan jäseniä ovat seuraavat: 

Sutinen Pekka, puheenjohtaja (varalla Kuha Martti) 
Ihalainen Jarmo, varapuheenjohtaja (varalla Pennanen Simo) 
Kolehmainen Jorma  (varalla Kolehmainen Heikki – 2017, Huttunen Jari 2018 -) 
Kuronen Irmeli  (varalla Lohtander Helka) 
Mikkonen Maria  (varalla Kumpulainen Mervi - 2017, Arvola Raija 2018 -) 
Paananen Terttu  (varalla Sorri Annikki) 
 
Edesmenneen Heikki Kolehmaisen tilalle kunnanvaltuusto valitsi kokoukseen 29.1.2018 Jorma Kolehmaisen 
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jari Huttusen ja Maria Mikkosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mervi 
Kumpulaisen tilalle Raija Arvola. 
Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi Virpi Pihlaja. Valtuusto on valinnut kuntalain 122 § mukaiseksi 
tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n, joka on nimennyt vastaavaksi tilintarkastajaksi JHT, HT Jukka 
Vuorion. 
 

3.1. LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMINTA  

 

Tarkastuslautakunnan toimenkuvaan kuuluu asioiden seuranta, tarkastus ja huomioiden tekeminen sekä 
ajankohtaisten asioiden esiin tuominen.  
 
Tarkastuslautakunnan tehtävät on säädetty kuntalain 121 §:ssä, jonka mukaan tarkastuslautakunnan 
tehtävänä on  

1. valmistella valtuuston päätettäväksi 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. 
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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 ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa 
ilmoitukset valtuustolle tiedoksi  

6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä 
arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi 

Uutena asiana uuden kuntalain 84 § mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä 
sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa 
yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi 
olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.  

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa 
(132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa 
ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja 
lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä 
valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään 1.6.2017 alkaen tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden 
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa 
ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä 
henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. 

Sidonnaisuusilmoituksen on antanut kaikki, joiden se uuden lain mukaan on pitänyt antaa. 
Tarkastuslautakunta sai 45 sidonnaisuusilmoitusta. Puutteellisiin ilmoituksiin on pyritty saamaan 
täydennystä. 

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 (121 §). 
 
Kuntalain 109 §:n mukaan tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä luottamushenkilöiden ja 
viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset on julkaistava kunnan tietoverkossa. Pihtiputaalla kuntalain 
määräämät tiedot ovat kunnan kotisivuilla. 
 
Tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla on salassapitoa koskevien sääntöjen estämättä oikeus saada 
kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisena arviointitehtävän 
hoitamiseksi (124 §). 
 
124 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitellään 
tarkastuksen tulokset ja esitettävä hyväksytäänkö tilinpäätös ja voidaanko vastuuvapaus myöntää. Mikäli 
tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa tai taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöstä 
on tilintarkastuskertomukseen tehtävä muistutus. 
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Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen 
selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan 
valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen 
valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille (124 §). 
 
 

Tarkastuslautakunnan toiminta 
 
Lautakunta on kokouksissaan tarkastellut kunnan toimintaa ja kuullut 1.6.2017 alkaen seuraavia henkilöitä:  

 
 Henkilö Aihe 

Kansalaiskunta   

Kunnansihteeri Vuopionperä Helena Tarkastuslautakunnan tehtävät, rooli 
ja asema.(08/2017) 
Tarkastuslautakunnan talousarvio 
2018 ja muut ajankohtaiset 
asiat.(10/2017) 
 

Kunnanjohtaja Kinnunen Ari Tulevan valtuustokauden tavoitteet 
ja kuntastrategia. (10/2017) 
Strategisten tavoitteiden 
saavuttaminen. Takausvastuiden 
riskienhallinta. (02/2018) 
 

Talousjohtaja Käsmä Ari-Jukka Talousarvio 2018 (09/2017) 
Taloudellisten tavoitteiden 
saavuttaminen (02/2018) 
 

Elinkeinokoordinaattori > 
yritysagentti 

Aunola Manu Työkuva. Miten säilytetään kunnan 
elinvoimaisuus? (11/2017) 
Työn ajankohtaiset kuulumiset. 
(03/2018) 
 

Luottamushenkilöt   

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jämsén Teppo Haasteet, uhkat, riskit ja niiden 
hallinta sekä uuden kuntastrategian 
toteutuminen. 
 

Sivistystoimi   

Sivistystoimen toimialajohtaja Holster Ritva Sivistystoimen budjetointi ja TA 
seuranta. Sivistystoimen 
ajankohtaiset asiat. 
 

Yhtenäiskoulun rehtori Piippo Markku Koulutoimen ajankohtaiset asiat. 
 

Etsivä nuorisotyöntekijä Kemppainen Anna Etsivän nuorisotoimen ajankohtaiset 
kuulumiset. 
 
 
 

Tilapalvelu   

Kiinteistörakennusmestari,  
Teknisen  toimialajohtaja 1.6.2018 
alkaen 

Tenhunen Juho Teknisen toimen toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden 
saavuttaminen v. 2017 
 



8 
 

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kahilainen Ari Toiminnallisten tavoitteiden 
toteutuminen ja ajankohtaiset asiat 
 

Perusturva   

Perusturvan toimialajohtaja Laurila Marja Työkeskus Metsäkaari  
Asumispalvelun, päiväkeskuksen ja 
kotihoidon tilat 
Asiana myös työterveyshuolto, 
kotisairaanhoito ja sosiaalitoimen 
varhainen puuttuminen tilanteisiin. 
Seniorityöntekijän työnkuva ja muut 
ajankohtaiset asiat. 
 

Vammaispalvelujohtaja Kainulainen Saila Vammaispalvelun työnjako ja 
ajankohtaiset kuulumiset 
 

Päivätoiminnan ohjaaja Rönkkö Ritva Työkeskus Metsäkaaren toiminta 
 

Sairaanhoitaja Sopukan 
asumispalvelut 

Marttinen Heli Sopukan toiminta ja tilat.  
Päiväkeskuksen toiminta ja uudet 
tilat. 
 

Ympäristötoimi   

Ympäristötoimen toimialajohtaja Kantonen Sari Ympäristötoimen toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden 
saavuttaminen v. 2017 
 

Tytäryhtiöt   

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 
Toimitusjohtaja 

 
Ari Kahilainen 
 

Ajankohtaiset kuulumiset 
 

Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-
asunnot - toimitusjohtaja 

 
Kemppainen Timo 

Vuokra-asuntoyhtiön toiminta ja 
ajankohtaiset kuulumiset. 
 

Kiinteistö Oy Pihtiputaan 
Putaanportti – toimitusjohtaja 
Hallituksen puheenjohtaja 

 
Timo Kemppainen 
Kari Parkkonen 
 

Ajankohtaiset kuulumiset 

Kiinteistö Oy Niemenharju 
Toimitusjohtaja 
Hallituksen puheenjohtaja 
Niemenharjun yrittäjä 

 
Timo Kemppainen  
Kari Parkkonen. 
Olavi Kolehmainen. 
 

Ajankohtaiset kuulumiset. 
Pihtiputaan kunnan ja yrittäjän 
yhteistyö. 
 

Osakkuusyhtiöt   

Witas Oy - toimitusjohtaja Arkimaa Mirja Miten Witas palvelee kuntaa 
toiminnallisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi? Miten Witas toimii 
ja varmistaa Pihtiputaan 
elinvoimaisuuden säilymisen? 
 

 
Tarkastuslautakunta on tutustunut seuraaviin kohteisiin:  
 
Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-asunnot ja tutustumiskohteina Pääkkölänpellon, Takapellontien ja 
Kallioniityntien rivitalot 29.8.2017. 
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30.11.2017 Työkeskus Metsäkaari ja Vanhusten palvelukeskus Sopukka, jossa asumispalvelun ja kotihoidon 
tilat. 25.1.2018 Niemenharjun lomakeskus. 
 
Vanha tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2017 aikana viisi kertaa arvioiden vuoden 2016 toimintaa. 
Uusi tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2017 aikana viisi kertaa ja vuoden 2018 aikana kuusi kertaa 
arvioiden vuoden 2017 toimintaa.  Arviointikertomusta tehdessä on huomioitu jääviydet. 
 
Osa tarkastuslautakunnaan jäsenistä osallistui Jyväskylän Laajavuoressa 13.9.2017 pidettävään koulutukseen 
”Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä”. Koulutuksen järjesti Aluepro Oy ja kouluttajana oli Asko Vanhatupa, 
tilintarkastaja JHTT, BDO Audiator Oy. 
 

  
 

Vasemmalta Irmeli Kuronen, Jorma Kolehmainen, Maria Mikkonen, Terttu Paananen, Jukka Vuorio, Pekka 
Sutinen ja Jarmo Ihalaisen varajäsen Simo Pennanen.  

Tarkastuslautakunnan tutustumiskäynti Pihtiputaan Vuokra-Asunnot Oy:n kohteisiin. 
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4. EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN 

ARVIOINTI 

 

Tytäryhtiöt 
 
Vuoden 2013 arviointikertomuksessa lautakunta halusi tytäryhtiöiden huomioivan toiminnassaan kunnan 
strategian. Jotta kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan, lautakunta edellyttää, että tytäryhtiöillä 
on omat pitkän aikavälin strategiansa. 
 

Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 
 
Tytäryhtiöt eivät toimittaneet omia pitkän aikavälin strategioitaan vuoden 2014 aikana. 

 
Vuoden 2014 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta edellytti, että tytäryhtiöt tekevän pitkän aikavälin 
strategiansa, ja että kunnan tulisi kiinnittää enemmän huomiota omistajaohjaukseen. 
Tarkastuslautakunta edellytti, että kunnanhallitus ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin (Esim. Hyvä 
hallintatapa ja johtaminen Pihtiputaan kuntakonsernissa - ohjeen laatiminen). 
 
 Tehdyt toimenpiteen ja selvitys asiaan: 
  

Tytäryhtiöt eivät toimittaneet omia pitkän aikavälin strategioitaan vuoden 2015 aikana. Asian 
käsittely jäi kesken. 

 
Vuoden 2015 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, etteivät tytäryhtiöt ole 
toimittaneet pitkän aikavälin strategioitaan vuoden 2015 aikana. 
 
 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 
 

Merkittävimmät tytäryhtiöt olivat kunnanhallituksen kokouksessa helmikuussa 2016 
kertomassa edellisen vuoden toiminnastaan. Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy:n ja Pihtiputaan 
Lämpö ja Vesi Oy:n kanssa sovittiin, että pitkän aikavälin strategiat ovat valmiina maaliskuun 
2016 loppuun mennessä, jolloin ne esitellään kunnanhallitukselle.  Kiinteistö Oy Putaanportti 
ja Kiinteistö Oy Niemenharju kutsuttiin kunnan-hallituksen konsernikuulemiseen. 
Konsernikuulemisissa yhtiöltä edellytettiin strategian tekemistä. 
 
Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:n toimintastrategia käsiteltiin kunnanhallituksessa 4.4.2016. 
Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-asunnot strategia käsiteltiin kunnanhallituksessa 22.8.2016. 

 
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta huomautti siitä, etteivät tytäryhtiöistä Kiinteistö 
Oy Niemenharju ja Kiinteistö Oy Putaanportti ole toimittaneet strategioitaan vuoden 2016 loppuun 
mennessä. Tarkastuslautakunta odottaa toimenpiteitä. 
 
 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 
 

Kunnanhallitus ei ole pyynnöistä huolimatta saanut vieläkään kaikkia strategioita 
tytäryhtiöiltä.  
Kiinteistö Oy Niemenharju on toimittanut oman strategian syksyn 2017 aikana. 
 

Tarkastuslautakunta odottaa edelleen toimenpiteitä Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportin osalta. 
 

 ------------ 
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Omistajaohjaus 
 
Arviointikertomuksessa vuodelta 2014 tarkastuslautakunta huomioi tytäryhtiöt. Pihtiputaan kunnan 

tytäryhtiöitä ovat Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy, Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportti, Kiinteistö Oy 

Niemenharju ja Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-asunnot. Pihtiputaan kunnan osuus elinkeinoyhtiö Witas 

Oy:ssä on kolmannes. 

Tarkastuslautakunta halusi kiinnittää huomiota omistajaohjauksessa kokonaisuuden hallintaan sekä tuleviin 

ja uusiin tilanteisiin paneutumista sekä riskiarviointia. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä pitkäntähtäimen 

suunnitelmia ja omistajaohjausta.  

Vuoden 2015 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti asiaan huomiota asian tärkeyden vuoksi. 

 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Keskushallinto on kesällä 2016 laatinut ”Hyvä hallintotapa- ja johtaminen Pihtiputaan 

kuntakonsernissa” – ohjeen, jossa kuullaan myös tytäryhtiöiden hallitusten jäseniä. 

Vuoden 2016 arviointikertomuksessa Tarkastuslautakunta piti tärkeänä omistajaohjausta. 

Tarkastuslautakunta suosittelee, että tytäryhtiöt laativat vapaamuotoisen vuosikertomuksen tiedottamista 

varten. 

 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Tytäryhtiöistä Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy on aikonut toimittaa vapaamuotoisen 

vuosikertomuksen vuosittain.  Muut tytäryhtiöt eivät ole kommentoineet. 

Kunnanhallitus pyrkii parantamaan omistajaohjausta myös koulutuksen kautta. ”Hyvä 

hallituksen jäsen”  - koulutuksella pyrittiin parantamaan tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyä. 

 ------------ 

Omistajaohjaus ja Witas 

Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota Witaksen toimintaan, joka on 

laadukasta mutta jäsenkunnilleen kallista. 

Tarkastuslautakunta katsoo, että Witas Oy:n rahoitusmallin uudistamista tulee selvittää. 

 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Suomen elinkeino- ja kehitysyhtiöt SEKES ry:n tilaston mukaan keskimääräinen kuntien 

elinkeinopalveluihin vuosittain käyttämä rahasumma on 25 € / per asukas / per 

vuosi.  Pihtiputaalla panostus Kehittämisyhtiö Witas Oy:n elinkeinoneuvontaan on 60 € per 

asukas. Summa pitää sisällään myös EU-projektien kuntaosuuksia niiltä osin kun projektin 

liittyvät elinkeinoihin. 

Tämän lisäksi kunta on vuodelle 2017 varannut 100 000 euroa uusyrityshankintaan mikä on 

asukasluvulla jaettuna 23,80 euroa / asukas. 

Keskushallinnon mukaan elinkeinoelämän edistämiseen käytetty summa on merkittävä, 

mutta valtuusto on tehnyt päätöksen lisäpanostuksista tietoisena jo ennestään suurista 

satsauksista.  
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Keskushallinnon mukaan tarkastuskertomuksesta ei käy ilmi millaista uudistamista nykyiseen 

malliin halutaan. 

Tarkastuslautakunta edellyttää kunnan selvittävän onko nykyinen Witaksen rahoitusmalli tuloksellisin ja 

tarkoituksenmukaisin toimintamalli. 

 ------------ 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 
Arviointikertomuksessa vuodelta 2014 lautakunta halusi eri vastuutahojen kiinnittävän huomiota kunnan ja 

kuntakonsernin sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan ja sisäiseen tarkastukseen. 

 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Kunnanjohtaja Ari Kinnusen vastaus 15.4.2016:  

Wiitaunionissa on vuoden 2015 aikana otettu käyttöön sisäisessä valvonnassa ja riskien 

hallinnassa uudet riskienhallinnan ohjeet ja lomakkeet. Pihtiputaan osalta ne on käsitelty 

kunnanvaltuustossa 28.9.2015 § 66. Päätöstä valmisteltaessa on ollut pohdinnassa myös 

ammattimaiseen sisäiseen tarkastukseen siirtyminen. Tehdyn päätöksen mukaan Pihtiputaan 

kunta jatkaa luottamushenkilöpohjaista sisäistä tarkastusta, jota tarvittaessa täydennetään 

ostopalveluna ulkopuolisella tarkastuksella. 

Uusien ohjeiden ja lomakkeiden pohjalta tehdyssä sisäisessä valvonnassa ei ole tunnistettu 

merkittäviä riskejä kunnan oman toiminnan osalta. Kunnan omistamiin yritystiloihin liittyy 

aina tyhjillään olemisen ja vuokratuottojen saamatta jäämisen riski. Pihtiputaan kunnan 

merkittävimmät takausvastuut kohdistuvat Kiinteistö Oy Niemenharjuun ja Keski-Suomen 

Verkkoholding Oy:hyn. Molempien yhtiöiden taustalla tapahtuva liiketoiminta tapahtuu 

avoimilla markkinoilla. Näihin yhtiöihin kohdistuva takausriski määräytyy varsinaista 

liiketoimintaa harjoittavien Matkailukeskus Niemenharju Oy:n ja Keski-Suomen 

valokuituverkot Oy:n liiketoiminnan onnistumisen kautta. Mukana on myös Kiinteistö Oy 

Pihtiputaan Vuokra-asunnot. 

Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta totesi, että Strategian mukaan Pihtiputaan tulee 

olla elinvoimainen kunta. Merkittävä riski on, että Pihtipudas ei ole jatkossa elinvoimainen kunta. 

Elinvoimaisuuden hiipumisen riski tulee saada hallintaan ja ennakoida kaikessa kunnan toiminnassa. 

Elinvoimaisuuden varmistaminen tulee ottaa erityisesti huomioon uudessa strategiassa. 

 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Pihtiputaalle on valmistumassa vuoden 2017 loppuun mennessä uusi kuntastrategia, jossa 

kiinnitetään huomiota kunnan elinvoimaisuuteen. Kunnan velkamäärä on suuri mutta 

taloutta on hoidettu hyvin. Työttömyys ei ole maakunnan suurempia. Väestömäärältään 

väkiluku pienenee pääasiassa luonnollisen poistuman kautta. Lapsia pitäisi syntyä enemmän. 

Muuttotappiota ei ole ollut kahtena viime vuotena. Väestöstä 15 – 64 vuotiaiden osuus on 

56 % ja 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on 28 %. Alle 15-vuotiaiden osuus oli 16 %.  

Kunnan yritystilat ovat pääosin käytössä. Kunta on päättänyt panostaa vuodesta 2017 alkaen 

yrityshankintaan. 

Elinvoimaisuuteen liittyy myös viihtyvyys ja kunnan vetovoima, mitä pyritään parantamaan 

uuden kuntastrategian myöstä.  
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Vanhuspalvelut ja kotihoito 
 
Vuoden 2014 arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että vanhuspalveluissa tulisi enemmän 

kiinnittää huomiota kotihoidon ja asumisen osalta ikäihmisten selviytymiseen omassa kodissaan varsinkin 

kunnan syrjäisimmillä alueilla. 

Vanhuspalvelulain 7 § mukaan palvelujen saatavuus ja saavutettavuus koko kunnan alueella on tehtävä 

tasapuoliseksi.  

 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Kotihoidon kysely on tehty vuoden 2015 puolella kylien ja kirkonkylän alueella. Kysymykseen 

ei ole saatu vastausta esim. koskien kylillä koskevaa yöhoitoa. 

Vuoden 2015 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta oli huolissaan kylien yöhoidon järjestämisestä. 

Tarkastuslautakunta piti asiaa tärkeänä. Asian selvittely oli vielä kesken perusturvassa. 

 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Vanhuspalveluiden ja kotihoidon kyselyn vastauksia on selvitettiin vuoden 2016 aikana. 

Kotihoidon kehittämissuunnitelma on tehtiin vuoden 2016 alussa. 

Tavoitteena on turvata vanhusten kotona asuminen mahdollisemman pitkään. 

Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta oli edelleen huolissaan ikäihmisten selviytymisestä 

kotona asumiseen sekä yöhoidon järjestämiseen kunnan syrjäseuduilla.  

Vanhuspalvelulaki § 7mukaiset palvelut toteutuvat hyvin kirkonkylällä. Toteutetaanko vanhuspalvelulain 

mukaiset palvelut sivukylillä? 

Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota myös vanhuspalveluiden riskienhallintaan. Vanhusten 

yksityisyyden suojaan tulisi kiinnittää huomiota laitoshoidossa. 

Tarkastuslautakunta toivoo kotihoidon kehittämistä kasvavan vanhusväestön lisääntymisen myötä. 

Onko vanhusten ja vammaisten asiointipalvelu asianmukaista? 

 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Vanhuspalvelulaki antaa eväät kotihoidon järjestämiseen myös taajaman ulkopuolella. Laki ei 

velvoita järjestämään palveluita itse vaan ne voidaan järjestää myös palvelusetelin avulla. 

Ennakoivalla työllä pyritään ehkäisemään toimintakyvyn heikkenemistä. 

Asiointipalvelua toteutetaan enimmäkseen palvelusetelillä, joka haetaan tulojen perusteella. 

31.12.2017 päättyvällä kuljetuskokeilulla haetaan tietoja joustavasta järjestelystä ja 

palveluiden käytöstä.  

Vaikeavammaisille kuljetuspalvelu voidaan myöntää vammaispalvelulain nojalla edellytysten 

täyttyessä. 

Kotihoidossa on käynnissä ”Kukoistava kotihoito” – hanke, jolla pyritään yhdenvertaiseen, 

parempaan ja kasvua hillitseviin palveluihin. 

Kotihoidossa on meneillään myös oma kehittämistyö. Yksi hoitajan toimi on muutettu 

fysioterapeutin toimeksi tarkoituksena kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa tehokkaammin. 
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Vanhuspalveluiden riskienhallintaan on tarkastuslautakunnalle toimitettu tarkat listaukset 

syksyllä 2017. 

Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota vanhusten yksityisyyden suojaan ja onko siihen kiinnitetty 

riittävästi huomiota? 

 ------------ 

Seniorineuvoja 
 
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta oli huolissaan seniorineuvojan suuresta 
työtaakasta ja toivoi työparia töiden sujuvuuden lisäämiseksi. Seniorineuvojan työ on tärkeää ja kiireistä. 
Seniorineuvojan asiakkaat ovat niitä jotka eivät ole vielä kotipalvelun asiakkaita. 
 
 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 
 

Peruturvajohtajan mukaan tulevaisuudessa on harkittava palveluohjauksen lisäämistä 
vanhusten määrän kasvaessa. 

 
Tarkastuslautakunta pitää seniorineuvojan työtä tärkeänä. Tarkastuslautakunnan arvioin mukaan 
seniorineuvonnan tehtäviin kuuluvia tavoitteita ei ole kaikilta osin saavutettu. Työnohjauksessa on saattanut 
olla merkittäviä puutteita. 
 

 ------------ 
Sivistystoimi 
 
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esitti sivistystoimelle seuraavat kysymykset: 

Putaanvirran koulu 

30 % oppilaista kokee vähintään kuukausittain kiusaamista. Miten asia hoidetaan? 
Yhtenäiskoulun opettajien kouluttautuminen tietokoneen käyttöön opetuksessa. 
 

Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Rehtori Markku Piipon mukaan Kiva-kyselyssä koulukiusaamisen vaihtoehdot ja vastaukset 

olivat: 

ei lainkaan koe kiusaamista (68,27 %), kokenut kerran tai kaksi kertaa (8,65 %), 2 – 3 kertaa 

kuukaudessa (8,65 %), noin kerran viikossa (2,9 %), useita kertoja viikossa (3,85 %).  Koulun 

ohjelmaan on kuulunut KiVa-koulu. Teemaa pidetään koulussa esillä ja koulu tuomitsee 

yksiselitteisesti kiusaamisen. 

Putaanvirran koulussa on yritetty paneutua monin tavoin tietokoneen käyttöön opetuksessa. 

Vuoden 2016 loppuun päättyi kaksivuotinen ict-hanke, jossa keskityttiin sähköisen 

ympäristön käyttöönottoon ja kouluttautumiseen. Koulussa oli opettaja joka ohjasi ja tuki 

alkuun erilaisten teknisten ja pedagogisten kysymysten äärellä. Vuoden 2016 loppuun 

päättyi myös kaksivuotinen tasa-arvo hanke, jonka osana oli opettajien koulutus mm 

sähköisiin oppiympäristöihin. 

Lukuvuonna 2016 – 2017 pidettiin lukion kanssa yhteinen veso-päivä opetuksen 

digitalisoitumisesta.  
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Lukuvuonna 2017 – 2018 koulun kaksi opettajaa on kouluttautunut digi-tutoreiksi. Heidän 

tehtävänä on toimia opettajien tukena arjessa sähköiseen opetukseen liittyvissä 

kysymyksissä 

Lukio 
 
Lukion ryhmäkokojen tavoitearvo oli 7 – 31 vuonna 2016. Toteutuneet ryhmäkoot olivat 4 – 28. 

Millaisia ryhmäkoot olivat koulukohtaisilla soveltavilla kursseilla ja linjakursseilla? Miksi alle 

seitsemän oppilaan ryhmät toteutettiin? Mitä opetus maksoi näillä kursseilla?  

Lukiossa sairaspoissaoloja oli enemmän kuin Viitasaarella. Opetustilojen asianmukaisuus ja 
terveellisyys? 
Opettajakunnan työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä? 
Lukion opettajien kouluttautuminen sähköisten opetusvälineiden käyttöön opetuksessa? 
Lukion keskeyttäneiden syrjäytymisen ehkäisy? 

 

Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Aluelukion rehtori Pentti Räisäsen mukaan: 

Pihtiputaan lukion ryhmäkoot ovat olleet vuonna 2016 osin keskimääräisiä pienemmät.  

Noin kolmannes vuonna 2014 aloittaneista pidensi opiskeluaan neljännelle vuodelle ja jätti 

valitsematta heille suunnattuja kursseja. 

Useimmat alle 7:n opiskelijan kursseista olivat kansallisia syventäviä ja ylioppilaskirjoituksiin 

valmentavia kursseja. Periaatteena on että opiskelu turvataan loppuun asti jo aloitetuissa 

oppiaineissa. Alle 7 opiskelijan kursseista osa on fysiikan, kemian, ja saksan viimeisiä 

kursseja. 

Opetuksen hinta koostuu opettajien palkoista ja se on riippumaton ryhmäkoosta. 

Pihtiputaan lukion Poikkeuksellisen suuri sairauspoissaolojen määrä johtuu yhden 

työntekijän vakavasta sairastumisesta, jolla ei ole yhteyttä työpaikkaan tai sen tilojen 

terveellisyyteen sekä toisen työntekijän elämäntilanneväsymiseen, jossa myöskään ei ole 

yhteyttä työpaikkaan. 

Digilaitteiden, materiaalien ja oppikirjojen käyttöön otto etenee asteittain. Pihtiputaan 

lukion opettajien tvt-taitojen hallinta on korkealla tasolla. Lukio on ollut tässä opettajia 

kouluttavassa hankkeessa mukana kaksi vuotta. 

Yhteistyömahdollisuudet lukion ja ammattikoulun kesken ovat rajalliset eikä siihen ole 

koettu tarvetta kummassakaan oppilaitoksessa.  

Etsivä nuorisotyö 
 

Miten voidaan ehkäistä syrjäytyminen niiden nuorten osalta, jotka eivät jatka peruskoulun jälkeen 

kouluttautumista? Peruskoulun jälkeen 1,6 % haki yhteishaun jälkeen ulkopuoliseen koulutukseen mutta ei 

jatkanut sielläkään. 

Pihtiputaalla oli vuoden 2016 lopulla 9 alle 20-vuotiasta ja 37 alle 25-vuotiasta työtöntä nuorta. Mitkä ovat 

työttömien nuorten etenemismahdollisuudet koulutuksen kautta paikkakunnalla? Mitä mahdollisuuksia on 

oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen paikkakunnalla? 
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Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Etsivä nuorisotyöntekijä Anna Kemppaisen mukaan nuorille ei ole lukion lisäksi muuta 

koulutusmahdollisuutta omalla paikkakunnalla. Opintojen perässä on muutettava toiselle 

paikkakunnalle. Joillekin nuorille muuttaminen toiselle paikkakunnalle on suuri kynnys ja se 

lisää riskiä nuoren syrjäytymiseen lisäten työttömyyttä.  

Osalla nuorista on ammatillinen perustutkinto suoritettuna mutta valmistumisesta on voinut 

kulua jo niin kauan aikaa ettei nuori koe enää osaavansa ammattiin liittyviä asioista. Joskus 

nuori voi työllistyä Te-toimiston järjestämien rekry-koulutusten kautta joiden tarkoitus on 

ensin pitää kertauskurssi jossa kartoitetaan nuoren ammattiosaamista ja sitten heidät 

ohjataan yritykseen työharjoitteluun. Tätä kautta nuorella on mahdollisuus päästä 

myöhemmin palkkatyöhön. 

Oppisopimus on vaativa koulutusmuoto niin nuorelle kuin yrittäjälle. Koulutusmuoto 

kiinnostaa nuoria koska moni nuori ei koe omaksi varsinaista koulunkäyntiä. Oppisopimuksen 

avulla paikkakunnalle jääneet nuoret ja täältä löytyvät työpaikat voitaisiin saada kohtaamaan 

toisensa. Oppisopimuksella voitaisiin täsmäkouluttaa nuoria niille aloille joilla on kysyntää. 

Syksyllä 2017 on käynnistelty yhteistyötä Jyväskylän aikuisopiston kanssa niin, että muutama 

nuori on kouluttautumassa JAO:lla puuntyöstöalalle, mutta he suorittavat suurimman osan 

opinnoistaan joko nuorten työpajalla tai Metsäkaaren työkeskuksella työskennellen. Näkisin, 

että myös tällaiset koulutusmallit olisivat toimivia ja näitä tällaisia räätälöityjä 

koulutuskeinoja tullaan jatkossa lisäämään. 

Etsivä nuorisotyöntekijä on nuorison asioita hoitava henkilö, jonka sijoituspaikka on Pihtiputaalla.  

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota etsivän nuorisotyön resursointiin ja vaikuttavuudesta 

raportointiin. 
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Tekninen toimi 
 
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta halusi kiinnittää huomiota tarjouspyyntöjen 
täsmällisyyteen ja laadullisiin kriteereihin – hinta laatusuhde ja toimintavarmuus. Hankintaprosesseissa on 
kehitettävää. 
 
Tavoitteiden toteutumisen arviointia vaikeuttaa se, että tavoitteet on asetettu osittain epäselvästi. 
Tarkastuslautakunta suosittaa selkeämpää tavoitteiden ja mittareiden asettamista. 
 
 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 
 

Hankinnoissa käytetään joissain määrin valmiita kuntaliiton tekemiä kilpailutuksia. 
Tarjouspyyntö on hankinnan tärkein asia, epäonnistunut tarjouspyyntö on todella vaikea 
saada päätökseen. 
 

 ------------ 
Korjausvelka 

Vuoden 2015 arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta oli huolissaan korjausvelasta sekä tiestön että 

kiinteistöjen osalta.  

 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Investointisuunnitelma tehdään neljälle suunnitelmavuodelle (2017 – 2020). Talousarvioin 
laadintaohjeissa investointien tulisi vastata poistojen tasoa. 
Tekninen toimi laatii investointiesitykset tarpeiden mukaan, mahdollisesti poistoja 
suurempina. Investoinnit käsitellään teknisessä lautakunnassa, kunnanhallituksessa ja – 
valtuustossa ja asetetaan suunnitelmavuosille kiireellisyys- ja tärkeysjärjestykseen. 
 
Useana vuosina Pihtiputaalla on tehty suuria investointeja mm. sisäilmakorjaukset ja 
yhtenäiskoulu. 
Tärkeimmät kiinteistöt on voitu pitää tyydyttävässä kunnossa. Määrärahoja on esitetty 
vuosittain. 
 
Kaavateiden peruskorjauksiin on varattu vuosittain 60 – 80 t € minkä lisäksi 
katuvalaistukseen noin 20 t €. Tämän lisäksi suurimmat investoinnit ovat omina kohteina. 

 
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta katsoo, että kiinteistöjen ja infran korjausvelan 
kokonaismäärä on syytä selvittää. 
 

 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Pihtiputaan kunnalle kuuluvien kunnallistekniikan (infra) eli katujen ja puistoalueiden osalta 

korjausvelka on arvioitavissa suhteellisen pienillä selvityksillä. Suurin korjaustarve kohdistuu 

asemakaava-alueen nykyisten lähinnä kokoojakatujen peruskorjaukseen, jossa otetaan 

huomioon liikenneturvallisuuden parantaminen ja kunnossapidon tehostaminen. 

Asemakaava-alueella on lähitulevaisuudessa peruskorjauksen tarpeessa olevia katuja ja 

kevyenliikenteen väyliä yhteensä on noin 5,6 km, jonka määrän kunnostamisen ja 

kustannusarvio noin 1,5 miljoonaa euroa. Puistoalueiden kunnossapito nykyisessä 

laajuudessa ja tasoisena ei edellytä suuria korjaustoimia. 
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Tilapalvelu esittää varoja vuodelle 2018 talousarviossa 3-4 kohteen PTS:n tekemisestä. Tätä 

kautta saadaan korjausvelkaa selvitettyä ammattilaisten toimesta. PTS:ssa tutkitaan koko 

kiinteistö, LVISA- tekniikat mukaan lukien. Havaitut epäkohdat hinnoitellaan ja esitetään 

esim. viiden vuoden aikataululla korjausehdotukset. 

Koska varat on esitettävä käyttötalouden puolella, ei ole tarkoituksenmukaista ottaa kerralla 

montaa kohdetta jottei käyttötalous nousisi tarpeettoman korkeaksi." 

 ------------ 
 

Ympäristötoimi 
 
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta toivoi ympäristötoimelta toiminnallisten 
tavoitteiden selkeämpää asettamista. Tavoitteet tulisi olla näkyvissä jokaisen kunnan talousarviossa. Miten 
tavoitteiden saavuttamista mitataan kunnittain?  
 
 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 
 

Ympäristötoimen asiat on pääsääntöisesti sellaisia ettei numeerisia helposti mitattavia 
tavoitteita voi asettaa. Hakemusten määrä ei riipu suoraan toiminnasta. Käsittelyaikoihin voi 
vaikuttaa. 
Toteumat on toimintakertomuksessa eritelty kunnittain. 
Talousarvioissa on arvioitu kunnittain rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, 
ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja eläinsuojelu. 

 
Ympäristötoimen maksuperusteet 
 
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta katsoi, että ympäristötoimessa Pihtipudas on 
suurin nettomaksaja koska maksut määräytyvät eläinyksikön määrän mukaan. Maksusta 70 % koostuu 
eläinyksikön määrän mukaan ja 30 % asukasperusteisesti. 
Tarkastuslautakunta katsoo, että kustannustenjako perusteet tulisi arvioida uudelleen. 
 
 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 
 

Vuonna 2016 eläinlääkinnän tilakäynneistä 37 % ja potilaskäynneistä 31 sijoittui 
Pihtiputaalle. Terveydenhuoltokäyntejä oli Pihtiputaalla jopa 55 % kaikista Pohjoisen Keski-
Suomen ympäristötoimen alueella tehdyistä käynneistä. 
Näiden perusteella Pihtipudas saa nykyisellä kustannusjaolla eläinlääkärinpalvelut 
halvemmalla ollessaan mukana yhteistoiminnassa. Pihtiputaan osuus on 24 %. 
Mikäli kustannusten jakoperusteet muutettaisiin esim. vastaamaan toteutuneita tila- ja 
potilaskäyntejä, olisi Pihtiputaan maksuosuus suurempi. 
Ympäristölautakunta katsoo, ettei kustannustenjakoperusteita ole tarpeen muuttaa. 

 

Ympäristönsuojelun valvonta 
 
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta oli huolissaan ympäristönsuojelun valvonnasta, 
joka ei toimi aina toivotulla tavalla (roskaaminen). Mitä asian korjaamiseksi tehdään? 
 
 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan:  
 

Ympäristön valvontasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain ja valvontasuunnitelma 
päivitetään kolmen vuoden välein. 
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Ympäristölautakunta on antanut selvityksen ohjeista ja suunnitelmista, mutta miten toimitaan käytännössä 
ympäristörikoksissa ja miten asukkaiden tekemiin ilmoituksiin on reagoitu? 
 

5. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 

 

5.1. STRATEGISET TAVOITTEET 

 
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin 
tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, 
palveluiden järjestäminen ja tuottaminen. Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, 
omistaja – ja henkilöstöpolitiikka. Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä 
elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteestä sekä tulevista toimintaympäristön 
muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteutumiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä 
myös se toteutumisen arviointi ja seuranta 37 §). 
 
Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikautena. 
 
Pihtiputaan kunnan uusi kuntalain mukainen kuntastrategia käsiteltiin kunnanhallituksessa 4.12.2017 ja 
valtuuston käsittelyssä strategia oli 18.12.2017. 
Tarkastuslautakunta pitää erittäin tärkeänä, että kuntastrategiaa sen toteutumisen varmistamiseksi 
ryhdytään seuraamaan vuosittain ja että mahdollisiin poikkeamiin puututaan välittömästi. 
 

5.2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

 
Pihtiputaan tavoitteena on asukasmäärän säilyttäminen ja uusien työpaikkojen lisääminen. Haasteena on 
osaavan työvoiman saatavuus ja hyvätasoisten lähipalveluiden säilyminen. 
Ajantasaisella kaavoituksella on parannettu yritysten toimintaedellytyksiä. 
Elinvoimaisuuden säilyttämisen kannalta väestömäärän väheneminen on huolestuttava kehityssuunta. 
Elinvoimaisuuden varmistamiseksi kunnassa on tehtävä konkreettisia toimia. 
 
Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu pääsääntöisesti. 

 

5.3. TALOUDEN TAVOITTEET 

 
Vuoden 2017 toimintakulut olivat arvioitua pienemmät. Tilikauden jälkeen kunnalla on taseessa kertynyttä 
ylijäämää 12 090 144,40 euroa.  
Toimintatuotot jäivät 757 579,15 euroa (95,1 %) alijäämäiseksi talousarvioon verrattuna ja toimintakulut 
olivat 775 517,82 euroa (98,2 %) vähemmän talousarvioon verrattuna. Toimintakate on ollut suunnitelmien 
mukainen (99,9 %).  
Verotulot ovat toteutuneet 5,2 % ja valtionosuudet 0,7 % suurempana talousarvioon verrattuna. Vuosikate 
oli 753 900,03 euroa (64,1 %) ja tilikauden ylijäämä 804 393,61 euroa (62,5 %) parempi talousarvioon 
verrattuna. 
 
Taloudelliset tavoitteet ovat kokonaisuutena arvioituna toteutuneet odotettua paremmin. 
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5.4. INVESTOINNIT 

 
Investointiohjelmaa on tarkastettu ja päivitetty vuosittain. Investointeja tehdään tarpeen mukaan 
kiireellisyys järjestyksessä. Päähuomio on ollut korjauksissa, ei uuden rakentamisessa. 
 
Investoinnit ovat toteutuneet vain 66,1 prosenttisesti jääden noin 0,6 milj. euroa tavoitteesta. 
 

5.5. PERUSTURVA 

 
Perusturva on asettanut selkeät tavoitteet ja mittarit. Vuoden 2017 alijäämää nostattivat kasvaneet 
erikoissairaanhoidon kulut, lastensuojelun laitos- ja perhehoito (81,6 %) ja vanhusten laitoshuolto (32,9 %). 
 
Tarkastuslautakunta on saanut vammaispalvelun toiminnasta positiivisen kuvan. 
 
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä mobiililaitteiden tehokasta käyttöä ja kotihoidon aina vain tärkeämmäksi 
tullutta työtä asiakkaiden parissa. Välitön työaika oli 42 % tavoitteen ollessa 60 %.  Kotihoidon tavoitteena 
on hoitaa asiakas omaan kotiinsa mahdollisimman pitkään.  
 
Perusterveydenhuollon sisällä on tulosyksiköissä merkittäviä eroja. Kokonaisuutena perusturva on ylittänyt 
talousarvion 531 749,93 euroa (3,2 %). 
Tarkastuslautakunta edellyttää perusturvalta huolellisempaa taloussuunnittelua. Erityisesti ikääntyneiden 
palveluissa ja vanhusten laitospalveluissa on tapahtunut merkittäviä talousarvion ylityksiä. 
 

 
 

   Pihtiputaan terveyskeskus 
 

5.6. SIVISTYSTOIMI 

 
Sivistystoimen asetetut toiminnalliset tavoitteet on olennaiselta osin saavutettu. Tavoitteet ja mittarit on 
esitetty selkeästi. 
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Tavoitteena on ollut, että lukiokoulutus järjestetään valtionosuuksilla. Pihtiputaan kunta on tukenut lukio 
koulutusta noin 0,2 milj. eurolla.  
Sivistystoimen talousarvio toteutui 99,4 prosenttisesti.  
 
Tapahtumia ja kylätoimintaa on tuettu avustuksilla. 

 

5.7. TEKNINEN TOIMI 

 
Talousarvio on toteutunut 84,4 prosenttisesti alittaen suunnitellut menot 0,29 milj. eurolla. 
 
Tekniseltä toimelta puuttuvat edelleen selkeät mitattavissa olevat mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden 
toteutumista. 
 

5.8. YMPÄRISTÖTOIMI 

 
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi huolehtii eri viranomaispalvelujen tuottamisesta Kannonkosken, 
Karstulan, Kinnulan, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven ja Viitasaaren alueella. Isäntäkuntana toimii 
Viitasaaren kaupunki. 
 
Ympäristötoimen yhtenä tavoitteena on kehittää sähköistä asiointia turvaamaan kuntalaisten palveluita. 
Pääosin tämä tavoite saavutettiin. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten 
turvataan niiden asiakkaiden palveluiden saatavuus, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä asiointia. 
 
Yhtenä tavoitteena ympäristötoimella oli saada säästöjä aikaan. Säästöjä on saatu aikaiseksi pääsääntöisesti 
sijaisia vähentämällä eläinlääkinnässä. Eläinlääkintä on tehnyt kahden tappiollisen vuoden jälkeen plussaa 
vaikka talousarvio on ollut sen osalta sama vuosittain. 

 
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, ettei Pihtiputaalla ole ympäristöterveysvalvonnan 
työntekijällä kiinteää toimipistettä.  
 
Ympäristötoimelta puuttuvat edelleen selkeät tavoitteet ja mittarit. 
 

6. SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA SEKÄ SISÄINEN TARKASTUS 

 

Kuntalain 14 § määrittelee valtuuston tehtävät. Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteista. Kunnanhallituksen tehtävänä on huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan 
johtamisesta (39 §). 
 
Kunnanhallitus valitsee sisäiset tarkastajat kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja lautakunnilla on omat sisäiset 
tarkastajat. Kunnanhallituksen määräämät sisäiset tarkastajat tarkastavat pääsääntöisesti kunnanjohtajan ja 
kunnansihteerin tekemät päätökset. 
 
Tarkastuslautakunnalle ei ole esitetty sisäisen tarkastuksen raportteja. 
 
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että riskejä kartoitetaan, arvioidaan ja laaditaan kriittisille ja 
merkittäville riskeille suunnitelmat, joilla riskien hallintaa parannetaan. Tällaisia merkittäviä riskejä ovat mm. 
osa kunnan takausvastuista. 
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7. HENKILÖSTÖ 

 

Kunnanhallituksen tulee edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta (39 §). 
 
Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.  Tehtävää, jossa 
käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaisia tehtäviä varten perustetaan virka (87 §).  
Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 
 
Henkilöstö on Wiitaunionissa jaettu toimialoittain perusturvaan, sivistystoimeen, tekniseen toimeen, 
ympäristötoimeen ja kansalaiskuntiin sekä tukipalveluun. Pihtiputaan kunta vastaa sivistystoimen, hallinnon 
tukipalveluista ja maataloushallinnosta. Pihtiputaan tekninen henkilöstö on Pihtiputaan kunnan 
palkkalistalla. 
 

7.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 

 

 

Tilanne 31.12.2017 Pihtipudas Muutos ed. vuoteen + / - Viitasaari Muutos ed. vuoteen + / - 

Vakinaiset 266 267                                - 1 487  491                                - 4 

Määräaikaiset 52 49                                  + 3 147 142                               + 5 

Työllistetyt 6 9                                     - 3 18 25                                  - 7  

Sivutoimiset 33 35                                   - 2 3 2                                    + 1 

Yhteensä 357 360                                 - 3 655  660                                - 5 

 

Pihtiputaalla sivutoimisten suurempi määrä johtuu kansalaisopiston opettajista. 

Viitasaaren suuri henkilöstö määrä johtuu pääasiassa perusturvan suuresta henkilöstön määrästä 
molemmissa kunnissa yhteensä. 
 

 Pihtipudas 2016 31.12.2017 Pdas Viitasaari 2016 31.12.2017 Vri 

Kokoaikaiset  92,1 %  91,4 %  86,4 % 89,5 % 

Osa-aikaiset 7,9 % 8,6 % 13,6 % 10,5 % 

 

7.2. ELÄKÖITYMINEN 

 

Wiitaunionista eläkkeelle jääneet: 
 

 Pihtipudas  Viitasaari  

 2016 2017 2016 2017 

Vanhuuseläke 10 6 15 25 

Osatyökyvyttömyyseläke    2 

Osa-aikaeläke  1 3  

Työkyvyttömyyseläke 1  4  

Yhteensä 11 7 22 27 
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7.3. KOULUTUSTASO JA OSAAMINEN 

 
Wiitaunionissa on käytetty henkilöstön ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen koulupäiviä 
seuraavasti:  

Pihtipudas Viitasaari 

v. 2017 v. 2016 v. 2017 v. 2016 

410 407 716 757 

 
Työterveyshuolto järjestää myös ensiapukoulutuksia kummallakin paikkakunnalla. Näihin koulutuksiin 
osallistui noin 100 henkilöä. 
 
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä ammattitaidon säilyttämistä ja tietojen päivittämistä koulutuksilla. 
 

7.4. JOHTAMINEN 

 
Hyvällä johtamisella on suuri vaikutus henkilöstön jaksamiseen sekä toimintojen sujumiseen. Johtamisen 
laatua on pyritty parantamaan koulutuksilla. 

 

7.5. TYÖHYVINVOINTI JA POISSAOLOT 

 
Henkilöstön ikääntyessä myös sairaspoissaolot ovat lisääntyneet viiden vuoden tarkasteluajanjaksolla. 
Pihtiputaalla 10,7 päivästä 14,4 päivään / hlö / v. Viitasaarella vastaavat luvut ovat 15 päivästä 17,1 päivään 
/ hlö / v. 
Wiitaunionissa otettiin loppuvuodesta 2015 käyttöön korvaavan työn toimintamalli. 
 
Hyvinvointiohjelma hyväksytään valtuustokaudeksi kerrallaan. Uusin hyvinvointiohjelma ”Hyvinvoiva 
Puttaalainen” on tehty vuosille 2017 – 2020. 
 
Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota poissaolojen lisääntymiseen vuosi vuodelta. Henkilöstön 
työhyvinvointi on tärkeää jaksamisen kannalta ja tarkastuslautakunta on tyytyväinen siihen, että asia on 
huomioitu. 

 
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä kehityskeskustelujen asianmukaisuutta ja niiden vuosittaista 
toteuttamista. 
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Kunnanviraston henkilökunnan liikuntailtapäivä Muurasjärvellä Harjuntakasen luontopolulla 
 

8. KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA OMISTAJAOHJAUS 

 
Omistajaohjaus 
 
Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun 
yhteisön hallintaan ja toimintaa.  
Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perussopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, 
henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan 
määräysvallan käyttöön (46 §). 
 
Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon 
kuntakonsernin kokonaisetu. Kunnan tytäryhteisöjen hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon 
yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.  
Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistaja-
ohjaukseen (47 §). 
 
Kunnan konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt 
viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä 
konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä (48 §). 
 
Pihtiputaan kunnan tytäryhtiötä ovat Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy, Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportti, 
Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-asunnot ja Kiinteistö Oy Niemenharju.  Omistusosuus on 100 %. 
Pihtiputaan kunta kuuluu seuraaviin kuntayhtymiin: 
Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri (2,54 %), Keski-Suomen Liitto (1,25 %) ja Äänekosken ammatillisen 
koulutuksen kuntayhtymä (7,2 %). 
 
Pihtiputaan kunnan konserniohje on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.4.2008 § 19 ja se astui voimaan 
1.6.2008. 
Hyvä hallinto- ja johtamistapa Pihtiputaan kuntakonsernissa käsiteltiin kunnanhallituksessa 21.11.2016 § 214 
ja valtuustossa 28.11.2016 § 83. 
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Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että tytäryhtiöiden tavoitteet puuttuvat.  
 
Omistajaohjauksessa pitäisi kiinnittää huomiota mm. siihen, että tytäryhtiöiden hallituksissa tulisi olla 
toimialan tuntevia jäseniä. Omistajaohjaus tulisi viedä käytäntöön.  

 
Kunnan osakkuusyhteisöt 
 
Pihtiputaan kunnan osuus seuraavissa osakkuusyhteisöissä on 
 
Elinkeinoyhtiö Witas Oy   31,60 %  
Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy  13,95 % 
Sammakkokangas Oy   14,77 % 
Keski-Suomen Verkkoholding Oy  13,40 % 
 

Merkittävät takausvastuut 
 
Kuntakonserni   31.12.2017  31.12.2016 ero + / - 
 
- Kiinteistö Oy Niemenharju     4 650 000     4 500 000  + 150 000 
- Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-asunnot 3 194 902  3 401 024  -  206 122 
- Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportti       264 000      296 000 -    32 000 
 
Yhteensä   8 108 902   8 197 024  -    88 122 
 

 Muut yhteisöt  
 
- Pihtiputaan Vanhustenkotiyhdistys  2 213 328  2 357 859  - 144 531 
- Sammakkokangas Oy        20 309       55 430  -   35 121 
- Muurasjärven Vesiosuuskunta       14 422       14 422                0 
- Muurasjärven Eläketaloyhdistys         6 514       13 073  -     6 559 
- Keski-Suomen Verkkoholding Oy  5 710 628  5 726 667 -   16 039 
  
 Yhteensä    7 965 201  8 167 451 - 202 250 
 
Tarkastuslautakunta on vakavasti huolissaan kunnan takausvastuiden määrästä. Erityisesti niiden yhtiöiden 

kohdalla, joiden kannattavuus on heikko ja riski takausvastuiden realisoitumisesta on merkittävä. 

Tarkastuslautakunta edellyttää hallitukselta selvitystä, miten takausvastuiden riskejä saadaan pienennettyä.  

Kiinteistö Oy Niemenharjun tavoitteisiin on asetettu, että alueen kiinteistökannasta pidetään huolta. Hallitus 

on tilinpäätöksessä kertonut, että toiminta on kannattavaa, mikä ei tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan 

pidä paikkaansa, koska yhtiön omapääoma on kokonaan menetetty vuonna 2017. 

Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-asuntojen yhtenä tavoitteena on tyhjillään olevien vuokra-asuntojen 

minimointi. Hallituksen laatiman tilinpäätöksen mukaan tyhjien asuntojen määrä on lisääntynyt, joten 

tavoitetta ei ole saavutettu.  

Tarkastuslautakunta edellyttää tarkempaa selvitystä Vuokra-asuntojen vuokrarästien perinnästä. 

Tytäryhtiöistä Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy on hoidettu hyvin. Yhtiö on varautunut myös tuleviin korjauksiin. 
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Ulkoinen ja sisäinen valvonta 
 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat 
tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti. 
 
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja lautakunnat 
omistaan. 

 

9. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 

 

 
Kunnan talous on tasapainossa. Kunnalla ei ole taseessa kattamatonta alijäämää.  
 

10. MUUT HAVAINNOT 

 

 
Pihtiputaan kunnan yksi merkittävä riski on elinvoimaisuuden hiipuminen. Kunnan on turvattava kuntalaisille 
terveyspalvelut ja laadukkaat koulutuspalvelut.  
 
Elinkeinokoordinaattorin / yritysagentin työlle toivotaan hyviä tulevaisuuteen suuntautuvia tuloksia. 
Kaikkien etu on se, että myös paikalliset yrittäjät pärjäävät. 
 
Henkilöstön rekrytoinnissa on ollut ongelmia lähes kaikilla toimialoilla. 
 
Tarkastuslautakunta esittää kunnan henkilökunnalle kiitokset kuntalaisten hyväksi tehdystä työstä. 
 

11. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KUNNANVALTUUSTOLLE 

 
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2017 valtuuston käsiteltäväksi ja esittää, että 
valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen antamaan selvityksen esitettyjen havaintojen aiheuttamista 
toimenpiteistä lokakuun 2018 loppuun mennessä. 

 

Pihtiputaalla 24. päivänä toukokuuta 2018 

 
 
 
Pekka Sutinen  Jarmo Ihalainen                      Jorma Kolehmainen  
puheenjohtaja varapuheenjohtaja                      jäsen 

 

 

Irmeli Kuronen Maria Mikkonen  Terttu Paananen 
jäsen  jäsen   jäsen 


