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JOHDANTO
Tarkasteluvuoden 2017 kunnanhallintoon ja kaikkeen muuhunkin toimintaan vaikutti kuntavaalien muuttunut ajankohta. Kuntavaalien uudeksi ajankohdaksi oli päätetty kevättalvi. Tällöin edellis syksyksi muuten osuneet vaalit olivat 9.4.2017.
Muutoksen yhtenä tarkoituksena on saada uudet valtuutetut ja muutkin luottamushenkilöt heti
vaikuttamaan seuraavan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman valmisteluun.
Vaaleissa äänestysaktiivisuus on edelleen hienoisessa laskussa, ollen 56,5%. 2012 se oli
58,5%. Koko suomessa äänestysprosentti oli 58,9% vuonna 2017.

Uuden kuntalain muutokset, joista osa astui voimaan juuri 1.6.2017, uusi hallintosääntö ja
uusi valtuustokausi aiheutti luottamushenkilöiden koulutustarvetta. Kunta järjestikin luottamushenkilöille lukuisia koulutustilaisuuksia, joihin osallistui myös kunnan työntekijöitä. Kouluttajina oli alan asiantuntijoita ja kunnan henkilöstöä.

Edellinen tarkastuslautakunta lausui vuoden 2016 arviointikertomuksen yhteenvedossa muunmuuassa, että kunnat ovat astumassa tuntemattomalle tielle. Haasteet ovatkin hyvin mittavia.
Monia asioita onkin pitänyt miettiä ja toteuttaa uusista lähtökohdista. Luottamushenkilöt ja
työntekijät ovat paneutuneet tehtäviinsä tarmokkaasti, vastuunsa tuntien. Toivottavasti
olemme pysyneet oikealla tiellä.
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Tarkastuslautakunta ja sen toiminta

Kunnanvaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan talouden
tarkastuksen ja arvioinnin järjestäminen ja kuntakonsernin tarkastusten yhteen
sovittaminen. Sen tulee 121§ mukaan arvioida kunnanvaltuuston asettamien
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä kiinnittää huomiota
toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista
tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa
on
kattamatonta
alijäämää.
Tarkastuslautakunta
valvoo
sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden toteutumista ja on velvollinen saattamaan
sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä, joista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan jäseninä ja heidän
henkilökohtaisina varajäseninään ovat kertomusvuonna 2017 toimineet (1.6.2017
alkaen):
Jäsen:

Varajäsen:

Kyösti Ikonen, puheenjohtaja, esittelijä

Merja Kukkonen

Risto Ikonen, varapuheenjohtaja

Taisto Hassinen

Eija Hiltunen

Kirsi von Gross

Silja Jeskanen

Toivo Määttänen

Sirpa Möller

Pekka Kymäläinen

Ville Rask

Kalevi Mielonen

Taisto Vanhanen

Kaija Ikonen

Sihteerinä on toiminut Minna Kontturi ja tarkastuslautakunta valitsi sihteeriksi
01.01.2018 alkaen Emma Nikkosen (KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy).
Lautakunnan valitsemassa työjaostossa ovat toimineet Kyösti Ikonen, Risto Ikonen,
Silja Jeskanen ja Ville Rask.
vaalivuodesta johtuen uusi tarkastuslautakunta aloitti toimintansa kesken vuoden
18.09.2017
Tarkastuslautakunnan jäsenten ilmoittamat esteellisyydet on otettu huomioon
tarkastuslautakunnan työskentelyssä
Taisto Vanhanen
Pogostan vuokratalot hallituksen Jäsen
Risto Ikonen
Kuntaympäristölautakunta Jäsen
Eija Hiltunen
Kuntaympäristölautakunta (varajäsen)
Arvioinnin perustana ovat olleet kunnanvaltuuston talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä kunnanhallituksen 26.3.2018 § 37 hyväksymä vuoden 2017 tilinpäätös ja henkilöstöraportti
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sekä hallintosääntö. Vuoden 2017 toiminnan arviointia varten lautakunta on
seurannut systemaattisesti lautakuntien ja kunnanhallituksen toimintaa saamiensa
tietojen puitteissa.
Tarkastuslautakunta on kokoontunut kertomusvuoden 2017 aikana 5 kertaa ja
työjaosto 0 kertaa. Tarkastuslautakunta on osallistunut tarkastuslautakunnalle
suunnattuihin koulutuksiin. Joensuussa järjestettyyn koulutukseen 14.09.2017
osallistui Risto Ikonen, Taisto Vanhanen ja Eija Hiltunen.
Tarkastuslautakunta on vahvistanut toimintaansa varten tarkastussuunnitelman
vuosille 2017-2021. Kullekin vuodelle on määritelty tarkastuksen painopistealueet.

Arviointivuonna 2017 lautakunta on kuullut:
17.11.2017 Liisa Sorjonen (Tarkastuslautakunnan entinen puheenjohtaja)
28.11.2017 Kansalaisopiston rehtori Saara Immonen kertoi kansalaisopiston
toiminnasta ja nykytilasta.
Vuoden 2017 katselmukset:
Ei erillisiä katselmuksia.
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Tilintarkastus

Ilomantsin kunnan tilintarkastajaksi kaudeksi 2017 - 2018 on valittu
tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy. Sopimus sisältää 2
optiovuotta. Ilomantsin kunnan vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHT,
KHT Kati Nikunen kokouksiin. Tilintarkastaja on esittänyt tilintarkastussuunnitelman
tarkastuslautakunnalle 11.01.2018.
Tilintarkastaja on selostanut tarkastustyönsä etenemistä lautakunnan kokouksissa,
saattanut esille tulleita asioita tarvittaessa suoraan ao. viranhaltijoiden tietoon sekä
toimittanut tarkastuslautakunnalle muistiot tarkastustyöstä.
Tilintarkastaja on antanut kuntalain 125 §:n mukaisen tilintarkastuskertomuksen
7.5.2018.
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Vuoden 2016 arviointikertomuksen aiheuttamat toimenpiteet

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2016 arviointikertomuksen 15.5.2017 § 36.
Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 22.5.2017 § 18 vuoden 2016
arviointikertomuksen. Kunnanhallitus päätti 5.6.2017 § 120 ryhtyä toimenpiteisiin
valtuuston päätöksen mukaisesti.
Hallintokunnat käsittelivät arviointikertomukset seuraavasti:
 Hyvinvointilautakunta 23.8.2017 § 6
 Tekninen ja ympäristölautakunta 26.9.2017 § 27
 Kunnanhallitus 6.11.2017 § 210
Kunnanhallitus käsitteli palautteet 6.11.2017 §210 ja kunnanvaltuusto 13.11.2017
§55. Tarkastuslautakunta sai toimenpiteet tiedoksi 29.11.2017 §59
5

Tarkastuslautakunnan huomioita vuoden 2016 arviointikertomuksen
palautteista:
Sivistyslautakunta
Toiminnalle ja taloudelle pyritään asettamaan entistä selkeämmät ja mittavammat tavoitteet.
Tekninen ja ympäristölautakunta
Tekninen ja ympäristölautakunta ei ota lähemmin kantaa arviointikertomuksen arvioon rakennusvalvonnan puutteita mm. päiväkoti Vunukan kohdalla.
Sisäilmatyöryhmän toimimattomuus ja sen rooli tulevissa rakennusvalvontaprosesseissa ei
tule ilmi vastauksesta. Kiinteistöjen sisäilmaongelmien johtuminen pääsääntöisesti kohteen
rakennusmateriaaleista ja sen aikaisesta rakennustavasta ei kerro kaikkea ongelmasta. Alkuperäisten suunnitelmien tasoon tulee kiinnittää enemmän huomiota.
Kunnanhallitus
Kuntalain mukaan kunnanhallitus on tarkastuslautakunnan arvioinnin pääasiallinen kohde.
Tarkastuslautakunta toimii itsenäisesti ja noudattaa tarkastuslautakunnalle annettuja kuntalain
mukaisia ohjeita.
Kunnanhallitus omana lausuntonaan ottaa kantaa tarkastuslautakunnan työskentelyyn, näin
ohjeistaen tarkastuslautakuntaa työssään.
Arviointikertomus on valtuustolle osoitettu asiakirja valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Arviointikertomus on myös kuntalaispalautteen väylä kuntalaisilta valtuutetuille.
Asiat pelkästään tilastoina esitettyinä eivät kerro kaikkea taustoista.
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4.1

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2017
Talousarvio ja -suunnitelma

Kuntalain 110 §:ssä todetaan mm. että valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon
kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman
ensimmäinen vuosi.
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja
edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden
tavoitteet.
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvioon otetaan
tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä
osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on
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käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan
toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 28.11.2017 § 30 talousarvion vuodelle 2017 ja
taloussuunnitelman vuosille 2018-2019.
Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota tulevien muutosten huomioimiseen
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toimintoja on siirtynyt muille toimijoille.
Väestömäärä pienenee, lasten ja nuorten osuus on aleneva. Työikäisen väestön
työttömien osuus on maakuntamme korkeimpia. Rakennuskanta vaatii huolellisen
tarkastelun, mitkä ovat rakennuskannan kannalta järkeviä toimenpiteitä.
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä.
Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston
käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen
tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta,
rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava
liitetiedoissa.
Ilomantsin kunnan vuoden 2017 tilinpäätös valmistui kuntalain 113 § mukaan
maaliskuun loppuun mennessä 26.3.2018 § 35.

4.2

Toiminnan tavoitteet ja niiden toteutuminen

Valtuusto on talousarviossa hyväksynyt toimielimille toiminnan painopistealueet ja
kehittämiskohteet sekä tavoitteet. Kunnanhallituksen 26.3.2018 § 35 hyväksymässä
tilinpäätöksessä on kerrottu painopistealueiden ja kehittämiskohteiden sekä
tavoitteiden toteutumisesta.
Kunnanhallituksen toimintakate ylittyi 0,9 miljoonaa euroa. Ylityksen aiheutti Siun
soten vuokralaskutus. Hyvinvointilautakunnan toimintakate puolestaan alittui 0,8
miljoonaa euroa, johtuen yläkoulun kaksisarjaisuuteen siirtymisestä, seudullisen
tuntikehyksen käyttöönotosta syyslukukauden alusta, pienemmistä palveluiden
ostoista ja säästöistä sijaismäärärahoissa. Määrärahamuutoksia käsiteltiin
talousarviovuoden aikana nettovaikutuksiltaan vain 108 000 euroa.
Kunnan yhteisiä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita oli asetettu 32, joista jäi
toteutumatta 3 (sivut 40-41). Yritysneuvonnan määrä ei tavoittanut yli 90 yritystä,
Tyhjiä asuntoja oli enemmän kuin 8 % asuntojen määrästä.
Työllisyystilanne jatkuu edelleen kunnassa vaikeana ja kunnan työllistämis tavoite jäi
näin saavuttamatta.
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Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.
Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin
johtamista. Kunnanhallitus vastaa kokonaisvaltaisesti sisäisenvalvonnan ja
riskienhallinnan perusteista. Valvonnan järjestämisessä tulee kiinnittää huomiota
siihen, että toimintatapojen tulee olla järjestelmällisiä ja dokumentoituja.
Kunnanvaltuuston tulee tehdä linjaukset, tavoitteet ja osa-alueet, sekä niiden
toimeenpano, seuranta ja arviointimenettelyt sekä määritellä riskitasot.
Jatkossa tulee kiinnittää huomiota uudistetun yleisohjeen mukaisten asioiden
tarkempaan ohjeistukseen.

4.3

Kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kuntakonsernin muodostavat kunta ja sen määräysvallassa olevat yhtiöt, säätiöt tms.
yhteisöt. Lisäksi konsernitilinpäätökseen on yhdisteltävä ne kuntayhtymät, joissa
kunta on jäsenenä. Konsernijohdosta vastaa kunnanhallitus, ja sen valitsema
konsernijaosto.
Konsernijohtoon kuuluvat: Kunnanhallitus, kunnanhallituksen konsernijaosto, sekä
kunnanjohtaja. Tarvittaessa myös muut kunnan johtoryhmän jäsenet, jotka esittelevät
konsernijohdolle tytäryhtiöitä koskevia asioita. Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan
jako:
Kunnanhallitus mm. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja
konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta valtuustolle. Vastaa myös omistajaohjauksen toteutumisesta ja organisoi konsernivalvonnan, määrää konsernijohtoon
kuuluvien viranhaltijoiden, tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisö kohtaisen työnjaon.
Konsernijaosto: Kunnanhallitus kokouksessaan 14.08.2017 §140 (hallintosääntö
§8) nimesi jaostoon neljä varsinaista jäsentä. (uusi toimielin, joka korvaa aiemman
konsernijohtoryhmän, konsernijaoksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajat)
Jaosto mm. arvioi ja seuraa yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen
aseman kehitystä, sekä tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä
kunnanhallitukselle.
Antaa ennakkoarvion kunnan konserniohjeen edellyttämistä asioista.
Kunnanjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella konsernin
ohjauksella myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintaan ja
toimintaan.
Konserniohje on omistajaohjauksen keskeinen väline. Ilomantsin kunnassa ei ole
ajantasaista kunnanvaltuuston hyväksymää konserniohjetta. Kunnalla on yleinen
kuntakonserniin kuuluville yhteisöille annettu ohjeistus, jossa on pääasiassa
ohjeistettu tilinpäätökseen liittyviä asioita ja aikatauluja. Kunnassa ollaan
päivittämässä konserniohjausta, jossa kuntalain §47 vaatimukset konserniohjeen
sisällön suhteen korjautunevat. Tehostetun ja selkeämmän työnjaon myötä
konsernijohdon toiminta tehostuu. Myös tiedon välityksessä tapahtuneet tiedonkulun
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katkot ovat helpommin vältettävissä. päätösprosessiin osallistuu aiempaa suurempi
päättäjäjoukko.
Kunnan välittömässä määräysvallassa olevat yhteisöt
Kuntakonsernin tytäryhtiöiden tavoitteeksi oli asetettu niiden tuloksellinen ja
kilpailukykyinen johtaminen sekä kunnossa oleva riskienhallinta. Tytäryhtiöiden tuli
raportoida kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa sekä toimittaa kuntaan
talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosittain ennen sen lopullista hyväksymistä.
1. Asunto-osakeyhtiö Ilomantsin Leppärinne (omistusosuus 70,5%). Tilikauden
tulos positiivinen (2,00 €).
Tyhjillään olevat asunnot - saamatta jääneet vuokrat - jäävät kunnan tappioksi.
2. Asunto-osakeyhtiö Naarvantalo (omistusosuus 54,72%). Tilikauden tulos ei
ollut tavoitteen mukaisesti positiivinen (2 972,24 €).
Tyhjillään olevat asunnot - saamatta jääneet vuokrat - jäävät kunnan tappioksi.
3. Ilomantsin Lämpö Oy (omistusosuus 94,17%)
Ei harjoittanut liiketoimintaa. Vuokrasopimus Vapo Oy:lle vuoden 2024
loppuun. Pidettävä lämpöverkostot ja voimalaitokset toimintakuntoisina.
Tulossa ympäristöehtojen mukaisia kunnostustöitä tulevalla kaksivuotis
kaudella. Tilikauden tulos positiivinen (11 857,80 €).
4. Ilonet Oy (omistusosuus 100%)
Valokuituverkko valmistui 2016. Kaapeliverkon kokonaispituus on 1000 km,
josta tukikelpoista verkkoa 550 km. Aktiivisten liittymäsopimusten määrä on
vakiintunut 1220 kappaleen paikkeille. Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä
on 2,24 miljoonaa euroa. Kuntalaisille ja elinkeinotoiminnalle valokuituverkko
luo mahdollisuuksia. Tilikauden tulos on positiivinen (37 007,82 €).
5. Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalo (omistusosuus 71,32%)
Kunnossapitosuunnitelman mukaisia korjauksia tulossa. Tulos lievästi
tappiollinen (-2,57 €).
6. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot Oy (omistusosuus 100%)
Tilikauden tulos oli tavoitteen mukaisesti positiivinen (379,43 €). Asuntojen
käyttöaste oli edelleen heikko ja haasteena on asuntojen ylikapasiteettiongelma, jonka ratkaiseminen yhteistyössä omistajan kanssa on ensisijaisen
tärkeää. Tyhjien asuntojen määrä oli vuoden lopussa 34 kpl eli 19 %.
Vuokratalot ovat vanhoja ja kunnossapitotoimia tarvitaan.
7. Kiinteistö Oy Taistelijan Talo (omistusosuus 77,83%)
Kohde on erinomainen sotahistorian esille tuoja. Taistelijan Talo on vuokrattu
kesäajaksi Hattumaan Elämys Oy:lle. Talvikuukausina käyttö on vähäistä.
Tarkastuslautakunta suosittaa edelleen pohdintaa Taistelijan Talon toimintojen
järjestämisestä pitkäjänteisemmin ja markkinoinnin tehostamista. Talviaikaisia
tapahtumia yritetään kehittää ja tämä onkin oikea suunta. Tilikauden tulos ei
ollut tavoitteen mukaisesti positiivinen (-7 979,13 €).
8. Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus (omistusosuus 90,4%)
Tilikauden tulos ei ollut tavoitteen mukaisesti positiivinen (-1 472,68 €). Yhtiön
taloudellinen tilanne on vakaa.
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Kuntayhtymät
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä (omistusosuus 3,5%)
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja sairaanhoitopalvelujen kuntayhtymä (omistusosuus
3,39%)
Pohjois-Karjalan Liitto (omistusosuus 4,29%)
Pohjois-Karjalan kuntoutussäätiö ja Ilomantsin Museosäätiö eivät merkittävyydestään
huolimatta kuulu kuntakonserniin, koska ne eivät ole kunnan määräysvallassa.
4.4

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallituksen tärkeänä tehtäväalueena on kehittämis- ja siihen liittyvä hanketoiminta.
Kunnanhallituksen tulosalueet ovat yritys- ja elinkeinotoimi, talous ja laskentapalvelut, henkilöstöasiat ja työllistäminen, luottamushenkilöhallinto, ruokapalvelu, tietotekniikka ja maaseutu palvelut. Kaavoitus ja metsäasiat.
Kunnanhallituksen painopistealueet vuodelle 2017 olivat, Elinkeinotyö ja sen kehittäminen.
Siun sote kuntayhtymään siirtymisen seuraaminen ja neuvottelukunnan tehtävät, työhyvinvointi ja sen muutostilanteisiin valmistautuminen, työnvaativuuden arvioinnin
seuranta muuttuneessa organisaatiossa. Kunnanhallitus asetti vuodelle 2017 14 tavoitetta joista toteutui 11 ja 3 jäi toteutumatta.
Kaikki hallintokunnat ja konserniyhteisöt tekevät omalta osaltaan työtä kunnan menestyksen eteen. Elinvoimaohjelmassa annettiin jokaiselle hallintokunnalle ja konserniyhtiölle tehtäväksi hakea elinvoimaa lisääviä tekijöitä, tavoitteessa onnistuttiin osittain.
Kunnanhallitus on kunnan elinvoiman kannalta kuitenkin tärkein tekijä roolinsa ja voimavarojensa vuoksi. Elinvoima- ja konsernijaosto ovat työrukkasena ratkaisevassa
osassa kehitys ja päätöksenteko roolissa.
Kunta tekee elinkeinotyötä yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. Tärkeimpinä on
JOSEK Oy, paikkakunnan yrittäjät, yrittäjäjärjestö sekä muut sidosryhmät mm.
Vaara-Karjalan Leader. Matkailun markkinoinnin uudelleenjärjestäminen on työn alla.
Kunnan vaikea työllisyystilanne edellyttää jatkuvaa työtä yritystoiminnan vahvistamiseksi, niin uusien yritysten hankkimiseksi kuin entisten turvaamiseksi.
Kunta osallistuu hallinnoimalla erilaisia hankkeita ja tapahtumia.
Kunnassa on toiminnassa internet pohjainen palvelujen kehittämishanke.
Hanke päättyi elokuussa. Siihen osallistui kotihoito, kehitysvammaisten toimintakeskus, myös etäkuntoutusta ja virtuaaliyhteyttä lääkärikonsultaatiossa on kokeiltu.
Hankkeen toimenpiteet ovat hälventäneet laitteisiin ja virtuaaliyhteyksiin liittyviä ennakkoluuloja.
Digitaalisten palveluiden käyttö vaatii onnistuakseen kaikilta osapuolilta myönteistä
suhtautumista uusiin toimintatapoihin. Erityisesti vanhemman väestön kohdalla uusien toimintatapojen käyttövalmius vaatii aikaa ja ”tukitoimintaa”.
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Toimistosihteerit siirtyivät hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen alaisuuteen.
Kaikilta osin järjestely ei ole tarkastuslautakunnan mukaan onnistunut, koska päätösvalta keskittyy kunnassa liiaksi kunnanhallitukseen.

4.5

Hyvinvointilautakunta
Ilomantsin kunnassa sivistyslautakunta muuttui kesällä 2017 Hyvinvointilautakunnaksi.
vastuualueina varhaiskasvatus, perus- ja lukio opetus, hallinto, kirjasto- ja kulttuuritoimi, liikunta ja nuorisotoimi sekä kansalaisopisto.
Perusturvatoimen palveluiden siirryttyä Siun sote- kuntayhtymälle, sivistystoimelle on
kuulunut hyvinvoinnin terveyden edistäminen.
Tavoitteena laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut, perus- ja lukio opetus ja mahdollisuus
elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä järjestää aktiivista elämää edistäviä palveluja.
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota paivähoitopaikkaa sitä tarvitseville, samalla
tarjota laadukasta perushoitoa lapsen ikä ja kehitystasoa vastaavaa toimintaa. Tavoitteissa on onnistuttu, mutta odotetaan toiveikkaina pääsyä vakinaisiin tiloihin.
Perus- ja lukio-opetuksessa on koko ajan sopeuduttava pienentyviin oppilasmääriin.
Perusopetuksen ja lukion toiminnan tehokkuutta on parannettu käyttämällä tehokkaammin yhteisiä voimavaroja.
Ilomantsin lukion markkinointia on tehty Ilomantsin ulkopuolelle ja työelämään tutustumista on tehty yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.
Tavoitteissa on pääosin onnistuttu, mutta perus- ja lukio-opetusten kustannustaso opiskelijaa kohden on vertailukuntia korkeampi.
Pää syynä pitkät kuljetusmatkat ja pienet oppilasmäärät.

4.6

Kuntaympäristölautakunta
Kuntaympäristölautakunnan tulosalueet ovat hallinto, maankäyttö ja suunnittelu, toimitilat ja kuntatekniikka.
Kuntaympäristölautakunta asetti vuodelle 2017 17 tavoitetta, joista toteutui 14 ja toteutumatta jäi 3.
Tyhjien asuntojen määrä on edelleen ongelma, tavoite oli 6% ja jäätiin 10% tienoille.
Henkilöstön huomioon ottaminen johtamisen ja palkitsemisen osalta ei toteutunut tavoitteiden mukaisesti.
Kiinteistöjen kunnon seurantaa ja tutkimusta on jatkettu. Rakennusten kunto-ongelmien
aiheuttajina on rakennusten ikä ja rakentamisen eri vaiheissa tapahtuneet virheet ja myös
puutteellinen rakennusaikainen valvonta. Korjauksia on meneillään eri vaiheissa. Ongelmien vakavuus ja laajuus on tunnustettu ja kokemuksista on otettu oppiakin vaikkakin
”kantapään kautta”
Halvinta ja tehokkainta on torjua mahdolliset ongelmat jo suunnitteluvaiheessa. Suunni-
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telmien sisältöön on syytä käyttää parasta asiantuntemusta, mutta myös paikallistuntemusta. Hiljaisen tiedon siirtäminen työntekijä polvelta seuraavalle.
Ympäristönsuojelun luvituksen, valvonnan ja ohjeistuksen voimavaroihin tulisi kiinnittää
huomiota, varsinkin kun alan työtehtäviä kaavaillaan siirtyvän lisääntyvästi kuntien hoidettavaksi.
Saadun kuntalaispalautteen perusteella myös kirkonkylän asemakaava alueella tulisi kiinnittää huomiota vieraskasvien torjuntaan ennen kuin tilanne pahasti hankaloituu.
Ongelma on kuitenkin paljon suurempi kirkonkylän ulkopuolella, haja-asutusalueella.
Jättiputki ja palsami ovat hankalia ja varsinkin teiden varsilla lupiini kasvustot rehottavat.
Vieraseläimistä Lehtokotilo on leviämässä.
Lumisina talvina teitten ja varsinkin risteys alueiden liikenneturvallisuuteen tulee kiinnittää enemmän huomiota.
Kuntaympäristölautakunnan työilmapiiri on kohentunut saadun palautteen mukaan.

4.7

Investointitavoitteet ja niiden toteutuminen
Investointimenot toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisena.
Investointimenojen yhteismäärä oli 2,3 miljoonaa euroa. Talousarvio ei sisällä
merkittäviä yksittäisiä poikkeamia investointihankkeiden osalta verrattuna
muutettuun talousarvioon. Investoinnin toteutuivat 1,6 miljoonaa euroa
alkuperäistä talousarviota pienempinä.
Tarkastuslautakunta toteaa tavoitteiden toteutumisesta seuraavaa:
 Laajakaistaverkon rakentamisen rahoittamiseen käytettiin 1,0 miljoona euroa
vuonna 2017. Hankkeen kustannusarvio 4,5 miljoonaa euroa toteutui
kokonaisuutenaan.
5. Henkilöstö
Vuoden 2017 henkilöstöraportti on varsin kattava ja selkeä esittely henkilöstön
määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstömenoista.
Kunnan henkilöstön keski-ikä kohoaa koko ajan. Työterveyshuollon merkitys
ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa korostuu entisestään.
Työterveyspalvelut ovat siirtyneet siun soten hoidettavaksi.
Yhteistyö terveyshuollon kanssa on jatkunut muutoksista huolimatta
saumattomasti.
Sairauspoissaolo tavoite alle 10pv toteutui.
Vuoden 2017 lopulla henkilöstölle tehdyn sähköisen kyselyn osiot.
Esimies ja johtaminen: korkeimman arvon 4,31 sai kehityskeskustelujen sujuvuus,
muilla alueilla hiukan kehityssuunta alenevaa. Huonoin arvo oli kohdassa: Saan
esimieheltä rakentavaa, korjaavaa palautetta. 3,27.
Työ ja osaaminen: Omatyö on selkeää ja osaaminen vastaa vaatimustasoa,
kokonaisarvio 3,91, hiukan edeltää kyselyä huonompi.
Työympäristö ja työkyky: Hienoista laskua edelliseen mittaukseen, kokonaisarvio
3,61. Työympäristön tilaa kuvaavien kysymysten keskiarvo 3,62 vastaajien
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mielestä varsinkin työpaikalla käyttäytyminen on hyvällä tasolla ja nousua
edellisestä kyselystä.
Kaikkiin avoimiin työpaikkoihin oli runsaasti päteviä hakijoita.
Raportti on työhyvinvoinnin osalta varsin tilastollinen keskiarvo kokonaisesitys.
Vastausprosentitkin saisivat olla korkeammat.
Eri toimipisteiden mahdolliset ongelma- ja kipupisteet liudentuvat kokonaisuuden
alle ja tarvittavien toimenpiteiden tekeminen vaikeutuu.
Kokonaisuutena työhyvinvoinnin osioissa hienoista laskua edelliseen mittaukseen
verraten.
Työntekijöiltä saadut palautteet tukevat ylläolevaa näkemystä.
6. Kunnan taloudellisen aseman kehittyminen
Talousarvio ja –suunnitelma.
Vuodelle 2017 kunnan hyväksymä talousarvio ja –suunnitelma on luonut tavoitteet
ja puitteet kunnan toiminnalle.
Talousarvio on tehty ohjeita noudattaen, seuraavaksi kalenterivuodeksi ja taloussuunnitelma seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, ottaen huomioon kunnassa hyväksytyt talouden ja toiminnan tavoitteet.
Vuoden 2017 talousarvio oli alijäämäinen, mutta se tasoittuisi suunnitelmakauden
aikana. Verotulojen osalta myönteistä on ollut yritysten maksaman yhteisöveron
kuntaosuuden kasvaminen. Se osoittaa menestyvän yritystoiminnan merkityksen
kunnassa.
Kunta joutuu sopeutumaan muuttuvissa olosuhteissa. Asukasluku vähenee, toimintoja siirtyy muille toimijoille, väki ikääntyy ja niin edelleen.
Kunnassa on pyritty kehittämään uusia toimintatapoja. Palvelun tuottamisen vaihtoehtoihin on tullut lisäyksenä digitaalisessa muodossa toteutettavat palvelut.
Onnistuakseen se edellyttää kaikilta osapuolilta myönteistä asennetta uusiin toimintatapoihin.
Ilomantsin kunta asetti 37 toiminnallista ja taloudellista tavoitetta vuodelle 2017,
joista toteutui 28 ja toteutumatta jäi 9 tavoitetta tai ne eivät olleet mitattavissa.

Kunnan taloudellisen aseman kehittyminen
Kunnan tilikauden 2017 ylijäämä oli 359.380 euroa (847.562 euroa vuonna 2016).
Tilinpäätös oli siten alkuperäistä talousarviota parempi. Kunnan viime vuosien
tilinpäätös on ollut ylijäämäinen ja kertynyt ylijäämä on yhteensä 6,2 milj. euroa.
Asukasta kohden kertynyttä ylijäämää on 1.208 euroa. Kunnan omavaraisuusaste
on 64,1 %. Alla olevassa kuvassa on esitetty tietoja kuntien yli/alijäämästä
asukasta kohden. Lähde: Tilastokeskus.
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Kertynyt yli-/alijäämä, €/as.
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Kunnan toimintakate eli nettomenot laski edelliseen vuoteen nähden 4,3 %. Menojen
kehitykseen vaikutti Siun soten perustaminen sekä kilpailukykysopimuksen myötä
saavutetut säästöt. Hallintokunnat pysyivät hyvin talousarviossa lukuun ottamatta
kaupunginhallitusta, jonka ylitys toimintamenoissa oli 0,5 miljoonaa euroa ja
toimintakatteessa 0,9 miljoonaa euroa.
Seuraavasta kuvasta käy selville kunnan lainakannan kehitys viime vuosina. Kunnalla
on lainaa asukasta kohti vähemmän kuin muilla kunnilla keskimäärin. Kuluneen
vuoden lainamäärän kasvun myötä ollaan kuitenkin lähestymässä muiden kuntien
lainamäärää.
Lainakanta 31.12., €/as.
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Kunnan lainamäärän kasvuun tulee jatkossa kiinnittää huomiota. Esimerkiksi yhden
prosentin kasvu lainojen korossa merkitsee lainanhoitokulujen kasvua 100.000 eurolla.
Konsernitilinpäätöksen lukujen kehitys mukailee kunnan tilinpäätöstietojen suuntaa,
koska kunnan luvuilla on olennainen painoarvo konsernissa. Tytäryhtiöiden lainakanta
nostaa olennaisesti koko konsernin lainakantaa. Konsernin lainamäärä asukasta
kohden v. 2017 oli 4.165 euroa/as (v. 2016 4.428 euroa/as).
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Konsernin lainakanta 31.12., €/as.
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Kunnan vuosikatteen tulisi olla vähintään 100 % poistoista. Ilomantsissa näin on ollut
viime vuosina. Tunnusluku kuitenkin laski selvästi edellisestä vuodesta ja oli alle 500110000 asukkaiden sekä Pohjois-Karjalan maakunnan kuntien tilinpäätösarvioihin
perustuvan keskiarvon.
Vuosikate %:a poistoista
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Kuluneen vuoden vuosikateprosentti oli 102. Viime vuosien korkein on ollut vuonna
2006, jolloin se oli 185.

Ilomantsin kunnan talouden tunnusluvut 2010-2017
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Toimintatuotot/ -kulut %

18

17

18

18,6

17,4

16,7

16,7

13,4

Vuosikate/poistot %

132

117

78

105

124

99

142

102

Vuosikate, e/asukas

339

262

174

285

440

327

514

527

Tuloslaskelma

15

Verotulot yhteensä (1 000 e)

15.956

16.474

16.516

16.854

18.802

18.490

17.867

18.359

Valtionosuudet (1 000 e)

20.361

21.180

21.293

21.892

22.327

21.930

22.543

21.915

66

63

63

65

63

63,4

61,2

64.1

Lainakanta (1 000 e)

7.100

9.458

8.106

6.839

8.682

7999

10650

11641

Lainat, e/asukas

1.207

1.621

1.424

1.216

1.577

1499

2034

2267

Investointien tulorahoitus, %

65

57

33

73

99

37

106

118

Kassan riittävyys, pv

23

22

22

18

28

12

26

21

52

48

48

46

46

43

42

45

Lainakanta (1 000 e)

15.127

16.882

15.323

17.015

18.596

20.571

23.187

21.383

Lainat, e/asukas

2.570

2.893

2.692

3.027

3.379

3.854

4.428

4165

43,6

56,4

74,2

40,5

95,1

47,6

38

33

41

31

42

37

5.693

5.622

5.504

5.337

5.236

5.134

Tase
Omavaraisuusaste

Rahoituslaskelma

Konsernitase
Omavaraisuusaste, %

Konsernin rahoituslaskelma
Investointien tulorahoitus, %
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä 31.12.

5.885

5.835

7.

Vaikuttaja elimet.
Veteraaniasiain neuvottelukunta, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto ja siun
sote neuvottelukunta.

Kaikki nämä elimet ovat toiminnassa, mutta näiden tiedottaminen on puutteellista.
Veteraaniasian neuvottelukunta on järjestänyt mm. kansallisen veteraanijuhlan.
Vammais- ja vanhusneuvosto yhdistyivät 18.9.2017. On järjestämisvastuussa
vanhusten viikolla, mukana tapahtumassa on lisäksi mm. kunta, siun sote ja
seurakunta.
Nuorisovaltuustolla on edustaja hyvinvointilautakunnassa ja kuntaympäristölautakunnassa, edustaja voi osallistua kokouksiin ilman puhe ja ääni oikeutta.
Tavoitteena on tuoda tutuksi kunnan päätöksentekoa ja innostaa nuoria osallistumaan yhteisten asioiden hoitoon. Edustajat ovat osallistuneet kokouksiin.
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Siun sote neuvottelukunta on kentän äänen esille tuoja sosiaali ja terveydenhuollon asioissa. Varsinkin siun soten toiminnan alkuvaiheessa tämmöisen
vaikuttamiskanavan olemassaolo on tärkeä. Neuvottelukunta on toiminnassa
ja se on saanut huomattavat määrät palautetta.

8. Hyvinvointikertomus vuosille 2017-2020
Kuntalain 1§:n mukaan hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä.
Kunnan on seurattava lain mukaan asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin tilaa
ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on
raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran
valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.
Hyvinvointikertomus on kuntajohtamisen työväline. Se toimii kunnan
strategiatyön, toiminnan ja talouden suunnittelun ja poliittisen päätöksenteon
perustana. Kunnan johtoryhmä on kunnan hyvinvointityöryhmä, käytännössä
tavoitteena on ymmärrettävään muotoon laadittu tiivis asiakirja.
Hyvinvointia edistävät suunnitelmat ja ohjelmat:
-Nuorisostrategia
-Liikuntastrategia
-tupakkastrategia
-opetussuunnitelmat, varhaiskasvatus, aamu ja iltapäivätoiminnan
suunnitelmat.
-Ilotuki –varhaisen ja tehostetun tuen malli.
-yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma 2017-2020
-Elinvoimaohjelma 2017-2020, jätehuoltomääräykset, ympäristösuunnitelmat.
Osa strategioista ja ohjelmista kaipaa päivitystä, mm lainsäädännön vaikutus.
Hyvinvointikertomus 2017-2020 on laadittu sähköisesti ja ainakin asiaan
perehtymättömälle vaikeasti hahmotettava kokonaisuus.
Valtuuston asettamista hyvinvointitavoitteista useat ovat kehittyneet
suotuisasti toivottuun suuntaan, erityisesti kasvatus ja perheneuvola palvelut
ovat olleet hyviä.
Haasteena edelleen työllisyyden parantaminen, tulopohjan kasvattaminen
sekä yritystoiminnan ja positiivisen muuttoliikkeen kehittäminen.
Hyvinvointikertomusta 2016 ei tehty. Vuoden 2017 kertomus vertailupohjan
puutuessa ei anna tämän hetken kuvaa mm. lasten ja nuorten 8. ja 9. luokan
oppilaista, jotka kokevat terveydentilansa keskinkertaiseksi.
Kouluterveyskyselyn tuloksia ei ollut käytössä (THL) kuten aiemmin, kyselyn
toimimattomuuden vuoksi.
Huoltosuhde jäi saavuttamatta.
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Hyvinvointikertomus painottuu tulevaisuuden tavoitteisiin.
Elinvoimaohjelman 2017-2020 ja hyvinvointikertomuksen tavoitteet:
Hyvinvointisuunnitelman elinvoimaohjelman suunnitelmat voivat toteutuessaan luoda
hyvät edellytykset suotuisalle kehitykselle kunnassa.
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9. Aloitteet.
Vuoden aikana kuntalaiset tekivät 16 aloitetta. Aloitteet on siirretty asianomaisen
elimen käsittelyyn. Aloitteista tehdään päätökset tai siirretään jatkoselvitykseen.
Toimenpiteisiin johtanut 4, jatkoselvityksessä 8 ja ei toteutuneet tai ei ajankohtaiset 4
aloitetta.
Aloite, Hatun ja Iknonvaaran koulujen lakkauttamisesta.
Aloite, liikenneturvallisuuden lisäämiseksi, Pogostan alakoululaisten liikenneturvallisuuden
lisääminen
Aloite, rautatien käytöstä,( lättähattuvuoro ILomantsi-Joensuu välille
Aloite, Aira Huttunen, kerrostalon purkamisesta luopuminen
Aloite, Ilomantsin lukiosta erikoislukio
Aloite, Stop-merkkien poisto Hatuntien ja teollisuustien risteyksestä
Aloite, Matelintielle liikennemerkki
Aloite, ehdotus Kalevalantie 33 B vuokratalon kehittämiseksi
Aloite, määrärahavaraus vuosittain lähimmäispalvelukeskus Iljalan toimintaan
Aloite, huoltohalli taksiautoilijoille
Aloite, ikäihmisten kuntosalin käyttömaksusta luopuminen
Aloite, treeniportaat
Aloite, matkapuhelimen käyttö peruskoulussa
Aloite, kunnan tonttien vuokraaminen lisämaaksi
Aloite, tievalaistus ja sen aikataulut ja säästöt
Aloite, Ilomantsin Kokoomus, Kunnan markkinointi ja tapahtumailmoittelu sosiaalisessa.

10. Tarkastuslautakunta tuo esille seuraavat asiat:
Esteelisyyksistä.
Hallintoasian käsittelyssä esteellisyys tulee huomioida kaikissa toimissa ja
toimielimissä, jotka voivat vaikuttaa tehtävän päätöksen sisältöön.
Esteellinen henkilö ei saa osallistua hallinto asian käsittelyyn viranomaisena.
Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia sellaisia hallintomenettelyssä suoritettavia toimia,
jotka voivat jollain tavalla vaikuttaa asiassa tehtävään päätöksen sisältöön. Esteellinen henkilö ei saa esitellä eikä valmistella käsiteltävää asiaa, osallistua päätöksentekoon toimielimen jäsenenä eikä hoitaa päätöksen toimeenpanoon liittyviä tehtäviä.
Kaikkien, jotka osallistuvat päätöksen tekoon tulisi huolehtia omasta esteellisyydestään ja sitovuusilmoituksensa ajantasaisuudesta.

Valtuustotyöskentelystä.
Kunnanvaltuusto asettaa toimintasuunnitelmassaan tavoitteet seuraavalla vuodelle.
Tavoitteiden selkeä määrittely on osin hankalaa, varsinkin kun niiden sitovuustaso on
ollut kaikille sama, mistä johtuen niiden toteutumisen arvioiminen on ollut
ongelmallista. Toimintasuunnitelmassa tulisikin asettaa tavoitteille selkeämmät
sitovuustasot, joko sitovat tai tavoitteelliset.
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Tavoite asettelussa tulisi huomioida myös laadulliset tavoitteet.
Toimintasuunnitelmassa ja toimintakertomuksessa tavoitteiden ilmaisu tulisi olla
yhtenevä kaikissa hallintoelimissä, jotta tulkinta olisi selkeämpää.
Päätösvallan siirto – delegointi
Päätösvallan siirto viranhaltijoille toimielimissä on lisääntynyt. Saatavilla
tarkastelussa oli 139 viranhaltijapäätöstä eri toimielimissä.
Näistä valtaosa kuntaympäristölautakunnan toimialan piiristä.
Toiminta sujuvoittaa ja nopeuttaa rutiiniasioiden päätöksentekoa.
Pääsääntöisesti päätökset täyttävät vaaditut muotomääräykset: delegoija,
päätöspykälä, päivä, asia jne..
Poikkeuksiakin oli –vain pelkkä viittaus hallintosääntöön. Tämä on joillakin toistuva
menettelytapa.
Kyselyn mukaan viranhaltijapäätösten käsittely toimielimissä on varsin ”pelkistettyä”,
useimmiten vain maininta ja tiedoksianto.
Toimielinten jäsenillä ei näyttäisi olevan selvää kuvaa vastuustaan eikä
viranhaltijapäätöksistä.
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