} c;PUDASJÄRVI:c {

■

Liite n:o 2/Tark.ltk 5.6.2020

Pudasjärven kaupungin tarkastuslautakunta
2017-2021
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019

Pudasjärven kaupunginvaltuustolle

1. TARKASTUSTOIMI

)

Tarkastustoiminta käsittää kunnan hallinnon ja talouden valvonnan. Ulkoinen ja
sisäinen valvonta yhdessä muodostavat valvontajärjestelmän. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäisen valvonnan järjestämistä varten kaupunginhallitus on antanut sisäisen valvonnan ohjeet päätöksellään päävastuualueiden ja toiminta-alojen noudatettavaksi.
Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään kuntalain 121 §:ssä.
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät 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 ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön
määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja
talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin
vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa
valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
84 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen
Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoiPudasjärven kaupunki - Hallintotoiminta
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mistaan 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.

2. TARKASTUSLAUTAKUNTA
Pudasjärven kaupunginvaltuuston toimikaudekseen 2017-2021 valitsema tarkastuslautakunta:
jäsen

henkilökohtainen varajäsen

)
Heikkilä Juha, puheenjohtaja

Törmänen Pekka

Kuukasjärvi Tuula, varapuheenjohtaja 13.6.2019 asti, Eija Ikonen
13.6.2019 alkaen

Soronen Paula

Vähäkuopus Timo

Koivukangas Jouni

Tuohimaa Ruut 9.5.2019 asti, Taina
Vainio 9.5.2019 ja varapuheenjohtaja 13.6.2019 alkaen

Pankinaho Sirkka

Koivula Marko

Juusola Kimmo

Väyrynen Mirka 13.6.2019 asti, Aune
Ekdahl 13.6.2019 alkaen

Kosamo Henna 13.6.2019 alkaen
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Esteellisyyksien toteaminen
Tarkastuslautakunta on käsitellyt tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyysasiaa kokouksessaan 19.6.2017 § 55 ja todennut, että tarkastuslautakunnan jäsenen on perusteltua ilmoittaa tiedossaan olevat ns. pysyvät esteellisyydet tässä
vaiheessa. Mahdollisista asiakohtaisista esteellisyyksistä lautakunnan jäsenen
tulee ilmoittaa välittömästi sellaisen ilmetessä.
Tilintarkastaja on luennoinut ajankohtaisista asioista.

)

Lautakunnan kokouksissa ovat vierailleet henkilöstöpäällikkö Heli Huhtamäki.
kaupunginjohtaja Tomi Timonen, tekninen johtaja Eero Talala, hallintojohtaja
Seija Turpeinen, opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa, työllisyyspäällikkö Irina
Hallikainen, monikulttuurisen työn koordinaattori Sirpa Timonen-Nissi, Pudasjärven Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Jouko Väänänen, Pudasjärven Lämpö Oy:n
toimitusjohtaja Sami Vartiainen.
Tilintarkastusyhteisönä on toiminut KPMG Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana
on toiminut JHT, KHT Katri Hokkanen.

3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
Visio: Pudasjärvi on Suomen Luonnonmukaisin kasvukaupunki. Pudasjärvi on
luonnonantimien ja hirren koti, vahvasti kasvava maaseutumainen, suurkaupungin aktiivista kumppanuutta hyödyntävä monikulttuurinen ja persoonallisuuksia
kiinnostava kaupunkialue.

)
Strategiaksi on valittu kasvustrategia, jonka mukaan kymmenessä vuodessa kaupungin väkiluku kasvaa 10 ooo asukkaaseen ja jona aikana luodaan 500 uutta
työpaikkaa.
Tavoitteen saavuttamiseksi strategiset painopisteet vuosille 2017-2027 on kiteytetty seuraavasti:
1. Elinvoima ja työllisyys - erikoistuminen
2. Hyvinvointi ja asukkaat
3. Elinympäristö ja asuminen -Kansallispuiston kotikaupunki
4. Vetovoima ja kasvu
Arvot määrittelevät ne keskeiset ja merkitykselliset tekijät, jotka ohjaavat kaikkea
päätöksentekoa ja joihin tärkeät linjaukset aina nojautuvat.
Pudasjärven kaupungin arvoperusta on esitetty alla olevassa kuvassa .
Pudasjärven kaupunki - Hallintotoiminta
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1. RAKAST ETIAVUUS
"Erilaisuudesta voimaa"

s. Uudistusmielisyys
2. KANNUSfAVUUS
"Kyllä se hvövää"

3. LUONNONMUKAISUUS
"Arvostamme aitoutta· ·

)

·uskallamme
tavoitella suurta"

4. ENNUSTETTAVUUS
"Luotettavasti kohti kasvua"

Hirsirakentamisen tavoitteen mukaisesti valmistuivat Kipinän koulun laajennus,
joka otettiin käyttöön elokuussa sekä Lumiareena Syötteelle marraskuussa.
Yksityinen päiväkoti Touhula aloitti toimintansa elokuussa kaupungin vuokraamalle tontille.
Hyvän olon keskuksen rakentaminen käynnistyi elokuussa 2019.
Tie- ja parkkialueiden mittavat rakennustyöt alkoivat Syötteellä, samoin keskustaajaman uusien liikennejärjestelyjen toteuttaminen.
Strategiset tavoitteet
Kuntastrategia 2017-2027

)

Pudasjärven kuntastrategia 2017-2027 hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa
2017. Pudasjärven kaupunki päätti strategiassaan ottaa suunnakseen kasvun,
jossa määriteltiin tavoitteeksi v. 2027 n.10 ooo asukasta, 500 uutta työpaikkaa ja
100 uutta yritystä.
V. 2019 loppuun mennessä voidaan arvioida, että negatiivista kehitystä ei ole
saatu pysäytettyä.
Asukasluvun tasainen väheneminen jatkuu (v. 2017: 8103 - v.2019: 7873) ja syntyvyys oli kaikkien aikojen alhaisin (55 lasta v. 2019 ja 93 lasta v. 2014). Työpaikkoja
ei ole syntynyt tavoitteen mukaisesti ja useita keskustaajaman yksityisiä erikoisliikkeitä on lopettanut.
Tilastosta selviää, että hallinnon työpaikat ovat lisääntyneet ja koulutus- ja sotetyöpaikkojen määrä vähentynyt sekä matkailun työpaikat säilyneet ennallaan.
Verotulojen kasvu on hidasta (v. 2017 2719 euroa/as. ja v.2019 2909 euroa/as) ja
efektiivinen vero% on n.13%. Tämä johtuu alhaisesta, keskimääräisestä verotettavasta tulosta 10535 euroa/as, mikä summa vastaavan kokoisissa kunnissa on
14234 euroa/as. v.2017.
Pudasjärven kaupunki - Hallintotoiminta
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Pudasjärven väestöstä 50,70/o asuu taajamassa, uusia omakotitalojen rakennuslupia on myönnetty kahdeksan eri puolille kaupunkia.
Rakentamisen ongelmana on tuotu esiin tonttien huono tarjonta taajama-alueella, vaikka kaupungilla on tontteja useamman vuoden tarpeisiin. Asiakkaat ovat
tyytymättömiä rakennusmaan laatuun.
Maanhankinnassa ja kaavoituksessa on syytä kiinnittää huomiota tonttimaan
laatuun ja sijaintiin.
Vastaavasti vapaa-ajan asuntojen rakennuslupia myönnettiin 29 huoneistolle
(V.2018 40 kpl).

)

Pudasjärven työttömyysaste vuoden 2019 lopussa oli 12,9%, keskimääräinen toiminta vuoden työttömyysaste oli 11,50/o (12,30/o v.2018). Korkeimmillaan Pudasjärven työttömyysaste oli tammikuussa, jolloin lukema oli 13,30/o (17,9 v. 2017) ja
alimmillaan syyskuussa 10,3% (15,00/o v.2017). Työttömien määrä on vähentynyt
34 hengellä edelliseen vuoteen verrattuna ja yli vuoden työttömänä olleiden
määrä on puolittunut (42 v.2019). Pudasjärven työllisyysaste on ollut 63,60/o v. 2018
(Oulunkaarella 66,80/o)
Avoimia työpaikkoja on ollut keskimäärin 67 (edellisenä vuonna 49), joulukuussa
2019 peräti 93 paikkaa. Työpaikkaomavaraisuus on ollut 99,50/o v.2017 (Oulunkaarella 84.4%).
Pudasjärven yhtenä strategisena tavoitteena on tarjota parhaat lapsiperheiden
palvelut. Päivähoitotilat ovat ajanmukaiset ja terveet. Varhaiskasvatusta on pystytty tarjoamaan kaikille halukkaille perheille. Kipinässä aloitti uusi päiväkoti,
muutoin sivukylillä tarjotaan perhepäivähoitoa.
Oulunkaaren toimesta Pudasjärvellä aloitettiin tarkasteluvuonna kotiin tarjottavaa lastenhoitopalvelua, mutta kokeilun tuloksista ei ole tarkempaa tietoa.

Hallintotoiminta
Hallintotoimen kustannukset ovat 536 euroa /asukas, mihin sisältyvät mm. yleishallinto ja elinkeinoelämän edistäminen.
Valtuusto on kokoontunut viisi kertaa (v. 2018 seitsemän kertaa) ja käsitellyt 61
asiaa ja valtuustoseminaareja oli 9. Kaupunginhallitus on pitänyt 21 kokousta (21)
ja käsitellyt 362 asiakohtaa (366).
Hyvinvointivaliokunta on kokoontunut 12 kertaa (12), keskim.6,3 jäsentä paikalla,
elinympäristövaliokunta 11 kertaa (11) paikalla 7,2 jäsentä sekä Yhteisöllisyysvaliokunta (entinen Elinvoimavaliokunta) 11 kertaa paikalla 6,5 jäsentä.
Viranomaislautakunta kokoontui 11 kertaa (10) ja asioita oli 107 (79), paikalla 8,5
jäsentä. Tarkastuslautakunta kokoontui 16 kertaa (15) ja asioita käsiteltiin 92 (93).
Toimintavuonna toimitettiin eduskuntavaalit. jonka äänestysaktiivisuus oli 64,40/o .
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Kunnan yhteistyötoiminta
Kunnan yhteistoiminta-alue jakaantuu kuuteen tulosyksikköön: Kuntayhteistyö,
Oulunkaaren yhteistoiminta-alue, Oulunkaaren kuntapalvelutoimisto, Maaseututoimi, Oulunkaaren ympäristöpalvelut ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos.
Kunnan yhteistyötoiminnan kulut olivat 4917 euroa/asukas.
Oulunkaaren yhteistoiminta-alueen toimintakate oli talousarviossa 35,3 milj. euroa ja toteutuma
36,8 milj. euroa.

)

)

Pudasjärvi maksoi Oulunkaaren kuntayhtymälle SOTE-palveluista toimintavuonna seuraavasti: Hallinto ja hankkeet 3,70€/as, perhepalvelut 1023€/as
(937€/as v.2018), terveyspalvelut 891€/as (840€/as), vanhuspalvelut 1202€/as
(1123€/as) ja erikoissairaanhoito 1480€/as (1482€/as). Yhteensä SOTE-palveluista
maksettiin 4597€/as (v.2018 4449€/as ja v. 2017 4233€/as.J.
Lisämaksua SOTE-palveluista kertyi yhteensä 1 653 836 euroa.
Oulunkaaren kuntayhtymän Pudasjärvelle tuottamien palveluiden kustannukset
ovat nousseet merkittävästi vuodesta 2017.
Pudasjärvellä yli 64-v. on väestöstä 31,5% (Oulunkaari 27.4%) ja eläkkeellä olevia
38,2% (Oulunkaari 33,5%).
Kuntaliiton vertailussa ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumispalvelun kustannukset olivat seuraavat: Pudasjärvi 290 euroa/as (342 euroa v. 2017), P-Pohjanmaan ka.255 euroa/as, 5000-10000 as. ka 422 euroa/as.
Kotihoito 416 euroa/as.v.2018 (388 euroa/as v.2017). Vuodeosastohoito 335 euroa/as. (313 euroa/as. v. 2017). (Lähde Kuntaliitto: kuntien kustannusrakenne)
Palvelurakenteen tarkastelussa on syytä ottaa huomioon kaupungin koko ja pitkät etäisyydet.
Tarkastuslautakunnan näkemys on, että sovittujen palveluiden laadusta ja järjestämisestä pidetään kiinni.
Pudasjärvi on isäntäkuntana ympäristö- ja eläinlääkintäpalveluissa. Lupaprosessit etenevät nopeasti ja eläinlääkintäresurssit ovat riittävät.
Oulun kaupungin järjestämä maaseututoimi on toiminut hyvin. Alkutuotannon
työpaikkojen osuus alueella on 12,8%.
Muhoksen kunnan järjestämät lomituspalvelut ovat saaneet kritiikkiä, jonka
syynä on vaikeus saada riittävästi ammattitaitoisia lomittajia erityisesti sijaisapuun. Am-mattitaitoisia tuntipalkkalaisia ei ole riittävästi tarjolla.
Oulunkaaren ympäristölautakunta on kokoontunut 11 kertaa (vuonna 2018 10), ka.
7,2 jäsentä ja käsitellyt 97 asiakohtaa (102).

Pudasjärven kaupunki - Hallintotoiminta
PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjårvi- Puh. 040 826 6417 • Faksi 08 823 453
kirjaamo@pudasjarvi.fi • www.pudasjarvi.fi

•

} ~PUDASJÄRVI"'{

■

Pudasjärven kaupungin tarkastuslautakunta
2017-2021

Kehittämistoiminta
Kehittämistoimen lakattua v.2018 lopussa elinkeinoelämän edistäminen ja neuvonta siirtyivät Pudasjärven Kehitys Oy:lle, jonka päätehtäviin sisältyivät yritysneuvonta, toimintaympäristön kehitys ja aluemarkkinointi. Elinkeinojen edistämiseen on Pudasjärvellä panostettu voimakkaasti (259 euroa/asukas v. 2018). Vertailukunnissa 5000-10000 as. 63 euroa/as., Suomussalmi 81 euroa/as.
Yrittäjiltä saadun palautteen perusteella tarkastuslautakunta arvioi Pudasjärven
Kehitys Oy:n toiminnan lähteneen hyvin käyntiin.
Lähiruoka-asiantuntija aloitti 1.11.2019 tavoitteena monipuolistaa paikallista elinkeinoelämää elintarvike- ja luonnontuotealalla.

)

Työllisyyspalveluihin menee 175 euroa/asukas, yhteensä l.4M€. Toiminta käsittää
Karhupajan, kaupungin oman työllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan, Vahvaksi-hanke ja flat rate työllisyyspalvelut.
Tarkastuslautakunta suosittelee arvioimaan kriittisesti hankkeisiin osallistumisen tarpeellisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta.
Sivistys- ja hyvinvointitoiminta
Kokonaisuudessaan sivistys- ja hyvinvointipalvelut on pysynyt annetussa talousraamissa (16,9 M€), mutta ylitystä on tullut vapaa-aikapalveluissa
Toiminta-alueen kulut olivat 2151 euroa/asukas, josta koulutuspalvelut 1495 €/as.,
vapaa-aikapalvelut 311 €/as., varhaiskasvatuspalvelut 343 €/asukas.
Toiminta-alueella toimintakate alitettiin talousarvioon nähden 279 811 eurolla.

)

Perhepäivähoidossa hoitopäiviä oli 10 302 (12 193 v.2018) ja päiväkotihoidossa 22
705 (24 279 v.2018). Palveluseteli otettiin käyttöön ja hoitopäiviä kertyi 4053.
Yhteensä hoitopäiviä kertyi 37060 (36472 v.2018) ja päiväkotihoidon menot olivat
13391 €/lapsi Cv.2018 8743€/lapsD. Toimintakertomus ei kerro lapsikohtaisen kustannuksen huomattavan nousun syytä.
Liikuntapaikkojen ylläpito kuuluu sivistystoimen vastuulle.
Liikunnan ja ulkoilun toiminnan kehittämiseen ja tarjontaan meni 201 euroa/as.
v.2018, kun vastaava kustannus oli P-Pohjanmaalla 112 euroa/as. ja saman kokoisissa kunnissa 98 euroa/as.
(Kuntaliiton tilasto).
Koulukuljetusten piirissä oli yhteensä 520 oppilasta. Perusopetuksessa oppilaiden määrä on noussut: 860 oppilasta (833 oppilasta v. 2018), lukiolaisten lukumäärä on 119 opiskelijaa (124).
Pudasjärvellä panostetaan esi- ja perusopetukseen 11 146€/oppilas (valtakunn. ka
14 659€/opiskelija, lähde Tilastokeskus 2018) ja lukiossa 8251€/oppilas (6113€/op-
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pilas valtakunn.ka.v.2018). Lukion menot ovat hiukan kasvaneet ja perusopetuksen osalta laskeneet. Kaikkiaan koulutuspalveluihin meni 1495€/asukas (v.2018
1572€/as.)
Oppimisympäristöt ovat hyvät ja ajantasaiset.
Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 v. täyttäneistä oli
63,9% v. 2018 (Oulunkaarella 67.4%) ja vähintään korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut 15,7% (18,7% Oulunkaarella)
Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että vailla vähintään toisen
asteen tutkintoa on 36,1% 15-v. täyttäneistä pudasjärveläisistä.

)

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän alijäämälasku oli 128 662 € (551 121 €). Talousarviossa oli varauduttu 100 000€:n alijäämän kattamiseen. Tarkastuslautakunnan mielestä toisen asteen koulutuksen säilyttäminen ja kehittäminen Pudasjärvellä on välttämätöntä ja paikalliset tarpeet on huomioitava paremmin
koulutuslinjoja suunniteltaessa.
Kansalaisopiston toiminta on hieman hiljentynyt edelliseen vuoteen verrattuna,
henkilöstön määrä laski 87 henkilöön (99). Kirjaston, museon ja kulttuuritoiminnan tavoitteista on jääty, mutta toiminta on lähes edellisen vuoden tasolla. Kustannuksia näistä kertyi 157€/as. Kaupunki oli mukana suuren suosion saaneen
Popeda Pudiksella- tapahtuman järjestelyissä.
Liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikapalveluihin on käytetty 164€/as. Uimahalli oli remontissa, mutta kuntosalin käyttö lisääntyi huomattavasti. Pietarilan låhiliikunta-puisto otettiin käyttöön.
Toiminta-alueen määräraha-ylitys oli 56 175€, mutta toimintakertomuksesta ei
riittävästi käy ilmi ylityksen perusteet.

)

Tekninen- ja ympäristötoiminta
Toiminta-alue muodostuu seuraavista osa-alueista: Liikenneväylät.
ruokapalvelut, Kuntatekniikka (liikelaitokset), rakennusvalvonta ja korjausneuvonta, maankäyttö ja kaavoitus sekä tilapalvelut ja hallinto- ja tukipalvelut.
Toiminta-alueen kate ylittyi talousarvioon nähden 35 388€. Tuotot olivat n. 90€/as.
ja menot n. 171€/as, jolloin kuluiksi jäi 82€/as.
Rakennusvalvonnan puolella lupia on myönnetty erilaisiin kohteisiin yhteensä
336 kpl, joista Lupa pisteen kautta 95%. (Puistomuuntamoiden osuus luvista on
huomattava).
Suunnitelman mukaisia kiinteistöjen alaskirjauksia ei ole tehty tarkasteluvuonna, mutta Kurenalan koulun purkutyö saatettiin loppuun. Lisäksi Komulaisen talo ja Oikopolun rakennus purettiin.
Kaikkiaan näiden purkukustannukset olivat 837 000€ .
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)

)

Hirsirakentamisen osalta strategian linjaukset on saavutettu ja uusia rakennuhankkeita on aloitettu tai alkamassa. Muilta osin tavoitteiden saavuttaminen on
jäänyt osittain toteutumatta.
Kehittämissuunnitelma laadittiin ja sen mukaisesti muutettiin toimintaa, mutta
sisältö jää tarkastuslautakunnan arvion mukaan tässä toimintakertomuksessa
epäselväksi.
Hevostallin ympäristölupa haettiin ja toiminta jatkuu yrittäjävetoisena.
Syötteen vesi- ja viemärilaitos täyttää nyt ympäristöluvan vaatimukset. mutta tilikauden tulos on hieman tappiollinen.
Sivukylien lietteen sijoituspaikat suljettiin ja siistimiseen myönnettiin 40 000€
määräraha.
Jätehuollon piirissä on 92% talouksista, joka on erinomainen saavutus (Kiertokaaren aloittaessa n.40%). Tarkastuslautakunnan arvion mukaan keräys toimii
nyt erinomaisesti.
Lumiareenan lämmitysjärjestelmänä on maalämpö, joka täyttää uusiutuvan
energian lisäämisen tavoitetta. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksia on harkittava kaikissa kaupungin kiinteistöissä.
Liikenneväylien ylläpidosta tarkastuslautakunta arvioi, että työn laatu ei ole ollut
strategian linjauksen mukaista. Sivukylien teiden kunnossapito ei ole ollut kaikilta osin asianmukaista.
Vesiosuuskuntien varautumissuunnitelmia on laadittu koko kunnan alueella ja
vastuuhenkilöt on koulutettu riskienhallintaan.
Ruokapalvelut on toteutunut hieman alle talousarvion. Yhteensä paikallisiin elintarvikkeisiin on käytetty n. 30 000€ (kaikkiaan elintarvikeostot 657 000), joka on
4,6% (5,2% v.2018). Marjaostoja oli vain n. 8700 eurolla. Paikallis/lähiruokatavoitteet ovat jääneet tavoitteesta heikon tarjonnan takia.
Henkilöstömenot ovat kasvaneet talousarvioon nähden n. 200 000€, mutta ovat v.
2018 tasolla. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan on syytä varautua ruokapalvelujen henkilöstön ikääntymiseen ja eläköitymiseen.
Teknisen toimen jatkuvana rasitteena on suuri kiinteistömassa ja sen aiheuttamat kustannukset.
Talouden näkökulmasta vuokratulojen poisjääminen aiheuttaa kustannusten
nousua ja alaskirjaamisen tarve kasvaa.
4. TALOUDEN ARVIOINTI
Kuntakonserni
Pudasjärven kaupunki on osakkaana neljässä osakkuusyhteisössä: (Oulunkaaren
Työterveys, Tunturi Travel Oy, As Oy Lakarinkuusikko ja As Oy Pudasjärven Jokilehto (ei yhdistelty), ja kuuluu kolmeen kuntayhtymään (Pohjois-Pohjanmaan
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liitto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Oulunkaaren kuntayhtymä). Tytäryhtiöitä on 11 kappaletta.
Konserniohje on käsitelty valtuustossa 7.9.2017.
Tytäryhteisöjen toimitusjohtajat ovat raportoineet tavoitteiden toteutumisesta talouden osavuosikatsauksissa.
Kaupungin takaussitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
17,2 milj. euroa (ed. tp. 16,6 milj. euroa).
Taloudelliset tavoitteet

)

- Kunta
Valtuusto on hyväksynyt 16.6.2015 Pudasjärven kaupungin toiminnan kehittämisohjelman vuosille 2015- 2017. Kaupunginhallitus linjasi tuloveroprosentin käsittelyn yhteydessä 9.10.2018 § 293, että toiminnan kehittämisohjelman päivityksen
valmistelu aloitetaan. Toiminnan kehittämisohjelman päivitystä varten Kuntamaisema Oy on tehnyt erillisselvityksen Pudasjärven kaupungin palveluiden nykytilasta ja mahdollisista säästöpotentiaaleista ja optimointivaroista alkuvuonna
2019. Vuoden 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä todettiin, että toiminnan
kehittämisohjelman päivitys ei ole riittävä tässä tilanteessa, vaan tarvitaan laajempaa talouden tarkastelua. Talousohjelma valmistellaan päätöksentekoon vuoden 2020 kevätkauden aikana.
Valtuuston hyväksymä talousarvion toimintakate (ulkoinen/sisäinen) oli - 58 529
288 euroa. Muutetun talousarvion mukainen toimintakate on - 60 415 288 euroa.
Käyttötalouden toimintakate muodostui -60 523 992 euron suuruiseksi. Käyttötalouden toimintakate ylitti talousarvion 108 704 eurolla.

)
Koko kaupungin osalta valtuuston hyväksymässä 2019 talousarviossa vuosikatetavoite oli 2 824 670 euroa ja valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion jälkeen 938 670 euroa. Vuosikatetavoite alittui 1 323 180 eurolla ja vuosikatteeksi
muodostui - 384 510 euroa, poistot ja arvonalentumiset olivat -3 646 121 euroa eli
vuosika-te ei riittänyt poistoihin.
Kokonaisuudessaan verotulot toteutuivat 94,7 %, 1 274 032 euroa talousarviota
huonommin ja 659 854 euroa paremmin kuin vuotta aiemmin. Kokonaisuudessaan valtionosuudet toteutuivat 101,2 %, 442 603 euroa yli talousarvion ja 565 897
euroa paremmin kuin vuotta aiemmin.
Tilikauden tulos on alijäämäinen 4 030 631 euroa (ed. tp alijäämäinen 4 665 871
euroa). Varausten ja kehittämisrahaston tuloutuksien, 491 163,18€, jälkeen tilikauden alijäämä oli 3 539 468 tuhatta euroa.
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Vuoden 2019 investointiohjelmassa varattiin talousarvion mukaan 8 743 ooo euron (brutto) investointeihin. Toteuma oli 11 113 865 euroa eli ylitystä oli 2 370 865
euroa.
Investointiohjelman netto-osuus eli kaupungin kustannettavaksi jäävä osuus oli
9 727 082 euroa, kun muutetussa talousarviossa arvioitiin kaupungin netto-osuudeksi 7 988 ooo euroa. Investoinnit ylittyivät 1 739 082 euroa.
Verotulot ovat olleet Pudasjärvellä 2 909 euroa/asukas (ed. tp 2783 euroa/asukas),
valtionosuuksia on saatu 4 628 euroa/asukas (ed. tp 4 489 euroa/asukas). Kaupungin tuloista valtionosuudet ovat 52%, verotulot 33%, myyntituotot 5%, vuokratuotot 6%, sekalaisia 4%.

)

Kunnan lainat ovat kokonaisuudessaan 32,3 milj. euroa (v. 2018 yht. 25.4 milj. euroa). Kunnan lainamäärä on 4 098 euroa/asukas (ed. tp 3 180 euroa/asukas).
Vuosikate/asukas oli -49 euroa/as. ( -124 euroa v.2018).
Kassan riittävyys 56 pv (63 pv v. 2018).
Kaupungin leasing- ja kiinteistöpalveluvastuut rakennuksista (Hirsikampus ja
Hirsikartano) ovat 34,9 milj. euroa (36.4 milj. euroa). Lisäksi sopimuksissa on jäännösarvot.
Lainat ja vuokravastuut tunnusluku on 82,8 milj. euroa (44,8 milj.euroa).
Kunnan omavaraisuusaste on 54.4 % (61,7 %). Konsernin omavaraisuusaste on 40
% (44,5 %).

)

Tilinpäätöksessä 2018 edellisten tilikausien ylijäämä on yhteensä 6 098 621 euroa.
Tilikauden 2019 tuloksen lisäämisen jälkeen ylijäämiä on 2 559 153 euroa.
Tämän hetken tasetilanteen perusteella ei ole lain mukaan tarvetta esittää talouden tasapainottamista, mutta tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tiukka
talouskuri on välttämätöntä ja talouden tasapainottamisohjelman kiireellinen
valmistelu on toteutettava.
-Kuntakonserni
Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2019 talousarviossa kaupungin konserniin
kuuluville tytäryhteisöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Konsernitilinpäätös on alijäämäinen 3 285 111 euroa (v. 2018 ylijäämäinen 4 041
004 euroa). Edellisten vuosien kertynyt ylijäämä on 8 676 220 euroa ja tilikauden
2019 alijäämän siirtämisen jälkeen yhteensä 5 163 601 euroa. Konsernin Iainakannan muutokset ovat nettona 8 milj. euroa. Kassan riittävyys konsernitasolla
on noin 48 päivää (SS päivää v. 2018).
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Konsernin lainat ovat kokonaisuudessaan 61,2 milj. euroa Ced. tp 52,6 milj. euroa).
Konsernin lainamäärä on 7 773 euroa/asukas Ced. tp 6 584 euroa/asukas).
Konsernin vuosikate/asukas on ollut 338 euroa (113 euroa 2018 vuonna).
Konserniin kuuluvat
Pudasjärven Vuokratalot oy, joka on 100% kaupungin omistama
omistaa 337 asuinhuoneistoa,
hieman alijäämää, mutta taloustilanne parantunut huomattavasti,
vuokrausaste korkea (96,20/o)
uusia asuntoja keskustaan rakenteilla

)

Kiinteistö oy Pudasjärven Hirsikunnas 1000/o kaupungin omistama
pääasiassa toimistotiloja
talouden toteuma +/-0, haasteita talouden suhteen
Pudasjärven Lämpö oy, 1000/o kaupungin omistama
talous kunnossa
uusi lämpölaitos valmistui 2019 ja otettiin käyttöön 2020
täysin uusiutuvalla energialla toimiva, ympäristötavoitteet täyttävä
Pudasjärven Kehitys oy, 1000/o kaupungin oma
aloitti v.2019 alussa, tilikauden tulos negatiivinen
vuoden lopussa 3 työntekijää
yrittäjiltä saadun palautteen mukaan toiminut aktiivisesti
haasteellinen toimintaympäristö, tavoitteena yrityskentän vahva kehittyminen

)

Pudasjärven Kyläverkot oy, 1000/o kaupungin omistama
tulot muodostuvat Kairan Kuitu oy:stä tulevista käyttömaksuista
liikevaihto kasvanut ja tulos hieman positiivinen, oma pääoma negatiivinen
Kairan Kuitu oy, Pudasjärvi omistaa 650/o
liikevaihto laskenut hieman. tulos niukasti plussalla
haasteena verkon käyttöasteen ja korkokannan kehitys
Kiinteistö oy Pudasjärven teurastamo, 57% kaupungin osuus
talous plussalla
kehitys polkenut paikallaan
vaatii uudistuksia
Kiinteistö oy Pudasjärven Harjus, 63,550/o kaupungin osuus
talous v/- o
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kiinteistön ja rakennuksen kunnostaminen toteutettu suunnitelman
mukaan
Lisäksi konserniin kuuluvat As Oy Pudasjärven Tamlanderinpuisto (62,5%), As Oy
Syöte (82,72%), As Oy Kuusitie 12 (66,72%).
Osakkuusyhteisöt, joissa Pudajärvellä osuus: Tunturi Travel oy (40%), Oulunkaaren työterveys oy (36, 73%), Pudasjärven vuokra talot oy as oy Lakarinkuusikko
(41.50%), Kay Pudasjärven Hirsikunnas as.oy Pudasjärven Jokilehto (36,84%).
Konserniohjaus tapahtuu käytännössä luottamushenkilöedustajien toimesta ja
kaupunginhallituksen johdolla.

)

Tarkastuslautakunta toteaa, että valtuuston hyväksymässä talousarviossa konsernille asetetut tavoitteet velkaantumisesta tilinpäätöksessä 7773€/as. (tavoite
alle 6500€), omavaraisuusasteesta 40% (tav. yli 50%), vuosikate poistoista 41,9%
(tav. yli 100%) ja suhteellisesta velkaantuneisuudesta 66,2% (tav. alle 60%) eivät
ole toteutuneet miltään osin.

5. RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN- SEKÄ KONSERNIVALVONTA
Kuntalaki velvoittaa kunnan järjestämään kunnan ja kuntakonsernin sisäisen
valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raportoimaan niiden tuloksellisuudesta. Pudasjärven kaupungin ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeistus on hyväksytty valtuustossa ja kaupunginhallituksessa v. 2014.

)

Toiminta-alueet raportoivat merkittävistä riskeistään ja riskien hallinnan kehittämisestä osana väliraportointia ja tilinpäätöstä. Kuntakonsernin yhtiöt määrittelevät ja luokittelevat omat riskinsä sekä raportoivat niistä kaupungille vuosittain
tilinpäätöksen yhteydessä.
Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu ohjeistukseen ja läpi organisaation
toteutuvaan systemaattiseen riskien hallintaan, jolloin katetaan olennaisimmat
toimintaan ja talouteen liittyvät erilaiset riskit. Sisäisen valvonnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointeja suoritetaan, mutta ne eivät ole vielä systemaattisia ja vaativat kehittämistä.
-Kuntakonserni
Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.
Kuntakonsernien selonteko esitetään kuntakonsernin toimintaa ja taloutta koskevassa asiassa. Kuntakonsernin yhtiöt määrittelevät ja luokittelevat omat riskinsä sekä raportoivat niistä kaupungille vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä .
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6.

HENKILÖSTÖ

31.12.2019 henkilöstöä on ollut yhteensä 388 (vuonna 2018 396), joista vakinaisia
62.4%, määräaikaisia 35,6 0/o ja työllistettyjä 2, 1 %.
Tarkastuslautakunta näkee positiivisena sen, että määräaikaisia työsuhteita on
vakinaistettu v. 2019 aikana.
Henkilöstösuunnittelun kannalta olisi tärkeää varautua työvoiman poistumaan.
Pudasjärven kaupungin koko henkilökunnan keski-ikä vuonna 2019 oli 46,9
vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 49,3 vuotta.

)

Kaupungin palveluksesta on arvion mukaan jäämässä eläkkeelle vuosien 20202030 aikana yhteensä 108 henkilöä, joista sivistys- ja hyvinvointitoimesta 67 henkilöä.
Henkilöstön koulutukseen käytettiin tilinpäätöstietojen mukaan 2019 vuonna
86,80/o varatusta 91 300 euron määrärahasta, yhteensä 79 211 € (v. 2017 57 020 €).
Luku ei sisällä kaikkea koulutukseen käytettyjä kustannuksia, koska muita
oheiskuluja (matkat, ateriat ym.) ei aina ole kirjattu koulutuskustannuksiin. Luvussa ei näy sisäisen koulutuksen kustannukset.
Toimialoilla käydään säännölliset kehityskeskustelut. jotka toteutuivat 56,90/o.
Kaupungissa on käytössä yhteinen kehityskeskustelulornake ja KuntaHR-järjestelmä, jonne kehityskeskustelut tallentuvat.
Henkilöstökulut olivat 2019 tilinpäätöksessä 16 112 727 euroa (vuonna 2017 toteuma oli 15 532 061€). Henkilöstökulujen toteuma v. 2018 oli 16 316 623 €.

)

Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2019 olivat 160 935 euroa. Yli puolet
kustannuksista syntyivät ennaltaehkäisevistä työterveyshuollon käynneistä,
55,60/o. Sairauspoissaolot olivat v.2019 4 475 kalenteripäivää (4432 pv). Keskimäärin sairauslomapäiviä suhteessa henkilömäärään vuonna 2019 oli Pudasjärvellä
11,53 pv (nousua 4,070/o), kun kunta-alalla luku oli keskimäärin 17 pv Cv.2018).
Lyhyet sairaspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi kertomusvuonna, poissaolo-päiviä 718 Cv.2018
416). Toisaalta 72 henkilöllä ei ole ollut yhtään sairaslomapäivää. Sijaiskulut ja
sairasajan palkkamenot ovat 709 ooo euroa.
Tarkastuslautakunta kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota työhyvinvoinnin
edistämiseen ja työntekijöiden jaksamisen tukemiseen.
Työn kuormittavuus ja kiire edellyttävät lomien ja vapaan pitämistä ajallaan. Johtavien viranhaltijoiden vastuulla on niistä huolehtiminen. Liukuvan työajan
avulla estetään ylityötuntien liiallinen kertyminen.
Lomapalkkavelkaa jäi tilinpäätöstä rasittamaan 1 464 403,21 € (1 321 298,26€ v.
2018).
Varahenkilöjärjestelmässä on tapahtunut positiivista kehitystä. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että siinä on edelleen kehitettävää. Työsuojelutarkastusten
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ja työpaikkaselvitysten yhteydessä työmäärän ja työtahdin lisääntyminen ovat
merkittävin riski työssäjaksamiselle.
Tarkastuslautakunnan mielestä tulevat rekrytoinnit tulee hoitaa siten, että saadaan ammattitaitoista ja sitoutunutta henkilöstöä.
Tarkastuslautakunta arvioi, että henkilöstön johtaminen on kehittynyt myönteisesti toimintavuoden aikana.

7. ARVIO EDELLISTEN ARVIOINTIKERTOMUSTEN SUOSITUSTEN TOTEUTUMISESTA
Tarkastuslautakunta on jo 2016 vuoden arviointikertomuksessa suosittanut selvittämään Hirsikampuksen tilojen käyttö- ja vuokrausmahdollisuuden kouluajan
ulkopuolella. Tämä sisältää hinnaston ja käyttöehtojen laatimisen, yhteyshenkilön nimeämisen, tilojen saatavuuden ja varausmahdollisuuden sekä mahdolliset
oheispalvelut.
Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä, miten Hirsikampuksen käyttö koulun ulkopuolisten järjestämiin tilaisuuksiin on toteutunut.
Paikallisen ruoan tuotannon edistämiseksi on aloittanut lähiruoka-asiantuntija
Pudasjärven Kehitys oy:ssä. Tarkastuslautakunta jää mielenkiinnolla odottamaan
uusia avauksia.
Tarkastuslautakunta suositteli jo v. 2017 tarkastuskertomuksessa käymään keskustelua valtuuston roolista isompien investointien suunnittelussa ja talousraamin antajana. Lähtökohtana tulisi olla tarkempi ja valmiimpi suunnitelma ennen
hankinta- ja rahoituspäätöksen tekemistä valtuustossa.
Jo tehdyissä investoinneissa tämä ei ole toteutunut vaan kustannukset ovat ylittyneet todella merkittävästi ja negatiivinen vaikutus kokonaistalouteen on suuri.
Valtuustoseminaareja on tarpeen järjestää riittävän ajoissa ja niin, että valtuutettujen mahdollisuus perehtyä päätettäviin asioihin toteutuu etukäteen.

)

8.

MUUT HAVAINNOT
luottamushenkilöpalkkiot käytiin läpi ja tarkastettiin
sidonnaisuusilmoitukset puuttuivat 14 henkilöltä ja pyydetään hoitamaan
ajan tasalle
Verotulot vähenivät noin -1,3 milj. talousarviosta. Valtionosuuksia tuli +0.4
milj. euroa enemmän kuin talousarviossa
Tarkastuslautakunta pyytää sanallisia selvityksiä talousarvion ylityksistä ja
alituksista ennen kaikkea Muut toimintakulut - asiasta, joita on mm. työllisyyspalveluissa, varhaiskasvatuksessa, vapaa-aikapalveluissa, ja teknisen
sekä hallinnon toiminta-alueilla.
Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden vastauksissa tiedusteluihin, viesteihin ja puheluihin on edelleen parannettavaa, suositusten mukaan vastaus
tulee saada kahden viikon kuluessa.
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Valtuusto on valinnut luottamushenkilöt eri toimielimiin suostumuksensa
mukaisesti. Luottamushenkilöiden tulee huolehtia osallistumisensa kokouksiin tai sovitun mukaisesti ilmoittaa varajäsenelle.
Asukasmäärän lisääminen edellyttää kaavoitusta työssäkäyviä houkuttelevilta alueilta ja toimenpiteitä, joilla ammattitaitoiset ihmiset saadaan jäämään
ja palaamaan Pudasjärvelle.
valiokuntien rooli päätöksenteossa on vakiintunut ohjausesitysten valmistelussa ja antajana.
osallistumisaktiivisuudessa on edelleen parannettavaa.
Meidän Pudasjärvi - tapahtuma sai suuren suosion ja kansalaisten oma toiminta saa suuret kiitokset tarkastuslautakunnalta.
useita kuulemistilaisuuksia järjestettiin ja näin edistettiin avoimuutta ja osallistumista.
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9. YHTEENVETO/KOKONAISARVIO

Toiminnalliset tavoitteet on tilikaudella olennaisilta osin saavutettu.

)

Tilikauden alijäämäksi muodostui 3,5 miljoonaa euroa, vuosikatteeksi
muodostui -0,4 miljoonaa euroa. Vuosikate ei riittänyt poistoihin. Verotuloja kertyi 0,7 milj. euroa ja valtionosuuksia 0,5 milj. euroa edellistä vuotta
enemmän. Toimintakulut kasvoivat 0,9 miljoonaa vuodesta 2018 ja suurin
kasvu oli palvelujen ostoissa, 0,8 milj. euroa sekä muissa toimintakuluissa, 0,3 milj. euroa. Henkilöstökulut laskivat 0,2 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna.
Investointeihin käytettiin nettona 9,7 milj. euroa, (4,3 milj. euroa v.2018),
mikä ylitti talousarvion 1, 7 milj. eurolla.
Kertomusvuoden taloudellinen tulos oli kehno ja tappiollinen myös talousarvioon nähden. Kumulatiivinen ylijäämä on enää 2,6 milj. euroa ja
kaupungin talous ei kestä tällaista talouden suuntaa.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pohjalta tarkastuslautakunta
edellyttää kaupunginhallitukselta sekä johtavilta virkamiehiltä tarkkuutta
ja huolellisuutta erityisesti talousasioiden seurannassa ja kaikessa toiminnassa sekä ajantasaista raportointia valtuustolle .
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10. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kaupungin nyt käynnissä olevien investointien valmistuttua, perusasiat
ovat kunnossa. Peruspalveluiden toimintaympäristöt ovat toimivat ja
ajanmukaiset. Tulevaisuudessa
investointeja pitää harkita tarkoin tai jäädytettävä kokonaan.
Ylijäämää on kaupungin taseessa vain 2,6 milj. euroa ja on hyvin todennäköistä, että tämänhetkisten ongelmien (korona ja velkaantuminen) seurauksena kuluvan vuoden tulos kääntyy negatiiviseksi ja ylijäämä on
syöty. Niinpä talouden tasapainottamiseen suunniteltua -1.3%
säästötavoitetta on arvioitava uudelleen.

)

Koronan tuomat positiiviset vaikutukset pitää hyödyntää kaupungin kehittämisessä ja toiminnassa.
Asumisen markkinointia voisi suunnata Oulun suuntaan tarjoamalla laadukkaita, kaavoitettuja asuinalueita kaupungin länsilaidalta.
Kaupungin imago näyttäytyy positiivisena ja sen monipuolista asemaa liikenteellisessä "Suomen keskipisteessä" pitää hyödyntää edelleen.
11. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYKSET VALTUUSTOLLE

VALTUUSTO KESKITTYY TALOUDEN KUNTOONSAATTAMISEEN JA VELKAANTUMISEN PYSÄYTTÄMISEEN !
Tarkastuslautakunta kiittää lämpimästi henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä

)
Pudasjärvellä 5. päivänä kesäkuuta 2020
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