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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018
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
4055, vähennystä edelliseen vuoteen 73. Väestömäärää vähensi aikaisempien vuosien tapaan suurempi
kuolleisuus (-65) verrattuna syntyvyyteen (+28) sekä muuttotappio.. Lasten määrä vähenee edelleen. Alle 15vuotiaiden osuus on 15 % ja yli 64-vuotiaiden osuus 30 %. 15 - 64 vuotiaiden osuus kunnan väestömäärästä
on 55 %.
Noin puolet asukkaista asuu keskustaajamassa. Suurimmat kyläkunnat ovat Muurasjärvi ja Elämäjärvi.
Pihtiputaan työttömyysprosentti oli vuoden vaihteessa 11,9 % mikä on 2,2 % vähemmän kuin vuosi sitten.
Pienin työttömyysprosentti Keski-Suomessa oli Luhangassa 7,1 % ja isoin Saarijärvellä 15,3 % %. Viitasaaren
työttömyysprosentti oli vuoden vaihteessa 11,7 % ja Kinnulassa 11,2 %.
Pihtiputaan kunnallisvero on 21 %. Korkein kunnallisvero naapurikunnista on Reisjärvellä 22,5 % ja pienin
koko maassa 16,5 % Jomalassa. 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. Pihtipudas sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, tie E75 ja Haapajärvi
– Äänekoski rautatie. Radalla kuljetetaan pääasiassa puuta. Puutavaraliikenne on lisääntynyt ja junat kulkevat
radalla päivittäin.
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.
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.
Pihtiputaan kunnan tilikauden alijäämä on – 650.514,13 euroa, mikä on 222.938,87 pienempi budjettiin
verrattuna. Pihtiputaalla ei ole kattamatonta alijäämää.
Taloutta on hoidettu hyvin. Säästöillä ja yhteistyöllä on saatu paljon aikaiseksi sekä pidetty talous kurissa
valtionosuuksien ja verotulojen vähentyessä ja vanhuspalveluiden kustannusten kasvaessa.
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
Uusimman kuntastrategian myötä kunnan näkyvyyttä ja myönteistä palvelukulttuuria pyritään lisäämään
voimakkaasti. Väestön määrän väheneminen on yksi suuri riski kunnan hyvinvoinnille. Riskienhallintaan on
kiinnitetty huomiota ja ne tiedostetaan.

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.
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 12.090.144,44 euroa.

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
Ihalainen Jarmo, varapuheenjohtaja
Kolehmainen Jorma
Kuronen Irmeli
Mikkonen Maria
Paananen Terttu

(varalla Kuha Martti)
(varalla Pennanen Simo)
(varalla Kolehmainen Heikki – 2017, Huttunen Jari 2018 -)
(varalla Lohtander Helka)
(varalla Kumpulainen Mervi - 2017, Arvola Raija 2018 -)
(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 Arvolan.
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.
BDO Audiator on ilmoittanut 12.9.2018 päivätyllä asiakirjalla vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta.
Jatkossa Pihtiputaan kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Mirja Klasila.
BDO Audiator on ilmoittanut 29.1.2019 päivätyllä asiakirjalla vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta.
Jatkossa Pihtiputaan kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa.
Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2018 aikana kuusi kertaa alkuvuodesta tehden arviointityötä vuoden
2017 arviointikertomukseen. Loppuvuodesta lautakunta kokoontui neljä kertaa tehden arvionitityötä vuoden
2018 arviointikertomukseen. Arviointikertomusta laadittaessa on huomioitu jääviydet.
Vuoden 2018 tarkastuksen painopistealueena oli sivistystoimi.

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.
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.
Sidonnaisuusilmoituksia on 40. Puutteellisiin ilmoituksiin on pyritty saamaan täydennyksiä.
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.
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 seuraavia henkilöitä:
Henkilö

Aihe

Kansalaiskunta
Kunnanjohtaja

Kinnunen Ari

Talousjohtaja

Käsmä Ari-Jukka

Maaseutupäällikkö

Herranen Asta

Katsaus kuluvaan vuoteen
Toiminnallisten tavoitteiden
saavuttaminen
Kuluvan vuoden talouden toteumat
Taloudellisten tavoitteiden
saavuttaminen.
Wiitaunionin henkilöstöraportti
vuodelta 2018
Maaseutuhallinnon kuulumiset

Luottamushenkilöt

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Aho Hannu

Sivistyslautakunnan ajankohtaiset
asiat

Sivistystoimi
Sivistystoimen toimialajohtaja

Nikunlassi Laila

Yhtenäiskoulun rehtori
Yhtenäiskoulun vs. rehtori

Piippo Markku
Kurikkala Joona

Lukion rehtori Pihtipudas &
Viitasaari
Vapaa-aikakoordinaattori

Piippo Markku

Vapaa-aikatoimen johtaja

Rihto Jorma

Varhaiskasvatuksen johtaja
Viitaseudun opiston ja
musiikkipiston vs. johtaja

Pasanen Eila
Kuusela Miia

Kirjastotoimen johtaja Pihtipudas &
Viitasaari

Eskelinen Jari

Etsivä nuorisotyöntekijä
Työpaja ohjaaja

Kemppainen Sonja
Karvonen Juha

Uuden toimialajohtajan
esittäytyminen
Sivistystoimen toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen
Koulun ajankohtaiset asiat
Yhtenäiskoulun toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen ja muut
ajankohtaiset asiat
Lukion toiminnallisten tavoitteiden
toteutuminen ja ajankohtaiset asiat
Vapaa-aikatoimen kuulumiset
Vapaa-aikatoimen tavoitteiden
toteutuminen
Pihtiputaan nuorisotoimen
kuulumiset
Varhaiskasvatuksen kuulumiset
Viitaseudun opiston ja Viitasaaren
musiikkiopiston ajankohtaiset
kuulumiset
Viitaseudun opiston toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen
Kirjaston toiminnallisten
tavoitteiden toteutuminen ja muut
ajankohtaiset asiat
Etsivän nuorisotyön kuulumiset
Nuorten työpajan kuulumiset
Nuorten starttipaja

Tilapalvelu
Teknisen toimialajohtaja

Tenhunen Juho

Teknisen toimen toiminnallisten
tavoitteiden saavuttaminen ja muut
ajankohtaiset asiat

Perusturva
Perusturvan toimialajohtaja

Laurila Marja

Perusturvan toiminnallisten
tavoitteiden saavuttaminen ja muut
ajankohtaiset asiat

Ympäristötoimi
Ympäristötoimen toimialajohtaja

Kantonen Sari

Ympäristötoimen toiminnallisten
tavoitteiden saavuttaminen ja muut
ajankohtaiset asiat

Timo Kemppainen

Kiinteistöyhtiön ajankohtaiset asiat

Laine-Rissanen Kati

Tytäryhtiöt
Kiinteistö Oy Niemenharju
Toimitusjohtaja

Osakkuusyhtiöt

Tarkastuslautakunta on tutustunut seuraaviin kohteisiin:
-

-

Pihtiputaan kirjastoon kirjastovirkailija Irma Kokkosen johdolla 20.11.2018.
Pihtiputaan päiväkotiin ja ryhmäperhepäivähoitoon varhaiskasvatuksen johtaja Eila Pasasen
johdolla 13.12.2018. Lukion tiloissa toimiva ryhmis/ryhmäperhepäivähoito on tarkoitettu
pääasiassa vuorotyöläisten lapsille.
Nuorten työpajaan ja starttipajaan 25.4.2019 ohjaaja Juha Karvosen johdolla.

Onnimannin päivähoitokeskus
4. EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN
ARVIOINTI

Pihtiputaan kunnan strategiset tavoitteet
Vuoden 2017 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota kuntastrategiaan. 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.
Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan:
Kuntasterategiassa mainittu palvelukulttuuri on sisällytetty vuoden 2019 talousavioon.
Ympäristöteeman osalta vuoden 2018 aikana valmistui tekojäärata sekä lumetukseen liittyvä
järjestelmä lumen tykitykseen vuokratulla lumitykillä.

Viestintäteeman osalta kunta on saanut kasvatettua näkyvyyttä niin facebookissa kuin kunnan
Instagam-sivuilla. Myös Pihtiputaan Mummo tuo näkyvyyttä kunnalle.

Pihtiputaan kunnan toiminnalliset tavoitteet
Vuoden 2017 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota kunnan elinvoimaisuuden
säilyttämisen kannalta väestömäärän vähenemiseen, joka on huolestuttava kehityssuunta. Elinvoimaisuuden
varmistamiseksi kunnassa on tehtävä konkreettisia toimia.
Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan:
Kunnan elinvoimaisuuden säilyttämiseen on pyritty vaikuttamaan panostamalla yritysten
kehittämiseen niin Witaksen kuin yritysagenttitoiminnan kautta. Lisäksi kunta on panostanut
merkittävästi harrastustoimintaan sekä paikkakunnan tapahtumien näkyvyyteen.
Tarkastuslautakunta haluaa tietää onko toiminnalla ollut vaikutusta elinvoimaisuuteen. Väestömäärä
vähenee edelleen.
Kuinka mahdollisiin poikkeamiin kuntastrategian mukaisissa tavoitteissa uusyrityshankinnassa sekä
väestömäärän vähenemisen ehkäisyssä reagoidaan, mitkä ovat korjaavat toimenpiteet?
Kuntastrategiassa on määritelty tavoitteeksi myös kunnan hyvinvoinnin edistäminen, onko asiassa saatu
tuloksia aikaan? Kuinka kuntalaisten hyvinvointia jatkossa kehitetään, kun hyvinvointityöryhmä lopettanut
toimintansa?

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 toimenpiteet 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 kunnanhallituksen 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.
Vuoden 2017 arviointikertomuksessa huomautti siitä, että tarkastuslautakunta odottaa edelleen
toimenpiteitä Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportin osalta.
Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan:
Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportti on toimittanut kunnalle strategian 28.8.2018.

Omistajaohjaus ja tytäryhtiöt
Vuoden 2017 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota omistajaohjaukseen ja siihen,
että, tytäryhtiöiden hallituksissa tulisi olla toimialan tuntevia jäseniä.
Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan:
Mitä asialle on tehty?

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.
Keskushallinnon mukaan tarkastuskertomuksesta ei käy ilmi millaista uudistamista nykyiseen
malliin halutaan.
Vuoden 2017 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta edellytti kunnan selvittävän onko nykyinen
Witaksen rahoitusmalli tuloksellisin ja tarkoituksenmukaisin toimintamalli.
Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan:
Omistajakunnat rahoittavat Witas Oy:n toimintaa 60 euroa per asukas per vuosi. Sijoitettua
määrärahaa vastaan Witas järjestää omistajakuntien puolesta yritysneuvontapalvelut sekä
huolehtii yritystoimintaan kohdistuvien EU-hankkeiden kuntarahoituksesta.
Witaksen toimintaan osallistumisen lisäksi kunta on panostanut yritystoimintaan myös kunnan
omalla yritysagentilla.

Perusturva
Arviointikertomuksessa 2017 tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että 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.
Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan:
Vanhuspalveluissa merkittävimmät ylitykset ovat olleet Jokirannan hoivaosastolla ja
vanhusten asumispalveluiden ostopalveluissa. Ostopalveluiden ylitykseen vaikuttaa se, että
talousaviossa ostoihin on varattu määrärahat vain 2,5 – 4 henkilön hoivaan. Asumispalvelujen
palveluseteli riittää halvemmassa maksuluokassa 1,17 henkilön ja kalleimmassa
maksuluokassa 0,73 henkilön hoivan kustannuksiin. Tällä hetkellä asumispalveluiden ostoina
tai palvelusetelillä on yksityisillä palvelutuottajilla yhteensä 13 Pihtiputaalaista. Jatkossa
määrärahan korotuksen tarve tulee vielä korostumaan koska Pihtiputaan väestörakenne tulee
entistä enemmän painottumaan ikääntyneisiin.
Talousarvioin merkittävimmät ylitykset tapahtuivat vanhuspalveluissa, erikoissairaanhoidossa
ja lastensuojelussa.

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.
Vanhuspalveluiden riskienhallintaan on tarkastuslautakunnalle toimitettu tarkat listaukset
syksyllä 2017.
Vuoden 2017 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti edelleen huomiota vanhusten
yksityisyyden suojaan ja onko siihen kiinnitetty riittävästi huomiota?

Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan:
Saadun selvityksen mukaan terveyskeskuksen vuodeosastolla on kahden hengen huoneita ja
siellä on käytetty sermiä ja verhoja suojaamaan asiakkaan yksityisyyttä.
Sopukassa huoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita. Huoneissa on käytetty
näköesteenä verhoja. Ääniä sermit ja verhot eivät estä.
Tarve hoitopaikoista on niin suuri, ettei kahden hengen huoneita ole mahdollista muuttaa
yhden hengen huoneiksi.
Kotihoidossa on aloittanut fysioterapeutti helmikuun 2018 alussa. Kotihoidon toimintaa ja
uusia toimintamalleja on kehitetty ja kehitystyötä jatketaan edelleen. Kotihoidossa on
pilotoitu mm. tehostettu kotihoito. Kotihoidossa on otettu käyttöön yksi palvelunumero,
johon voi soittaa niin asiakkaat kuin kotihoidon yhteistyökumppanit. Tämä lisää työaikaa
kentällä työskenteleville. He voivat keskittyä asiakastyöhön.

Seniorineuvoja > asiakasohjaaja
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.
Vuoden 2017 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta piti seniorineuvojan työtä tärkeänä.
Tarkastuslautakunnan arvioin mukaan seniorineuvonnan tehtäviin kuuluvia tavoitteita ei ole kaikilta osin
saavutettu. Työnohjauksessa on saattanut olla merkittäviä puutteita.
Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan:
Vakituisen henkilön poissaoloajan tehtäviä on hoidettu sijaisten avulla. Heillä ei kuitenkaan
ole kaikki tehtävät olleet ajan tasalla. Vakituinen työntekijä on palannut työlomalta töihin
2.10.2018.
1.1.2019 alkaen seniorineuvojan nimike muutettiin asiakasohjaajaksi.

Tekninen toimi
Vuoden 2017 arviointikertomuksessa lautakunta kiinnitti huomiota siihen, että tekniseltä toimelta puuttuvat
edelleen selkeät mitattavissa olevat mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista.
Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan:
Teknisen toimen tavoitteena on tuottaa turvalliset ja terveelliset tilat kunnan työntekijöille ja
muille kuntalaisille. Teknisen toimen toimialan tavoite on tukea muiden toimialajoen työtä ja
toimintaa. Tavoitteiden kehittämisen haasteena on vaikeus mitata tämän perustehtävän
toteutumista koska lopputulos näkyy muiden toimialojen työssä. Teknisen toimen mittareina

on pidetty kustannustehokkuutta jolla toiminta pyörii. Tämän mittarin perusteella tekninen
toimi on saavuttanut tavoitteensa.

Ympäristötoimi
Vuoden 2017 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että 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.
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, ettei Pihtiputaalla ole ympäristöterveysvalvonnan
työntekijällä kiinteää toimipistettä.
Ympäristötoimelta puuttuvat edelleen selkeät tavoitteet ja mittarit.
Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan:
Ympäristötoimen tavoitteena on saada säästöjä aikaan. Säästöjä on saatu aikaan
vähentämällä sijaisia ja siirtymässä sähköiseen asiointiin. Rakennusvalvonnassa sähköisen
lupapalvelun käyttö ei ole este paperihakemusten vastaanotolle. Tällöin myös hakija saa
päätöksen postitse. Paperiset hakemukset on skannattava sähköiseen järjestelmään mikä
lisää työtä ja näkyy uudessa rakennusvalvonnan taksassa.
Pihtiputaalla ei ole ympäristöterveysvalvonnan toimipistettä säästösyistä. Asiat voi kuitenkin
hoitaa tarkastuskäyntien yhteydessä paikan päällä, sähköpostitse tai puhelimitse.
Uudet tavoitteet ja mittarit on määritelty vuoden 2019 talousarvion yhteydessä.

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.
Vuoden 2017 arviointikertomuksessa ympäristölautakunta oli antanut selvityksen ohjeista ja
suunnitelmista, mutta miten toimitaan käytännössä ympäristörikoksissa ja miten asukkaiden tekemiin
ilmoituksiin on reagoitu?
Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan:
Saadun selvityksen mukaan tapaukset tutkitaan ja asia viedään eteenpäin tilanteen vaativalla
tavalla. Toimenpiteistä tiedotetaan tarpeen mukaan ilmoittajalle. Mikäli asian selvittämisessä
tulee esiin epäily ympäristörikoksesta, tehdään tutkintapyyntö poliisille.
Toinen ympäristösihteereistä on osallistunut koulutukseen ympäristörikosten torjunnasta.

5. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

5.1. STRATEGISET TAVOITTE ET
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.

5.2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu pääsääntöisesti.

5.3. TALOUDEN TAVOITTEET
Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 790 000 € eikä uusia pitkäaikaisia lainoja nostettu. Lyhytaikaisten lainojen
määrä kasvoi 1.000.000 €. Lainojen määrä oli vuoden 2018 lopussa 3.653 € / asukas. Kasvua edelliseen
vuoteen on 115 € / asukas.
Taloudelliset tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti.
Kunnan verkkoyhtiölle antama takaus on kunnalle taloudellinen riski johtuen yhtiön maksuvaikeuksista.
Tästä aiheutuneet toimenpiteet tulee ottaa huomioon jo vuoden 2019 talousarviossa. Vaikuttaa myös
suunnitelmavuosien 2020 ja 2021 talousarvioon.

5.4. INVESTOINNIT
Investointiohjelmaa on tarkastettu ja päivitetty vuosittain. Investointeja tehdään tarpeen mukaan
kiireellisyys järjestyksessä. Päähuomio on ollut korjauksissa, ei uuden rakentamisessa.
Investoinnit toteutettiin pääsääntöisesti. Lautakunta kiinnittää huomiota investointien aktivointirajan
noudattamiseen. Alle 10 000 euron investoinnit kirjataan käyttötalousmenoksi kuluvalle vuodelle.

5.5. PERUSTURVA
Perusturvan isäntäkuntana toimii Viitasaaren kaupunki.

Perusturva on saavuttanut asetetut tavoitteet pääsääntöisesti. Suurimpia haasteita ovat vuonna 2018
olleet rekrytoinnit, joissa on lopulta onnistuttu sekä kustannusten nousu, joka asukasta kohti laskettuna
väkimäärän vähentyessä korostuu. Tämä näkyy erityisesti vanhusten asumispalveluissa ja edellyttää tarkkaa
suunnittelua myös jatkossa.
Yhteistyötä eri toimialojen kanssa on hyvä jatkaa ja kehittää.

5.6. SIVISTYSTOIMI

Sivistystoimen isäntäkuntana toimii Pihtiputaan kunta.
Sivistystoimella on selkeät tavoitteet ja mittarit. Sivistystoimi on onnistunut hyvin tavoitteissaan ja
puuttunut esiin tulleisiin epäkohtiin.
Vuoden 2018 aikana toimialalla oli paljon henkilöstömuutoksia ja tarkastuslautakunta antaa henkilöstölle
kiitokset venymisestä vaihtuvuuden aikana.

Putaanvirran koulu
5.7. TEKNINEN TOIMI
Teknisen toimen isäntäkuntana toimii Viitasaaren kaupunki.
Tekninen toimi on saavuttanut pääsääntöisesti tavoitteensa ja toimintaa on hoidettu hyvin.

5.8. YMPÄRISTÖTOIMI
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi huolehtii eri viranomaispalvelujen tuottamisesta Kannonkosken,
Karstulan, Kinnulan, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven ja Viitasaaren alueella. Isäntäkuntana toimii
Viitasaaren kaupunki.
Ympäristötoimi on hoitanut oman alueensa hyvin. Tarkastuslautakunta on kuitenkin huolissaan
henkilökunnan jaksamisesta, jos eläinlääkintään ei saada lisää osaavaa henkilöstöä. Kuinka taataan
palveluiden saatavuus, mikäli pätevää henkilöstöä ei saada? Onko ostopalvelun mahdollisuudet selvitetty?
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.
Tarkastuslautakunta on
toimintasuunnitelmat.

saanut

luettavaksi

lautakuntien

sisäisten

tarkastajien

raportit

ja

Ohjeistus on kunnossa ja sisäisestä valvonnasta on tarkastuslautakunta saanut raportit. Toiminta on ollut
kattavaa.

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.
Henkilöstön rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia. Millä keinoilla pätevän henkilökunnan saaminen voidaan
varmistaa?

7.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE

Tilanne 31.12.2018
Vakinaiset
Määräaikaiset
Työllistetyt
Sivutoimiset
Yhteensä

Pihtipudas
272
48
11
37
368

Muutos ed. vuoteen + / - Viitasaari
Muutos ed. vuoteen + / 266
+6
486 487
-1
52
- 4
145 147
-2
6
+5
25 18
+7
33
+4
3 3
0
357
+ 11
659 655
+4

Pihtiputaalla sivutoimisten suurempi määrä johtuu kansalaisopiston opettajista.
Viitasaaren suuri henkilöstö määrä johtuu pääasiassa perusturvan suuresta henkilöstön määrästä
molemmissa kunnissa yhteensä.

Kokoaikaiset
Osa-aikaiset

Pihtipudas 2017
91,4 %
8,6 %

31.12.2018 Pdas
91,2 %
8,8 %

Viitasaari 2017
89,5 %
10,5 %

31.12.2018 Vri
88,9 %
11,1 %

Vakituisen henkilöstön keski-ikä Pihtiputaalla 31.12.2018 oli naisilla 49,5 vuotta ja miehillä 50,69 vuotta.
Vastaavat luvut Viitasaarella olivat naisilla 47,89 vuotta ja miehillä 47,45 vuotta.

7.2. ELÄKÖITYMINEN
Wiitaunionista eläkkeelle jääneet:

Vanhuuseläke
Osatyökyvyttömyyseläke
Osa-aikaeläke
Työkyvyttömyyseläke
Yhteensä

Pihtipudas
2017
6

2018
5

Viitasaari
2017
25
2

2018
21

27

21

1
7

1
6

7.3. KOULUTUSTASO JA OSAAMINEN
Wiitaunionissa on käytetty henkilöstön ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen koulupäiviä
seuraavasti:
Pihtipudas
Viitasaari
v. 2018
v. 2017
v. 2018
v. 2017
152
410
504
716
Työterveyshuolto järjestää myös ensiapukoulutuksia kummallakin paikkakunnalla. Näihin koulutuksiin
osallistui usean toimialan henkilöstöä.

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

7.5. TYÖHYVINVOINTI JA PO ISSAOLOT
Henkilöstön ikääntyessä myös sairaspoissaolot ovat lisääntyneet kuuden vuoden tarkasteluajanjaksolla.
Pihtiputaalla koko henkilöstön sairaspoissaolojen määrä vuonna 2018 oli 4114 kalenteripäivää eli 12,4 pv /
hlö / vuosi. Edellisenä vuonna oli 5160 kalenteripäivää eli 14,4 päivään / hlö / vuosi.
Viitasaarella vastaavat luvut olivat 2018 vuonna 19,2 päivää / hlö / vuosi. Edellisenä vuonna 17,1 päivään /
hlö / vuosi.
Sairaslomia on enemmän vakituisella henkilöstöllä verrattuna määräaikaisiin.
Pihtiputaalla
sairaslomapäivien määrä on vähentynyt ja Viitasaarella sairaslomapäivät on jatkaneet kasvua.
Wiitaunionissa otettiin loppuvuodesta 2015 käyttöön korvaavan työn toimintamalli. Wiitaunionissa on
käytössä myös varhaisen tuen toimintamalli.
Wiitaunionin henkilöstöpolitiikan lähtökohtana on, että kaikki tapaturmat torjutaan ennakolta. Eniten
tarpaturmia sattuu perusturvan ja teknisen toimen puolella. Tapaturmat ovat vähentyneet ennalta
ehkäisevällä työllä.
Wiitaunionin kunnat ovat tukeneet työntekijöiden hyvinvoinnin edistämistä myöntämällä 50 euroa / hlö /
vuosi. Liikunta- ja kulttuuriseteleillä työntekijä voi osallistua eri liikunta- ja kulttuuritapahtumiin
valtakunnallisesti.
Hyvinvointiohjelma hyväksytään valtuustokaudeksi kerrallaan. Uusin hyvinvointiohjelma ”Hyvinvoiva
Puttaalainen” on tehty vuosille 2017 – 2020.

Uuden hyvinvointikertomuksen valmistelu seuraavalle valtuustokaudelle aloitettiin vuoden 2018
puolella.
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 omistajaohjaukseen (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.

Kunnan osakkuusyhteisöt
Pihtiputaan kunnan osuus seuraavissa osakkuusyhteisöissä on
Elinkeinoyhtiö Witas Oy
Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy
Sammakkokangas Oy
Keski-Suomen Verkkoholding Oy

31,60 %
13,95 %
14,77 %
13,40 %

Merkittävät takausvastuut
Kuntakonserni

31.12.2017

31.12.2018 ero + / -

- Kiinteistö Oy Niemenharju
4 650 000
- Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-asunnot 3 194 902
- Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportti
264 000

4 436 364
2 988 780
232 000

- 213 636
- 206 122
- 32 000

Yhteensä

8 108 902

7 657 144

- 451 758

- Pihtiputaan Vanhustenkotiyhdistys
- Sammakkokangas Oy
- Muurasjärven Vesiosuuskunta
- Muurasjärven Eläketaloyhdistys
- Keski-Suomen Verkkoholding Oy

2 213 328
20 309
14 422
6 514
5 710 628

1 985 041
3 692
7 211
0
5 621 216

- 228 287
- 16 617
- 7 211
- 6 514
+ 16 039

Yhteensä

7 965 201

7 617 161

- 242 590

Muut yhteisöt

Tarkastuslautakunta on huolissaan kunnan suuresta takausvastuusta ja vastuisiin liittyvistä
taloudellisista riskeistä.

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. Tarkastusvuonna
tilinpäätös oli alijäämäinen. Kunnan tulee varautua verkkoyhtiön takauksien maksuun ja tehdä suunnitelmat
tulevan varalle.

10. MUUT HAVAINNOT
Toimialat osallistuvat vaihtelevasti eri hankkeisiin. Mitä tuloksia näillä hankkeilla on saavutettu?
Tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä on toivottavaa, että kunnanhallituksella on käytettävissä
henkilöstötilinpäätös.

11. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KUNNANVALTUUSTOLLE
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2018 valtuuston käsiteltäväksi ja esittää, että
valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen antamaan selvityksen esitettyjen havaintojen aiheuttamista
toimenpiteistä lokakuun 2019 loppuun mennessä.

Pihtiputaalla 28. päivänä toukokuuta 2019

Pekka Sutinen
puheenjohtaja

Jarmo Ihalainen
varapuheenjohtaja

Irmeli Kuronen
jäsen

Maria Mikkonen
jäsen

Jorma Kolehmainen
jäsen

Terttu Paananen
jäsen

