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KUNNANHALLITUKSEN LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTOLLE VUODEN 2020 
ARVIOINTIKERTOMUKSESTA 

Kunnanhallitus antaa valtuustolle seuraavan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointiker-
tomuksen perusteella on aihetta. Tarkastuslautakunnan esittämät havainnot on esitetty 
arviointikertomuksen sivuilla 13 - 15 toimialoittain. 

Elinkeinotoimi: 

Elinkeinotoimen osalta on tarkastuslautakunta kiinnittänyt huomiota elinkeinotoimen hoi-
toon. Sairauspoissaolojen takia elinkeinotoimen hoitaminen on ollut haastavaa. 

Elinkeinotoimen tilannetta parannettiin ostamalla ostopalveluna 23.4.2021 - 31.8.2021 yri-
tysneuvontapalvelut Witas Oy:ltä. Tulevaisuudessa elinkeinotoimen hoitamiseen olisi löy-
dettävä kestävä ratkaisu, jolla vähäisten resurssien luoma haavoittuvuus ja riski on hallit-
tavissa. Myös seudullinen yhteistyö ratkaisuvaihtoehtona tullaan arvioimaan.  

Tulevaisuustyöryhmän ydintehtävänä on mm. seurata, kehittää ja tehdä aloitteita erityisesti 
kunnan yritys- ja elinkeinopolitiikkaan liittyvissä asioissa. Covid-19 epidemian aikana on 
ollut haasteellista tulevaisuustyöryhmän kokoontua, sekä henkilöstövaihdokset ovat vai-
keuttaneet työryhmän kokoontumista. Tulevaisuustyöryhmä on valittu uudelleen ja nyt 
ryhmän koko on yhdeksän henkilöä ja toiminta tulee jatkumaan. Yksi tulevaisuustyöryh-
män tehtävä on tukea uuden kuntastrategian valmistelua tuomalla tulevaisuuden näke-
myksiä ja aloitteita kuntastrategian valmistelun tueksi. Tulevaisuustyöryhmässä on edus-
tus kunnanhallituksesta ja kunnanjohtaja toimii tulevaisuustyöryhmän kokoonkutsujana. 

Tekninen toimi: 

Teknisen toimialan osalta ei ole käynnistetty esiselvitystä seutukunnallisen yhteistyön li-
säämisestä, mutta laajemman yhteistyön mahdollisuus on edelleen tavoitteena.  Seutu-
kunnallisen yhteistyön edistämisen tulisi edetä avoimesti yhteistyössä poliittisten päättäjien 
ja virkamiesjohdon kanssa.  

Kiinteistöstrategiatyötä on jatkettu ja kiinteistöstrategia on tulossa toimielinten käsittelyyn 
ja valtuuston hyväksyttäväksi vielä syksyn 2021 aikana. 

Piispalan alueen asemakaavan ja Piispalan alueen kyläyleiskaavan kaavaluonnosaineistot 
ovat olleet yleisesti nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemisessa 16.6.-31.8.2021 ja kaavatyö 
etenee. Kismanniemen (Öijänniemen) asemakaavan kaavaehdotus oli asetettu nähtäville 
keväällä 2019 ja kaavaehdotus palautui valmisteluun palautteiden jälkeen. Kismanniemen 
asemakaavan aineisto on todennäköisesti tulossa uudestaan ehdotuksena nähtäville vuo-
den 2022 aikana. 

Sivistystoimi: 

Opinto-ohjaaja Sanna Ahon kanssa on suunniteltu etäopetusmahdollisuuksia lähinnä kiel-
ten valinnaisaineopetukseen liittyen. Tekninen valmius on helposti järjestettävissä, mutta 
etäopetusryhmää pitää valvoa, joten koulunkäynninohjaaja pitää ryhmälle varata. Koulun- 
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käynninohjaajan tuntipalkka on noin 60 % opettajan tuntipalkkiosta, joten opetus etäyhtey-
dellä tulisi noin 40 % edullisemmaksi tavalliseen opetukseen verrattuna. 

Ajatusta yhteisestä sivistysjohtajasta on pidetty esillä ja siitä on myös vuosien käytännön 
kokemus Kivijärven ja Kannonkosken osalta. Sen perusteella voidaan todeta, että järjeste-
lyn todellinen tehokkuushyöty saavutetaan vain toteuttamalla samalla myös yhteistyökun-
tien yhteinen lautakunta. Jos yhteistyökunnilla on erillinen lautakuntataso, on käsiteltävät 
asiat käytännössä tehtävä kahteen kertaan ja hyvinkin erilaisina eri kuntiin, jolloin tehok-
kuushyöty jää saavuttamatta ja useamman kuin kahden kunnan yhteistyö kuormittaisi si-
vistysjohtajaa kohtuuttoman paljon. Kahta kuntaa tehokkaampi järjestely olisi esim. kolmen 
pienen K-kunnan yhteinen sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja. Yhteistyökumppaneitten 
keskenään mahdollisimman tasavertainen kokoluokka on paras tae yhdenvertaiselle työs-
kentelylle, kun jää pois pelko siitä, että joku kunnista on vahvempi kuin muut. 

Piispala: 

Piispalan johtokunta on käsitellyt Nuorisokeskus Piispalan säätiöittämistä. Kokouksessaan 
4.8.2021 säätiöittämisen osalta on mainittu, että säätiön säännöt on kirjoitettu ja valmiina 
lähetettäväksi tarkastukseen. Säätiöittämisen osalta useita asiakokonaisuuksia on selvi-
tyksen alla ja ennakkopäätöksiä pyydetään tarvittaessa.   

Piispala on tehostanut markkinointia ja lisäksi joidenkin tietojärjestelmien osalta neuvotellut 
uusien järjestelmien hankinnasta. Uudet järjestelmät mahdollistaisivat toimintojen kehitty-
misen, sekä jälkimyynti- ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamisen. Järjestelmäuudis-
tuksella markkinointitoimenpiteet kehittyisivät ja toiminta tehostuisi. 

Kunnanhallitus: 

Talouden raportointi on taloushallinnossa vakiintunut ja kirjanpidon osalta palveluntuottaja 
on pyrkinyt saamaan kuukauden kirjanpidon valmiiksi seuraavan kuukauden puolessa vä-
lissä.  

Talousarvion 2022 valmistelun yhteydessä eri toimialojen resurssitarpeet kartoitetaan ja 
tarvittavat muutokset tehdään kunnan taloudellinen tilanne huomioon ottaen. Tarpeiden 
kartoittamisella ja muutoksilla pyritään vaikuttamaan henkilöstön hyvinvointiin ja jaksami-
seen. 

Raportointi kunnanhallitukselle on muutettu siten, että raportointi antaa riittävän kuvan 
kuukauden toteutumisesta talouden näkökulmasta. 

Kunnan taloushallinnon osalta hoidettavat tehtävät ovat kuormittaneet henkilöstöä ja pyr-
kimyksenä on luoda taloustiimi, joka kokoontuu säännöllisesti ja tukee työyhteisöä kirjanpi-
toon liittyvissä asioissa. Kirjanpidon palveluntuottaja tulee osallistumaan taloustiimin pala-
vereihin säännöllisesti palvelutuottajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.  

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan havainnot. 

 


