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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021 

1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 

 

Tarkastuslautakunnan ensimmäinen vuosi on nyt taputeltu. Itselleni tämä on ollut uuden opettelua 
ja toivottavasti myös uuden oppimista. Kuntalaki (121§) määrittelee tarkastuslautakunnan tehtävät, 
joista keskeisin on arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa 
ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukai-
sella tavalla. 
 
Valtuuston tahtotilaa, kunnan tavoitteita kuvaa kuntastrategia, jossa missioksi eli Pihtiputaan kun-
nan tehtäväksi on määritelty hyvinvointi ja elinvoima, ja valtuuston asettamat painopisteet ovat 
Palveleva Pihtipudas, Viihtyisä ympäristö, Vahva viestintä ja Aktiivinen elinkeinopolitiikka. Edellä 
kerrotun, kuntalain asettaman tehtävän mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava niiden tavoit-
teiden toteutumista ja niiden saavuttamiseksi tehtyjä toimenpiteitä. 
 
Käsitykseni mukaan kunnassa toimittu strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jo vuonna 2020 
päättynyt Palvelukulttuuri kunniaan –hanke, Harjuntakasesta maailmankartalle –hanke ja Hub-
teekki –hanke ovat esimerkkejä kunnan strategisten tavoitteiden suuntaisesta hanke toiminnasta. 
Pihtipudas yhtenä Witas oy:n omistajakuntana sijoittaa elinkeinojen kehittämiseen vuosittain varsin 
merkittävän summan (60 €/asukas). Sen ainakin pitäisi olla aktiivista elinkeinopolitiikkaa. 
Kokonaisuutena myös talouden hoito, taloussuunnittelu ja budjeteissa pysyminen ansaitsevat kii-
tosta. Muutamiin lisähuomiota tarvitseviin kohtiin palataan tässä arviointikertomuksessa myöhem-
min ja osaan niistä on jo saatukin taloudenpidon tarkkuutta parantavia käytännön toimintatapa-
muutoksia. 
 
Elämme suurten muutosten aikaa. Sotepalvelujen tuotantovastuu siirtyy ensi vuoden alussa hyvin-
vointialueille, Wiitaunionin tulevaisuus on epäselvä eikä elinkeinoyhtiö Witaksenkaan tulevaisuutta 
ole kiveen hakattu. Nämä ovat sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät kokonaan uutta toimintakult-
tuuria, jossa menestyminen vaatii johtajuudelta entistä enemmän. Koulutus ja sitä kautta yhteisen 
johtamisstrategian luominen kaikille johtamisen tasoille voisivat olla keinoja edetä tällä tiellä. 
 
Omasta puolestani kiitän kaikkia tarkastuslautakunnan jäseniä, kunnan viran- ja toimenhaltijoita 
sekä kunnan tilintarkastaja Jukka Vuoriota hyvästä yhteistyöstä. 
 
 
 
Pentti Räisänen 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 
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2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TILINTARKASTUS 

 
Kuntalaki velvoittaa tarkastuslautakunnan objektiiviseen ja puolueettomaan toimintaan.  
 
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjes-
tämistä varten (121 §). 
 
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 tehtäväs-
sään virkavastuulla (122 §). 

Tarkastuslautakunnan jäsenet 

Tarkastuslautakunnan jäsenten määrä on valtuuston harkinnassa. Varsinaisille jäsenille valitaan 
myös varajäsenet. Jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. 
 
Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2021–2025 
  
Varsinainen jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
    
Pentti Räisänen, puheenjohtaja   Päivi Paananen 
Tuomo Soisalo, varapuheenjohtaja  Kari Leppänen 
Erkki Kananen   Tiina Pasanen 
Irmeli Kuronen   Helka Lohtander 
Maria Mikkonen   Marko Kahilainen 
Virpi Pulkkinen   Sulo Pasanen 
 
Tehdyn kilpailutuksen jälkeen valtuusto on valinnut kuntalain 122 § mukaiseksi tilintarkastusyhtei-
söksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:n, joka on nimennyt vastaavaksi tilintarkastajaksi JHT, HT 
Jukka Vuorion. Tarkastuslautakunnan sihteereinä on toiminut vastuunalainen tilintarkastaja Jukka 
Vuorio. 

 

 
 
Vasemmalta Virpi Pulkkinen, Marko Kahilainen, Kari Leppänen, pj. Pentti Räisänen, Erkki Kananen, Irmeli Kuronen ja 
Jukka Vuorio, tilintarkastaja. Kuvasta puuttuu vpj. Tuomo Soisalo ja Maria Mikkonen. 
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Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2021 tehtäviään varten yhdeksän kertaa. Arviointikerto-
musta laadittaessa on huomioitu jääviydet (Erkki Kananen, tekninen lautakunta ajalta 1.1.2021 – 
1.8.2021 ja Virpi Pulkkinen, ympäristölautakunta, varajäsen 2.8.2021 – 31.12.2021). 
 
Tarkastuslautakunnan arviointityön painopistealueina vuonna 2021 ovat tekninen ja ympäristö-
toimi. 
 
 

 
Kuva: Virpi Pihlaja, Tuulimylly, Ilosjoki. 

Elinkeinotoimessa viime vuosien suurin yksittäinen hanke on ollut Ilosjoen tuulipuiston rakentaminen. Marraskuussa 

2021 käyttöönotetussa puistossa on 7 tuuliturbiinia ja puistolla on kunnanjohtajan arvioin mukaan noin 200 000 euron 

vuotuinen vahvistava vaikutus kuntatalouteen.   
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2.1. 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 tarkastuslautakun-
nan tehtävänä on  

1. valmistella valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat 

2. arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kunta-
konsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukai-
sella tavalla. 

3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan talous-
suunnitelman 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 merki-
tystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.  

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa 
(132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheen-
johtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhal-
lituksen 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 noudatta-
mista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa il-
moitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koske-
vista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtä-
vän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. 

Sidonnaisuusilmoituksen ovat antaneet kaikki, joiden se lain mukaan on pitänyt antaa. Puutteellisiin 
ilmoituksiin on pyritty saamaan täydennyksiä. 
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Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointiker-
tomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpää-
töksen 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 vi-
ranhaltijoiden 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 arviointi-
tehtävän hoitamiseksi (124 §). 
 
Tarkastuslautakunnan toiminta 
 
Tilikauden 2021 osalta tarkastuslautakunnan kokouksissa on käynyt kuultavina 
 

 kunnanjohtaja Ari Kinnunen 
 talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä 
 vs. ympäristötoimen toimialajohtaja Seppo Lappalainen  
 yhdyskuntatekniikan päällikkö Salla Kumpulainen  
 teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen 
 vastaava sosiaalityöntekijä Kirsi Alonen  
 perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila 
 kunnansihteeri Perttu Sonninen 
 vs. sivistystoimen toimialajohtaja Joona Kurikkala 

 
Tarkastuslautakunta teki seuraavat arviointikäynnit: 

 eläinlääkäreiden toimitilat Pihtiputaalla, 18.11.2021 
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3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 

 

3.1. STRATEGISET TAVOITTEET 

 
Pihtiputaan kunnan strategiaa päivitettiin vuoden 2021 lopulla. 
 
Kunnan missio eli kunnan tehtävä 

 Hyvinvointia ja elinvoimaa 
 
Visio (eli mitä haluamme olla tulevaisuudessa) 

 Kasvava ja vetovoimainen 
 Haluamme enemmän yrityksiä, asukkaita, kesäasukkaita, matkailijoita sekä opiskelijoita 

 
Tärkeimmät painopisteet 

 Palvelukulttuuri  
 Ympäristön viihtyisyys  
 Viestinnän tehostaminen  
 Aktiivinen elinkeinopolitiikka 

 
Miten ME Pihtiputaalla toimimme?  

 Teemme asiat helpoksi 
 Konstit on monet 
 Pilkettä silmäkulmassa 
 Tekemisen meininki 

 
Pihtiputaan visio: Kasvua ja vetovoimaa: Enemmän yrityksiä, asukkaita ja matkailua  
 
Paikkakunnalle tarvitaan erityisesti uusia yrityksiä ja yrittäjiä, sillä työ on tärkein paikkakunnan 
vetovoimaa lisäävä tekijä.  Asukkaiden kasvu on yksi kunnan toivomista tavoitteista ja työ tuo 
mukanaan uusia asukkaita.  Nelostiellä kulkevaa potentiaalista asiakasvirtaa on jo pyritty hyö-
dyntämään tarjoamalla houkuttelevia pysähdyspaikkoja, joista kaksi on herättänyt aivan eri-
tyistä huomiota palkintojen muodossa. Nämä ovat erinomaisia tilaisuuksia pidentää paikkakun-
nalla viipymistä ja oiva asumisen sekä yrittämisen markkinointipaikka. Potentiaali tulee ottaa 
ehdottomasti käyttöön. Paikkakunnan lukio erityislinjoineen kiinnostaa ja sinne hakeudutaan 
opiskelemaan kaukaakin.  
Maineen kasvattaminen edelleen ja jo olemassa olevien vetovoimatekijöiden hyödyntäminen 
sekä niistä kertominen totuttua laajemmin ja systemaattisemmin erottaa Pihtiputaan kunnan 
muista ja ovat seuraavan strategiajakson tärkeitä tavoitteita. 

  



9 
 

Tarkastuslautakunnan kannanotto  

Kunta on toteuttanut monia kuntalaisten hyvinvointia ja elinvoimaa lisääviä hankkeita ja toimenpi-
teitä (Suvannonlahti, Hubteekki sekä kuntosali ja kuntoportaat). Kunta on myös jakanut yleisavusta 
kuntalaisten aktiivisuutta edistäville yhdistyksille. 
 
Elinvoima tavoitteen saavuttaminen on haasteellista. Myönteisenä asiana lautakunta toteaa, että 
kunnan työttömyysprosentti on seutukunnan alhaisin ja uusia yrityksiä on perustettu 25 kappaletta. 
Väestön määrä on tosin edellisten vuosien tavoin vähentynyt.  
 
Kunnan veto- ja pitovoimaisuuden edistämistä tulisi edelleen terävöittää. Terävöittäminen voisi tar-
koittaa vetovoiman kohdalla vaikuttavampaa markkinointia uusien yritysten hankkimiseksi Pihtipu-
taalle.  
 
Kunnan oman henkilöstön johtamisstrategian luominen kaikille johtamisen tasoille tulisi saattaa 
käytäntöön yhdessä kaikkien kunnan henkilökuntaan kuuluvien johtamisvastuussa olevien kanssa. 
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3.2. YLEISTÄ TALOUDESTA 

 
Pihtiputaan kunnan toimintakatteeksi muodostui -29,2 miljoona euroa, mikä on 0,7 miljoona euroa 
heikompi kuin edellisenä vuonna, mutta toteutui talousarviota paremmin. Toimintakate on –7 532 
euroa kunnan asukasta kohden.  
 
Toimintakuluista on katettu 18,19 prosenttia toimintatuloilla. Tunnusluku on hieman heikompi kuin 
edellisenä vuotena, jolloin se oli 18,29 prosenttia. 
 
Vuosikate on 3,3 miljoona euroa, mikä on 0,9 miljoonaa euroa parempi kuin edellisenä vuotena ja 
2,4 miljoona euroa parempi kuin talousarviossa. Vuosikate on 188,74 prosenttia poistoista. Kunnan 
tulorahoituksen katsotaan olevan riittävän, jos tunnusluvun arvo on 100 %, ja jos poistot vastaavat 
kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tunnusluku on selvästi parempi kuin edellisenä 
vuotena, jolloin se oli 141,05 prosenttia.  
 
Vuosikate on asukasta kohden 839 euroa.  
 
Poistot ovat asukasta kohden 445 euroa  
 
Tilikauden tulos on -529 786,48 euroa. Tulos on 2,98 miljoona euroa parempi kuin edellisenä vuo-
tena, ja 439 207 euroa parempi kuin talousarviossa. Negatiivinen tilikauden tulos johtuu Kiinteistö 
Oy Niemenharjun velkasaneerauksen johdosta kunnalle tulleista alaskirjauksista. 
 
Tilikauden alijäämäksi muodostui -455 095 euroa. Talousarvion mukaisesti tilivuodelta olisi pitänyt 
kertyä alijäämää -968 993 euroa. 
 
Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana voidaan tarkastella rahoituslaskelman ja siitä laskettavien 
tunnuslukujen avulla. 
 
Lainahoitokate ilmaisee kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhen-
nysten maksuun. Lainahoitokate on 2,32. Kun lainanhoitokate on alle 1, joudutaan lainojen hoita-
miseksi ottamaan lisää lainaa. Tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 1,99 
 
Kassan riittävyys vuoden lopussa on ollut 82 päivää, kun se edellisenä vuotena oli 108 päivää. 
 
Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. 
 
Omavaraisuusaste on 44,85 prosenttia. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijää-
män sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Tunnusluku on hei-
kompi kuin edellisenä vuotena, jolloin se oli 45,06 prosenttia.  
 
Rahoitusvarallisuus on asukasta kohti -3 199 euroa. Tunnusluku on heikentynyt edellisestä vuo-
desta, jolloin se oli -3 118 euroa. Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pää-
oman takaisinmaksuun.  
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Suhteellinen velkaantuneisuus on 66,2 prosenttia. Tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta, 
jolloin se oli 69,2 prosenttia. Tunnusluku ilmaisee, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin 
vieraan pääoman takaisinmaksuun.  
 
Lainakanta on vuoden 2021 lopussa 22,2 miljoonaa euroa. Lainaa on asukasta kohti 5 728 euroa. 
Edellisenä vuotena vastaava määrä oli 5 446 euroa. Lainakanta on kasvanut 740 000 euroa.  

 
Tilinpäätöserien jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostuu – 455 094,62 euroa. 
 
Tilikauden 2021 jälkeen Pihtiputaan kunnalla on taseessa ylijäämää 6 421 438,94 euroa. 
 
Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on, että kirjataan poistoeroa 74 691,86, 
jonka jälkeen alijäämäksi muodostuu -455 094,62 joka siirretään yli/alijäämä tilille. 
 
Tilikauden alijäämäksi muodostui -455 095 euroa. Talousarvion mukaisesti tilivuodelta olisi pitänyt 
kertyä alijäämää -968 993 euroa. 
 
Tarkastuslautakunnan kannanotto 

Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä asiana, että tilikauden alijäämää pystyttiin vähentämään 
noin 0,5 miljoonalla eurolla alkuperäiseen vuoden 2021 talousarvioon verrattuna 

 
 
 
 

 

Kuva: Virpi Pihlaja, ravit Pihtiputaalla. 

Pihtipudas tunnetaan monista menestyksistä raviurheilussa.  
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3.3. INVESTOINNIT 

 
Investoinneissa valtuustoa sitovia erillisiä hankkeita ovat investoinnit, joiden kustannusarvio on 
168 187 euroa tai suurempi. Tämä tarkoittaa nimenomaan hankkeen kokonaiskustannuksia sii-
näkin tapauksessa, että hanke ajoittuu usealle vuodelle ja vuosittain määrärahat alittavat han-
kerajan. Rajaa pienemmät määrärahat ovat lautakunnan kohdennettavissa. 
 
Investointien alkuperäinen talousarvio oli 1 437 000 euroa ja lisätalousarvion jälkeen 1 657 000 
euroa. Toteuma oli 1 237 696 euroa eli 419 304 alle suunnitellun (noin 74,7 % alle talousarvion). 
 
Tarkastuslautakunnan kannanotto 

Tarkastuslautakunta kehottaa edelleen lisäämään tarkkuutta investointien suunnittelussa, bud-
jetoinnissa ja toteutuksessa. Esimerkkinä eläinlääkärien toimitilat rakennushanke, johon joudut-
tiin hakemaan lisämäärärahaa 170 000 euroa, joka oli noin 62 prosenttia hankkeen alkuperäi-
sestä 275 000 euron talousarviosta (ylitystä talousarviomuutoksen jälkeen 3,4 %). 
 
Tarkastuslautakunta kehottaa lisää harkintaa tilanteisiin, milloin rakennushankkeet toteutetaan 
omana työnä ja milloin ostopalveluna. 
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3.4. PERUSTURVA 

 
Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille 2020–2022 

 
1. Avohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu. 
- kustannukset laitoshoidosta (mm. lastensuojelu) ja korjaavasta työstä vähenevät paino-

pisteen siirtyessä avopalveluihin, mittarina laitoshoidossa olevien asiakkaiden määrä 
- lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon vähenee 
- palvelua jonottavien kuntalaisten määrä vähenee (asumispalvelut, lääkärien vastaan-

otto, hammashoito), hoitotakuulain mukaiset tavoiteajat toteutuvat 
- sairaanhoitopiirin kitkapäivien laskutus 0 € 

 
2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu – terve ja hyvinvoiva kuntalainen 
- ryhmätapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin osallistuvien määrä kasvaa 
- ennalta ehkäisevän työn ja sen vaikuttavuuden lisääminen sekä sosiaali- että tervey-

denhuollossa 
- kuntalaisten oman ymmärryksen lisääminen, vastuunotto oman terveyden ja hyvin-

voinnin edistämisestä sekä sitouttaminen oman elämänsä hallintaan  
- hyvinvointia tukevat kotikäynnit toteutuvat suunnitellusti  
- kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä terveys- ja hoitosuunnitelmat tehty ja 

ajan tasalla 
- hoivatakuu toteutuu  
- mittarina kansansairauksien esiintyvyystilastot 

 
3. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilökuntaa riittävästi 
- potilaskanteluiden ja – valitusten määrä vähenee 
- henkilöstön itseohjautuvuus, työajan kustannustehokas käyttö, työn tuloksellisuus 
- henkilöstön yhteiskäyttö kuntien välillä mahdollisuuksien mukaan 
- henkilöstömitoitus lain / suositusten edellyttämällä tasolla 
- koulutussuunnitelma ja täydennyskoulutus toteutuvat 
- kehityskeskustelut käyty yksiköissä 
- varhainen puuttuminen työkykyongelmiin, korvaavan työn mallin hyödyntäminen 
- työperäisten sairauspoissaolojen määrä vähenee 

 
Perusturvan isäntäkuntana toimii Viitasaaren kaupunki. Wiitaunionin sisällä käytiin kuntien välillä 
vuoropuhelua perusturvan toiminta- ja johtamisperiaatteista. 
 
Perusturvan toimialan alkuperäinen talousarvio oli 18 370 061 euroa, johon ei haettu tilikauden 
aikana lisämäärärahaa valtuustolta. Toteutuneet kustannukset olivat vuoden 2021 lopussa yh-
teensä 18 385 631 euroa. Menot ylittivät talousarvion 15 570 eurolla eli 0,1 prosentilla.  
 
Tarkastuslautakunnan kannanotto 

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että havaittuihin ongelmiin puututaan ajoissa, ensisijaisesti 
mahdollisuuksien mukaan virkamiestasolla ja ne pyritään ratkaisemaan toimialan sisällä. 
 
Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä asiana, että perusturvan toimialan alkuperäinen talousarvio 
toteutui suunnitellusti. 
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3.5. SIVISTYSTOIMI 

 
Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 – 2022 

 
1. Etsivä nuorisotyö pyrkii yhdessä toisen asteen oppilaitoksen (lukio ja ammatillinen koulu) 

kanssa löytämään uusia työllistämis- ja uudelleenkoulutusväyliä nuorille työttömille 
2. Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto toteutuu ja koulutusta laajennetaan katta-

maan koulutoimen ja varhaiskasvatuksen kaikki toimijat. 
 
Sivistystoimen isäntäkuntana toimii Pihtiputaan kunta. 
 
Sivistystoimen toimialan alkuperäinen talousarvio oli 8 788 051 euroa, johon haettiin muutosta 
7 500 euroa ollen muutoksen jälkeen 8 795 551 euroa ja joka toteutui 727 220 euroa pienempänä 
ollen 8 068 331 euroa (noin 8,3 % alle talousarvion). 
 
Tarkastuslautakunnan kannanotto 

Tarkastuslautakunta toteaa, että sivistystoimen toteutuneet kustannukset alittivat talousarvion 
merkittävästi. Lautakunta kiinnittää huomiota sivistystoimialan talousarvion toistuviin budjettiali-
tuksiin ja kehottaakin toimialaa kiinnittämään enemmän huomiota taloussuunnittelun tarkkuu-
teen jatkossa. 
 
Pihtiputaan koulujen opetuksen laatu on hyvällä tasolla. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että 
lukion monipuolisen opetuksen taso säilyy jatkossakin, mikä omalta osaltaan ylläpitää lukion veto-
voimaa.  
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3.6. TEKNINEN TOIMI 

 
Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020–2022 

 

1. Kuntalaisten hyvinvointia parannetaan 
 Panostamme ensi vuonna toimintaympäristön viihtyisyyteen 

2. Johtamisen ja talouden seurannan parantaminen 
 Esimiehiä koulutetaan johtamiskulttuuriin. 
 Talouden seurantaan panostetaan eri tasoilla   

3. Elinvoimaa ja avoimuutta 
 Tiedotamme monella eri kanavalla tekemisistämme. Avoimuus kuntalaisia ja 

työyhteisöä kohtaan. Tavoitteena on tuoda teknisen toimen toimialaa tutuksi 
kuntalaisille ja lähentää päätöksentekoa lähemmäksi kuntalaisia. 

 Vuoden 2020 aikana tilapalvelun alaisuudessa olevat yrityskiinteistöt siirtyvät 
tytäryhtiön hallittavaksi. Tytäryhtiö hankkii kiinteistöpalveluita tilapalveluilta.  

  
Teknisen toimen isäntäkuntana toimii Viitasaaren kaupunki. 

      
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

      
Teknisen toimen toimialan alkuperäinen talousarvio oli 2 074 794 euroa, joka alitti talousarvioin 
noin 120 320 eurolla. Toteutuneet kokonaismenot olivat 1 954 474 euroa (5,8 % alle talousarvion). 
 
Tarkastuslautakunnan kannanotto 

Taloudelliset tavoitteet toteutuivat olennaisilta osin talousarvion mukaisesti. 
 
Tarkastuslautakunta edellyttää, että teknisen toimialan johtajuutta terävöitetään muun muassa li-
säämällä tarkkuutta tilaaja- tuottaja -mallin valvonnassa ja toteutuksessa. Puutteita on esiintynyt 
tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan katujen kunnossapidon valvonnassa. 
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3.7. YMPÄRISTÖTOIMI 

 
Wiitaunionin ympäristötoimen keskeiset tavoitteet vuosille 2020 – 2022 

 

1. Sähköinen asiointi ja sähköiset työkalut 
- Hyödynnetään sähköisiä työkaluja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti 
- Kannustetaan sähköiseen luvanhakuun ja seurataan sähköisen luvanhaun osuuden 

kehitystä  

2. Lainsäädännön osaamisen vahvistaminen ja ammattitaidon ylläpito 
- Seurataan päätösten pysyvyyttä korkeammissa oikeusasteissa 
- Kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan ja raportoidaan koulutusmääristä 

vuosittain 

3. Viestintä ja tiedottaminen 
- Tiedotetaan asiakkaita paremmin, enemmän ja laadukkaasti 

4. Yhteistyö 
- Tiivistetään yhteistyötä läheisten yhteistoiminta-alueiden kanssa 

5. Henkilöstö 
- Tuetaan henkilöstön jaksamista 

 
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi huolehtii eri viranomaispalvelujen tuottamisesta Kannon-
kosken, Karstulan, Kinnulan, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven ja Viitasaaren alueella. Isäntäkun-
tana toimii Viitasaaren kaupunki. 
 
Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

       
Ympäristötoimen toimialan alkuperäinen talousarvio oli 369 931 euroa, joka toteutui 3 305 euroa 
pienempänä ollen 366 626 euroa (noin 0,9 % alle talousarvion) 
 
Tarkastuslautakunnan kannanotto 

Tarkastuslautakunta toteaa myönteisenä asiana edellisen vuoden tavoin ympäristötoimen viimeai-
kaisen kehityssuunnan.  
 
Uusien eläinlääkärien toimitilojen rakentaminen Pihtiputaalle koetaan myönteisenä asiana ja eläin-
lääkärien toiminta on saanut positiivista palautetta kuntalaisilta yli kuntarajojen. 
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4. HENKILÖSTÖ 

 
Wiitaunionin henkilöstöraporttiin on koottu tiedot palvelusuhteiden määrästä vuodesta 2017 vuo-
teen 2021. Vakituisella palvelusuhteella tarkoitetaan vakinaisia virkoja ja toistaiseksi voimassa ole-
via työsuhteita. Henkilöllä saattaa siis olla useita palvelussuhteita, jos hän on virkavapaalla/ työlo-
malla omasta tehtävästään ja hoitaa sijaisena toista tehtävää. Yhtä tehtävää kohden voi olla use-
ampi palvelussuhde, jos tehtävän vakituinen työntekijä on esimerkiksi äitiyslomalla, opintovapaalla 
tai vuorotteluvapaalla ja tehtävää on palkattu hoitamaan sijainen. Henkilöstön lukumäärällä tarkoi-
tetaan vuoden 2021 viimeisenä päivänä voimassa olevien palvelussuhteiden määrää. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 Muutos 
Hall. Tukip. Maatha 36 35 38 36 37 1 
Perusturva 523 505 511 461 434 -27 
Sivistystoimi 248 253 266 262 264 2 
Tekninen toimi 147 172 163 159 148 -11 
Ympäristötoimi 25 25 25 30 28 -2 
 
 
Sairauspoissaolot 

 
 
Pihtiputaan kunnan koko henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuonna 2021 oli 4246 kalenteripäi-
vää, eli 14,5 pv/hlö/v. Edellisenä vuonna määrä oli 4816 kalenteripäivää, eli 22,3 pv/hlö/v.   
 
Yhden sairauspoissaolopäivän hinta on noin 350 euroa (laskennallinen, Pihtiputaan osalta vuonna 
2021 yht. 1 486 100 euroa). Flunssan ja vatsataudin kaltaisten sairauksien syntyyn työpaikka ei voi 
juurikaan vaikuttaa. Sen sijaan monien muiden oireiden esiintymistä, sairauksien pahenemista ja 
työkyvyn alenemista voidaan usein estää työoloja muokkaamalla. 
 

2018 2019 2020 2021

Viitasaari 16630 12730 13820 12906

Pihtipudas 4114 3500 4816 4246
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Vuodelle 2021 leimallista on ollut ns. normaalien vuosittaisten infektiotautien poissaolo, mutta toi-
saalta pienet oireet, mitkä eivät normaalisti aiheuta työkyvyttömyyttä, ovat nyt koronapandemian 
leviämisen estämiseksi aiheuttaneet poissaoloja.  
 

Tarkastuslautakunnan kannanotto 

Tarkastuslautakunta on edelleen huolissaan sairauspoissaolojen suuresta määrästä, mutta samalla 
toteaa myönteisenä asiana niiden määrän laskusta edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissa-
oloista johtuneet laskennalliset kustannukset vuonna 2021 olivat noin 1,5 miljoonaa euroa. 
 
Sairauspoissaolojen määrä tulee edelleen saada alennettua ja vakiinnutettua kohtuulliselle tasolle. 
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5. KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA OMISTAJA-

OHJAUS 

 
Kunnan yleiset konsernitavoitteet 
 
Konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava kunnan strategian toteuttamista ja tuotava kunnalle lisä-
arvoa toiminnallaan 
 
Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti ja niiden tulee 
strategian mukaisesti tehostaa toimintaansa. 
 
Konserniyhtiöt, osakkuusyhtiöt ja merkittäviä kunnan takauksia saaneet tahot velvoitetaan toimit-
tamaan vuosittain riittävät taloustiedot valtuuston tietoon. 
 
Vuodelle 2021 konserniyhtiöiden tavoitteita on päivitetty. 
 
Pihtiputaan Vuokra-asunnot Oy 

 

Vuokra-asuntokannan kuntotason ylläpitäminen vuotuisin peruskorjaustoimenpitein. 
Tyhjillään olevien vuokra-asuntojen minimointi. Tilojen vaihtoehtoinen käyttö ja / tai myynti.  
 
Tavoite saavutettiin osittain. Peruskorjaukset on hoidettu suunnitelmien mukaisesti.  
Elämäjärvellä tehtiin käyttövesiputkiston remontti. Vuoden 2022 puolella on käynnistynyt Haka-ta-
loissa laajempi remontti, joka kattaa käyttövesiputkiston ja sähkötyöt. 
 
Tuulivoimatyöntekijöiden asuttaminen nosti kiinteistöjen käyttöastetta vuonna 2021. Keväällä 2022 
asuntoja on vapaana noin 20 kappaletta. 
 

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy 
 

Lämmön ja veden tarjoaminen kuluttajille kilpailukykyiseen hintaan. 
 
Veden hinta on edullista, eikä hintaa nostettu vuonna 2021. Veden hinnalle on jonkin verran nou-
supainetta. Kaukolämmön toimitussopimus kilpailutettiin vuonna 2019 ja sopimus astui voimaan 
vuonna 2021. Uusi sopimus nosti merkittävästi lämmön sisäänostohintaa, minkä seurauksena ku-
luttajahintoja korotettiin. Yhtiön historian aikana vuosi 2021 oli ensimmäistä kertaa tappiollinen, 
mutta yhtiön tase on vahva ja kunnan kanssa sovitut osingot voidaan tilittää.  
 
Kiinteistö Oy Putaanportti 
 

Liiketilojen täyttöasteen nosto 100 prosenttiin. Kunnan osoittaman subvention vuosittainen pienen-
täminen.  
 
Liiketilojen käyttöaste oli lähes 100 %. Kiinteistön rakentamiseen otettua lainanlyhennysohjelmaa 
on jäljellä noin neljä vuotta. Tämän jälkeen kiinteistöyhtiön talous näyttäisi olevan jokseenkin tasa-
painossa.  
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Kiinteistö Oy Niemenharju 
 

Pitää huolta alueen kiinteistökannasta ja toimia kannattavasti.  
 
Kiinteistö Oy Niemenharjussa on toteutettu vuoden 2021 aikana velkasaneeraus. Saneeraustoimen-
piteiden myötä yhtiön velkakanta pieneni noin 2 miljoonaa euroa. Koronatilanteesta johtuen vuok-
ralaisen taloustilanne ei ole vahva. Yhtiön taloutta on seurattava edelleen tarkasti.  
 
 
Tarkastuslautakunnan kannanotto 

Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan konserniyhtiöille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet 
olennaisilta osin lukuun ottamatta Kiinteistö Oy Niemenharjun taloudellisia vaikeuksia, jotka ovat 
osaltaan ratkaistu saneerausmenettelyin. 
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6. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KUNNANVALTUUSTOLLE 

 
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2021 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja 
esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, johtopäätök-
sistä ja suosituksista (tarkastuslautakunnan kannanotto) kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne 
voidaan käsitellä vuoden 2022 lokakuun valtuuston kokouksessa. 
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7. ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

 

Pihtiputaalla 24. päivänä toukokuuta 2022 

 
 
 
 
 
Pentti Räisänen   Tuomo Soisalo   
puheenjohtaja   varapuheenjohtaja   

 

 

 

Erkki Kananen   Irmeli Kuronen   
jäsen    jäsen    

 

 

 

Marko Kahilainen   Virpi Pulkkinen 
varajäsen    jäsen 




