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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019 

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 
4033, vähennystä edelliseen vuoteen 20. Väestömäärää vähensi aikaisempien vuosien tapaan suurempi 
kuolleisuus verrattuna syntyvyyteen sekä muuttotappio 
 
Pihtiputaan työttömyysprosentti oli vuoden vaihteessa 10,5  % mikä on 1,5 % vähemmän kuin vuosi sitten.  
Vuodenvaihteen työttömyysprosentti oli Pihtiputaalla Saarijärvi-Viitasaari seutukunnan alueen pienin. 
 
Pihtiputaan kunnallisvero on 21 %. Korkein kunnallisvero naapurikunnista on Reisjärvellä 22,5 % ja pienin 
koko maassa 16,5 % Jomalassa. Valtuustossa on 27 paikkaa.  
 
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 – 1 123 551,17 euroa. Pihtiputaalla ei ole kattamatonta alijäämää. 
Kunnan kumulatiivinen ylijäämä on 10 319 079,14 euroa tilikauden 2019 jälkeen. 
Taloutta on hoidettu harkiten. Säästöillä ja yhteistyöllä on saatu paljon aikaiseksi sekä pidetty talous 
hallinnassa valtionosuuksien ja verotulojen vähentyessä, vanhusten laitoshuollon sekä lastensuojelun 
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 

Kiinteistö Oy Niemenharju ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy ovat iso taloudellinen riski myös jatkossa.  
 
Pihtiputaan kunnanvaltuusto on kokouksissaan 25.4.2014 ja 15.12.2014 antanut omavelkaisen takauksen 
Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n ottamille lainoille.  Yhtiöllä on ollut vaikeuksia selvitä ottamiensa lainojen 
lyhennyksistä ja koroista vuodesta 2019 lähtien. Lainanhoitokuluja on hoidettu tänä aikana takauksia 
antaneiden kuntien toimesta. Kun yritys haettiin yrityssaneeraukseen, irtisanoi Kuntarahoitus Oy antamansa 
lainat ja lainojen vastuu siirtyy kunnille. Tämän myötä kunnat joutuvat ottamaan uutta lainaa. 
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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 olleet 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 11 439 630,31 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 §). 
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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 valitaan myös 
varajäsenet. Jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. 
Uuden kuntalain myötä nykyinen tarkastuslautakunta aloitti toimintansa 1.6.2017.   

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 Arvolan. 
Tehdyn kilpailutuksen jälkeen valtuusto on valinnut kuntalain 122 § mukaiseksi tilintarkastusyhteisöksi Talvea 
Julkishallinnon Palvelut Oy:n, joka on nimennyt vastaavaksi tilintarkastajaksi JHT, HT Jukka Vuorion.  
Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi Virpi Pihlaja. 
Tarkastuslautakunta muisti vuoden 2019 aikana puheenjohtaja Pekka Sutista hänen merkkipäivänsä 
johdosta. 

 

 
 

Tarkastuslautakunnan kokous 19.3.2020 Suomessa julistetun poikkeustilan aikana,  
syynä tähän korona virus (Covid 19)  

Läsnä tilintarkastaja Jukka Vuorio, Terttu Paananen, varajäsen Raija Arvola ja Irmeli Kuronen. 
Kuvan ulkopuolella puheenjohtaja Pekka Sutinen ja sihteeri Virpi Pihlaja 



6 
 

 

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2019 aikana viisi kertaa loppuvuodesta tehden arviointityötä vuoden 
2019 arviointikertomukseen. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2020 alkuvuoden aikana viisi kertaa 
tehden arviointityötä vuoden 2019 arviointikertomukseen. Arviointikertomusta laadittaessa on huomioitu 
jääviydet. 
Vuoden 2019 tarkastuksen painopistealueena olivat kunnan yleishallinto, kuntajohtaminen, omistajaohjaus 
ja konserniohjauksen valvonta, sosiaali- ja terveystoimi sekä tytäryhtiöt. 

 

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 

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 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. 
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Sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet kaikki, joiden se lain mukaan on pitänyt antaa. Sidonnaisuus-
ilmoituksia on 40. Puutteellisiin ilmoituksiin on pyritty saamaan täydennyksiä. 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointi-
kertomuksen, 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 viran-
haltijoiden 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 Omistajaohjaus ja konsernivalvonta. 
Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n 
kuulumiset. 
Yleiskuva kunnan johtamis- ja 
ohjausjärjestelmästä sekä eri 
toiminnoista ja 
organisaatiouudistuksista. 
Kuntastrategian tavoitteet ja 
toteutuminen kunnassa ja 
kuntakonsernissa. 

Talousjohtaja Käsmä Ari-Jukka Talouskatsaus kuluvaan vuoteen. 
Henkilöstötoimen kuulumiset. 
Sisäinen valvonta. 
Taloudellisten tavoitteiden 
saavuttaminen. 
Henkilöstötilinpäätös 

Kunnansihteeri Sieppi Maija Yleishallinnon kuulumiset ja 
tavoitteiden toteutuminen. 

Yritysagentti Aunola Manu Elinkeinoelämän kuulumiset 

Palvelukulttuuri kunniaan-hanke Hakala Airi Projektin kuulumiset 
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Aluearkkitehti Raatikainen Helena Kaavoituksen ajankohtaiset asiat 

   

Sivistystoimi   

Sivistystoimen toimialajohtaja Nikunlassi Laila Sivistystoimen toiminnallisten 
tavoitteiden toteutuminen 

vs. sivistystoimen toimialajohtaja Kurikkala Joona Sivistystoimen tavoitteiden 
toteutuminen 

   

Tilapalvelu   

Teknisen toimialajohtaja Tenhunen Juho Tilapalvelun ja kiinteistötoimen 
kuulumiset. 
Teknisen toimen toiminnallisten 
tavoitteiden saavuttaminen ja muut 
ajankohtaiset asiat 

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kumpulainen Salla Kaavoitus ja maankäyttö sekä muut 
ajankohtaiset asiat 

   

Perusturva   

Perusturvan toimialajohtaja Laurila Marja Sosiaalitoimen ja 
perusterveydenhuollon  kuulumiset 
Perusturvan toiminnallisten 
tavoitteiden saavuttaminen ja muut 
ajankohtaiset asiat 

Vanhuspalvelun ja kotihoidon 
johtaja 

Sagulin-Raatikainen Anni Vanhuspalvelut ja kotihoito. 
Kotihoidon päiväkeskus ja muut 
ajankohtaiset asiat 

   

Ympäristötoimi   

Ympäristötoimen toimialajohtaja Kantonen Sari Ympäristötoimen toiminnallisten 
tavoitteiden saavuttaminen ja muut 
ajankohtaiset asiat 

   

Tytäryhtiöt   

Kiinteistö Oy Pihtiputaan 
Putaanportti 

Kemppainen Timo, toimitusjohtaja Kiinteistöyhtiön kuulumiset. 

Kiinteistö Oy Niemenharju 
Niemenharjun Matkailukeskus 

Kemppainen Timo, toimitusjohtaja 
Majala Jouni, yrittäjä 

Kiinteistöyhtiön kuulumiset. 
Kunnan ja yrittäjän yhteistyö. 

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy Liimatainen Risto-Matti, 
toimitusjohtaja 

Yhtiön kuulumiset ja korjaustarpeet. 

Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-
asunnot Oy 

Kemppainen Timo, toimitusjohtaja Kiinteistöyhtiön kuulumiset. 

   

Osakkuusyhtiöt   

Kehittämisyhtiö Witas Oy Laitinen Tapani, toimitusjohtaja Witaksen ajankohtaiset kuulumiset 

Kehittämisyhtiö Witas Oy Välikangas Jasmine, 
matkailupäällikkö 

Matkailun kuulumiset 

   

 
Tarkastuslautakunta on tutustunut seuraaviin kohteisiin:  

- Kiinteistö Oy Niemenharjun tiloihin ja Matkailukeskus Niemenharjun toimintaan toimitusjohtaja 
Jouni Majalan johdolla 19.09.2019 

- Sosiaalitoimiston remonttityömaan katselmus teknisen toimialajohtaja Juho Tenhusen johdolla 
31.10.2019 
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- Kotihoidon päiväkeskukseen tutustuminen vs. vanhuspalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikaisen 
johdolla 31.10.2019 

 

 
 
 

4. EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN 

ARVIOINTI 

 

 
Vuoden 2018 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että toimialat 

osallistuvat vaihtelevasti eri hankkeisiin. Mitä tuloksia näillä on saavutettu? 

 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Yleishallinnon hankkeiden osalta valtuustolle toimitetaan kerran vuodessa raportti 

hankkeista ja niiden keskeisistä tuloksista.     

Yleishallinnon RC ratahanke ei toteutunut valitusten vuoksi ja sen vuoksi hankkeesta 

luovuttiin. Luontoreitistö hanke on vielä kesken. 

Suvannonlahti – hanke on vielä kesken ja Heinäjoen niittoon on saatu hankeraha – 

pyrkimyksenä saada niitto heinäkuulle 2020. 

Tekojääkenttä on saanut hankerahaa. Kenttä on jatkanut kautta pitempään mutta 

sähkönkulutus on noussut roimasti. 

Sivistystoimi on osallistunut Koulutuksen tasa-arvon edistäminen – hankkeeseen. Hankeen 

avulla on voitu jakaa 1. luokan tarvittavan opettajan palkkaus, Muurasjärven koululle on 

palkattu osa-aikainen ohjaaja. Sen lisäksi on käytetty varoja erityisopetusmateriaalin 

hankintaan ja muutettu oppimisympäristöä erityisen tuen tarpeita varten. 
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Koulun kerhotoiminnan tukeminen – hankkeella toteutettiin kerhoja eri kouluilla. 

Lukiouudistuksen toimeenpanohankkeella toteutettiin lukioiden kansainvälisyyttä. Oppilaat 

sitoutuivat pitempijaksoiseen projektiin ja osallistuivat varojenkeruuseen yhteisen 

päämäärän toteuttamiseksi. 

Kansalaisopiston opintoseteli – hankeraha käytettiin opintomaksujen alentamiseen. 

Liikkuvat kyläkoulut – hanke on lisännyt koulujen liikkumista ja välineiden hankintaa 

kouluille. 

Voimaa vanhuuteen – hankkeella on ollut päämääränä edistää kotona asuvien, 

toimintakyvyltään jonkin verran heikentyneiden ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja 

elämänlaatua terveysliikunnan avulla. 

Perusturva on ollut mukana Sitran rahoittamassa Huomisen terveyskeskus -hankkeessa, 

jonka päätavoitteena oli kehittää terveyskeskuksen vastaanottotoimintaa sekä tukea 

vastaanottojen kehittämistyötä. Hankkeen aikana seurattiin mm. hoitoon pääsyä. 

Pihtiputaalla hoitajan ja lääkärin vastaanotolle pääsi kohtuullisen hyvin. Hankkeen 

tavoitteena oli myös edistää asiakkaiden sähköisten palveluiden käyttöä tehostamalla 

markkinointia. Syksyn aikana sähköisten ajanvaraustapahtumien määrä lisääntyi 

huomattavasti. 

Ympäristötoimella ei ole ollut hankkeita. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen 

ja päivittäminen useamman kunnan yhteishankkeena alkaa vuonna 2020. 

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä hankkeiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tarkastuslautakunta 

katsoo, että hankkeiden vaikuttavauudesta tulisi raportoida selkeämmin. Hankerahan saaminen on 

myönteistä, mutta mikä ero on sellaisella hankkeella, jonka kunta hoitaa ja minkä Witas?  

  

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. 

 

Vuoden 2018 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta halusi tietää onko toiminnalla ollut vaikutusta 

kunnan 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?  
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 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Pihtiputaalta on pitkä matka maakuntakeskukseen. Tämän vuoksi kunnan panostuksilla 
elinvoimaisuuspalveluihin on väestöä hidastava vaikutus. 
 
Yritysagenttitoiminnan osalta on kyseessä kolmen vuoden kokeilu, jonka tuloksia käydään 
läpi vasta kokeilun loppupuolella. 
Työllisyystilanteen parantuessa on yrityksiltä saatu palautetta osaavan työvoiman saannin 
haasteista. Työvoinnin saantiin vaikuttaa myös paikkakunnan vetovoima ja yrityksen oma 
työnantajakuva. 
 
Kunnan hyvinvointi-investointeja ovat olleet luontopolut, tekojää, tenniskenttä ja koulun 
alueen lumetusjärjestelmä. Keskusteluissa on ollut myös yritysvetoisen kuntosalin saaminen 
paikkakunnalle. 
Lakkautetun hyvinvointiryhmän työ pohjautui pitkälti tulevien investointien pohtimiseen. 
Niitä on tarkoitus valmistella osana talousarvioprosessia. Eniten rajoittava tekijä hyvinvointi-
investoinneissa on käytettävissä olevien rahavarojen niukkuus. 

 

Henkilöstö 
 
Vuoden 2018 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että henkilöstön 
rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia.  Millä keinoilla pätevän henkilökunnan saaminen voidaan varmistaa? 
 
 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

  
Rekrytointivaikeuksia oli lähinnä sosiaalityön ja eläinlääkinnän alalla. Sosiaalityöntekijöiden 

palkkausta tarkastettiin reilusti ylöspäin ja tarkastamisen jälkeen hakemukset avoimiin 

tehtäviin kasvoivat. Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus on edelleen ollut suurta, mutta 

henkilöstömitoituksen mukainen kapasiteetti on saatu pidettyä yllä. Eläinlääkäreiden osalta 

tilannetta ei täysin saatu korjattua, useista virkasuhteen ehtoja parantavista toimista 

huolimatta. Vakituisessa virassa toimivista eläinlääkäreistä on tällä hetkellä pula kaikissa 

ympäröivissä maakunnissa. 

 

Tytäryhtiöt 
 
Vuoden 2016 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta toivoi, että tytäryhtiöt toimittaisivat 

vapaamuotoisen vuosikertomuksen tarkastuslautakunnalle. 

Tarkastuslautakunta ei ole saanut vieläkään tytäryhtiöiltä vuosikertomuksia. 

 

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: 

Konserniyhtiön hallituksen jäseniä on kunnan keskushallinnon toimesta ohjattu 

osallistumaan HHJ-koulutuksiin. Viimeisissä tytäryhtiöiden hallitusten nimeämisprosessissa 

käytiin aikaisempaa tarkemmin läpi yhtiöiden hallitusten jäsenehdokkaiden osaamisalueet. 
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Tytäryhtiöltä on edellytetty strategiota, joiden toteutumista omistaja voi seurata. 

Tarkastuslautakunta ei ole saanut arvioitavaksi tytäryhtiöiden toimittamia strategioita. 

 

Omistajaohjaus ja takausvastuut sekä sen seuraukset kunnan taloudelle 

Vuoden 2018 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta oli huolissaan kunnan suuresta 
takausvastuusta ja vastuisiin liittyvistä taloudellisista riskeistä. 
 
Vuoden 2018 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta totesi, että 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. 
 
 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 
 

Kunnalla ei ole kattamatonta alijäämää ja kunta selviää takausvastuusta. 
 

Perusturva 
 

Vuoden 2018 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta totesi, että 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. 
 

 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 

Perusturva on rekrytointiprosesseissa pyrkinyt huomiomaan myös muulta kuntaan 

mahdollisesti saapuvat ammattilaiset löytämällä heille tontit tai vuokra-asunnot yhteistyössä 

kunnan muiden toimijoiden kanssa. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan on kuulunut myös pitää 

hyvää huolta omista työntekijöistä, sekä vakituisista että määräaikaisista. 

Hoiva-alalla työntekijäpula on ollut kaikkein voimakkain. Tätä on pyritty helpottamaan mm. 

oppisopimuskoulutuksella yhteistyössä perusturvan ja Poken kanssa. 

 

Ympäristötoimi 
 
Vuoden 2018 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että 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? 
 
 Tehdyt toimenpiteet ja selvitys asiaan: 
  

Rekrytoinnissa on kiinnitetty paljon huomiota siihen, että virkaa on tarjottu joustavin ehdoin 
ja annettu mahdollisuutta osa-aikaisuuteen. Hakuilmoituksia on muokattu koko ajan ja 
yritetty keksiä keinoja, jolla saadaan eläinlääkäreitä Pihtiputaalle. Toistaiseksi on pärjätty 
sijaisilla, jotka tekevät keikkaluonteista työtä korkealla päivystyskorvauksella. Ostopalveluja 
ei ole saatavilla. Apua on tarjottu asunnon etsimiseen ja mahdollisesti mukana tulevan 
puolison työmahdollisuuksien selvittämiseen.  
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Viime kädessä päivystystaakkaa kevennetään yhdistämällä päivystysalueet. 
Pihtiputaan vastaanotto on mitoitettu kahdelle eläinlääkärille. Tila on melko vanha ja vaatisi 
ainakin siistimistä ja kalusteiden uusimista. Suuremman yhteisvastaanoton hyvänä puolena 
on, että varusteluun jää enemmän rahaa, kun eläinlääkärit voivat käyttää osin samoja 
välineitä. 
Mikäli Pihtiputaan sijainti ei houkuttele eläinlääkäreitä, tulee tarjota muitakin etuja, joilla 
paikkakunnalle saataisiin eläinlääkäreitä. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että 
kunnaneläinlääkärin työn kuormittavuutta ja sitovuutta voitaisiin laskea. 

 

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 §). 
 
 

 
 

Hiekan uimaranta on saanut uudet pukukopit ja laudoitetun käytävän 
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Kuntastrategian tavoitteena on saada lisää yrityksiä, asukkaita, kesäasukkaita, matkailijoita sekä opiskelijoita.  
 
Palvelukulttuuri kunniaan – hanke on ollut paljon esillä ja se on tuonut näkyvyyttä Pihtiputaasta myös 
naapurikunnissa. Tärkeintä oli tuoda hyvää palvelua myös yrityksiin. 
 
Yhtenä tavoitteena on ollut ympäristön viihtyvyys, johon on kiinnitetty enemmän huomiota. Puistoalueita on 
siistitty ja mm Hiekan uimarannalla tehdyt työt viihtyvyyden parantamiseksi saavat kiitosta. 
 
Yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu aktiivinen viestintä. Viestintää on lisätty useissa eri kanavissa, joka on 
myönteisesti huomioitu. Uudet kotisivut julkaistiin alkukesästä, mikä on lisännyt myös kunnan näkyvyyttä. 
Kunnasta on viety positiivista viestiä eteenpäin. 
 
Tarkastuslautakunta katsoo, että strategisiin tavoitteisiin kuuluva kunnan elinvoimaisuuden lisäämiseen 
kuuluva tavoite on haasteellinen, muut tavoitteet saavutettiin olennaisilta osin.  
 

5.2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

 
Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu pääsääntöisesti.  

 

5.3. TALOUDEN TAVOITTEET 

 
Kunnan lainakanta kääntyi vuoden 2019 aikana nousuun. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 840 000 euroa ja 
uusia pitkäaikaisia lainoja nostettiin 2 000 000 euroa. Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 1 000 000 euroa. 
Lainojen määrä oli vuoden 2019 lopussa 4 209 euroa / asukas.  Kasvua edelliseen vuoteen on 556 euroa / 
asukas. 
Investoinnit ja lainanlyhennykset jouduttiin hoitamaan lainarahoituksella.  
 
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä 
sitoumuksistaan pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuusaste on 55,55 prosenttia mikä on heikompi kuin 
edellisenä vuonna, jolloin se oli 56,60 prosenttia. 
Suhteellinen velkaantuneisuus on 55,8 prosenttia mikä on heikompi kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 
45,40 prosenttia. 
 
Tilikauden tulos heikkeni talousarvioon verrattuna 70 874,32 euroa. Tilikauden alijäämä oli talousarvio-
muutosten jälkeen 21 196,83 euroa talousarviota parempi.  Kunnan talouden alijäämä johtuu pääasiassa 
vanhuspalveluiden ja lastensuojelun sekä sairaalapalveluiden kustannusten noususta. 
 
Tilikauden tulos oli – 1 215 622,32 euroa. Tulos on – 460 000 euroa heikompi kuin edellisenä vuonna, ja 
70 874 euroa heikompi kuin talousarviossa. Negatiivinen tilikauden tulos johtuu vero- ja valtionosuustulojen 
jäämisestä alle talousarvion sekä ostopalveluiden suunniteltua suuremmasta kasvusta vanhusten 
laitospalveluissa ja lastenhoidon ostopalveluissa. 
Tilikauden alijäämä on – 1 123 551,17 euroa. Talousavion mukaisesti tilivuodelta olisi pitänyt kertyä alijäämää 
– 1 144 748 euroa. 
 
Yleishallinnon taloudellisia tavoitteita ei saavutettu. Toimialan toimintakate ylitti talousarvion 309 561,77 
euroa (ylitys 17 %) johtuen Kiinteistö Oy Niemenharjun rahoitusvastikkeista ja Keski-Suomen Verkkoholdingin 
takausvastuista. 
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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 olivat 1,7 milj. euroa. 
 
Investoinnin kirjanpidon ohjeet tulisi päivittää. Edelliset ohjeet ovat vuodelta 1995. Selvästi käyttötalouteen 
kuuluvia menoja ei tule kirjata investointeihin. 
 

5.5. PERUSTURVA 

 
Perusturvan isäntäkuntana toimii Viitasaaren kaupunki. 
 
Talouden osalta perusturva ei saavuttanut tavoitteita kaikilta osin, sillä kuluja ovat kasvattaneet muun 
muassa vanhusten laitoshoidon kasvu, lastensuojelu ja sairaalapalvelut, minkä vuoksi perusturva joutui 
hakemaan syksyllä 2019 lisämäärärahaa. Myönnetty lisämääräraha 758 698 euroa ei riittänyt, vaan sen lisäksi 
tuli ylitystä 343 901,39 euroa. Ylitystä lisätalousarvion jälkeen 1,9 prosenttia.  
 
Sosiaalipalvelut ovat kärsineet vaihtuvasta henkilöstöstä mikä on lisännyt ruuhkaa asiakaspalvelussa. 
Lapsiperhetyössä erilaisten toimintamallien kehittämistoimien tehokas jatkaminen on tärkeää lasten-
suojelukulujen kasvun hillitsemiseksi. 
 
Ikääntyneiden määrän lisääntyminen näkyy myös jatkossa vanhuspalveluissa ja muissa palveluissa. Voimaa 
vanhuuteen – hankkeen toimilla on aktivoitu hyvin ikääntyviä ihmisiä omatoimiseen liikkumiseen yksin tai 
vertaisohjaajien avustamana. Kannustavilla toimilla jatkossakin näillä toimilla voidaan osaltaan hidastaa 
vanhusten laitostumista. 
 

 

Senioripuisto Sopukan palvelukeskuksen alueella 
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5.6. SIVISTYSTOIMI 

 
Sivistystoimen isäntäkuntana toimii Pihtiputaan kunta. 

 
Starttipaja on tarkoitettu niille, jotka eivät ole vielä ihan työkykyisiä. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota 
siihen, että starttipajan toiminta Pihtiputaalla ei ole päässyt alkuun yhtä ripeästi kuin Viitasaarella. 
 
Pihtiputaalla lukiokoulutusta pidetään tärkeänä. Lukion toiminnan tehokkuudeksi on laitettu että, 
valtionosuudet riittävät. Pihtiputaalla lukion nettomeno kunnalle on 279 200 euroa / vuosi. 
 
 

5.7. TEKNINEN TOIMI 

 
Teknisen toimen isäntäkuntana toimii Viitasaaren kaupunki. 
 
Teknisellä puolella on ollut paljon henkilöstövaihdoksia, mikä on vaikuttanut jonkin verran myös toimintaan. 
Ennalta arvaamattomat remontit ja vikaantumiset ovat työllistäneet tilapalvelua. Ongelmana ovat isot 
kertapoistot, joita kertyy remonttien myötä. 
 

 
 

Niittyvillantien korjaus ja uusi kevyenliikenteenväylä 
 
 
Maankäyttöä työllistävät hankkeet. Talousarviossa pysyttiin, mutta työt eivät edistyneet toivotulla tavalla, 
muun muassa kaavoitus on viivästynyt. 
Tilapalvelu on kouluttanut esimiehiä johtamiskulttuuriin sekä pitämällä pienempiä palavereita useammin. 



17 
 

 
Tekninen toimi alitti talousarvion 155 414,94 eurolla. 
 
Pihtiputaan teknisen toimen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu pääsääntöisesti. 
 

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 onnistunut kohtuullisesti eläinlääkäreiden rekrytoinneissa Pihtiputaalle pääasiassa sijaisia 
käyttämällä.  
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu pääsääntöisesti. 
 

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 saanut luettavaksi lautakuntien sisäisten tarkastajien raportit ja toimintasuun-
nitelmat.  
 
Kunnan tulee harkita tarkkaan etukäteen hankintojen hyötyjä ja riskejä ennen niihin ryhtymistä.  
 

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. 
 
Korkeasti koulutettujen perusturvan henkilöstöryhmien rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia.  Myös 
eläinlääkäreiden rekrytoinnissa ei ole onnistuttu toivotulla tavalla. Sivistystoimen ja teknisen toimen tehtävät 
on saatu kohtuudella täytettyä. 
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Tarkastuslautakunta kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että kuntaan saadaan riittävästi koulutettua 
henkilöstöä kunnan eri toimialoille. 
 

7.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 

 
 

Tilanne 31.12.2019 Pihtipudas Muutos ed. vuoteen + / - Viitasaari Muutos ed. vuoteen + / - 

Vakinaiset 264 272                            +  780  486                            -  

Määräaikaiset 
 

48                               -   
 

145                            -  

Työllistetyt                11                               +  
 

25                              +   

Sivutoimiset 
 

37                               +  
 

3                                          

Yhteensä 331 368                                 - 67   659                              + 121 

 

Pihtiputaalla sivutoimisten suurempi määrä johtuu kansalaisopiston opettajista. 

Viitasaaren suuri henkilöstö määrä johtuu pääasiassa perusturvan suuresta henkilöstön määrästä 
molemmissa kunnissa yhteensä. 
Viitasaaren sivistystoimen henkilöstö siirtyi kirjastoa ja kansalaisopistoa lukuun ottamatta takaisin 
Viitasaaren kaupungin palkkalistoille, joten kaikki luvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. 
 
Vakituisen henkilöstön keski-ikä Pihtiputaalla 31.12.2019 oli naisilla 50,5 vuotta ja miehillä 50,26 vuotta. 
Vastaavat luvut Viitasaarella olivat naisilla 48,98 vuotta ja miehillä 48,7 vuotta. 
 
Keski-iän noustessa myös eläkkeelle siirtyvien määrä kasvaa. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että 
eläköitymisen myötä tarkastellaan työprosesseja uudelleen ja sitä kautta tehostettaisiin toimintaa uusilla 
toimintamalleilla. 
 

7.2. ELÄKÖITYMINEN 

 

Wiitaunionista eläkkeelle jääneet: 
 

 Pihtipudas  Viitasaari  

 2019 2018 2019 2018 

Vanhuuseläke 9 5 20 21 

Osatyökyvyttömyyseläke -  -  

Osa-aikaeläke -  -  

Työkyvyttömyyseläke - 1 -  

Yhteensä 9 6 20 21 

 
Vuoden 2019 aikana eläköityneet siirtyivät kaikki vanhuuseläkkeelle. 
 

7.3. KOULUTUSTASO JA OSAAMINEN 

 
Witaunionin johtoryhmä on linjannut, että koulutuksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää ammatillista 
osaamista, mutta erityshuomio koulutuksen valinnassa tulee olla tuottavuuden parantaminen. 
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Wiitaunionissa on käytetty henkilöstön ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen koulupäiviä 
seuraavasti:  

Pihtipudas Viitasaari 

v. 2018 v. 2019 v. 2018 v. 2019 

152 210 504 866 

 
Työterveyshuolto järjestää myös ensiapukoulutuksia kummallakin paikkakunnalla. Näihin koulutuksiin 
osallistui usean toimialan henkilöstöä. 
 
Osaamista on kehitetty työnkierron avulla, joka vaatii toisen työntekijän panosta uuden työn opettamiseen. 
Tarkastuslautakunta katsoo, että tämän tuloksena saattaa muodostua sellaista moniosaamista, josta olisi 
hyötyä työnkuvien muuttuessa tai mahdollisissa kriiseissä. 
 

7.4. JOHTAMINEN 

 
Hyvällä johtamisella on suuri vaikutus henkilöstön jaksamiseen sekä toimintojen sujumiseen.  
 

7.5. TYÖHYVINVOINTI JA POISSAOLOT 

 
Pihtiputaalla henkilöstön sairaspoissaoloja on vaikea verrata edelliseen vuoteen koska Viitasaaren 
sivistystoimen henkilöstö ei ole enää luvuissa mukana.  
 
Työtapaturmat ovat vähentyneet edellisestä vuodesta. Vuonna 2019 työtapaturmia (241) oli 15 vähemmän 
kuin vuonna 2018 (264) ja työtapaturmapäiviä oli 241 mikä on 23 päivää vähemmän edelliseen vuoteen 
verrattuna (264). Lähtökohtana on, että tapaturmat torjutaan ennakolta. 
 

 
 
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomioita siihen, että vakituisen henkilöstön sairaspoissaolojen määrä on 
kolminkertainen verrattuna määräaikaisten poissaoloihin. Syyt näin merkittävään eroavaisuuteen pitäisi 
selvittää. 

Viitasaari Pihtipudas

Vakituinen henk. 18,3 18,4

Määräaik.henk. 13,0 6,1
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Vakituinen henk. Määräaik.henk.
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Wiitaunionissa otettiin loppuvuodesta 2015 käyttöön korvaavan työn toimintamalli. Wiitaunionissa on 
käytössä myös varhaisen tuen toimintamalli. Korvaava työ ei voi olla ristiriidassa työntekijän osaamisen 
kanssa. Työkuvan muuttuminen ja tarvittaessa lisäkoulutus voivat olla myönteinen asia ko. työnkuvaan. 
 
Wiitaunionin henkilöstöpolitiikan lähtökohtana on, että kaikki tapaturmat torjutaan ennakolta.  Eniten 
tapaturmia 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. 
 
Henkilöstölle on annettu mahdollisuus itse vaikuttaa työhyvinvointiin ja esittää toiveita ammattitaidon 
kehittämiseen, työnmielekkyyteen ja joustavuuteen.  
 
Vuodesta 2009 lähtien Wiitaunionissa on suositeltu henkilöstölle palkattomien vapaiden käyttämistä. Mikäli 
pitää viisi palkatonta päivää saa yhden palkallisen vapaapäivän eikä sijaista tarvitse palkata tänä aikana. 
 

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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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 % 
Asunto Oy Ritovuori   32 % 
Asunto Oy Kärväsranta   15 %  
 
 

Merkittävät takausvastuut 
 
Kuntakonserni   31.12.2018 31.12.2019  ero + / - 
 
- Kiinteistö Oy Niemenharju     4 436 364  4 243 387  -  192 977 
- Kiinteistö Oy Pihtiputaan Vuokra-asunnot 2 988 780  2 782 658  -  206 122 
- Kiinteistö Oy Pihtiputaan Putaanportti       232 000    200 000  -    32 000 
 
Yhteensä    7 657 144  7 226 045  -   431 099 
 

 Muut yhteisöt  
 
- Pihtiputaan Vanhustenkotiyhdistys  1 985 041  1 847 302  - 137 739 
- Sammakkokangas Oy          3 692                 0   
- Muurasjärven Vesiosuuskunta         7 211          3 605  -     3 606 
- Keski-Suomen Verkkoholding Oy  5 621 216 5 551 276  -    69 940 
  
 Yhteensä    7 617 161 7 402 183  -  211 285 
 
 
Pihtiputaan Vuokra-asuntojen käyttöaste nousi kun lukion oppilaiden asuminen järjestettiin vuokra-
asuntojen toimesta ja vanha asuntola laitettiin käyttökieltoon.  
 
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kunta on maksanut rahoitusvastiketta Kiinteistö Oy 
Niemenharjulle: onko maksettu vastike tosiasiassa avustusta. 

 
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. 
 
Tarkastuslautakunta on saanut kiitettävästi sisäisen valvonnan raportteja ja sisäisen tarkastuksen 
toimintasuunnitelmia. Sisäinen valvonta on hoidettu kiitettävästi eri toimialoilla. 
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9. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 

 

Kunta on tehnyt kahtena peräkkäisenä vuotena alijäämäisen tilinpäätöksen.  Nykymenolla ja takausvastuiden 

realisoituessa nykyiset ylijäämät tulee käytettyä loppuun muutaman vuoden kuluessa ilman tehokkaita ja 

vaikuttavia taloudellisia toimenpiteitä. 

 

10. MUUT HAVAINNOT 

 

Tarkastuslautakunta on myönteisesti huomioinut sen, että osatyökyvyttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeelle 
lähtevien määrä on vähentynyt. 
 
Vanhusten määrä tulee kasvamaan myös jatkossa ja heidän avuntarpeensa niin kotihoidon puolella kuin 
laitoshuollossa sekä muissa perusturvan palveluissa tulee lisääntymään.  
 
Perusturvan ylitys oli 1,9 prosenttia, vaikka syksyllä tehtiin lisätalousarvio.  Tarkastuslautakunta on 
huolissaan perusturvan lisääntyvistä menoista ja talouden tasapainottamisvaatimusten 
yhteensovittamisesta. 
 
 

11. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KUNNANVALTUUSTOLLE 

 
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2019 valtuuston käsiteltäväksi ja esittää, että 
valtuusto velvoittaa kunnanhallituksen antamaan selvityksen esitettyjen havaintojen aiheuttamista 
toimenpiteistä lokakuun 2020 loppuun mennessä. 

 

 

Pihtiputaalla 28. päivänä toukokuuta 2020 

 
 
 
Pekka Sutinen  Jarmo Ihalainen                      Jorma Kolehmainen  
puheenjohtaja varapuheenjohtaja                      jäsen 

 

 

Irmeli Kuronen Maria Mikkonen  Terttu Paananen 
jäsen  jäsen   jäsen 

 


