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1 TOIMINTAKERTOMUS
1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS
Vahva identiteetti, omaleimaisuus ja hyvä maine –
näin kiteytin mielikuvani Puumalasta, kun aloitin
työni marraskuun alussa.
Vuosi 2017 oli Puumalalle monella tapaa muutosten vuosi. Kunnan uusi hallintosääntö astui osittain voimaan toimintavuoden alussa ja osittain uusien valtuustojen aloittaessa kesäkuussa. Keskeinen muutos oli se, että peruspalvelujen toimiala
muuttui hyvinvointipalvelujen toimialaksi ja samalla peruspalvelulautakunta lakkasi hyvinvointilautakunnan aloittaessa tehtävässään. Alkuvuodesta toteutettiin myös muutamia virkanimikkeidenmuutoksia. Kevään kuntavaaleissa poliittiset voimasuhteet säilyivät suurin piirtein edelliskauden kaltaisina.
Merkittävä muutos oli myös se, että sosiaali- ja
terveyspalveluiden järjestäminen ja toteuttaminen siirtyi sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä ESSOTEn vastuulle. Tämä tarkoitti myös sitä,
että sote-palvelut siirtyivät kunnan budjetissa peruspalveluiden toimialalta hallintopalveluiden toimialan alle.
Syksyllä 2017 valmisteltiin kunnalle uutta strategiaa vuosille 2018-2025. Uusi strategia hyväksyttiin joulukuussa arvojen, painopisteiden ja tavoitteiden osalta. Työ jatkuu toimenpiteiden ja mittareiden parissa keväällä 2018. Puumalan kunnan visio vuoteen 2025 on ”Saaristokunta Puumala 2025
uuden työn ja rohkeiden ratkaisujen kunta, joka
on hyvinvoivien ihmisten koti Saimaalla.” Kunnan
arvot ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, positiivisuus, tasa-arvoisuus ja yhteistyökykyisyys. Strategian viisi painopistettä puolestaan ovat Saimaa,
yrittäjyys, laatuasuminen, lapsiperheet ja hyvinvointi.

Kunnan käyttötalouden (luvut kaikissa kohdin ulkoisia) menot olivat vuonna 2017 yhteensä 17,4
miljoonaa euroa eli n. 1,1 miljoonaa talousarviota
pienemmät. Tulot puolestaan olivat 2,5 miljoonaa
euroa, mikä on 110 000 euroa budjetoitua enemmän. Toimintakate heikkeni edellisvuodesta ollen
-14,9 miljoonaa euroa. Toimintakate heikkeni hallintopalveluiden ja teknisellä toimialalla, mutta parani hyvinvointipalveluiden toimialalla.
Hallintopalvelujen vuoden 2017 menot jäivät n.
900 000 euroa alle budjetoidun, mitä selittää suurelta osin talousarviossa tehdyt varaukset sosiaalija terveyspalveluista aiheutuviin toteutunutta korkeimpiin menoihin. Tulot ylittyivät puolestaan n.
59 000 euroa. Hyvinvointipalveluiden toimintamenot alittivat budjetin 265 000 eurolla, mikä johtui
esimerkiksi arvioitua pienemmistä koulukuljetuskustannuksista ja kustannustehokkaasta urheiluja nuorisotoiminnasta. Hyvinvointipalveluiden toimintatuotot olivat budjetoitua paremmat, mikä
johtui budjetoitua paremmin toteutuneista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä perusopetuksen hankerahoituksesta. Teknisen toimialan
menot ylittivät budjetoidun 60 000 eurolla, mutta
tulot olivat 49 000 euroa talousarviota suuremmat.
Kunnan nettoinvestoinnit olivat yhteensä 847 000
euroa, mikä oli 420 000 euroa budjetoitua vähemmän.
Veroprosenttia laskettiin 0,5 prosenttiyksikköä
alaspäin vuodelle 2017. Myönteisestä talouskehityksestä johtuen verotuloja kertyi kuitenkin n.
320 000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Posi-
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tiivinen verotulojen kehitys oli pääosin yhteisöveron kasvun ansiota. Valtionosuuksia Puumala sai
n. 44 000 budjetoitua enemmän.

Kunnalla on ollut vuonna 2017 käytössä myös vastuualueittaiset kärkitavoitteet, jotka ovat toteutuneet pääosin erittäin hyvin.

Rahoitustuottoja oli 115 000 euroa enemmän kuin
oli budjetoitu, mikä johtui pääosin Mikkelin seutusoten maksamasta 98 000 euron palautuksesta.

Kiitän kunnan henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä vuodesta 2017. Olette työskennelleet tarmokkaasti kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja
matkailijoiden hyväksi. Kiitän myös kunnan tärkeimpiä sidosryhmiä ja niiden henkilökuntaa sekä
vapaaehtoistoimijoita. Teidän roolinne on kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeinen.

Kunnan strategia vuosille 2014–2020 on toteutunut valituilla mittareilla hyvin kulmakivien 2 ja 4
osalta. Näiden kulmakivien mittareilla on tarkasteltu henkisen ja fyysisen elämänlaadun kehittymistä sekä peruspalvelujen toimivuutta ja taloudellista tehokkuutta. Sen sijaan hieman heikompaa kehitys on ollut elinkeinopuolella matkailun ja
veneilyn kehittymisessä sekä rakentamisessa.
Niina Kuuva
vs. kunnanjohtaja
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1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET

Kunnanvaltuuston kokoonpano 1.6.2017 – 31.5.2021
Keskusta
SDP
Perussuomalaiset
Kokoomus
Kristillisdemokraatit

10 valtuutettua
5 valtuutettua
3 valtuutettua
2 valtuutettua
1 valtuutettu

Puheenjohtajisto 1.6.2017 – 31.5.2019
Pj. Pasanen Unto (kesk)
1 vpj. Luukkonen Erkki (Kesk)
2 vpj. Laine Martti (Kok)

4
Jäsenet
Hupli Heikki (ps)
Hämäläinen Annukka (kesk)
Ikonen Seija (kesk)
Kasanen Antti (ps)
Karjalainen Esa (kesk)
Kautonen Harri (kesk)
Kietäväinen Olavi (kd)
Korhonen Minna (kesk)
Kyhyräinen Paavo (kesk)
Lautala Pentti (kok)
Lempiäinen Elisa (sdp)
Luukkonen Asko (ps)
Luukkonen Olli (kesk)
Montonen Keijo (sdp)
Penttinen Laura (sdp)
Piskonen Irja (kesk)
Pitkonen Laura (sdp)
Virta Jorma (sdp)
Kunnanhallituksen kokoonpano 1.6.2017 – 31.5.2021
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pj. Kautonen Harri (kesk)
Vpj. Montonen Keijo (sdp)
Ikonen Seija (kesk)
Kasanen Antti (ps)
Korhonen Minna (kesk)
Luukkonen Olli (kesk)
Pitkonen Laura (sdp)

Mäkelä Allan (kesk)
Virta Jorma (sdp)
Valtonen Emmi (kesk)
Mattila Janne (ps)
Puttonen Leena (kesk)
Pitkonen Jukka (kesk)
Lempiäinen Elisa (sdp)

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano 1.6.2017 – 31.5.2021
Jäsenet

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

Pj. Hämäläinen Timo
Vpj. Markkanen Marja Liisa
Puurtinen Kari
Pölönen Katri
Valkonen Juhani

1. Luukkonen Eero
2. Ihanamäki Pirkko
3. Tilli Tommi
4. Hupli Heikki
5. Luukkonen Marja Leena
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Hyvinvointilautakunnan kokoonpano 1.6.2017 – 31.5.2021
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pj. Pitkonen Laura
Vpj. Luukkonen Asko
Hämäläinen Annukka
Lautala Pentti
Lempiäinen Elisa
Piskonen Irja
Reponen Timo

Söderström Riitta
Hupli Heikki
Valtonen Emmi
Majuri Lauri
Ihanamäki Pirkko
Ikonen Seija
Laamanen Kari

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 1.6.2017 – 31.5.2021
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pj. Piskonen Irja
Vpj. Kietäväinen Olavi
Ihanamäki Pirkko
Niemi Sakari
Virtanen Urpo

Hämäläinen Annukka
Hannula Kaija
Söderström Riitta
Lindgren Niklas
Mikkola Esko

Teknisen lautakunnan kokoonpano 1.6.2017 – 31.5.2021
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pj. Luukkonen Olli
Vpj. Penttinen Laura
Ihanamäki Pirkko
Karjalainen Esa
Kyhyräinen Paavo
Lipo-Lempiäinen Tiina
Peltonen Niko (ps)

Kiljunen Oiva
Söderström Riitta
Virta Jorma
Lasaroff Sirpa
Puttonen Jere
Rexho Sirja
Puurtinen Kari

Valtuuston vaalilautakunnan kokoonpano 1.6.2017 – 31.5.2021

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Pj. Karjalainen Esa
Vpj. Kietäväinen Olavi
Lempiäinen Elisa

Korhonen Minna
Kasanen Antti
Penttinen Laura
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1.3 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS
Etelä-Savossa asui vuoden 2017 lopussa 147 256
ihmistä, mikä on 1 521 ihmistä vähemmän kuin
edellisvuonna. Merkille pantavaa on se, että väestö väheni nyt kaikissa Etelä-Savon kunnissa. Sen
sijaan muuttovoittoisia kuntia oli neljä, joista Puumala suurimpana (+18). Muita voittajakuntia olivat Mäntyharju (5), Heinävesi (5) ja Kangasniemi
(3).

Sijainti Venäjän naapurustossa on tarjonnut mahdollisuuksia niin vientiyrityksille kuin alueen matkailun kehittämiselle. Venäjän talousongelmat ja
Ukrainan konfliktin pitkittyminen pakotteineen
ovat kuitenkin vaikeuttaneet kaupankäyntiä ja vähentäneet matkailijoiden virtaa. Matkailun osalta
venäläiskysynnän väheneminen on kuitenkin
kääntynyt uuteen kasvuun.

Puumalan väkiluku vuoden 2017 lopussa oli 2 210
henkilöä. Syntyneitä oli koko vuoden aikana 4 ja
kuolleita 41, joten luonnollinen väestönmuutos oli
-37 ihmistä. Puumalaan muutti 87 ja Puumalasta
pois muutti 78. Maahanmuuttaneita oli 9. Väestön
kokonaismuutos oli -24 henkilöä (-1,1 %).

Etelä-Savo on säästynyt suurilta rakenteellisilta
muutoksilta ja myös laajoilta irtisanomisilta on vältytty.

Etelä-Savon maakuntastrategian kolme kärkeä
ovat vesi, metsä ja ruoka. Näihin kärkiin kiteytyykin hyvin maakunnan sisäiset vahvuudet.
Etelä-Savon kehitys nojaa edelleen metsävaroihin
ja niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen, joka on
luonut maakuntaan vahvaa metalli- ja metsäteollisuutta. Biotalouteen kohdistuvien suurten investointien arvioidaan vaikuttavan positiivisesti myös
Etelä-Savoon mm. puun kysynnän kasvuna ja teknologiateollisuusyritysten myönteisenä kehityksenä. Uusia kasvunäkymiä nähdään avautuvan
puun kysynnän kasvusta mm. biotuotteiden valmistukseen. Potentiaalia Etelä-Savossa nähdään
olevan myös bioenergiaosaamisessa, metsäbiomassan prosessointiosaamisessa ja ympäristöteknologiassa.
Monimuotoisuus, kaunis ja puhdas luonto, laajat
vesistöt, runsaat luonnonvarat ja maakunnan
maine puhtaana ja turvallisena alueena ovat luoneet edellytyksiä myös matkailulle ja vapaa-ajanasumiselle. Laadukkaiden elintarvikkeiden tuotantoon ja jalostukseen on panostettu ja sekä luomu
että lähiruoan kysyntä ovat kasvussa.

Työ- ja elinkeinoministeriön katsaus alueellisista
kehitysnäkymistä nostaa Etelä-Savon suurimmiksihaasteiksi kansainvälistymisen, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen, osaavan työvoiman
saatavuuden, ikärakenteen muutokseen varautumisen ja väestön vähenemisen. Talouden kasvun
kiihtyminen imee eteläsavolaisia kasvualueille,
mikä vähentää toisaalta työttömyyttä, mutta pidemmällä aikavälillä vaikeuttaa osaavan työvoiman saatavuutta yrityksissä. Työ- ja elinkeinoministeriö peräänkuuluttaa alueen yrityksiltä laajempia panostuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan ja
sitä kautta uusiin innovaatioihin ja työllistämiseen.
Myös investoijien puute, supistuvat paikallismarkkinat ja yritystoiminnan jatkajien vähäisyys ovat
haasteita.
Vesistöt ovat maakunnan selkeä vahvuus ja voimavara, mutta samalla niistä johtuva alueen rikkonainen ja hajanainen rakenne luo haastetta saavutettavuudelle ja kilpailukyvylle. Tästä syystä on hyvin
myönteistä, että Etelä-Savoon kohdistuu lähivuosina valtion noin 200 miljoonan euron liikenneinvestoinnit. Liikenneinfrastruktuuria koskien on
kuitenkin huomioitava, että soratiestön ja vähäliikenteisen päällystetyn tiestön kunto on kovaa
vauhtia rapautumassa korjausvelkarahoista huolimatta, mikä heikentää puu- ja maitokuljetusten
sekä matkailuliikenteen toimintaedellytyksiä. Erillinen haaste on vielä harvaan asutuilla seuduilla
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joukkoliikenteen palvelutason huomattava lasku.
Nopeiden tietoliikenneyhteyksien ylläpito- ja kehittäminen on elinkeinoelämän kilpailukyvyn edellytys.
Puumalassa tulevaisuuden kysymykseksi nousee
myös se, kuinka takaamme pyöräilymatkailijoiden
turvallisuuden. Pyöräilijöiden määrän voi perustellusti arvioida kasvavan, mutta tiestömme on mutkaista, kapeaa ja osin huonokuntoista. Tähän
haasteeseen on etsittävä ratkaisuja.
Etelä-Savossa yritysten liikevaihto kasvoi viime
vuosina maan keskimääräistä nopeammin.
Vuonna 2016 kasvu oli 3,3 %, kun se koko maan
tasolla jäi 2,4 prosenttiin edellisvuodesta. Suomen
talouden kehittyessä vuoden 2017 ensimmäisellä
neljänneksellä kohisten, ei Etelä-Savo enää pysynyt samassa tahdissa ja yritysten liikevaihto (4,6
%) jäi koko maan (9,1 %) kasvusta. Teollisuus ja
vienti ovat toimineet Etelä-Savon kasvun vetureina ja niissä kasvu oli vuonna 2016 lähes 9 %:n
luokkaa, kun maan keskimääräinen kasvu jäi alle
prosenttiin. Alkuvuonna kasvu jatkui edelleen vahvana, mutta se jäi kuitenkin alle maan keskiarvon.
Alueellisesti on syytä perata syitä siihen, miksi
maakunnankasvu jää toistuvasti muuta maata jälkeen.
Maataloudessa rakennekehitys etenee Etelä-Savossa suhteellisen nopeasti, mutta tilakoot ovat
edelleen muuta maata pienemmät. Alueen maatilojen rahavirroista maatalous kattaa keskimäärin
puolet ja metsätalous, sivuansiot ja muu yritystoiminta toisen puolen.
Metsäsektorin kehitysnäkymät ovat edelleen varsin positiiviset. Luonnonvara-keskuksen mukaan
teollisuuspuun hakkuut ylsivät vuonna 2016 EteläSavossa kuutiomäärältään (6,9 milj. kuutiota) lähes alueellisen metsäohjelman tavoitteisiin (7,08
milj. kuutiota). Kantorahatuloja Etelä-Savon metsät kerryttivät peräti n. 249 miljoonaa euroa, mikä
on historian toiseksi paras tulos vuoden 2007 huipun jälkeen.

Etelä-Savon rakentamisen kokonaismäärän kasvu
taittui alkuvuonna 2017. Rakentamisen elpyminen
kääntyi laskuun rakennusluvissa ja aloituksissa.
Asuntorakentamisen taso on vaatimatonta verrattuna muuhun Itä-Suomeen.
Kaupan alalla ei ole näkyvissä 2000-luvun alun kaltaisia kasvulukuja. Kaupan liikevaihto kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vajaat
kolme prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.
Matkailulla ja vapaa-ajan asutuksella on Etelä-Savossa tärkeä merkitys. Matkailu on kasvava vientiala, jolla on paljon kerrannaisvaikutuksia muille
toimialoille. Etelä-Savossa majoitusliikkeillä oli
vuoden 2017 aikana yhteensä noin 694 000 rekisteröityä yöpymistä. Tämä on 0,2 prosenttia vähemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Puumalassa yöpymisiä oli 27 600,
mikä on 1,7 % laskua vuoteen 2016.
Kotimaisten yöpymisten muutos oli maakunnan
tasolla -4,2 %, kun taas ulkomaisten +16,2 %. Positiivista on, että venäläisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3 % edellisvuoteen nähden ja tällä
hetkellä venäläisten osuus ulkomaalaisyöpymisistä on 48,6 %. Toiseksi eniten yöpymisiä tuli Saksasta, seuraavaksi eniten Sveitsistä, Virosta ja Espanjasta.
Joulukuun 2017 lopussa työttömiä oli Etelä-Savossa vähemmän kuin kuuteen vuoteen vastaavana ajankohtana. Ensimmäisen kerran lähes kahteen vuoteen naisten työttömyys on laskenut
Etelä-Savossa vuodentakaisesta suhteellisesti hieman miehiä enemmän.
Etelä-Savossa oli joulukuun lopussa 8 151 työtöntä. Työttömien osuus työvoimasta oli Etelä-Savossa 11,1 %. Etelä-Savossa työttömien määrä on
vuoden 2017 joulukuusta laskenut noin 1 700 henkilöä eli 17 %. Työttömyys on määrällisesti vähentynyt eniten perinteisesti miesvaltaisilla tekniikan
ammattialoilla: rakennus-, korjaus- ja valmistustyössä sekä prosessi- ja kuljetustyössä.
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Puumalassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2017 joulukuussa 11,7 %,
mikä on maakunnan alhaisimpia yhdessä esimerkiksi Juvan, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan,
Pieksämäen, Kangasniemen ja Joroisten kanssa.
Korkein työttömyysaste oli Heinävedellä (15,9 %)
ja Enonkoskella (15,8 %).
Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli
joulukuun lopussa 2 190. Määrä laski vuodentakaisesta 644:llä eli 23 %.

Pitkäaikaistyöttömyys
laski
Etelä-Savossa,
Keski-Suomen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja
Etelä-Pohjanmaan jälkeen suhteellisesti eniten
koko maassa.

Lähteet:
TEM: Alueelliset kehitysnäkymät, syksy 2017.
Etelä-Savon ELY-keskuksen työllisyyskatsaus.
Etelä-Savon maakuntaliitto.
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1.4 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA
Kuntavaalit pidettiin huhtikuussa 2017. Poliittiset
voimasuhteet pysyivät lähestulkoon samoina kuin
edellisvaalikaudella. Keskusta menetti yhden paikan ja sosialidemokraatit lisäsivät paikkamääräänsä yhdellä. Lähes puolet valtuutetuista kuitenkin vaihtui ja uusi valtuusto aloitti toimikautensa
kesäkuun alussa. Myös kaikkien toimielinten puheenjohtajat vaihtuivat.
Kunnanvaltuusto hyväksyi 5.12.2016 pitämässään
kokouksessa kunnan hallintosäännön. Hallintosääntö astui voimaan osittain 1.1.2017, pois lukien
toimielinten kokoonpanoa koskevat määräykset.
Nämä tulivat voimaan 1.6.2017 uuden valtuuston
aloittaessa toimikautensa. Hallintosäännön myötä
erillisenä asiakirjana ollut valtuuston työjärjestys
liitettiin osaksi hallintosääntöä. Toimielinten
määrä ja koko pysyivät muutoin samana, mutta
hyvinvointilautakunta (ent. peruspalvelulautakunta) supistui yhdeksästä jäsenestä seitsemään.
Kuntaorganisaation rakenne muuttui siten, että
vuoden 2017 alusta peruspalvelujen toimiala
muuttui hyvinvointipalvelujen toimialaksi. Samoin
peruspalvelulautakunta vaihtui hyvinvointilautakunnaksi.
Hallintopalveluiden toimialan alle siirtyivät sosiaali- ja terveyspalvelut eli pois entisen peruspalveluiden toimialan alta. Hallintopalveluiden toimiala
muuttui lisäksi siten, että elinkeino, matkailu- ja
maaseutupalvelut yhdistyivät elinvoimapalveluiksi. Kulttuuripalvelut siirtyivät hallintopalveluista hyvinvointipalveluiden toimialalle.
Hyvinvointipalveluiden toimiala koki suurimmat
muutokset. Nimenmuutoksen ja soten siirtymisen
lisäksi toimialalle muodostettiin varhaiskasvatuspalvelut.

Teknisten palveluiden toimialalla kaavoitus sekä
maa- ja metsätilat yhdistettiin kaavoitus- ja tonttipalveluiksi, mutta muita muutoksia toimialalla ei
tapahtunut.
Kunnan konserniohje uudistettiin vastaamaan
muuttuneen kuntalain säädöksiä. Vuoden aikana
uusittiin myös kunnan tietoturvapolitiikka ja palkkiosääntö.
Vuoden 2017 alusta alkaen Puumalan kunta on ollut osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymää eli ESSOTE on tuottanut kaikki sotepalvelut. Kuntayhtymä jatkaa toimintaansa aina
vuoden 2020 alkuun saakka, jolloin uudet maakunnat aloittavat toimintansa ja myös sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy niille. Vuoden
2017 aikana Etelä-Savossa on jatkettu sote- ja
maakuntauudistusten aktiivista valmistelua sekä
valmistauduttu myös kasvupalvelulain muokkaamaan toimintaympäristöön. Työllisyyspalveluiden
uudelleenorganisoimiseen on vastattu Puumalassa TOTTA-hankkeen avulla ja työ jatkuu vuonna
2018.
Pitkään vireillä ollut Pistohiekan alueen asemakaava hyväksyttiin toukokuun 2017 valtuustossa ja
lainvoiman kaava sai lokakuussa. Kaavan yhteydessä hyväksyttiin myös asiaa koskeva maankäyttösopimus Metsähallituksen kanssa. Samassa kokouksessa valtuusto siunasi hyvinvointilautakunnan päätöksen Puumalan kunnan siirtymisestä
osittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen, yhtenä ensimmäisten joukossa Suomessa. Päätöksen
taustalla on tavoite tehdä Puumalasta entistä houkuttelevampi kunta lapsiperheille. Joulukuussa
valtuusto puolestaan päätti valtuustoaloitteen
pohjalta, että Puumalassa aletaan maksaa kotihoidontuen kuntalisää.
Uutena toimintana kunta aloitti kesällä 2017 yhteyslauttaliikennöinnin Lietvedellä Hurissalon ja
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Lintusalon välillä. Norppa II -lautta liikennöi kesäaikaan päivittäin kuljettaen mukanaan moottorija polkupyöräilijöitä. Kunta liittyi maakunnalliseen
Visit Saimaa -markkinointihankkeeseen sekä Sulkavan kunnan hallinnoimaan, työllisyydenhoidon
Totta-hankkeeseen. Saimaa Geopark -hankkeen
kautta on kehitetty inventoitu ja kehitetty geokohteita sekä laadittu markkinointimateriaalia.
Toimintavuoden aikana kunnanhallitus lausui
kaksi kertaa valinnanvapauslainsäädännöstä.
Muita lausuntoja annettiin esimerkiksi lakiesitykseen alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
sekä Etelä-Savon maakuntaohjelman luonnokseen.
Kunnanjohtaja Matias Hilden jäi tehtävästään virkavapaalle (4.9.2017–30.4.2019) elokuussa ja
aloitti kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen
erityisavustajana. Syyskuusta lokakuuhun vs. kunnanjohtajana toimi Anne Julin. Lokakuussa viransijaisuutta hoitamaan valtuusto valitsi Niina Kuuvan,
joka aloitti tehtävässä marraskuun alussa.
Kuntalaisaloitteita ja valtuustoaloitteita tehtiin ja
käsiteltiin kumpiakin kolme kappaletta. Kunnanhallitus käsitteli toimintavuoden aikana 202 pykälää ja kunnanvaltuusto 75 pykälää.

kertyi yhteensä noin 1,73 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuotto puolestaan kasvoi noin 170 000
eurolla, mikä tarkoittaa 13 prosentin kasvua edellisvuodesta. Kunnallisveron tuotto sen sijaan jatkoi
laskemistaan. Vuoteen 2016 nähden kunnallisveroa kertyi noin 133 000 euroa vähemmän, mikä
tarkoittaa 2,3 prosentin alenemaa. Kuitenkin kunnallisveron tuotto oli 124 000 euroa enemmän
kuin oli budjetoitu.
Valtionosuuksien kehitys oli negatiivinen vuodet
2014 ja 2015, kääntyi positiiviseksi vuodelle 2016
ja kasvoi edelleen vuonna 2017. Yhteensä valtionosuuksia Puumalan kunta sai 8,24 miljoonaa euroa, mikä on 136 000 euroa enemmän kuin
vuonna 2016. Valtionosuuksia kertyi 44 000 enemmän kuin oli budjetoitu.
Kunnan taseen vahvistuessa myös lainakanta on
kehittynyt maltillisesti ja on selvästi alle maan muiden kuntien keskiarvon. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä lainan määrä tulee putoamaan 736 euroon
asukasta kohden (yhteensä 1 628 000 euroa).
Tytäryhtiö Puumalan vuokratalojen poistojen oikaisu, jonka vaikutus on noin 740 000 euroa, näkyy
konsernitaseen luvuissa.
Puumala ei täytä yhtään kriisikuntakriteeriä.

Puumalan kunnan taloudellinen tila on ollut viime
vuosina hyvä. Kunnan toimintakate on kehittynyt
pääosin paremmin kuin koko maassa, joskin toimintakate heikkeni vuonna 2017. Vähentyneestä
väestöstä huolimatta kunnan veropohja on parantunut viime vuosina.
Verotulojen kertymä on vaihdellut voimakkaasti
vuosittain. Vuonna 2017 kunnan verotulot olivat
8,92 miljoona euroa. Edellisvuoteen verrattuna
kasvua oli n. 33 000 euroa. Verotuloja kertyi
320 000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Verotulot olivat asukasta kohden 4 036 euroa.
Kiinteistöveron tuotto pysyi lähes edellisvuoden
tasolla laskien noin 3 900 eurolla. Kiinteistöveroa

Kunnan vuosien 2013-2016 tilinpäätökset ovat olleet noin 1,3-1,6 miljoonaa euroa positiivisia.
Vuonna 2013 tulos johtui osin merkittävistä kertaeristä, 2014 tällaisia ei puolestaan juuri ollut.
Vuonna 2015 kunta sai poikkeuksellisen korkean
verotulokertymän, ja tuolloin tehtiin myös merkittäviä alaskirjauksia. Kunnan tilikauden tulos parani
v. 2016 edellisvuodesta edelleen selvästi.
Kunnan vuosikate oli 2,34 miljoonaa euroa vuonna
2017. Vuosikate riitti poistojen kattamiseen noin
3,8-kertaisesti. Vuosikatteella pystyttiin kattamaan nettoinvestoinnit. Vuosikate oli yli 1 058 euroa asukasta kohden.

11
Tilikauden tulos parani edellisvuodesta noin 116
000 eurolla ollen 1,73 miljoonaa euroa. Kunnan taseessa on näin ollen kertynyttä ylijäämää noin 6,1
miljoonaa euroa vuoden 2017 tulos mukaan lukien.
Kunnan nettoinvestoinnit olivat vuonna 2017 yhteensä noin 847 000 euroa ja niihin oli budjetissa
varattu talousarvion muutosten jälkeen noin 1,27
miljoonaa (netto). Valtaosa investoinneista kohdentui Keskustien ja kirkonkylän katujen korjaukseen. Kaiken kaikkiaan investoinnit pysyivät budjetoidun mukaisena tai alittivat sen. Budjettiin varatuista investointikohteista toteutumatta jäi esimerkiksi maa-alueiden hankintaa ja laajakaistahankkeen edistäminen. Investointien tulopuolen
budjetoitua selvästi suurempi toteuma selittyy
pääosin irtaimiston myynnillä ESSOTE:lle.
Kunta on pystynyt lyhentämään lainoja suunnitelmien mukaan. Rahavarojen sijoittamiseen on et-

sitty uusia keinoja ja kunta on kasvattanut sijoitustoiminnan riskejä sijoitustoiminnan perusteiden
puitteissa. Päivitetyt sijoitustoiminnan perusteet
hyväksyi valtuusto elokuussa. Sijoituksia kunnalla
on Taalerissa 900 000 euroa ja OP Rahoitusyhtiössä 60 000 euroa.
Asukaskohtainen lainakanta on 736 euroa asukasta kohden, ja on pienempi kuin kunnan likvidit
kassavarat. Kunnan maksuvalmius laski hieman 69
vuorokaudesta 65 vuorokauteen. Myös taseen
tunnusluvut kehittyivät positiivisesti: kunnan
omavaraisuusaste nousi yli 85 prosenttiin (koko
maa v. 2016: 59,9) ja suhteellinen velkaantuneisuus aleni 14,8 prosenttiin (koko maa v. 2016: 56
%).
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Kuva 1. Puumalan kunnan vuosikate, nettoinvestoinnit ja lainakanta vuosina 2009-2017.

1.5 KUNNAN HENKILÖSTÖ
Vuonna 2017 kunnan henkilöstökulut olivat yhteensä n. 4 130 000 euroa, mikä oli n. 209 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Alenemaa selittää suurelta osin se, että eläkekulut vähenivät
155 000 euroa. Tästä valtaosa on eläkemenoperusteisen maksuosuuden pienemää.

Kunnassa oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 80 henkilöä ja määräaikaisia 20. Kansalaisopiston tuntiopettajia oli yhteensä 3,43 henkilötyövuoden verran. Yhteensä vuonna 2017 kunnassa tehtiin 87,48 henkilötyövuotta, mikä on
0,89 henkilötyövuotta edellisvuotta enemmän.

Työvoimakustannukset olivat työterveyshuollon
menot ja osaamisen kehittämiseen kohdistuneet
kulut mukaan lukien n. 4 216 000 euroa. Tämä on
5,15 % edellisvuotta vähemmän.

Erikseen on laadittu henkilöstöraportti, jossa käydään läpi kunnan henkilöstörakenne, työaika,
osaamisen kehittäminen, työvoimakustannukset,
yhteistoiminta sekä työhyvinvointia tukeneet toimet.
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1.6 YMPÄRISTÖASIAT
Toimintavuoden aikana ei toteutettu toimia, joilla
olisi ollut olennaisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövahingoilta vältyttiin.

1.7 MUUT EI-TALOUDELLISET
ASIAT
Kunnanhallitus päätti elokuussa 2017 kunnan
hankintaohjeesta, joka täydentää kunnan hankintaprosessia niiltä osin kuin hankintamenettelystä
ei säädetä hankintalaissa. Hankintaohjeen ja sen
noudattamisen tarkoituksena on taata hankintaprosessien läpinäkyvyys ja tasapuolisuus. Yhtenä
keskeisenä periaatteena on se, että hankintaprosessissa huomioidaan paikalliset kilpailuolosuhteet aina kuin mahdollista.
Etenkin hankintaohjeen ja hankintalain huolellisella noudattamisella ehkäistään myös mahdollisia korruptio- tai lahjontatilanteita.
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1.8 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ
Maakuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulevat muuttamaan vuoden
2020 alussa merkittävästi kunnan toimintaympäristöä, mikäli lakiesitykset hyväksytään. Näiden
muutosten myötä kuntien kustannuksista huomattava osa siirtyy maakunnalle. Myös kuntien veropohjaan ja valtionosuusjärjestelmään tulee merkittäviä muutoksia.

kunnilta nykyisten tietojen mukaan 12,3 prosenttiyksikköä. Puumalan uusi kunnallisveroprosentti
tulisi olemaan 7,7 %. Kiinteistövero tulee valmistelun mukaan säilymään kunnilla nykytasoisena,
mikä tulee tarkoittamaan sen suhteellisen osuuden kaksinkertaistumista valtakunnallisesti. Yhteisöveron jako-osuus sen sijaan pienenisi, mutta
senkin suhteellinen paino kasvaisi.

Kunta on uuden strategiansa myötä asemoinut
rooliaan uudistusten jälkeisessä ajassa. Kunnan
uudessa roolissa painottuvat etenkin elinvoima-,
hyvinvointi- ja sivistystehtävät. Tärkeää on rakentaa myös toimivia yhdyspintoja kunnan ja maakunnan välille. Puumalan kunnan kannalta ja nimenomaan toiminnallisesta näkökulmasta soten siirtyminen maakunnalle ei ole tilanteena vieras, sillä
sote-palveluita on aiemmin Puumalalle tuottanut
Mikkelin seutu-sote ja vuoden 2017 alusta ESSOTE. Silti talouden näkökulmasta muutos on merkittävä.

Tulevaisuuden suuri muutos tulee olemaan myös
sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen omistusjärjestelyt. On mahdollista, että osa kuntien
sote-kiinteistöistä jää jatkossa käyttämättä.

Koko kuntatalouden tasolla kuntien tuloja on tarkoitus alentaa saman verran kuin kunnilta siirtyy
tehtäviä. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottoa
alennetaan. Vastaavasti valtion verotusta kiristetään, koska valtio rahoittaa maakuntien tehtävät.

Väestön vähentyminen edellyttää entisestään palvelutuotannon tarkastelua, tuloksellisuuden edistämistä ja erityisesti eläköitymisten hyödyntämistä kunnan talouden tasapainon säilyttämiseksi.
Menokasvu on siten edellisten vuosien tapaan yhä
syytä pitää maltillisena.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa on
lähdetty siitä, että uudistus saa heikentää tai parantaa yksittäisen kunnan taloudellista asemaa
enintään 100 eurolla asukasta kohden, tämäkin
vasta siirtymäkauden jälkeen. Puumalan osalta
asema heikentyisi ennakkotietojen mukaan 100
eurolla/asukas. Toisaalta samassa yhteydessä kunnalta poistuu riski sote-kustannusten kehityksestä.
Puumalan kunnan erityisenä taloudellisena vahvuutena on tällä hetkellä hyvä kiinteistö- ja yhteisöveropohja. Kunnallisveroa tullaan leikkaamaan

Kunnan poistosuunnitelma ei ole kaikilta osin kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukainen. Poistoaikoja on kuitenkin hyödykekohtaisesti kiristetty. Investointien poistoaikoja määritettäessä tulee jatkossa noudattaa ohjeistuksen
henkeä, ja valita mieluiten mahdollisimman lyhyt
poistoaika.

Puumala oli vuonna 2017 maakunnan muuttovoittoisin kunta, millä voimme osittain kompensoida
luonnollisen väestönkehityksen laskua. Puumalan
tilanteeseen on todennäköisesti osaltaan vaikuttanut se, että päätösvalta vapaa-ajan asunnon
muuttamisesta vakinaiseksi asunnoksi on siirtynyt
kunnille ja tämä on tehnyt haun ihmisille helpommaksi ja houkuttelevammaksi.
Kunnan merkittävin lähivuosien investointi tullee
olemaan palvelukeskuksen peruskorjaus, johon
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voidaan arvioida kuluvan yli miljoona euroa. Toteutusta on mietittävä tarkoin sote-uudistus huomioiden.
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2 SELONTEKO SISÄISESTÄ VALVONNASTA JA RISKIENHALLINNASTA
Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta esitetään toimialoittain.

2.1 HALLINTOPALVELUN TOIMIALA
1. Toimintaympäristö ja toiminnan organisointi
Toimintaympäristön muutosten ennakkoarviointi
perustuu kunnassa pitkälti yksittäisten viranhaltijoiden tarkkaavaisuuteen ja omaan ammattiosaamiseen liittyvän tiedon ajantasaisuuteen, sekä esimiesten ja työntekijöiden aktiivisuuteen. Toiminnan häiriöttömään jatkumiseen liittyy kohtalainen
riski erityisesti hallintopalvelujen, mutta myös
muiden toimialojen sellaisissa tehtävissä, joissa
osaaminen on keskittynyt yhdelle tai kahdelle
työntekijälle. Riskiä lisäävät myös henkilöstövaihdokset. Hallintosäännön ja toimivaltuuksien tuntemukseen liittyy myös vähäinen riski. Konserniohjeen tuntemisessa olevat aukot voivat aiheuttaa kohtalaisen riskin.
2. Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä
Tilinpäätös on laadittu perustuen vuonna 2013 hyväksyttyyn kuntastrategiaan, jonka aikajänne on
vuoteen 2020 saakka. Kuntastrategiassa on tuotu
esiin kriittisimmät tavoitemittarit neljälle kulmakivelle. Uuden, vuoteen 2025 ulottuvan kuntastrategian mittareiden laatimisen yhteydessä on varmistettava, että tavoitteet ja mittarit jalkautuvat
poikkihallinnollisesti eri vastuualueiden toimintaan ja sen seurantaan.
Toiminnan tuloksellisuuden arviointi on joiltain
osin hankalaa tai puutteellista. Talousarvion täydellisyyden arviointi perustuu lähinnä yksittäisten
työntekijöiden ja esimiesten tarkkaavaisuuteen
budjetointiprosessin aikana, eikä esimerkiksi tietotekniikkaa hyödynnetä välttämättä niin paljo

kuin mahdollista. Seurantaa on parannettu alkuvuodesta 2017 ottamalla käyttöön Accuna-järjestelmä talouden seurantaan. Accuna-järjestelmän
käyttö vaatii kuitenkin henkilöstöltä perehtymistä
ja opettelua, jotta sen käyttö tulisi kiinteäksi osaksi
toimialojen toiminnan ajantasaista seuraamista.
3. Päätöksenteko
Päätösten täytäntöönpanolle ei ole systemaattista
seurantaa, pois lukien valtuuston päätösten täytäntöönpano. Otto-oikeuskelpoisten päätösten
seurantajärjestelmä on myös osin puutteellinen ja
perustuu ottavan viranhaltijan erityiseen aktiivisuuteen. Järjestelmän automatisointia selvitetään
järjestelmätoimittajan kanssa.
4. Henkilöstö
Henkilöstön kouluttautuminen nojautuu pitkälti
työntekijän omaan aktiivisuuteen ja halukkuuteen. Koulutuksissa saatua tietoa ei välttämättä
jalkauteta riittävästi työyhteisössä.
5. Tietojärjestelmät
Käytössä olevat tietojärjestelmät ovat itsessään
toimivia, mutta niissä esiintyviä virheitä ei välttämättä aina havaita riittävän aikaisin. Työsuhteiden
päättymisiä ei välttämättä ilmoiteta esimerkiksi
ohjelmistojen pääkäyttäjille, joiden tehtävänä on
poistaa käyttäjätunnukset, mutta pienen organisaation vuoksi asia ei muodosta merkittävää riskiä.
6. Talous
Kunnan tulorahoitukseen ei tällä hetkellä liity merkittäviä riskejä. Kunnan suorat takausvastuusitoumukset kuntakonsernin ulkopuolelle rajoittuvat Puumalan vesiosuuskuntaan, jolla on kunnan
takaamaa lainapääomaa noin 235 000 euron
edestä. Vuonna 2017 Vesiosuuskunnalle annettiin
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500 000 euron laina. Takausmäärä ja antolainausmäärä on kunnan kantokykyyn nähden kohtalainen. Kuntien velkaantumisen vuoksi Puumalan
kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen myöntämistä takauksista on kasvanut edelleen (vuodesta
2016 vuoteen 2017 yht. noin sadalla eurolla). Julkisen talouden kestävyyden rapautuminen on lisännyt myös Puumalan kunnan riskiä tältä osin,
mutta riskiä voidaan silti pitää edelleen pienenä.

SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA

Kunnalla on hyväksytyt sijoitustoiminnan periaatteet. Sijoitusten riskipainoa on tietoisesti kasvatettu kunnan kassaylijäämän vuoksi. Sijoitettuihin
pääomiin kohdistuu riskiä maailmanlaajuisten taloudellisten heilahtelujen osalta.

Kunnassa ei ole tilikaudella havaittu väärinkäytöksiä, eikä merkittävää taloudellista haittaa aiheuttaneita tilanteita ole tullut ilmi. Kunnassa on tehty
vuosittain arviointi kunnan vakuutusturvan kattavuudesta. Taloustilanteen kehittymistä seurataan
noin joka toinen viikko kunnan johtoryhmässä ja
kunnanhallituksessa, minkä lisäksi talouden kehityksestä laaditaan kattavammat vuosikolmannesraportit kaksi kertaa vuodessa. Käyttötalouden
puolelta ei tullut vuoden aikana ilmi merkittäviä
määrärahojen ylityksiä.

7. Hankinnat
Hankintojen osalta riskiä on lähinnä yksittäisten
hankintaprosessien onnistumisessa, sillä kunnalla
ei ole henkilöstössään hankintoja ammatikseen
hoitavia henkilöitä. Riskiä on pienennetty käyttämällä yhteishankintayksikköjä. Kunta on mukana
kolmessa hankintarenkaassa: Mikkelin hankintarengas, IS-hankinta ja Kuntahankinnat. Hankintojen osalta on annettu esimieskoulutusta.
8. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit
Konsernitilinpäätösten laadinnan viivästyminen
on vuosittain jonkinlainen riski, joka liittyy lähinnä
kuntayhtymien tilinpäätösaineistojen viivästymiseen.
Henkilöstöhallinnon prosesseja automatisoitiin ottamalla käyttöön Sympa-henkilöstöhallinnon järjestelmä ja esimiehiä koulutettiin järjestelmän
käytössä. Talouden seurantaan on hankittu Accuna-järjestelmä, jonka käytössä esimiehet tarvitsevat koulutusta. Koulutus järjestetään huhtikuussa 2018.

Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan
ohjeen. Koko kunnan sisäisen valvonnan ohje on
hyväksytty kunnanvaltuustossa 2014. Kunnanhallitus on hyväksynyt koko kunnan sisäisen tarkkailun ohjelman ja hallintopalvelujen sisäisen valvonnan suunnitelman.

Kunnan hallintomenettelyssä ei ole tullut tilikauden aikana ilmi merkittäviä virheitä. Vuoden 2017
aikana tehtiin yksi kunnallisvalitus, joka koski Pistohiekan ranta-asemakaavan hyväksymistä. Kunta
on vastaajana käräjäprosessissa, jossa päiväkodin
saneerauksen urakoitsija vaatii kunnalta noin
10 000 euron saatavaa. Kunta on kiistänyt saatavan.
Kokouspöytäkirjat on laadittu, tarkastettu ja pidetty nähtävillä kuntalain ja kunnan hallintosäännön mukaisesti. Kunnanjohtajan päätöspöytäkirjat
on toimitettu kunnanhallituksen tietoon.
Kunnan tekemien sopimusten ja suunnitelmien
ajantasaisuutta seurataan käymällä kaikki sopimukset läpi kerran vuodessa. Sopimusten osalta ei
ole tullut ilmi merkittäviä epäkohtia.
Sisäisessä valvonnassa on tilikauden 2017 aikana
kiinnitetty huomiota ympäristöriskeihin, kunnan
alueen tietoliikenneverkon kattavuuteen ja väestön hyvinvointiin.
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2.2 HYVINVOINTIPALVELUJEN TOIMIALA
Hyvinvointilautakunta on valtuuston hyväksymien
sisäisen valvonnan ohjeiden mukaisesti hyväksynyt sisäisen valvonnan valvontasuunnitelman vuodelle 2017. Valvontasuunnitelman toteutumisesta
on
raportoitu
peruspalvelulautakunnalle
18.9.2017 ja 15.1.2018. Valvonnassa ei ilmennyt
epäkohtia. Toimialajohtaja on toteuttanut säännöllistä sisäistä tarkkailua toimialajohtajien toimeenpanosuunnitelman mukaisesti.
Riskien hallinnassa on tehty työyksikkökohtaiset
riskianalyysit. Niiden pohjalta varaudutaan riskien
ennakointiin ja hallitsemiseen. Riskianalyysin seuranta toteutetaan vuosittain. Vastuu riskien hallinnasta on jokaisen tulosalueen vastuuhenkilöllä ja
tulosyksikön johtajalla, kokonaisvastuu on toimialajohtajalla.
1. Toimintaympäristö ja toiminnan organisointi
Lainsäädännön muutoksia seurataan aktiivisesti
koko toimialalla. Lain muutosten edellyttämät toiminnan muutokset huomioidaan hyvissä ajoin ennen lain varsinaista voimaantuloa, muutoin toiminnalle asetetuista tavoitteista jäädään jossain
määrin tai merkittävästi. Riskin todennäköisyys on
erittäin pieni. Toiminnasta vastaavat seuraavat
jatkuvasti lainsäädäntönsä kehittymistä ja valmistelevat tulevia muutoksia hyvissä ajoin.
Kunnan sääntöjen ja ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa sen, että toiminnalle asetetut
tavoitteet jäävät jossain määrin tavoitteesta. Riskin todennäköisyys on pieni. Toiminnasta vastaavien sääntöjen ja ohjeiden noudattamista valvoo
toimialajohtaja.
Erilaisten ostopalvelusopimusten toteutumattomuus voi aikaansaada sen, että toiminnalle asetetusta tärkeästä tavoitteesta jäädään merkittävästi.
Riskin todennäköisyys on kohtalainen. Toiminnasta vastaavan tulee seurata tehtyjen ostopalvelusopimusten noudattamista säännöllisesti ja keskusteltava palvelun tuottajan kanssa epäkohdista.

Hyvinvointipalvelujen organisaatiorakenne on
vuoden 2017 alusta lukien muutettu selkeämmäksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi ja on nyt toimiva.
2. Suunnittelu- ja seurantajärjestelmä
Tavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja
taloussuunnitelmassa. Tavoitteiden johtamista
kuntastrategiasta on kehitetty. Jos toimintaa ei kehitetä, toiminnalle asetetusta tärkeästä tavoitteesta voidaan jäädä merkittävästi. Riskin todennäköisyys on kohtalainen.
Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuosittain. Toimialajohtaja seuraa
koko toimialan talousarvion toteutumista ja vastuuhenkilöt oman tulosalueen osalta. Toimialajohtaja raportoi hyvinvointilautakunnalle talouden tilanteesta noin kolme kertaa vuodessa. Kunnanhallitukselle talouden ja toiminnan toteutumisesta
raportoidaan kaksi kertaa vuodessa vuosikolmannesraporttien muodossa ja kolmannen kerran tilinpäätöksen yhteydessä. Yllättävät tilanteet voivat aiheuttaa sen, että omalle toiminnalle asetettu
tavoite ei välttämättä toteudu täysin. Riskin todennäköisyys on erittäin pieni. Toiminnasta vastaavalla on vastuu siitä, että yllättävissäkin tilanteissa toiminta järjestetään niin, että tavoitteet toteutuvat.
3. Päätöksenteko
Päätöspöytäkirjat laaditaan, tarkastetaan ja pidetään nähtävänä hallintosäännön määräysten mukaisesti.
Päätöksiä tehtäessä vaikutusten ennakkoarviointi
jää usein vähäiselle huomiolle. Riskinä ovat päätöksen ennalta arvaamattomat ja epäedulliset vaikutukset eri tahoille, tällöin toiminnalle asetettu
tavoite jää jossain määrin tavoitteesta. Riskin todennäköisyys on pieni.
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4. Henkilöstö
Henkilöstöhallinto toteutetaan hallintosäännön
sekä talousarviossa olevien ja kunnanhallituksen
antamien ohjeiden mukaisesti. Hyvinvointipalvelujen johtoryhmän kokouksia pidetään 4- 6 kertaa
vuodessa ja vastuualue-/työpaikkakokouksia jokaisella vastuualueella/yksikössä tarpeen mukaan.
Toiminta- ja työketjut ovat varmistettu niin, että
toimialajohtajalle ja vastuuhenkilöille on määrätty
sijaiset. Joillekin tulosyksiköistä vastaaville ei ole
määrätty sijaista.
Hyvinvointipalveluihin on saatu tähän saakka pääsääntöisesti ammattitaitoista henkilöstöä mutta
on kohtalainen riski, että kelpoista henkilöstöä ei
saa rekrytoitua. Ammattitaitoisen henkilöstön
puute aiheuttaa sen, että kunnan kannalta olennainen tavoite jää osin saavuttamatta. Tällöin kuntalaiset eivät saa tarvitsemiaan palveluja tai palvelujen taso laskee. Toiminnan pitkän tähtäimen
suunnittelu ja ennakointi vie epävarmuuden pois.
Henkilöstön kouluttautumishalun hiipuminen voi
aiheuttaa sen, että kunnan kannalta olennainen
tavoite jää osin saavuttamatta. Riski on pieni. Toiminnasta vastaava huolehtii siitä, että henkilöstöä
kannustetaan kouluttautumaan ja henkilöstön
kouluttautuessa heidän sijaisjärjestelynsä toimivat.
Äkillisissä tilanteissa sijaisen perehdyttäminen jää
olemattomaksi tai hyvin vähäiseksi ja toiminnalle
asetetuista tavoitteista voidaan jäädä merkittävästi. Vaikka riski on pieni, toiminnasta vastaavan
on huolehdittava riittävästä perehdyttämisestä.
Kun henkilöstö vähenee, jaksaminen on riskitekijä.
Vähäinen henkilöstö joutuu vastaamaan suuremmasta työkokonaisuudesta ja tekemään enemmän
töitä. Tällöin toiminnalle asetetuista tärkeistä tavoitteista voidaan jäädä merkittävästi. Riskin todennäköisyys on suuri. Toiminnasta vastaavien on
yhdessä työsuojelun organisaation ja työterveyshuollon kanssa huolehdittava henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Koko toimialalla on riski siinä, että vain yksi tai
kaksi työntekijä hallitsee tietyn työtehtävän. Jos
he ovat työvapaalla, tehtävien hoito kärsii. Riskin
todennäköisyys on pieni. Toimialajohtajan ja toiminnasta vastaavien on huolehdittava siitä, että
henkilöstön osaamispohjaa laajennetaan niin, että
useampi henkilö hallitsee samat työtehtävät. Lisäksi minimimiehityksellä toimittaessa yhdenkin
henkilön yllättävä tai pitkäaikainen poissaolo vaikuttaa toimintojen toteutumiseen. Tällöin toiminnalle asetetusta tärkeästä tavoitteesta voidaan
jäädä merkittävästi. Riskin todennäköisyys on
pieni.
Suurimpia työturvallisuusriskejä ovat sisäilmaongelmat. Jos sisäilma on huono, toiminnalle asetetuista tärkeistä tavoitteista voidaan jäädä merkittävästi. Riskin todennäköisyys on pieni. Toiminnasta vastaava, tekninen toimiala ja työsuojeluorganisaatio huolehtivat siitä, että sisäilmaongelmia
ei ole tai ongelmat poistetaan heti, kun ne ilmenevät.
5. Tietojärjestelmät
Tietoturvallisuus perustuu kunnan yhteiseen tietoturvamenettelyyn ja ohjeistukseen sekä vastuuntuntoiseen työskentelytapaan arkaluontoisten asioiden käsittelyssä.
Sekä työntekijöiden että asiakkaiden tietoja on
erittäin paljon erilaisissa ohjelmistoissa. Mikäli ohjelmisto ei toimi, asioiden hoito vaikeutuu ja joissakin tapauksissa voi loppua kokonaan. Riskin todennäköisyys on pieni. Riskiä hallitaan osaltaan
hoitamalla päivitykset sekä ohjeistamalla käyttäjät. Toiminnasta vastaavien on myös kehitettävä
ohjelmistojen rinnalle muita asioiden tallentamiskeinoja.
Sähköpostin toimintaongelmat aiheuttavat tiedonkulun ongelmia. Kunnan tiedonhallintajärjestelmän ongelmat hidastavat päätöksentekoa. Tällöin palvelujen tuottaminen myös hidastuu. Riski
on pieni.
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6. Hankinnat

8. Omaisuus

Hankinnat tehdään pääsääntöisesti kilpailuttamisen perusteella. Näin saadaan toiminnat järjestettyä todennäköisimmin kustannustehokkaasti.
Hankintojen suunnitelmallisuuteen on kiinnitettävä huomiota. Toiminnasta vastaavien on huomioitava kaluston tärkeys ja kunnossapidon merkitys
toimintojen toteutumiselle sekä käyttäjäturvallisuus. Riskeinä ovat kaluston yllättävät korjauskustannukset tai uuden kaluston hankinta. Riskin todennäköisyys on pieni. Toiminnasta vastaavien on
tehtävä hankinnat suunnitelmallisesti ja ennakoitava kaluston kunto.

Kunnan tekninen toimiala vastaa kunnan kiinteistöistä. Koneiden ja laitteiden on oltava asianmukaisia ja turvallisia. Riskinä on henkilöstön ja/tai
asiakkaiden loukkaantuminen. Riskin todennäköisyys on pieni. Toiminnasta vastaavien on huolehdittava koneiden ja laitteiden kunnosta ja turvallisuudesta.

7. Sopimukset ja projektit
Erilaiset hyvinvointipalvelujen toimialalla tehdyt
ostopalvelu- ja yhteistoimintasopimukset ovat toimineet pääsääntöisesti hyvin. Sopimusehtojen
noudattamista ja vanhentumisaikoja seurataan
jatkuvasti. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
tehtyjen sopimusten osalta riskinä on sopimuksen
yllättävä purkautuminen tai toimijan resurssipula,
jotka aiheuttavat sen, että toiminnalle asetetut tavoitteet voivat jäädä jossain määrin tavoitteista.
Riskin todennäköisyys on erittäin pieni. Toiminnasta vastaavien on suunnittelussa huomioitava
tämä riski.
Projekteja on eri vastuualueilla ja niiden vastuut
on määritelty projekteja käynnistettäessä. Erilaiset hanke- ja erityisrahoitusten haku voi jäädä
epähuomiossa tekemättä, koska hakeminen on
yhden henkilön vastuulla. Tällöin toiminnalle asetetut tavoitteet jäävät jossain määrin tavoitteesta.
Riskin todennäköisyys on pieni. Hanke- ja erityisrahoitusten hakuaikoja on seurattava intensiivisesti. Monivuotisten hankkeiden rahoituksen
päättyminen kesken suunnitellun hankekauden
voi keskeyttää hankkeen. Tällöin toiminnalle asetetusta tärkeästä tavoitteesta voidaan jäädä merkittävästi. Riskin todennäköisyys on pieni. Toiminnasta vastaavien on varauduttava tähän.

9. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit
Ostolaskujen hyväksymisen sujumattomuus voi aiheuttaa rahallisen riskin viivästyskorkojen muodossa. Riskin suuruus ja todennäköisyys on pieni.
Toimialajohtajan on varmistettava laskujen hyväksyjien varahenkilöjärjestelmän toimivuus.
10. Tiedonkulku
Tiedonkulku henkilöstölle hoidetaan suusanallisesti, sähköpostitse, kirjeitse, hyvinvointipalvelujen johtoryhmän kokouksissa, työpaikkakokouksissa ja työpisteiden ilmoitustauluilla. Tiedottamiseen on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota ja sitä
on kehitettävä. Tiedottamisessa tulee olla yhdenmukainen linja. Riskinä on tiedottamisen epäonnistuminen, joka voi vaikuttaa myös palvelutuotantoon. Riskin todennäköisyys on pieni.
Asianmukainen ja oikea-aikainen tiedottaminen
palvelujen käyttäjille on olennainen osa palvelutuotantoa. Tiedottamisessa tulee olla yhtenäinen
linja. Tiedotettaessa tulee huomioida tiedottamisväylät, joita asiakkaat käyttävät. Tämä edellyttää
henkilöstön osaamista ja tiedottamiseen sopivaa
välineistöä. Riskinä on tiedottamisen epäonnistuminen ja tällöin toiminnalle asetetut tavoitteet
voivat jäädä jossain määrin tavoitteista. Riskinä on
myös henkilöstön osaamisen ja välineistön puute.
Riskien todennäköisyys on pieni. Kunnan tulee
hankkia henkilöstölle tiedottamiskoulutusta ja asianmukainen välineistö.
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Tiedon kulku ja tiedottaminen sekä organisaation
sisällä että ulkopuolelle on yhden tai parin henkilön varassa. Jos tieto ei kulje, toiminnalle asete-

tuista tärkeistä tavoitteista voidaan jäädä merkittävästi. Riskin todennäköisyys on pieni. Tiedottamisesta vastaaville on oltava varahenkilöjärjestelmä.

2.3 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA
1. Henkilöstön osaaminen ja saatavuus
Teknisten palvelujen toimialalla osaavan henkilöstön saatavuus ei ole tällä hetkellä merkittävä
riski. Vakinainen henkilöstö on pääsääntöisesti
ammattitaitoinen, mutta ammattitaitoisten sijaisten saamisessa on tilahuoltajien ja ruokapalveluhenkilöstön osalla vähäisiä ongelmia. Palvelujen
järjestäminen muille hallintokunnille tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti ei kuitenkaan ole
merkittävästi kärsinyt sijaisten saatavuuden
vuoksi.
Henkilöstölle on järjestetty koulutusmahdollisuuksia mm. oppisopimusmenettelyllä suorittaa
ammattitutkinto.
Perehdytyksessä on siirrytty uuteen yhteiseen
Sympa HR -järjestelmään.
Teknisten palvelujen toimialan kiinteistöjen kunnossapito- ja puhtaanapitotehtäviä on myös mahdollisuus hankkia ostopalveluna tarvittaessa.
Pienistä henkilöstömääristä johtuvaa toimialaosaamista on kehitetty siten, että työntekijän
poissa ollessa ko. työtehtävät pystytään pääosin
hoitamaan.
Eläköitymistilanteisiin liittyviin riskeihin varaudutaan rekrytoinnin oikea-aikaisuudella ja riittävällä
tehtäviin perehdyttämisellä.
2. Tietojärjestelmien toimivuus
Toimialan työntekijöiden ja asiakkaiden tiedot
ovat pääasiassa tietokoneella erilaisissa ohjelmistoissa. Mikäli ohjelmisto ei toimi, asioiden hoito

vaikeutuu ja joissakin tapauksissa voi loppua kokonaan.
Teknisen toimialan ohjelmistojen varmuuskopiointi tapahtuu automaattisesti kerran vuorokaudessa. Sähkön jakeluhäiriöiden varalta tietokoneet on varustettu varavirtalähteellä. Lisäksi kunnalle on hankittu varavoima-aggregaatteja. Ohjelmistoilla on voimassaolevat huoltosopimukset.
Palvelinhuone on jatkuvasti lukittuna ja ilmastoituna.
3. Suhdannevaihtelut
Suhdannevaihtelut vaikuttavat koko teknisten
palvelujen toimialalla lähinnä yksityisen rakentamisen kautta rakennuslupien määrään. Lupien
määrä on ollut samalla tasolla jo useamman vuoden. Kunnan oman talouden tila vaikuttaa investointien määrään.
Suhdanteen nousukaudella vuokra-asuntojen kysyntä saattaa kasvaa merkittävästi.
4. Lainsäädännön muutokset
Lainsäädännön jatkuvasti uusiutuessa riskinä on
lain tai määräyksen huomiotta jättäminen ja sitä
kautta virheellinen päätös. Lainsäädännön muutoksien aktiiviselle seuraamiselle tuleekin varata
resursseja koulutukseen ja ajankäyttöön. Lainsäädäntöjen uusimiset ja muutokset saattavat aiheuttaa yhdyskuntapalvelujen, kiinteistöjenylläpidon ja -hoidon sekä viranomaispalvelujen osalle
usein myös nousevia kustannuksia laitehankintojen ja esim. energiamääräysten vaatimustason
nousun johdosta.
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5. Vahinkoriskit
Vahinkoriskejä ovat kunnan omaisuuteen kohdistuvat vahingot, esimerkiksi tulipalot ja vesivuotovahingot, sekä kunnan toiminnan toiselle osapuolelle aiheuttamat vahingot.
Kunnan kiinteistöillä on pääosin tilavuuteen perustuva erilaisilta vahinkotyypeiltä suojaava täysarvovakuutus ja neliömäärään perustuva irtaimistovakuutus. Teollisuustilojen osalta vakuutusarvot ovat euromääräisiä. Avo- ja hoivapalvelujen
sekä opetuspalvelujen käyttämillä kiinteistöillä on
lisäksi toiminnan keskeytysvakuutus. Ajoneuvot
sekä rakenteet ja laitteet, esim. laiturit, on vakuutettu.
Kunnalla on kaikkia toimialoja koskeva vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Lisäksi kunnalla on erillinen hallinnon vastuuvakuutus kunnanhallituksen jäsenille,
johtoryhmän jäsenille, rakennustarkastajalle, ympäristösihteerille, maankäyttöteknikolle ja rehtorille.

7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
ja riskienhallinnasta
Teknisten palvelujen toimialalla sisäinen valvonta
toimii sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Palvelut ja hallinto on järjestetty säädösten mukaisesti sekä hyvää hallintotapaa noudattaen.
Tulostavoitteet asetetaan vuosittain talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman
vuosittain. Toimialajohtaja seuraa koko toimialan
talousarvion toteutumista, vastuuhenkilöt oman
tulosalueen ja tulosyksiköiden johtajat oman tulosyksikkönsä osalta. Toimialajohtaja raportoi
tekniselle lautakunnalle talouden tilanteesta
kolme kertaa vuodessa. Kunnanhallitukselle raportoidaan kaksi kertaa vuodessa vuosikolmannesraporttien muodossa ja kerran tilinpäätöksen
yhteydessä.
Varsinaisia tuloskeskusteluja ei toimialalla ole
käyty.

Vakuutukset päivitetään tarvittaessa, kuitenkin
vähintään kerran vuodessa.

Hankinnat tehdään kilpailuttamisen perusteella
lukuun ottamatta euromäärältään pieniä hankkeita.

6. Investointeihin liittyvät riskit

Irtaimistokirjanpitoa ei ole.

Investointeihin liittyy riskejä mm. investointihankkeiden kilpailutuksessa ja toteutuksessa.

Henkilöstöhallinto toteutetaan hallintosäännön
sekä talousarviossa olevien ja kunnanhallituksen
antamisen ohjeiden mukaisesti. Työpaikkakokouksia pidetään osastopalaverien muodossa
kuukausittain.

Investoinnit kilpailutetaan hankintalain ja kunnan
hankintaohjeen mukaisesti. Erityistä tarkkuutta
tulee noudattaa hankinnan ilmoitusvelvollisuuden ja kynnysarvojen suhteen.
Urakoitsijoilta vaaditaan tarjouspyyntövaiheessa
todistukset, ettei yrittäjällä ole maksamattomia
veroja eikä vakuutusmaksuja. Sopimusvaiheessa
urakoitsijoilta vaaditaan YSE:n mukaiset työaikaiset vakuudet hankkeen suorittamiseksi, jotka
vaihdetaan työn valmistuttua takuuaikaisiin vakuuksiin. Hankkeiden vastaanotto- ja takuutarkastukset pidetään sopimusten mukaisesti.

Kokouspöytäkirjat laaditaan, tarkastetaan ja pidetään nähtävänä hallintosäännön määräysten mukaisesti. Päätöspöytäkirjat laaditaan ja pidetään
nähtävillä kuukausittain sekä annetaan tiedoksi
tekniselle lautakunnalle.
Vuoden 2017 aikana ei rakennuslupapäätöksistä
eikä jätemaksuvapautuspäätöksistä ollut vireillä
valituksia hallinto-oikeuteen eikä korkeimpaan
hallinto-oikeuteen.
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Tietoturvallisuus perustuu kunnan yhteiseen tietoturvamenettelyyn ja ohjeistukseen sekä vastuuntuntoiseen työskentelytapaan asioiden käsittelyssä.
Toiminta- ja työketjut ovat osittain varmistettu
niin, että toimialajohtajalle ja vastuuhenkilöille on
määrätty sijaiset.
Laadunvarmistuksessa ei ole käytetty varsinaisia
laadun arviointimenetelmiä.
Tiedottaminen hoidetaan suusanallisesti, sähköpostitse, työpaikkakokouksissa ja työpisteiden ilmoitustauluilla. Tiedottamiseen on jatkuvasti
kiinnitettävä huomiota ja sitä on kehitettävä.
8. Arviointi
Riskien hallinnassa on tehty riskien kartoitus vuosittaisissa vakuutuspalavereissa kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä toiminnan osalta. Tämän
pohjalta kiinteä ja irtain omaisuus on vakuutettu.
Vastuu riskien hallinnasta on jokaisen tulosalueen
vastuuhenkilöllä ja tulosyksikön johtajalla, kokonaisvastuu toimialajohtajalla.
Riskien hallinta on vastuutettu ja riskejä sekä niiden hallintaa arvioidaan erillisillä vastuutahojen
vuosittain tekemillä lomakkeilla.
Omaisuuden ja toiminnan osalta varautuminen
eri riskeihin on ollut riittävää.
Teknisten palvelujen toimiala toimii valmistelijana omaisuuden hankinnan ja myynnin osalla,

varsinaiset myyntiehdot hyväksyy joko kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto.
Vuoden 2017 aikana hankintojen ja myyntien valmistelu on ollut ao. lakien, asetusten ja ohjeiden
mukaista.
Teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportissa
määritellään vuosittain kolme sisäisen valvonnan
kokonaisuutta. Niiden seuranta tapahtuu erillisellä raportilla.
9. Sopimustoiminta
Teknisten palvelujen toimialan sopimukset ovat
toimineet pääasiassa hyvin. Sopimusehtojen noudattamista ja vanhentumisaikoja seurataan jatkuvasti.
Sopimukset ovat ko. toiminnan vaatimien lakien,
asetusten ja ohjeiden mukaisia ja sopimuksissa
on huomioitu kunnan kokonaistaloudellinen etu.
Sopimukset kattavat sopimusten mukaiset toiminnot hyvin.
10. Hyvä hallintotapa
Teknisten palvelujen toimialalla toteutuu asiakkaiden oikeus saada asiansa käsitellyksi hyvän
hallintotavan mukaisesti viivytyksettä ja toimivaltaisessa viranomaisessa.
Päätökset ovat perusteltuja ja muutoksenhakuoikeus on ilmoitettu päätöksen liitteenä.
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3 SELONTEKO KUNTAKONSERNIN TOIMINNASTA, TALOUDESTA JA VALVONNASTA
Puumalan kunnan tytäryhteisöistä merkittävin on
KOY Puumalan Vuokratalot. Yhtiön taseen loppusumma on noin 2,2 miljoonaa euroa. Vuokratalojen liikevaihto laski vuodesta 2016 noin 50 000 euroa, mikä johtui pääosin vuokratulojen pienenemisestä ja alentuneesta käyttöasteesta. Yhtiön tilikauden tulos oli n. 17 000 euroa, kun se edellisvuonna oli 86 000 euroa. Yhtiöllä on velkaa vajaa 2
miljoonaa euroa, ja tämä laina on kunnan takaama.

Koko kuntakonsernin tulos 1,74 miljoonaa euroa
oli lähestulkoon sama kuin emon tulos 1,73 miljoonaa euroa.
Kuntakonsernin tulosta rasitti ESSOTE:n lainakannan merkittävä kasvu. Sote-uudistuksen myötä
vastuut kuitenkin poistunevat kunnalta pois. Hyvästä taseasemasta johtuen hanke ei ole merkittävä taloudellinen riski Puumalan kuntakonsernin
kannalta.

4 ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Kuntalain 70 §:n mukaan kunnanhallituksen on
toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä
sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilikauden ylijäämä 1 729 208,35 euroa siirretään
edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille.
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5 KUNTASTRATEGIAN 2014-2020 TOTEUTUMINEN

Saaristokunta Puumala 2020: Puumala on hyvästä elämänlaadustaan, turvallisuudestaan ja puhtaudestaan
tunnettu virkeä muuttovoittopaikkakunta, jossa kattava palvelutarjonta takaa hyvän ja terveellisen elämän
edellytykset. Kunta edistää toimillaan monipuolisen yritystoiminnan elinedellytyksiä ja perustamista. Puumalasta on kehittynyt entistä merkittävämpi matkailu- ja veneilykeskus Saimaalle. Puumala on parannetun
kantatie 62:n varrella sijaitseva suosittu matkailukohde ulkomaalaisten, erityisesti venäläisten, keskuudessa.
Puumalassa on tarjolla hyvälaatuiset ja taloudellisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut ja kunnassa on
panostettu merkittävästi asukkaiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kunnassa on edelleen laajentunut, monipuolinen kaupallinen palvelutarjonta.
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KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMISEN MITTARIT

KULMAKIVI 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen
MITTARI
Puumalan yrityskanta kehittyy myönteisesti

TAVOITETASO
Yritysten määrä kasvaa
vuosittain

TOTEUMA
V. 2017 uusia yrityksiä perustettiin 9
kpl, lakanneita 3.

Alueen yritysten toiminta
kehittyy myönteisesti
Yöpymismäärien kehitys
Puumalassa
Työpaikkaomavaraisuus
viimeisimmässä mittauksessa
Vierasvenesataman kävijämäärät

Yksityisten työpaikkojen
määrä kasvaa
Positiivinen

Määrä kasvoi 2013, mutta pienentyi
2014.
Laskua 1,7 % (2017)

Yli 90 %

83,5 (2014)

Yli 2000 venekunnan yöpymistä/vuosi

1692 (2017), määrä on laskenut kaksi
edellisvuotta peräkkäin.

KULMAKIVI 2: Henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen
MITTARI
Kotona itsenäisesti asuvat
yli 75-vuotiaat
Työttömyysaste

TAVOITETASO
Yli 90 prosenttia

TOTEUMA
93,9 (2016)

Etelä-Savon keskiarvoa
parempi

Toimeentulotukiasiakkaiden määrä suhteessa väestöön

Alle maan keskiarvon

Puumalan työttömyysaste (joulukuu
2017: 11,7 %) on pysynyt Etelä-Savon
keskiarvoa pienempänä (12,5 %)
25-64-vuotiaat: Puumala 4,7 % ja koko
maa 7,4 %.
65-vuotta täyttäneet: Puumala 1,2 % ja
koko maa 1,7 %. (2016)

Koulutuksen ulkopuolelle
jääneet 17–24 -vuotiaat
nuoret
0-17 –vuotiaat lapset,
joista tehty lastensuojeluilmoitus, prosenttia

Alle 7 prosenttia

Puumala 5,0 %, koko maa 8,3 %(2016)

Alle 3 %

Puumala 3,7 %, koko maa 6,5 % (2016)
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KULMAKIVI 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan ja vakituisen asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata
MITTARI
Vapaiden omakotitonttien
määrä
Nettomuutto (kuntien välinen ja maahanmuutto)
Myönnetyt uudet rakennusluvat vakituisille asunnoille
Myönnetyt uudet rakennusluvat vapaa-ajan asunnoille

TAVOITETASO
Vähintään kymmenen
kappaletta
Positiivinen

TOTEUMA
Kotiniemessä 31 tonttia

Yli 10

2 (2017)

Yli 40

11 (2017)

+ 18 henkeä (2017)

KULMAKIVI 4: Toimivat ja taloudellisesti järjestetyt peruspalvelut
MITTARI
Tarvevakioidut sote-menot
(THL)
Talouden tasapaino

TAVOITETASO
Alle maan keskiarvon

Lainakanta

Toteutuu. Puumala 736 eur/asukas
(2017), koko maa 2 933 eur/asukas v.
2016
Korkeintaan 0,5 prosent- Puumala 20,0, koko maa 19,90 (2017)
tiyksikköä yli maan keskiarvon

Tuloveroprosentti

Toiminnan ja investointien rahavirta ed. 5 vuodelta positiivinen
Alle maan keskiarvon

TOTEUMA
Toteuma 109 % maan keskiarvosta
(2014)
Positiivinen 6,7 miljoonaa euroa (20132017)
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5.1 KÄRKITAVOITTEET JA TOTEUMA
VASTUUALUE

KÄRKITAVOITE 1

KÄRKITAVOITE 2

KUNNANHALLITUS

Kunnan toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheiden hyKunnan toimintakatteen vertailukelvinvointiin, tavoitteena saada lapsipoinen kasvu on alle 1 %
perheiden suhteellinen osuus kasvuun

TOTEUMA

Merkittävin toimi oli esitys osin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta,
joka tuli voimaan 1.5.2017. Kunta
osallistuu valtakunnalliseen lapsi- ja
perhepalvelujen muutosohjelmaan,
jossa kehitettään lähipalveluja.
Kunta päätti ottaa käyttöön kotihoidontuen kuntalisän vuonna 2018.
Lapsiperheiden suhteellinen osuus
on laskenut edelleen.

Toimintakate on n. 371 000 € edellisvuoden tasoa huonompi, joten kasvua on n. 2,6 %. Toimintakulut ovat
n. 75 000 € korkeammat kuin edellisvuonna.

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Kunnan palvelujen kuvaus kansalliseen palvelutietovarantoon
(Suomi.fi)

Palkkahallinnon sähköisten palkkalaskelmien
käyttöönotto.

TOTEUMA

Palvelujen kuvaus suoritettu
16.5.2017.

Sähköiset palkkalaskelmat otettu
käyttöön 1.2.2017.

ELINVOIMAPALVELUT

Saimaa Geopark-kohteiden kunnostaminen matkailukäyttöön

Kunnan omistamien Sahanlahden
alueiden kehittäminen

TOTEUMA

Tupavuoren kohteen kunnostaminen
on toteutettu. Rakokivien osalta
maanvuokrasopimus on tehty. Opastauluja on valmisteltu erillisessä
hankkeessa ja kunnan pääopaste satamaan sekä Sahanlahden ja Lietveden alueopasteet asennetaan alkukesästä 2018.

Syksyllä valmistuneessa metsäsuunnitelmassa otettiin kantaa alueen
puuston käyttöön. Kunnan alueiden
kehittäminen matkailurakentamiseen odottaa kumppanin ja yhteisen
idean löytymistä.
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Paikallisen hyvinvointikioskin onnistunut lanseeraaminen Kelan entisiin
tiloihin

TOTEUMA

Yhteistyössä on runsaasti parantamiKylätuvaksi nimettyä tilaa on hyösen mahdollisuuksia etenkin tiedondynnetty vaihtelevasti myös soten
kulussa. Moniammatillinen yhteistyö
toiminnassa. Tiloissa on tarjottu mm.
on toimivaa esim. Orvokki-ryhmän
palveluneuvontaa.
kautta.

OPETUSPALVELUT

Kunnan ja ESSOTE:n yhteistyön rakentaminen paikallisella tasolla

Yhtenäisen toimintakulttuurin luomi- Liikkuva koulu- hankkeen ja Suomi
nen yhteistyöhön varhaiskasvatuk100 -juhlavuoden jalkauttaminen
sen kanssa.
koulun arkeen.
Henkilökunnalle järjestettiin keväällä Liikkuva koulu –työyhteisökoulutus ja syksyllä apip-ohjaajille
Liikkuva iltapäivä -koulutus. Koulupäivän rakenteen muutos toteutettiin elokuussa. Lukuvuoden alussa
perustettiin Liikkuva koulu –tiimi.
Koululle hankittiin välituntivälineitä,
toiminnallista oppimista tukevia välineitä sekä polkupyöriä ja -kypäröitä. Toiselle hankekaudelle saatiin
rahoitus.

TOTEUMA

Suomi 100 –teema näkyi vahvasti
Esiopetuksella ja ensimmäisellä luo- koulun päivänavauksissa ja yhteikalla on ollut yhteisiä retkiä ja tapah- sissä tapahtumissa sekä luontevasti
tumia varhaiskasvatuksen kanssa.
eri oppiaineiden opetuksessa. KouVarhaiskasvatukselle ja perusopetuk- lulla järjestettiin isot itsenäisyyspäiselle järjestettiin yhteinen koulutus- väjuhlat juhlavuoden huipentutilaisuus.
maksi.
Yhtenäisen toimintakulttuurin luomi- Päiväkodin toimintaympäristön
VARHAISKASVATUSPALVEnen varhaiskasvatukseen sekä yhsaattaminen viihtyisäksi ja toimiLUT
teistyöhön yhtenäiskoulun kanssa.
vaksi.

TOTEUMA

Varhaiskasvatuksen yhtenäistä toimintakulttuuria on edistetty yhteisillä viikko- ja kuukausipalavereilla
sekä yhteisesti sovituilla toimintaohjeilla, toiminnan painopisteillä ja teemoilla. Yhtenäistä toimintakulttuuria

Päiväkodin toimintaympäristön
saattamiseksi viihtyisäksi varauduttiin talousarviomäärärahoin. Suunnitellut hankinnat on toteutettu ja
päiväkodin viihtyisyys on parantunut.
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on työstetty myös varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtaisessa
osuudessa.
Yhteistyö yhtenäiskoulun kanssa on
alussa: esiopetuksella ja ensimmäisellä luokalla on ollut yhteisiä tapahtumia varhaiskasvatuksen kanssa.
Tammikuussa järjestettiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen Huomaa hyvä –koulutus.

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

Viedään liikuntapalveluita haja-asutusalueille kouluttamalla vertaisohjaajia. Tarjotaan monipuolisia liikuntapalveluja eri ikäryhmille.

Tiivistetään yhteistyötä yhtenäiskoulun kanssa nuoriin liittyvissä asioissa. Ollaan mukana esim. erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa.

TOTEUMA

Monipuolisia liikuntaryhmiä on tarjottu vuoden aikana 5-vuotiaista
ylöspäin. Vertaisohjaaja-koulutus on
järjestetty EsLin toimesta ja muutamia vertaisohjaajia on saatu myös
haja-asutusalueille. Kunnon Puumala
-hanke on myös vienyt liikuntapalveluita kylille ja uusia kyliä on saatu
liikkeelle.

Koululla on osallistuttu Liikkuva
Koulu -hankkeeseen ja on oltu mukana Mediataitoviikolla sekä eri teemapäivissä. Etsivä nuorisotyöntekijä
on tehnyt tiivistä yhteistyötä koulun
kanssa.

AIKUISKOULUTUSPALVELUT

Eri-ikäisten ja eri alueilla asuvien
Kansalaisopiston palveluiden tuottakuntalaisten opiskeluaktiivisuuden liminen laadukkaasti, taloudellisesti
sääminen ja erilaisiin opiskelutarpeija tehokkaasti.
siin vastaaminen.

TOTEUMA

On vastattu nopeasti uusien kurssien kysyntään esim. keväällä TurOpetusta on annettu kylillä ja kirkon- vallisesti vesillä-kurssi. Opiston kekylällä 3 005 oppituntia ja opiskelivätnäyttely osoitti laadukkuuden käjoita on ollut nettona 571 ja kurssidentaitojen tuotosten suhteen, salaisia kaikkiaan 1 979, ikähaitari on
moin konsertti- ja tanssiesitykset.
ollut vauvaikäisistä yli 90 vuotiaisiin. Syksyllä toteutui uusia kursseja
esim. nuorten Dancemix ja Asahi liikunnassa.

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Kirjastotoimen nivominen paremmin
Kulttuuripalvelut järjestää Suomi
kunnan muuhun toimintaan, esim.
päivähoito, esi- ja perusopetus, kult- 100 vuotta -juhlavuoden tapahtumia yhdessä Puumalan seurakunnan
tuuritoimi, teemapäivät ja -viikot.
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ja yhdistysten kanssa sekä tuottaa
Kirjakemmakat-tapahtuman.

TOTEUMA

Kirjastopolku-toiminta jatkuu Puumalan yhtenäiskoulussa. Lisäksi kirjastonhoitaja on ohjannut oppilaita
kirjaston tietopalvelujen käytössä.

Kulttuuripalvelut on huomioinut
Suomi100 -teeman mm. Saimaan
kauneimpien sävelien pääkonsertissa. Itsenäisyyspäivän juhla järjestettiin kirkossa ammattitaiteilijoiden
ja paikallisten voimin. Kirjakemmakat toteutettiin suunnitelmien mukaan.

YHDYSKUNTAPALVELUT

Lasten ja nuorten leikki- ja liikuntapaikkojen laadukas ylläpito ja uudistaminen. Lähiliikuntapaikan kakkosvaiheen toteutus.

Satamatyöryhmän ideoimien ratkaisujen toteutus budjetin puitteissa.
Vuonna 2017 investointiosaan on
varattu 85 000 euroa kyseisiin hankkeisiin.

TOTEUMA

Leikki- ja liikuntapaikkoja on ylläpidetty ja tarvittavia korjauksia tehty.
Lähiliikuntapaikan kakkosvaihe on
saatu valmiiksi.

Hissitornin valaistus uusittiin, Elsaja Sylvi -laiturit sähköistettiin, hankittiin uudet äänentoistolaitteet satama-alueelle ja Wennolle.

PELASTUSPALVELUT

Sopimukseen pääseminen Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa yhteistyöstä öljyvahinkojen jälkitorjunnan
johtamisessa.

Pelastuslaitoksen pelastustoimen ja
ensivastepalvelujen saavutettavuus
säilyy nykyisellä tasolla.

TOTEUMA

Sopimuksesta ollut keskusteluja,
mutta asia ei ole edennyt.

On säilynyt samalla tasolla.

KIINTEISTÖPALVELUT

Laadukas ja nopeasti reagoiva
Tehostetaan huonosti tuottavien tai
omien kiinteistöjen ylläpito. Havaityhjillään olevien tilojen myyntiä. Tatut puutteet kiinteistöissä korjataan
voitteena saada mm. vanha päivävälittömästi kiireellisyysjärjestykkoti myytyä.
sessä.

TOTEUMA

Vanha päiväkoti on myyty. Paikallisen kiinteistövälittäjän kanssa on
tehty kiinteistönvälityssopimus.

Toimittu tavoitteen mukaisesti. Kiireellisiin puutteisiin on reagoitu tunnin sisällä ilmoituksesta.
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YMPÄRISTÖVALVONTA

Maankaatopaikan perustaminen taajaman läheisyyteen puhtaita ylijäämämaita varten ja toiminnan luvittaminen ympäristöluvalla.

Sähköinen rakennuslupa-asiointi
käytäntöön. Sähköisen luvan hakeminen asiakkaille joka päiväiseksi
toiminnaksi.

TOTEUMA

Maankaatopaikan ympäristöluvalle
on saatu päätös 13.9.2017

Sähköinen asiointipalvelu Lupapiste.fi on otettu käyttöön. Osa hakemuksista tulee vielä kokonaan tai
osin paperisina.

KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

Pistohiekan matkailualueen asemakaavan saaminen lainvoimaiseksi.

Omakotitonttimarkkinoinnin tehostaminen satsaamalla markkinointimateriaaliin ja -työhön mm. Mikkelin asuntomesuilla.

TOTEUMA

Kunnanvaltuusto hyväksyi 2.5.2017 §
15 Pistohiekan asemakaavan. ItäSuomen hallinto-oikeus jätti myöhästyneen valituksen tutkimatta.
Kaava sai lainvoiman lokakuussa
2017.

Kunta osallistui Mikkelin asuntomessuille yhdessä Mikkelin seudun
kuntien kanssa. Markkinointimateriaalia päivitetty.

Asukastyytyväisyyskysely Seniorikodin asukkaille keväällä 2017.

Ikäihmisten itsenäistä asumista tuetaan Seniorikotien sisäpuolisia tiloja
saneeraamalla esteettömiksi. Pappilantien D-talo kytketään automaattiseen palohälytysjärjestelmään.

TOTEUMA

Seniorikodin asukkaiden tyytyväisyyskysely tehtiin syksyllä 2017

Seniorikotien yksi asunto on saneerattu esteettömyys huomioiden. Dtaloa ei ole kytketty automaattiseen
palohälytysjärjestelmään.

RUOKAHUOLTO- JA PUHTAANAPITOPALVELUT

Onnistuminen rekrytoinneissa vuoden 2017 aikana eläköityvien kohdalla. Tulevien rekrytointiprosessien
kehittäminen.

Puhtaanapitopalvelujen mitoituksen
päivitys vuoden 2017 aikana.

TOTEUMA

Ruokapalveluissa eläköityi yksi keittäjä, jonka tilalle rekrytoitiin henkilö
sisäisellä haulla keittiöapulaisten
joukosta. Vakinaisen henkilöstön
määrä ei lisääntynyt.

Puhtaanapitopalveluiden henkilöstömitoitus on valmistunut. Mitoitus
todettiin sopivaksi eikä muutoksia
siten tehty.

ASUMISPALVELUT
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6 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
6.1 KÄYTTÖTALOUSOSA

6.2 HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA
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6.2.1

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma: Vuonna 2017 toimitetaan kuntavaalit.

Toiminnan ja talouden toteuma: Keväällä 2017 toimitettiin kuntavaalit. Toimintakulut alittavat talousarvion
n. 24 prosentilla.

6.2.2

KUNNANVALTUUSTO

Palvelusuunnitelma: Kunnanvaltuusto käyttää kuntalain mukaisesti kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuustossa on 21 jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana ja kaksi varapuheenjohtajina. Puheenjohtajisto valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Toiminnan ja talouden toteuma: Valtuusto kokoontui 8 kertaa. Uusi valtuustokausi alkoi 1.6.2017 ja puheenjohtajisto valittiin toimikaudeksi 1.6.2017–31.5.2019. Merkittävimpinä valtuuston päätöksinä voi mainita seuraavat asiat. Pistohiekan alueen asemakaava hyväksyttiin toukokuun valtuustossa ja lainvoiman
kaava sai lokakuussa. Kaavan yhteydessä hyväksyttiin myös asiaa koskeva maankäyttösopimus Metsähallituksen kanssa. Samassa kokouksessa valtuusto siunasi hyvinvointilautakunnan päätöksen Puumalan kunnan
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siirtymisestä osittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen, yhtenä ensimmäisten joukossa Suomessa. Joulukuussa valtuusto puolestaan päätti valtuustoaloitteen pohjalta, että Puumalassa aletaan maksaa kotihoidontuen kuntalisää. Lisäksi valtuusto päätti mm. Keskustien perusparannuksen lisämäärärahasta, Puumalan
kunnan hyvinvointikertomus- ja suunnitelman valtuustokaudelle 2017–2020, kunnanjohtajan viransijaisen
valinnasta sekä hyväksyi Haapaselän osayleiskaavan päivityksen.
Toimintakulut ylittävät talousarvion n. 6 prosentilla, mikä tarkoittaa noin 1 800 euroa.

6.2.3

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma: Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida kunnan toimintaa ja johtaa hallinnon ja
talouden tarkastusta. Toimikausi on valtuustokausi.

Toiminnan ja talouden toteuma: Tarkastuslautakunta kokoontui 14 kertaa ja kuuli kokouksissaan eri viranja toimenhaltijoita. Kuntatarkastajien Oy Clavis myi 1.6.2017 tilintarkastusliiketoimintansa Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiölle, joka jatkaa nykyisin ehdoin tilintarkastustoimeksiantoa. Tarkastuslautakunta kilpailutti tilintarkastuspalvelut viidelle seuraavalle vuodelle ja kilpailutuksen voitti Mikkelin Tilintarkastus Avoin
yhtiö.
Toimintakulut ylittivät talousarvion noin 16 prosentilla.
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6.2.4 KUNNANHALLITUS
Palvelusuunnitelma: Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta ja käyttää kunnan puhevaltaa kuntalain mukaisesti. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanhallitus johtaa myös elinkeinopolitiikkaa, työllistämistoimintaa, saaristoalueiden kehittämistä, maankäytön suunnittelua, maapolitiikkaa, arkistotoimea ja kuntayhteistyötä. Kunnanhallitus johtaa koko kuntakonsernin toimintaa. Kunnanhallitus toimii kunnan jäteviranomaisena. Toimikausi on
vaalikausi.

Toiminnan ja talouden toteuma: Kunnanhallitus kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 202 asiaa. Valtuuston käsittelemien asioiden valmistelun lisäksi merkittävimmät kunnanhallituksen käsittelemät asiat olivat uusi Puumalan jätetaksa 1.2.2017 alkaen, liikuntapaikkaselvitys, yhteyslauttaliikennöinti Lintusalon ja Hurissalon välillä kesällä 2017, osallistuminen VisitSaimaa-hankkeeseen sekä Keskustien perusparannus, urakkatarjoukset
ja urakkasopimuksen hyväksyminen.
Puumalan kunta liittyi keväällä mukaan Sulkavan kunnan hallinnoimaan TOTTA-hankkeeseen, jonka tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja paikalliseen työllistymisen edistämiseen. ESR-rahoitus kattaa 75 % hankkeen
kustannuksista ja Puumalaan on ohjattu 1 htv:n työpanos hankkeen kautta. Hankkeessa on toteutettu asiakasohjausta ja asiakaskontaktien kautta on saatu tietoa siitä, miltä työllistymisen kenttä näyttää Puumalassa
ja millaisia tarpeita työnhakijoilla ja työnantajilla on. Hankkeessa on kartoitettu myös sitä, miten työllistämistoiminta tulisi organisoida kunnassa tulevaisuudessa. Kasvupalvelulaki sekä maakuntauudistus tulevat
muuttamaan työllisyyden hoidon kenttää merkittävästi.
Toimintatuotot ylittivät talousarvion n. 150 %:lla (38 000 e), mikä johtui pääasiassa työllistämistoiminnan
muutoksista ja TE-toimiston kunnalle maksaman palkkatukiosuuden siirtymästä vastuualueen alle. Toimintakulut alittavat talousarvion n. 8 %:lla. Toimintakate jäi lähes 15 % alle budjetoidun.
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6.2.5

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Vastuualueen tehtävänä on tuottaa hallinto-, talous- atk- ja henkilöstöhallinnon palvelut koko kunnan ja tarvittaessa myös kuntakonsernin ja yhteistoimintakuntien käyttöön. Lisäksi tehtäviin
kuuluu muun muassa kunnan yleisasiakaspalvelu, arkistotoimen hoitaminen ja yhteispalvelupisteen ylläpito.

Toiminnan ja talouden toteuma: Toiminta on jatkunut pääpiirteissään ennallaan. Sähköiset palkkalaskelmat on otettu käyttöön 1.2.2017 ja talouden raportointiohjelma Accuna 1.4.2017. Henkilöstön hallinta- ohjelma Sympa HR Taimi otettiin käyttöön 1.10.2017.
Toimintatuotot toteutuivat ennakoitua suurempana 6.446,00 eurolla (7,4 %), mikä johtui työterveyshuollon
palautusten ennakoitua suuremmasta toteumasta. Toimintakulut alittuivat 15.453,00 eurolla (4,1 %).

6.2.6

ELINVOIMAPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Elinvoimapalvelujen tehtävänä on edistää kunnan elinvoiman myönteistä kehitystä.
Erityisesti vastuualueen toiminnassa korostuu vapaa-ajan asukkaiden huomioiminen kunnan toiminnassa.
Tämän toteuttamiseksi vastuualueen tulee harjoittaa menestyksellistä elinkeinopolitiikkaa, ja huolehtia
mm. seuraavista tehtävistä: maaseudun elinvoiman edistäminen, yleisen viihtyvyyden lisääminen, seudullinen maaseutuhallinto (Mikkelin kaupunki) ja maatalousyrittäjien palveleminen, matkailupalvelut ja -markkinointi sekä yleinen kuntamarkkinointi. Elinvoimapalvelujen tehtävänä on palvella Puumalassa sijaitsevia
yrityksiä ja yrityksen perustamista suunnittelevia sekä houkutella kuntaan investointeja, yrityksiä ja matkailijoita. Elinvoimapalvelujen tehtäviin kuuluu kunnan joukkoliikenneolojen kehittäminen.
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Toiminnan ja talouden toteuma: Toimintamenot ja tulot kehittyvät vuoden aikana epätasaisesti. Kunta hallinnoi Matkailukauden jatkaminen Puumalassa -hanketta 2017-2018. Hanke on ns. yritysryhmähanke, jossa
on mukana Sahanlahti Resort, Okkolan Lomamökit ja Hanhiniityn Paja. Hanke on edennyt suunnitellusti ja
tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Jaana Komi. Kunta on mukana VisitSaimaaLakeland Finland 2017-2018 maakunnallisessa matkailun kehittämis- ja markkinointihankkeessa. Puumalan
rahoitusosuus on 20 000€/vuosi. Hankkeen keskeisin tavoite on nostaa Saimaan alue kansainväliseksi matkailukohteeksi.
Puumalan kunta on mukana Saimaa Geopark -hankkeessa. UNESCO Global Geopark -verkoston jäsenhakemus lähetettiin Unescolle vuoden 2017 lopussa. Tieto Geopark-statuksen myöntämisestä saadaan vuoden
2019 alkupuolella.
Kunta aloitti kokeiluna moottori- ja polkupyörien yhteyslauttaliikenteen välillä Hurissalo-Lintusalo. Yhteyslautan avulla vesistön ylitti 1 054 matkustajaa, joista noin puolet olivat polkupyöräilijöitä. Kokeilun nettokustannukset asettuivat ensimmäisenä kesänä noin 11 000 euroon. Pyöräilyreitti sai hyvän vastaanoton
heti ensimmäisenä kesänä. Matkailupalvelut tuotti päivitetyn Pyöräillen Puumalassa -esitteen ja kartan. Lisäksi julkaistiin Puumalan kesän viikko-ohjelma suomeksi ja englanniksi, Puumalan saaristo -esite neljällä
kielellä ja suositut kunnan repäisykartat. JS Suomen kanssa tuotettiin kuntaesite Mikkelin Asuntomessuille,
jossa Puumala oli myös mukana seudun kuntien yhteisellä osastolla koko messujen ajan. Kunta osallistui
matka- ja mökkimessuille, venemessuille ja Tampereen kotimaanmatkailu messuille yhdessä Mikkelin seudun kanssa. Kunnan näkyvyyttä parannettiin myös tienvarsitaululla, joka sijaitsee Imatralla 6-tien varressa.
Matkailupalvelujen verkkosivujen uudistaminen käynnistettiin Verkkoverstas Ay:n kanssa.
Uutena tapahtumana järjestettiin Saimaa Swimrun, joka keräsi noin sata innokasta osanottajaa. Ensimmäisenä vuonna tapahtuman nettokustannukset olivat noin 1 000 euroa.
Kunnan yrittäjille tarjottiin yrityskehittäjäpalveluita Move Servicesin Hannu Koposen kautta. Koponen on
tehnyt yritysneuvontaa ja -sparrausta ja yritysten palaute on ollut positiivista. Kunta ostaa Koposen työpanosta noin 1 päivän viikossa. Yrityksille suunnatuista tukimuodoista ns. uuden yrityksen perustamistukea
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käytti kaksi yritystä, mutta messu- ja koulutustukea ei käytetty yhtään. Yksi henkilö käytti tukea oppisopimuskoulutukseen.
Vuonna 2017 maatalouden tukia haki 98 maatilaa. Keskimääräinen peltoala on 21,57 ha. Viljelijät hakivat
tuet pääsääntöisesti sähköisesti, 90,8 %. Asiointiliikenteessä on matkustajia ollut keskimäärin 3,23 henkilöä/matka. Kunnan subventio on ollut 26,52 €/ajokerta.
Toimintatuotot ylittivät talousarvion n. 14,5 %:lla ja toimintakulut 7 %:lla. Toimintakate ylitti budjetin lievästi

6.2.7

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta järjestämis- ja toteuttamisvastuu on Etelä-Savon
sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymällä. Eläinlääkintä ja terveysvalvonta puolestaan ostetaan Sosterilta. Vastuu palvelujen seurannasta, budjetoinnista ja ohjauksesta kuuluu kunnanhallitukselle. Kunnan tavoitteena on vaikuttaa ESSOTE:n toimintaan siten, että palvelujen saatavuus nykytasoisena jatkuu, uusia
innovaatioita ja teknologiaa hyödynnetään myös paikallistasolla ja painopistettä viedään ennaltaehkäiseviin, matalan kynnyksen ja perustason palveluihin.

Toiminnan ja talouden toteuma: ESSOTE aloitti toimintansa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä ja
tuottajana 1.1.2017. ESSOTE laskutti kaikkiaan kunnilta jäsenkunniltaan 273,9 miljoonaa euroa. Ensimmäisenä toimintavuonna ESSOTE ylitti talousarvionsa yhteensä noin 400 000 eurolla.
Puumalan näkökulmasta sote-palveluiden keskeinen ongelma oli koko vuoden kestänyt heikko lääkäritilanne sekä sosiaalityöntekijän puuttuminen usean kuukauden ajan. Henkilöstön puute ja vaihtuvuus ovat
rasittaneet Essoten Puumalan työyhteisöjä ja vaikuttaneet palvelujen laatuun.
Laskutus perustuu perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen osalta ESSOTE:n budjettiarvioon. Kunta teki
omassa talousarviossa kuitenkin varauksia huomattavasti yli ESSOTE:n laskelman, mikä näkyy tilipäätöksessä siinä, että sote-menot olivat noin 8 % budjetoitua pienemmät. Tämä tarkoittaa noin 854 000 euroa.
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Puumalan kunnan perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannukset (ulkoiset ja sisäiset) olivat yhteensä noin 6 882 000 euroa ja tulot 194 000 euroa (toimintakate -6,69 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon
kustannus puolestaan n. 2 805 000 euroa (ei tuloja).
Turvapuhelinhälytyspalveluun käytettiin n. 21 000 euroa. Turvapuhelinhälytyspäivystäjät ovat olleet työsuhteessa kuntaan ja toiminnasta on laskutettu ESSOTEa.
Kunta osti terveysvalvonnan palvelua Sosterilta n. 21 000 eurolla ja eläinlääkinnän palveluita n. 55 000 eurolla.
Yhteensä sosiaali- ja terveyspalveluiden menot (eläinlääkintä ja terveysvalvonta mukaan lukien) olivat n. 9
841 000 euroa ja tulot 254 000. Toimintakate oli -9 596 000 euroa. Nettomenot alittivat budjetoidun 848
000 eurolla. Puumalan kunta sai palautusta kuntayhtymältä noin 540 000 euroa (ESSOTE ilmoittaa omassa
tilinpäätöksessään luvuksi 550 600 e, joka on korjaamaton luku. Puumalan kunnan tilinpäätöksessä on käytetty lukuna 539 722 e.).
Vuosi 2017 ei ole täysin vertailukelpoinen edeltäviin vuosiin sote-palveluiden uudelleenorganisoitumisen
takia. Vuoteen 2016 verrattuna sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakate heikentyi 150 000 euroa eli 1,6
%. Toimintakate asukasta kohden heikentyi 121 euroa eli 2,9 %.
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6.3 HYVINVOINTIPALVELUJEN TOIMIALA

TA 2017

MUUTETTU
TA 2017

TP 2017

Käyttö-%
2017

Muutos,
%,
2016-2017

Palvelujohtaja

TP 2016

TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas
Toimintaketteen muutos, %

257 140
235 242
-3 947 898 -3 882 713
-3 690 758 -3 647 471
-1 649
-1 657
5
-1

217 742
239 858,97
-3 882 713 -3 597 419,84
-3 664 971 -3 357 560,87
-1 666
-1 519
5
-9

110,16
92,65
91,61
91,19

-6,72
-8,88
-9,03
-7,87
-280,56

TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

243 220
219 827
-3 154 525 -3 106 353
-2 911 305 -2 886 526

201 787
221 477,21
-3 106 353 -2 841 345,80
-2 904 566 -2 619 868,59

109,76
91,47
90,20

-8,94
-9,93
-10,01

Hyvinvointipalvelujen toimintatulot ylittivät talousarvion 22.116,97 €:lla (+10,16 %), Toimintamenot alittivat talousarvion 285.293,16 €:lla (-7,35 %) ja toimintakatteen 307.410,13 €:lla (-8,39 %). Toimintatuloja kertyi arvioita enemmän perusopetuksen hankerahoituksesta ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Toimintamenoja alensivat arvioitua pienemmät koulukuljetuskustannukset, kustannustehokkaampi urheilu- ja
nuorisotoiminta, kansalaisopiston tavoitetta huonommin toteutunut tuntimäärä sekä kirjastopalvelun Mikkelin maksuosuuden alittuminen.
Vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate alittui 333.197,13 €:lla (-9,03 %).
6.3.1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Palvelusuunnitelma: Hyvinvointilautakunta hallinnoi opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta-, aikuiskoulutus- sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluja, koordinoi näiden toimintaa ja ohjaa niitä. Hyvinvointilautakunnan
tehtävänä on myös edistää kuntalaisten hyvinvointia.

Palvelujohtaja

TP 2016

TA 2017

MUUTETTU
TA 2017

TP 2017

Käyttö-%
2017

Muutos,
%,
2016-2017

TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas

236
-121 245
-121 009
-54

0
-104 217
-104 217
-47

0
-104 217
-104 217
-47

36,36
-97 064,36
-97 028,00
-44

-100,0
93,1
93,1
93,4

-19,9
-19,8
-18,7

TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

236
-116 877
-116 640

0
-99 525
-99 525

0
-99 525
-99 525

36,36
-92 372,36
-92 336,00

-100,0
92,8
92,8

-21,0
-20,8
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Toiminnan ja talouden toteuma:
Hyvinvointilautakunta kokoontui vuoden 2017 aikana 5 kertaa. Syksystä alkaen lautakunnassa on esitelty
eri vastuualueita. Esittelyt jatkuvat vuoden 2018 alkupuoliskolla.
Lautakunnassa käsittelyt tärkeimmät asiat olivat
• vuoden 2016 tilinpäätös ja vuoden 2018 talousarvio
• sisäisen valvonnan arviointi vuodelta 2016 ja sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle2017
• kotikuntastipendin korotus 400 euroon
• aloite sosiaalityön viran muuttamisesta niin, että virkaan sisältyy myös koulukuraattorin tehtävät
• perusopetuksen uuden opetussuunnitelman mukaiset todistukset, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, iltapäivätoiminnan laajentaminen aamu- ja iltapäivätoiminnaksi sekä lukuvuoden
2016 – 2017 arviointi
• varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muuttaminen 1.5.2017 alkaen niin, että kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat varhaiskasvatusta ilmaiseksi 20 tuntia viikossa, esi- ja peruskoulun oppilaiden päivähoito-oikeuden kriteerit, päätös lasten kotihoidon tuen kuntalisästä sekä toimintavuoden 2016 – 2017 arviointi.
• kansalaisopiston erikoiskurssien kriteerit ja kurssimaksujen määräytyminen sekä opintoryhmien
minimikoot.
Hyvinvointilautakunta alitti talousarvion toimintakatteen 7.189,00 €:lla (-6,90 %).
Vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate aleni 23.981,00 €:lla (-19,82 %).
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6.3.2

OPETUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Opetuspalvelut tarjoavat esiopetusta, perusopetusta, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä
taiteen perusopetusta. Lapselle ja nuorelle turvataan koko yleissivistävän koulutuksen ajan sellainen oppimisympäristö, joka tukee lapsia ja nuoria oppimaan tiedonhankinnan ja tiedon soveltamisen valmiuksia sekä
antaa lapsille ja nuorille perustiedot ja –taidot. Lapsella ja nuorella on hyvä opiskelumotivaatio sekä yhteistyötaitoja, hän kasvaa ihmisenä ja oppii kunnioittamaan ympäristöä.

TP 2016

TA 2017

MUUTETTU TA
2017

Oman perusopetuksen toimintakate €/oppilas

15 619

16 367

16 367

14 252

87,1

-8,8

Esiopetuksen toimintakate, €/oppilas

11 287

8 638

8 638

6 764

78,3

-40,1

100

100

100

100

100,0

0,0

100

100

100

100

100,0

0,0

toteutuu

toteutunut

toteutuu

toteutunut

Peruskoulun rehtori

Oppilaat oppivat lukemaan 1. luokalla, % oppilaista
Peruskoulun päättäneet
saavat jatko-opintopaikan,
% oppilaista
Oppilashuolto uuden lain
mukaista
Tietotekniikka on ajantasainen ja OPS2016:n edellyttämällä tasolla

toteutunut toteutunut
osittain toteutunut,
vaatii vielä
hankintoja toteutuu

TP 2017

Käyttö- % Muutos, %
2017 2016-2017

Vakinainen henkilöstö
osallistuu täydennyskoulutukseen % henkilöstöstä
Erityisopetusta tarvitsevat
oppilaat saavat tarvitsemansa tasoisen tuen, %
oppilaista
TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas
kas
TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

100

100

100

100

100,0

0,0

100

100

100

100

100,0

0,0

50 875
-2 379 344
-2 328 469

39 300
-2 256 468
-2 217 168

39 300
51 177,76
-2 256 468 -2 095 985,54
-2 217 168 -2 044 807,78

130,2
92,9
92,2

0,6
-11,9
-12,2

-1 040

-1 008

-925

91,8

-11,1

50 875
-1 907 292
-1 856 417

39 300
-1 835 315
-1 796 015

39 300
50 992,76
-1 835 315 -1 671 369,92
-1 796 015 -1 620 377,16

129,8
91,1
90,2

0,2
-12,4
-12,7

-1 008
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Toiminnan ja talouden toteutuma: Kevään 2017 yhteishaussa kaikki päättöluokan oppilaat saivat ensisijaisen
toiveensa mukaisen jatko-opintopaikan. Kaikki 1.-luokkalaiset oppivat vuoden aikana lukemaan.
Oppilaskäytössä oleva tietotekniikka on nykyaikaista ja sitä käytetään ahkerasti. Alkuopetuksen käyttöön
hankittiin syksyllä 2017 kaksitoista minikannettavaa tietokonetta. Henkilökunnalle on tarjottu runsaasti mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan taitojen täydennyskoulutukseen, mihin on edelleen panostettava voimakkaasti. Tätä tukee myös valtion erityisavustuksella toteutettu tutoropettajatoiminta.
Oppilashuolto on toteutunut lain mukaisesti. Yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut tiivistä. Oppilashuoltoryhmän tavoitteet lukuvuodelle 2016 - 2017 toteutuivat hyvin. Lukuvuoden 2017 - 2018 tavoitteeksi valittiin
tiedottamisen kehittäminen. Kaikille oppilaille ja huoltajille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely oppilashuollosta, oppilaanohjauksesta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Asiakastyytyväisyys oli sekä oppilailla
että huoltajilla varsin korkea: huoltajilla kaikkien vastausten keskiarvo 3,94 ja oppilailla 3,44 (asteikolla 1-5).
Esiopetuksen toimintamenot alittivat talousarvion 13.841,49 €:lla (-14,57 %). Perusopetuksen toimintatulot
ylittivät talousarvion 11.692,76 €:lla (29,75 %). Perusopetuksen toimintamenot alittivat talousarvion
142.921,21 €:lla (6,65 %).
Kokonaisuudessaan opetuspalvelujen toimintatulot ylittivät talousarvion 11.877,76 €:lla (+30,22 %), mikä selittyy eri hankkeisiin saaduilla arvioitua suuremmilla rahoituksilla. Toimintamenot alittivat talousarvion
160.482,46 €:lla (-7,11 %), mikä selittyy pääasiassa arvioitua huomattavasti pienemmillä koulukuljetuskustannuksilla. Kuljetuskustannuksissa suurin säästö on syntynyt muutoksista oppilaan päivittäisessä kuljetuksessa Mikkeliin.
Vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate aleni 283.661,22 €:lla (-12,18 %).

6.3.3

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisia varhaiskasvatuspalveluja. Lapselle turvataan koko varhaiskasvatuksen ajan hän kehitystasonsa mukainen hoito, huolenpito ja oppimisen edellytykset. Lapsen kasvupolku suunnitellaan yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Lapsen kasvu- ja oppimisympäristö on lapsilähtöinen.

TP 2016

TA 2017

MUUTETTU
TA 2017

TP 2017

Käyttö- %
2017

Muutos,
% 20162017

79

97

97

91

93,8

15,2

Vakinainen henkilöstö osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen,
% henkilöstöstä

100

100

100

90

90,0

-10,0

Eritasoista tukea tarvitsevat
lapset saavat tarvitsemansa
tuen, % lapsista

100

100

100

95

95,0

-5,0

Palvelujohtaja
Päiväkodin toimintakate
€/hoitopäivä

TALOUS (sis+ulk)
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Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas
TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

47 154
-579 322
-532 168
-238

35 330
-590 677
-555 347
-252

17 830
-590 677
-572 847
-260

28 238,62
-594 945,73
-566 707,11
-256

158,4
100,7
98,9
98,5

-40,1
2,7
6,5
7,8

47 154
-477 490
-430 336

35 330
-461 515
-426 185

17 830
-461 515
-443 685

28 238,62
-489 587,51
-461 348,89

158,4
106,1
104,0

-40,1
2,5
7,2

Toiminnan ja talouden toteuma: Kevätkaudella tutustuttiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja laadittiin paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka hyvinvointilautakunta hyväksyi 30.5.2017. Päiväkodilla
pidettiin kerran viikossa ja lisäksi joka kuukausi henkilökunnan yhteiset palaverit, joissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ja sovittiin yhteisistä käytännöistä. Elokuusta lähtien viikkopalavereita pidettiin kaksi kertaa viikossa ja kuukausipalavereita joka toinen kuukausi.
Alkuvuodesta päiväkodilla oli 2 lapsiryhmää. Lasten määrä kuitenkin alkoi kasvaa, joten maaliskuusta alkaen
päiväkotiin perustettiin 3 lapsiryhmää ja palkattiin kolmas lastentarhanopettaja. Elokuun alusta alkaen esikoululaiset eivät enää olleet ennen esikoulun alkua ja esikoulun päätyttyä päiväkodissa vaan he osallistuivat
peruskoulun järjestämään aamu- ja iltapäivätoimintaan, jota tarjotaan klo 7.00 – 8.55 ja 13.00 – 16.30. Ennen
klo 7 ja klo 16.30 jälkeen hoitoa tarvitseville hoitopaikka järjestetään kuitenkin päiväkodin toimesta.
Alle 6-vuotiaita lapsia oli varhaiskasvatuksen piirissä kevätkaudella 37 ja syyskaudella 28. Lisäksi kevätkaudella oli 6 esioppilasta osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa ja syyskaudella 8 esi- ja alkuopetuksen oppilasta,
jotka tarvitsevat silloin tällöin hoitoa ennen klo 7 ja klo 16.30 jälkeen.
Painopisteet lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon osalta toteutuivat erittäin hyvin ja päiväkodin henkilöstön yhteistyön osalta melko hyvin. Teemat (Suomi 100, työkasvatus, turvallisuus sekä vuodenaikojen ja
juhlapyhien huomioiminen) toteutuivat erittäin hyvin. Päiväkoti sai positiivista valtakunnallista julkisuutta
postikorttikampanjansa myötä.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja muutettiin 1.5.2017 alkaen niin, että kaikki varhaiskasvatuksessa olevat
lapset saavat varhaiskasvatusta ilmaiseksi 20 tuntia viikossa.
Työyhteisön hyvinvointia on edistetty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa sekä työsuojelutoiminnan järjestämällä työyhteisön sparruspäivällä.
Varhaiskasvatuksen toimintatulot ylittivät talousarvion 10.408,62 €:lla (+58,38 %) ja toimintamenot 4.268,73
€:lla (+0,72 %). Tulojen ja menojen muutos johtui päiväkodissa hoidettavien lasten määrän kasvusta ja näin
ollen asiakasmaksujen kasvusta ja lisähenkilön palkkaamisesta. Perhepäivähoidon toimintamenot alittivat talousarvion 12.752,63 €:lla (-30,14 %), mikä johtui kahden lapsen poisjäämisestä kesäkuussa. Kotihoidon tuen
toimintamenot alittivat talousarvion 26.771,48 €:lla (-55,95 %), mikä johtui perheiden määrän vähenemisestä.
Vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate kasvoi 34.539,11 €:lla (+6,49 %).
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6.3.4

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Nuorisopalvelut luo edellytyksiä lasten ja nuorten hyvinvointiin, harrastuksiin sekä
nuorten omaehtoiseen toimintaan nuorisolain edellyttämällä tavalla. Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen
toimitaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa unohtamatta lasten ja nuorten äänten kuulemista.

Liikuntapalvelut järjestää monipuolisia liikuntapalveluita eri ikäryhmille yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut ovat sekä kuntalaisten että vapaa-ajanasukkaiden käytettävissä ja niitä tarjotaan kirkonkylän lisäksi myös haja-asutusalueilla (kylillä).

Palvelujohtaja

TP 2016

TA 2017

MUUTETTU
TA 2017

Käyttö-%
2017

TP 2017

Muutos,
%,
2016-2017

Nuorisovaltuuston kokoukset/kokoontumiset

7

7

7

6

85,7

-14,3

Nuorten ja päättäjien yhteiset tilaisuudet

1

1

1

1

100,0

0,0

125

200

200

153

76,5

22,4

11

13

13

11

84,6

0,0

0

1/37

1/37

10/36

1/8

1/40

1/40

2/36

Työikäisten liikunta, ryhmiä/tunteja

2/50

2/50

2/50

2/36

Kuntosalin kävijämäärä,
käyntikertoja

10 035

10 000

10 000

12 410

1,2

Urheiluhallin käyttäjämaksujen osuus käyttömenoista

47,00

53

53

44

83,0

Lisäresurssin saaminen hanketoiminnan kautta, hankkeita

2

2

2

2

100,0

Lasten ja nuorten moniammatillisen työryhmän kokoontumiskerrat

4

5

5

5

100,0

103 675
-345 342

98 252
-385 480

98 252
-385 480

97 190,16
-341 857,96

98,9
88,7

Nuorisotalon avoimien ovien
toiminta, tuntia
Lasten ja nuorten kerhotoimintaa (yhteishanke), kerhoja
Senioriliikunta, ryhmiä/tunteja
Kehitysvammaisten liikunta,
ryhmiä/tunteja

TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot

50,0

-6,3
-1,0
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TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas

-241 667
-108

-287 228
-131

-287 228
-131

-244 667,80
-111

85,2
84,51

1,2
2,5

TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

89 755
-168 136
-78 382

82 297
-201 840
-119 543

82 297
-201 840
-119 543

78 993,40
-158 217,88
-79 224,48

96,0
78,4
66,3

-12,0
-5,9
1,1

Toiminnan ja talouden toteuma:
Nuorisopalvelut ovat järjestäneet toimintaa suunnitelman mukaisesti. Nuorisotalolla on ollut avoimet ovet
kerran viikossa ja Minitalo on ollut auki kaksi kertaa viikossa. Kerhotoiminta on pyörinyt suunnitelmien mukaan ja monipuolisia kerhoja on järjestetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kerhotoiminnan yhteishanke
on saanut aluehallintoviraston myöntämää avustusta ja joulukuussa haettiin avustusta seuraavaa kerhokautta varten. Syksyn osalta kerhohankkeessa kokeiltiin uutta kerhoa: seikkailukerhoa, mutta se ei oikein
ottanut tuulta alleen. Siinä oli kolme teemaa. retkeily, maastopyöräily ja parkour. Näistä vain maastopyöräily
toteutui.
Etsivä nuorisotyöntekijä jäi palkattomalle työsuhdevapaalle toukokuussa ja sijainen aloitti työnsä 15.5.2017.
Etsivä nuorisotyö on hieman uudistunut sijaisen myötä. Sama perustyö jatkuu edelleen, mutta yhteistyötä
koulun ja vanhempien kanssa on lisätty syksyn aikana.
Nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti. Kesällä nuorisovaltuuston ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa järjestettiin 9. Puumala Rock. Osa nuorisovaltuuston jäsenistä on ollut kesän ja syksyn aikana Etelä-Savon nuorille järjestetyissä tapaamisissa, joissa on pohdittu, miten nuorten ääni saadaan kuuluviin uudessa maakuntahallinnossa. Näille tapaamisille seuraa jatkoa kevään 2018 aikana. Nuorisovaltuustolaiset olivat mukana
myös Kansanvalistusseuran 100 askelta Suomen tulevaisuuteen kansalaiskeskustelussa ja sen jatkotyöstämisessä. Nuorisovaltuustolaiset päättivät tehdä taideteokset Puumalasta nousseista teemoista. Taideteos tehtiin nuorisotalolla ja siihen osallistuivat sinä iltana talolla olevat nuoret.
MLL Puumalan yhdistyksen kanssa yhteistyössä on järjestetty lasten leffailtoja nuokkarilla. Kunta on tarjonnut tilat ja välineet ja MLL popcornit ja mehut. Tilaisuudet ovat olleet maksuttomia ja erittäin suosittuja.
Suomi 100 -teemaan liittyen nuorille järjestettiin itsenäisyyspäivän bileet nuokkarilla joulukuun alussa yhdessä seurakunnan ja 4H:n kanssa. Ilta saavutti hyvin nuoria ja paikalla kävi yhteensä 47 nuorta.
Liikuntapalvelujen toiminta on toteutunut pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Vähäluminen talvi toi
jälleen haasteita talvilajien osalta, ja kevään laturetket jouduttiin perumaan. Kuutamohiihto, kunnanmestaruushiihdot ja puulaakiviesti saatiin järjestettyä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Puulaakiviesti
järjestettiin Puumalan Hiihtäjien lisäksi yhteistyössä Sahanlahden kanssa. Se oli osa Sahanlahden talviriehaa
ja näin saatiin enemmän yleisöä paikalle. Kesän perustoimintojen (uimakoulu, lasten kesäolympialaiset ja yumestaruuskisat) lisäksi Kunnon Puumala -hanke tarjosi kaikille avoimia liikuntatuokioita kesä-heinäkuussa.
Liikuntaryhmien lisäksi tehtiin autolla retkiä lähialueen luontokohteisiin.
Kunnon Puumala -hankkeen liikunnanohjaaja vaihtui kesällä. Toiminta on kuitenkin jatkunut yhtä monipuolisena kuin aiemminkin. Loppuvuodesta laitettiin hankkeen osalta rahoitushakemus viimeiselle vuodelle (3vuotinen hanke).
Suomi 100 -teemaan liittyen liikuntapalvelut ovat olleet mukana Liikkumisen unelmavuosi 2017 -kampanjassa. Sen myötä tavoitteena on ollut järjestää kerran kuussa kaikille avoin liikunta-/ulkoilutapahtuma. Tapahtumat ovat olleet jo olemassa olevia, mutta myös uusia tapahtumia on saatu tämän kautta luotua. Uusia
tapahtumia ovat olleet mm. Sukella talveen -avantouintitapahtuma helmikuussa yhteistyössä Puumalan
luontoretkeilijöiden kanssa, pyöräretki Säkkimäen laavulle huhtikuussa yhteistyössä Puumalan Hiihtäjien
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kanssa, kaiken kansan kävelytapahtuma toukokuussa eri yhdistysten kanssa yhdessä ja kesäkuussa valtakunnallisen teeman mukaisesti Rakastuttiin kesäyöhön sub-lautaillen ja meloen. Syksyllä tapahtumat jatkuivat:
Viljakan Virkeet järjestivät kaikille avoimen ruskakävelyn Norppapolulla syyskuussa ja lokakuussa järjestettiin
eri toimijoiden kanssa tanssin päivä, jolloin oli mahdollista kokeilla eri tanssimuotoja, mitä Puumalassa on
tarjolla.
Elokuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa Saimaa Swimrun -kilpailu, jossa liikuntapalvelut olivat mukana järjestelyissä, samoin nuorisovaltuustolaiset tekivät vapaaehtoistyötä kisan aikana.
Paikallisia liikunta- ja nuorisotoimintaa järjestäviä tahoja on tuettu taloudellisesti liikunta- ja nuorisopalveluiden kohdeavustuksilla.
Nuoriso- ja liikuntapalvelujen toimintatulot alittivat talousarvion 1.061,84 €:lla (-1,08 %). Talousarvioon oli
arvioitu enemmän avustuksia kuin mitä saatiin (etsivä nuorisotyö ja Kunnon Puumala -hanke). Toimintamenot alittivat talousarvion 43.622,04 €:lla (11,32 %). Alitus toteutui tasaisesti lähes jokaisella tulosyksiköllä.
Vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate kasvoi 3.000,80 €:lla (+1,24 %).

6.3.5

AIKUISKOULUTUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Puumalan kansalaisopisto järjestää puumalalaisille vapaan sivistystyön tarjoamaa koulutusta. Opiston laaja opetustarjonta tukee yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä. Opiskelu
viedään lähelle ihmistä. Opiskelu tapahtuu elinikäisen oppimisen sekä kestävän kehityksen periaatteiden
pohjalta. Pidetään huolta opiskelumahdollisuuksien turvaamisesta haja-asutusalueilla. Opisto tarjoaa mahdollisuuksia musiikin perusopetukseen ja avoimeen yliopisto-opetukseen. Järjestetään tarvittaessa maksupalvelukoulutusta ja toimitaan yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.
Muutos,
Käyttö-%
%,
2017 2016-2017
107,0
-8,5
93,9
-5,8
91,6
-0,1
80,3
2,8

Kansalaisopiston rehtori
Opiskelijoiden lukumäärä
Opetustuntien lukumäärä
Toimintakate €/opetustunti
Toimintakate €/opiskelija

TP 2016
2 164
3 190
71,70
105,69

TA 2017
1 850
3 200
78,19
135,24

MUUTETTU
TA 2017
1 850
3 200
78,19
135,24

TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas

41 699
-270 431
-228 732
-102

47 000
-297 203
-250 203
-111

47 000
-297 203
-250 203
-111

43 906,83
-259 060,66
-215 153,83
-97

93,4
87,2
86,0
87,5

5,3
-4,2
-5,9
-4,6

TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

41 699
-242 107
-200 408

44 800
-259 215
-214 415

44 800
-259 215
-214 415

43 906,83
-231 400,50
-187 493,67

98,0
89,3
84,2

5,3
-4,4
-6,4

TP 2017
1 980
3 005
71,60
108,66

Toiminnan ja talouden toteuma:
Vuonna 2017 opetusta annettiin kirkonkylän lisäksi haja-asutusalueella 3 005 tuntia. Toteutuneiden tuntien
määrä jäi alle talousarvioon asetetun tavoitteen. Opiskelijoita oli 571, joiden ikähaitari oli vauvaikäisistä yli

49
90-vuotiaisiin. Kursseilla opiskelleiden määrä oli 1 980 kurssilaista, joka ylitti talousarvioon asetetun tavoitteet.
Opetustuntien määrän alenemiseen löytyy useita syitä kuten väestön väheneminen ja opistopalvelujen aktiivikäyttäjien vanheneminen. Muita syitä ovat esim. musiikin yksilöopetuksessa pitkän opetuksen väheneminen yhteen oppilaaseen sekä kielten opetuksessa ja tietotekniikassa pitkien kurssien väheneminen. Opistolla
on ryhdytty kehittämistoimiin, joilla tavoitellaan uusia käyttäjiä kansalaisopiston palveluille. Hittikurssiksi
nousi Asahi liikuntakurssi, jolle ilmoittautuneita oli 53 henkilöä.
Aikuiskoulutuspalvelut toimintatulot alittivat talousarvion 3.093,17 €:lla (-6,58 %) ja toimintamenot
38.142,34 €:lla (-12,83 %). Sekä tulojen että menojen alittuminen johtui kurssimäärän vähenemisestä.
Vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate aleni 13.578,17 €:lla (-5,94 %).
6.3.6

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Kirjastolaitos edistää kuntalaisten ja kunnassa lomailevien yhtäläisiä mahdollisuuksia
sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastolaitos edistää myös virtuaalisten ja
vuorovaikutteisten verkkopalvelujen käyttöä ja niiden sivistyksellistä kehittymistä.
Kulttuuripalvelut edistää ihmisten henkistä hyvinvointia. Kulttuuripalvelut järjestää tapahtumia, näyttelyitä
ja retkiä sekä edistää paikallisten harrastajien toimintaa ja verkostoitumista. Lisäksi kulttuuripalvelut vastaa
Liehtalanniemen museotilan ja Salpalinja-bunkkerin toiminnasta sekä koordinoi höyrylaiva s/s Wennon toimintaa yhteistyössä Puumalan veneseuran kanssa. Kulttuuripalvelut tukee saumattomasti kunnan matkailupalveluita ja osallistuu kuntamarkkinointiin.

Markkinointipäällikkö
Kirjaston aukiolotuntien
määrä
Lainojen määrä
Toimintakate €/laina
Kirjaston asiakaskäyntien
määrä
Toimintakate €/asiakaskäynti
Kirjahankintojen
määrä/1000 asukasta
(OKM:n vähimmäistavoite:
350)
Järjestetyt kulttuuritapahtumat
TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

TP 2016

TA 2017

MUUTETTU
TA 2017

TP 2017

Käyttö- %
2017

Muutos,
%, 20162017

1 750
18 520
8,11

1 750
18 400
8,52

1 750
18 400
8,52

1 678
17 898
10,57

95,9
97,3
124,1

-4,1
-3,4
30,3

14 256

12 000

12 000

11 316

94,3

-20,6

10,53

13,07

13,07

16,72

127,9

58,8

365

350

350

538

153,7

47,4

37

20

20

35

175,0

-5,4

13 500
-252 213
-238 713

15 360
-248 668
-233 308

15 360
-248 668
-233 308

19 309,24
-208 505,59
-189 196,35

125,7
83,8
81,1

43,0
-17,3
-20,7
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Toimintakate euroa/asukas
TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

-107

-105

-105

-86

82

0,2

13 500
-242 623
-229 123

15 360
-238 560
-223 200

15 360
-238 560
-223 200

19 309,24
-198 397,63
-179 088,39

125,7
83,2
80,2

43,0
-18,2
-21,8

Toiminnan ja talouden toteuma:
Puumalan kirjasto on ollut avoinna 299 päivänä yhteensä 1 678 tuntia. Lainoja on ollut 17 898 ja asiakaskäyntejä 11 316. Lainojen ja asiakaskäyntien määrässä on laskua talousarvioon nähden. Toimintakate €/laina ja
€/asiakaskäynti ylittivät tavoitetason. Kirjoja hankittiin 1 184 kappaletta, joka on 538 kirjaa 1 000 asukasta
kohden (OKM:n vähimmäistavoite 350). Kirjasto on toteuttanut Kirjastopolku-vierailuja Puumalan yhtenäiskoululla ja järjestänyt satutunteja varhaiskasvatuksen lapsille.
Kulttuuripalvelut on mukana Mikkelin kaupungin koordinoimassa seudullisessa Taidemoovit-hankkeessa
2017-2018, jonka tarkoituksena on tukea lasten- ja nuorten kulttuuritoimintaa ja sen saatavuutta. Marraskuussa järjestettiin Monialaisen oppimisen viikko Puumalan yhtenäiskoululla. Viikon aikana oppilaat osallistuivat ohjatusti arkkitehtuurin, kuvaamataidon ja elokuvan työpajoihin. Kulttuuripalvelut järjesti Minun Puumalani -valokuvakilpailun itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi, minkä voitti Selma Sarlan kuva ”Marraskuun
valo”. Kilpailuun osallistui 27 kuvaajaa 101:lla kilpailutyöllä. Kesällä kunnantalolla järjestettiin valokuvaaja
Markku Nirosen ja Ilpo Aallon Luonteri-valokuvanäyttely. Puumalan kulttuuripalvelut osallistui myös Hyvinvointia kulttuurista Etelä- Savoon -hankkeen ohjausryhmä työskentelyyn. Hankkeen tavoitteena on laatia
Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelma.
Kulttuuritapahtumista merkittävimpinä ovat olleet Saimaan kauneimmat sävelet ja Kirjakemmakat sekä
Suomi 100 -teemaan liittyvät monet tapahtumat ja itsenäisyyspäivän juhla. Liehtalanniemen museotila oli
avoinna kesäkauden ja siellä vieraili 1 437 rekisteröityä kävijää. Bunkkeriin sai tutustua kesällä kuukauden
ajan maksutta itsenäisyyden juhlavuoden takia. Kävijöitä kirjattiin 645. S/S Wennoon asennettiin Trafin edellyttämät matkustaja-aluksen pelastuslautat. Syksyllä tuettiin kokeiluluonteisesti kuntalaisten itse järjestämiä
kulttuuriretkiä, joiden kuljetusvarauksista ja kustannuksista huolehti kulttuuripalvelut. Kokeilu sai hyvän vastaanoton ja Kokoa oma poppoo -toimintaa päätettiin jatkaa myös vuonna 2018.
Kirjasto- ja kulttuuripalvelujen toimintatulot ylittivät talousarvion 3.949,24 €:lla (+25,71 %). Toimintamenot
alittivat talousarvion 40.162,41 €:lla (-16,15 %), mikä johtui lähinnä kirjastopalvelujen Mikkelin maksuosuuden pienenemisellä.
Vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate aleni 49.516,65 €:lla (-20,74 %).
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6.4 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA
Teknisten palvelujen toimiala yhteensä

Tekninen johtaja
TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas
Toimintakatteen
muutos, %
TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
6.4.1

MUUTETTU
TA 2017
TA 2017

TP 2016

TP 2017

3 784 526
-4 304 081
-519 555

3 338 429
-4 119 051
-780 622

-232

-355

-355

-368

8,9

50,25

50,25

56,46

2 106 636
-3 661 045
-1 554 409

1 703 565
-3 492 695
-1 789 130

Muutos,
Käyttö-%
%,
2017 2016-2017

3 338 429 3 363 496,16
-4 119 051 -4 176 373,66
-780 622
-812 877,50

1 703 565 1 752 398,01
-3 492 695 -3 553 556,07
-1 789 130 -1 801 158,06

100,75
101,39
104,13

-11,13
-2,97
56,46

103,66

58,54
534,34

102,87
101,74
100,67

-16,82
-2,94
15,87

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma: Kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonnan pitäminen vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalveluun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimitiloilla.

Tekninen johtaja
TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas
TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

TP 2016

MUUTETTU
TA 2017
TA 2017

TP 2017

Käyttö-%
2017

Muutos, %,
2016-2017

11 056
-142 170
-131 113

10 000
-136 939
-126 939

10 000
8 194,60
-136 939 -151 131,01
-126 939 -142 936,41

81,9
110,4
112,6

-105,76
15,27
9,02

-59

-58

-65

111,5

9,62

11 056
-127 357
-116 300

10 000
-121 570
-111 570

10 000
8 194,60
-121 570 -135 762,01
-111 570 -127 567,41

81,9
111,7
114,3

-106,43
16,73
9,69

-58

Toiminnan ja talouden toteuma: Tekninen lautakunta kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa. Toimintatulot alittuivat hieman ja toimintakulut ylittyivät 11,7 %.
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6.4.2

YHDYSKUNTAPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Luoda tarkoitukseen sopiva, turvallinen ja viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö päämäärätietoisesti suunnitellen ja toimien. Palvelutason säilyttäminen hoito- ja kunnossapitotöissä vähintään
nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Tekninen johtaja

TP 2016

MUUTETTU
TA 2017
TA 2017

TP 2017

Valituksia katujen talvikunnossapidosta

toteutunut

alle 10

3

Valituksia katujen kesäkunnossapidosta

toteutunut

alle 10

4

Katujen kunnossapitohinta €/ km
Avustettavia yksityisteitä
Avustus €/ km

4 735
295.1
220 tai 270

5 585
300
232-280

4 862
293,8
220-270

Vierasvene- ja kotivenepaikat
Venepaikkatulot € / laituripaikka
Liikuntapaikkojen kunnon seuranta
Jätehuollon menot
Jätehuollon tulot
Jätemaksumuistutuksista
tehdyt päätökset/kpl

TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas
TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

kotivenetoteutunut paikka kaikille

Muutos,
Käyttö-%
%,
2017 2016-2017

toteutunut

247

277

220

Toteutunut
191 588
219 083

toteutunut
192 105
200 000

toteutunut
196 622
200 144

102,35
100,07

6

15

4

26,67

391 540
-824 789
-433 249

376 220
-841 431
-465 211

376 220 395 906,15
-841 431 -911 177,13
-465 211 -515 270,98

105,2
108,3
110,8

-148,00
110,31
18,93

-194

-211

-233

110,3

20,18

318 721
-745 737
-427 016

299 400
-760 880
-461 480

299 400 319 123,98
-760 880 -830 663,27
-461 480 -511 539,29

106,6
109,2
110,8

-142,79
94,53
19,79

-211

Toiminnan ja talouden toteuma: Aluekeräyspisteiden laskutus vuodelta 2017 on tehty. Asiakasmaksuja on
alennettu edellisestä vuodesta ja nyt ne ovat samat kuin Mikkelin alueella. Lähiliikuntapaikkahankkeen kakkosvaihe on toteutettu. Siltatornin valaistus on uusittu, Sylvi- ja Elsa-laiturit on sähköistetty ja satama-alueelle on hankittu uudet äänentoistolaitteet.
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Toimintatulot ylittävät talousarvion 6,6 %:lla ja menot 9,2 %:lla. Tulojen suurin ylitys oli Puumalan työpajan
budjetoimattomat tulot 13 630 euroa. Ylitykset johtuivat mm. sillan teosta pururadalle sekä budjetoimattomat Puumalan työpajan menot 62 700 euroa.

6.4.3

PELASTUSPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Pelastustoimen palveluja tuottaa Mikkelin kaupungin ylläpitämä Etelä-Savon pelastuslaitos, joka huolehtii 14 kunnan pelastustoimen tehtävistä. Pelastustoimen perustehtävänä on onnettomuusriskien hallinta pitäen sisällään onnettomuuksien todennäköisyyden vähentämisen sekä tapahtuneiden onnettomuuksien rajoittamiseen liittyvät tehtävät.

Tekninen johtaja
TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas
TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

TP 2016

TA 2017

56 702
-254 556
-197 258

55 000
-250 175
-195 175

-88,00

-89

56 702
-253 356
-199 654

55 000
-248 975
-193 975

MUUTETTU
TA 2017

TP 2017

Käyttö-% 2017

Muutos, %,
2016-2017

55 000
57 504,83
-250 175 -280 014,41
-195 175 -222 509,58

104,6
111,9
114,0

1,42
10,00
12,80

-101

113,1

14,41

55 000
57 504,83
-248 975 -278 814,41
-193 975 -221 309,58

104,6
112,0
114,1

1,42
10,05
10,85

-89

Toiminnan ja talouden toteuma: Öljyvahinkojen jälkitorjunnan sopimusta ei ole vielä tehty. Ensivastepalvelujen saatavuus on pysynyt nykytasolla. Menojen suurin ylitys johtui kiinteistön muutostöistä.

6.4.4

KIINTEISTÖPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on ylläpitää yritystoiminnan (matkailu, teollisuus, liiketoiminta) käytössä olevia rakennuksia sekä kunnan omassa käytössä olevia rakennuksia ja tiloja (esim. Kunnantalo, koulut, palveluasunnot). Tehtävänä on myös ylläpitää, vuokrata käypään vuokra-arvoon sekä
myydä aktiivisesti vuokrattavana olevia kiinteistöjä että omassa käytössä tarpeettomaksi tulevia rakennuksia.
Muutos,
MUUTETTU
Käyttö%,
Tekninen johtaja
TP 2016
TA 2017
TA 2017
TP 2017 % 2017 2016-2017
Käyty samana
Käyty saKäyty sapäivänä
Kiinteistöjen toimintahäiri- mana päimana päiöihin reagoiminen
vänä
vänä
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Kiint. energiatehokk.seuranta/energiatodistukset
Menot /m²/kk
tulot/m²/kk
TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas
TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

tehty suurimmissa kiinteistöissä
4,97
4,97

4,43
4,21

1 365 737
-1 403 087
-37 350

1 350 460
-1 211 135
139 126

1 350 460 1 279 138,12
-1 211 135 -1 277 960,80
139 126
1 177,32

-17

63

63

363 552
-924 402
-560 850

358 790
-791 125
-432 335

35 790
-791 125
-432 335

94,7
105,5
0,8

-191,17
3 321,58
-7 025,41

1

0,8

-103,13

357 086,28
-857 762,71
-500 676,43

99,5
108,4
115,8

-1,78
-7,21
-10,73

Toiminnan ja talouden toteuma: Kunnan omistuksessa/hallinnassa olevien tyhjien kiinteistöjen/huoneistojen käyttötarkoituksien muutoksia selvitettiin esim. Kiinteistö Oy Liikekeskuksessa olevien huoneistojen
osalta. Ko. kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestystä muutettiin mahdollistamaan tilojen muuttaminen asunnoiksi.
Vanha päiväkoti on myyty yksityiselle taholle. Kiinteistöjen korjaukset on tehty ripeästi kiireellisyysjärjestyksessä.
Toimintatulot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta toimintamenot ylittyvät 8 %.

6.4.5

YMPÄRISTÖVALVONTA

Palvelusuunnitelma: Kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista noin 60-80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi maankäyttöteknikon työpanoksesta 20 % sekä ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % lähinnä
rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä. Olennaista on, että kunnan myöntämät poikkeamiset saavat lainvoiman ilman valitusmenettelyjä.

Rakennustarkastaja

TP 2016

MUUTETTU
TA 2017
TA 2017

Muutos,
Käyttö%,
TP 2017 % 2017 2016-2017

Rakennus- ja toimenpideluvat/kpl
Käsittelyaika kk
Menot €/lupa
Tulot €/lupa

277
1
574
402

300
alle 1
644
334

220
alle 1
697
411

Khall. myöntämät poikkeamisluvat

7

10

4

-20,58
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Tek.ltk:n myöntämät
poikkeamisluvat
Tekn.joht. myöntämät
poikkeamisluvat
Ympäristöluvat
Maa-ainesluvat
Käsittelyaika maa-ainesja ymp.luvat kk

TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas
TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

2

7

5

1
0
5

alle 2

alle 3

alle 3

117 509
-185 476
-67 967

100 200
-193 243
-93 043

100 200
-193 243
-93 043

90 371,84
-170 670,84
-80 299,00

90,2
88,3
86,3

-23,09
-7,98
18,14

-30

-42

-42

-36

85,91

21,11

117 509
-168 962
-51 453

100 200
-176 015
-75 815

100 200
-176 015
-75 815

90 371,84
-153 442,80
-63 070,96

90,2
87,2
83,2

-23,09
-9,19
22,58

1

Toiminnan ja talouden toteuma: Puhtaiden maiden kaatopaikan ympäristölupahakemus on laadittu ja jätetty teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Kuulutusaikana ei ole jätetty muistutuksia hakemuksesta.
Sähköinen lupapalvelu aloitettiin 1.1.2017. Rakennusvalvonnan tulot alittuivat rakennusvalvontamaksujen
pienemmästä kertymästä kuin mitä oli arvioitu.
Toimintatulot alittuivat talousarvion noin 9,8 % ja menot noin 13 % talousarviosta.
6.4.6

KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Kaavoituksen päämääränä on viihtyisä ympäristö kestävän kehityksen periaatteet
huomioivalla maankäytön suunnittelulla. Kaavoitukseen sisältyy mittaustoimi ja tonttien myynti.

Tekninen johtaja

TP 2016

MUUTETTU
TA 2017
TA 2017

TP 2017

Yleiskaavojen päivitt.kust.maanomistajilta €

66 450

15 000

9 900

Kaavoituksen konsulttipalveluostot €

28 377

25 000

26 269

ei toteutunut lainvoimainen
ei toteutunut lainvoimainen

toteutunut
luonnos nähtävillä

Haapaselän osayleiskaavan
päivitys
Puumalan itäosien yleiskaavan päivitys

Käyttö% 2017

Muutos,
%,
20162017

-7,43
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Pistohiekan asemakaava

ei toteutunut lainvoimainen

toteutunut

Taajama asemakaavamuutokset/
osittaisia

toteutunut

valmistelu

toteutunut

valmistelu
valmistelu
valmistelu

valmistelussa
valmistelussa
valmistelussa

22,42
278,75

29,60
85,60

16,50
0,15

TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas

297 352
-153 774
143 578
64

85 500
-122 145
-36 645
-17

85 500
-122 145
-36 645
-17

14 419,10
-77 183,67
-62 764,57
-28

16,9
63,2
171,3
172,1

-95,15
-49,81
-143,71
-144,38

TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

297 352
-150 929
146 423

85 500
-119 095
-33 595

85500
-119 095
-33 595

14 419,10
-74 133,75
-59 714,65

16,9
62,2
177,7

-95,15
-50,88
-140,78

Kuoreksenniemi-Sahanlahti
Hurissalon yleiskaava
Ryhälän yleiskaava
Hoitokulut € / ha (metsämaata 818 ha)
Tuotto € / ha

Toiminnan ja talouden toteuma: Pistohiekan ranta-asemakaava, Haapaselän osayleiskaava ja Haukkoniemenranta-asemakaava on saatu lainvoimaiseksi. Viranomaisten edellyttämien korjausten ja muutosten
sekä maanomistajien kokonaismuutosten jälkeen Itäosien yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä.
Metsäsuunnitelma vuosille 2018 - 2027 on laadittu. Tilojen Pirttimäki ja Häkkisenpaikka uudistustöiden tekijäksi hyväksyttiin Metsä Group yrityksen voitettua puunmyyntikilpailutuksen. Itravuoren metsätie saatiin rakennettua.
Toimintatulot alittuivat talousarvioon nähden lähinnä metsänmyyntituloilla, jotka tuloutetaan vuonna 2018
ja vastaavasti toimintakulut alittuivat, koska Kotiniemen pohjakartta-aineiston päivitystä ei tehty kuluvana
vuonna.
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6.4.7

ASUMISPALVELUT

Toimintasuunnitelma: Turvataan Puumalaan muuttaville ja puumalalaisille vuokra-asunnon tarvitsijoille viihtyisä ja turvallinen asumisvaihtoehto omistusasumiselle. Kunnan asukaslukuun nähden suurta vuokra-asuntokantaa pienennetään myymällä vuokralaisilta vapautuvia osakehuoneistoja.

Tekninen johtaja
Asuntojen käyttöaste
Asukaskysely

TP 2016
87

MUUTETTU
TA 2017
TA 2017
93

Muutos,
Käyttö%,
TP 2017 % 2017 2016-2017
86

ei laadittu

laaditaan

laadittu

Riittävä määrä vuokra-asun- ei asunnottoja
tomia

ei asunnottomia

ei asunnottomia

Vuokratulot kattavat asuntojen hoitomenot

positiivinen

positiivinen

positiivinen

TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas

338 159
-272 834
65 325
29

317 790
-275 175
42 615
19

317 790
-275 175
42 615
19

308 491,91
-305 601,53
2 890,38
1

97,1
111,1
6,8
6,9

-8,77
12,01
-95,58
-95,49

TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

320 336
-235 922
84 414

304 790
-213 735
91 055

304 790
-213 735
91 055

295 491,95
-247 650,77
47 841,18

96,9
115,9
52,5

-7,76
4,97
-43,33

Toiminnan ja talouden toteuma: Seniorikotien asunnoissa tehtiin sisäpuolisia remontteja ottaen huomioon
esteettömyys. Pappilantien D-taloa ei kytketty automaattiseen palohälytysjärjestelmään. Asukaskysely toteutettiin Seniorikotien asukkaille ja vastauksista päätelleen asukkaat ovat pääosin tyytyväisiä saamaan palveluun. Asunto Oy Puumalan Keskitalon osakehuoneistoja ei saatu myytyä tilikauden aikana.
Toimintatuotot alittuivat noin kolme prosenttia ja menot ylittyvät noin 14 prosenttia. Suurimmat ylitykset
olivat Kiinteistö Oy Puumalan Haapaselän, Seniorikotien ja opiskelija-asuntolan kunnossapitomenoissa.

6.4.8

RUOKA- JA PUHTAANAPITOPALVELUT

Palvelusuunnitelma: Ruokapalvelut tuottaa eri ikäisille, ruokapalveluja tarvitseville kuntalaisille joustavasti
ja taloudellisesti ja hygieenisesti laadukkaita ruokapalveluja "vauvasta vaariin" -periaatteella. Lisäksi asiakkaiden tarvitsemat erikoisruokavaliot toteutetaan terveydenhoitajan tai lääkärintodistuksen perusteella.
Ateriapalveluissa myös yksilölliset erikoistoiveet toteutetaan.
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Ruokapalvelupäällikkö
Asiakastyytyväisyys
kyselyn tulokset
Suoritteen á-hinnan seuraaminen
Ateriapalveluasiakkaille
lämmin lounasateria
myös viikonloppuisin

TP 2016
Toteutui

TALOUS (ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE

Muutos,
Käyttö%,
TP 2017 % 2017 2016-2017
Ei toteutunut

4,90

alle 5,14 €

4,87

Toteutui

Toteutuu

Toteutui

Siivouskaluston ajan tasalla pitäminen. Uusien laitteiden hankkiminen vähintään
yksi laite vuodessa.

TALOUS (sis+ulk)
Toimintatulot
Toimintamenot
TOIMINTAKATE
Toimintakate euroa/asukas

MUUTETTU
TA 2017
TA 2017

Yhden laitteen hankinta

Toteutui

1 206 471
-1 067 395
139 076

1 043 259
-1 088 609
-45 350

1 043 259 1 209 469,61
-1 088 609 -1 002 634,27
-45 350
206 835,34

62

-21

-21

621 408
-1 054 381
-432 973

489 885
-1 061 300
-571 415

489 885
-1 061 300
-571 415

115,9
92,1
-456,1

0,25
-6,07
48,72

94

-445,7

50,95

610 205,43
-975 326,35
-365 120,92

124,6
91,9
63,9

-1,80
-7,50
-15,67

Toiminnan ja talouden toteuma: Ruokapalveluista on tänä vuonna eläköitynyt yksi henkilö, jonka tilalle ei
ole palkattu ulkopuolelta työvoimaa. Keittäjän paikka täytettiin sisäisellä haulla jo olemassa olevan vakituisen
henkilöstön keskuudesta. Toimintamenot ovat hieman alittuneet arvioituun nähden ja toimintatuotot ovat
toteutuneet vähän arvioitua suurempana.
Puhtaanapitopalveluiden osalta siivoustyön mitoituksen päivitys on valmistunut. Siivouskalustoa on uusittu
talousarvion puitteissa. On hankittu kaksi yhdistelmäkonetta ja kymmenen pölyimuria. Toimintamenot ovat
hieman alittuneet arvioituun nähden ja toimintatuotot ovat hieman ylittyneet arvioidusta.
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9 TILINPÄÄTÖKSEN 2017 LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN 2017 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta
laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistolaskennassa on noudatettu Puumalan
kunnanvaltuuston päätöstä 8.12.1997 § 83. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa
suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset
on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankinta- tai sitä alemman hankintamenon
määräisenä.
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.
Lomapalkkavelka on laskettu todellisten pitämättömien lomapäivien ja 1.4 –
31.12.väliseltä ajalta ansaittujen lomapäivien mukaisesti.
Kuukausipalkan jakajana on käytetty 20,83. Opettajilla vain lomaraha.
Lomaraha 1.4. – 31.12. todellisen % mukaisesti.
Varastot on inventoitu 31.12. Vakuutuskausi katkeaa 31.12.

Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa
Tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa ei ole muutettu. Uudet tilikauden aikana
avatut tilit on lisätty tuloslaskelman rivitietoihin.

Oikaisut edelliseen tilikauteen
Oikaisuja ei ole
Vertailukelpoisuus
Vuoden 2017 tilinpäätös ei ole kokonaisuudessaan vertailukelpoinen vuoteen 2016,
koska sosiaali- ja terveyspalvelut on siirretty peruspaluista/hyvinvointipalveluista hallintopalveluihin.
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Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut
Ei ole.
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt sekä kaikki kuntayhtymät,
joissa kunta on jäsenenä.
Sisäiset liiketapahtumat
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Kiinteistötytäryhteisöjen rakennusten ja rakennelmien poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituluslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero on kirjattu konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.
Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhteisöjä ei ole yhdistetty konsernitilinpäätökseen, vaan ilmoitettu liitetietona.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Vuoden 2017 tilinpäätös on vertailukelpoinen vuoteen 2016 nähden.
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TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Toimintatuotot tehtäväalueittain
Ulkoiset
Hallintopalvelut
Hyvinvointipalvelut
Tekniset palvelut
Kunnan toimintatuotot yht.

2017
497 125,24
221 477,21
1 752 398,01
2 471 000,46

2016
178 297,53
482 339,11
2 106 637,40
2 767 274,04

Verotulojen erittely

Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero

2017
5 724 106,23
1 470 347,71
1 725 995,64

2016
5 856 703,46
1 300 606,12
1 729 885,68

Verotulot yhteensä

8 920 449,58

8 887 195,26

Opetus- ja kult.toim.valt
Peruspalvelujen valtionosuus

2017
-347 013
7 505 032

2016
-444 210
7 389 122

Josta verotuloihin perustuva valtionosuuksien
tasaus

1 086 228

1 163 376

8 244 247,00

8 108 288

Asiakaspalvelujen ostot

2017
9 901 657,96

2016
9 717 326,31

Muiden palvelujen ostot

1 818 325,83

1 839 678,44

11 719 983,79

11 557 004,75

Valtionosuuksien erittely

Valtionosuudet yhteensä

Palvelujen oston erittely

Palvelujen ostot yhteensä

Valtuustoryhmille annetut tuet, valtuustoryhmittäin eriteltynä
Valtuustoryhmille ei maksettu tukea.
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Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista
Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty
Puumalan kunnanvaltuuston päätöksen 8.12.1997 § 83 mukaista poistosuunnitelmaa. Suunnitelman
mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun
taloudellisen käyttöiän mukaan.

POISTOKOHTEIDEN RYHMITTELY, POISTOAJAT JA POISTOMENETELMÄT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Asuinrakennukset (puiset,kiviset)
Rivitalot
Talous- ja ulkorakennukset
Liikerakennukset
Vapaa-ajan rakennukset
Teollisuus- ja tuotantorakennukset
Hallinto- ja laitosrakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut ja puistot
Tiet ja torit
Laiturit
Satama
Silta
Uimala, urheilu- ja ulkoilurakenteet
Muut maa- ja vesirakenteet
Yleiset alueet, sadevesiviemäröinti
Puhelinverkko ja keskukset
Sähköjohdot ja kiinteät sähkölaitteet
Ulkovalaistuslaitteet
Muut putki- ja kaapeliverkot
Vedenjakelu- ja viemäriverkosto
Muut kiinteät koneet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Raskaat koneet ja kalusto
Erikoisajoneuvot
Rautaiset alukset ja veneet
Puiset alukset, muut uivat työkoneet
Paketti- ja kuorma-autot
Muut ajoneuvot
Kevyet koneet ja laitteet
Muut laitteet ja kalusteet
Muu irtain omaisuus

TASAPOISTO
5

vuotta

ei poistoa
30,40
40
30-40
30-40
20
20
30-50

vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta

15-20
40
10-30
30
40
20
15-30
20
15
15
15
15
15
10

vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta

15
15
15-20
10
10
10
5-8
3-15
15

vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
vuotta
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Muut konttorilaitteet
Atk-laitteet
Keskeneräiset hankinnat

3
vuotta
jäännösarvopoisto 30 %
ei poistoa

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on
kirjattu vuosikuluksi.
Pakollisten varausten muutos
Ei tilikauden aikana.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Muut toimintatuotot
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
Rakennusten myyntivoitot
Muut myyntivoitot
Myyntivoitot yhteensä

2017
4 398,13

4 398,13

2016

4 200
4 200

Satunnaiset tuotot ja kulut
Muut toimintakulut
Päiväkoti
Yksityishenkilöt
Myynti-/luottotappiot yhteensä

2017
367,43

367,43

2016

1 764,00
1 764,00

Muut rahoitustuotot

Osinkotuotot muista yhteisöistä
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
Yhteensä

2017
29 832,35
29 832,35

2016
14 133,05
13,24
14 146,29
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Erittely poistoerojen muutoksesta
Ei ilmoitettavaa.
Lainan liikkeeseen laskemiset
Ei ilmoitettavaa
Arvonkorotukset
Käyttöomaisuudessa ei ole suoritettu arvonkorotusta.
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Tilikauden poisto

2017
137 515,58
14 758,21
-21 627,57

2016
161 793,26

Kirjanpitoarvo 31.12.2017

130 646,22

137 515,58

Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
Rakennukset Kiinteät
Koneet ja
Keskener.
rakenteet
kalusto
hankinnat
Poistamaton hankintameno 1.1. 1 778 305,92 7 217 231,94 2 893 723,63
169 771,35
Lisäykset tilikauden aikana
100 806,69
853 376,51
40 567,93
Rahoitusosuudet tilikaudella
-48 000,00
Vähennykset tilikauden aikana
-1 274,63
-59 694,67
-53 343,90
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
-379 365,10 -181 582,58
-26 176,92
Kirjanpitoarvo 31.12.2017
1 777 031,29 6 878 978,86 3 517 517,56
130 818,37

-24 277,68

Yhteensä
12 059 032,84
994 751,13
-48 000,00
-114 313,29
-587 124,60
12 304 346,08

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Kirjanpitoarvo 31.12.2017

Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset
Osakkeet
Kuntayhtymä- Muut
Yhteensä
TytärMuilta
tytäryhteisöt osuudet
osakkeet
yhtiöiltä
303 463,22
876 575,90 766 551,53 1 946 590,65
404 713,09
12 689,65

303 463,22

876 575,90

766 551,53

1 946 590,65

404 713,09

12 689,65
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Luettelo tytäryhteisöistä, kuntayhtymistä ja
omistusyhteisöstä
Tytäryhteisöt
Nimi

Kotipaikka

As Oy Keskitalo
Kiint. Oy Plan Vuokratalot
Kiint. Oy Keskusvarikko
Puumalan Venesatama
Pistohiekan Matkailu Oy

Puumala
Puumala
Puumala
Puumala
Puumala
Yhteensä

Kunnan
omistusosuus %
62,50
100
82,86
100
100

osuus (eur)
osakepääomasta
2 165,42
18 677,00
97 552,36
3 321,71
18 000,00
139 716,49

osuus (eur)
vieraasta
pääomasta
77 535,01
1 990 660,72
8 638,43
0,00
0,00
2 076 834,16

osuus (eur)
tilikauden
tuloksesta
2 133,59
16 972,68
-1 974,57
0,00
-586,00
16 545,50

Kuntayhtymät
Nimi

Kotipaikka

Et-Savon maakuntaliitto
Et-Savon sair.hoitopiirin ky
Itä-Suomen päihdehuollon ky
Vaalijalan ky

Mikkeli
Mikkeli
Tuustaipale

Kunnan
omistusosuus %
1,8175
2,76
0,51681
1,0689

Yhteensä

osuus (eur)
peruspääomasta
1 597,75
816 403,54
5 915,29
23 217,56
847 134,14

osuus (eur)
vieraasta
pääomasta
13 339,95
3 381 384,99
2 537,69
253 661,73
3 650 924,36

osuus (eur)
tilikauden
tuloksesta
-925,98
-3 623,24
408,93
1 160,48
-2 979,81

Osakkuusyhteisöt
Nimi

Kotipaikka

As Oy Vuorenpelto II
Kiint. Oy Haapaselkä
Kiint. Oy Plan Liikekeskus
As Oy Puumalan Saimaanrinne

Puumala
Puumala
Puumala
Puumala
Yhteensä

Kunnan
omistusosuus %
30,73
43,07
26,37
33,33

osuus (eur)
koko omasta
pääomasta
73 706,55
-88 962,83
127 808,93
261 559,30
374 111,95

osuus (eur)
vieraasta
pääomasta
6 111,00
6 283,72
4 032,24
949,70
17 376,66

osuus (eur)
tilikauden
tuloksesta
1 586,30
-22,42
-14,63
-86,53
1 462,72
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Konsernin sisällä olevat pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset
Lainasaamiset
pitkä
Lainasaamiset tytäryhteisöiltä
KOY Puumalan vuokratalot

2017

2016

404 713,09

404 713,09

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Kelan korvaus työterveyshuollosta
Eu-tuet ja avustukset
Muut tulojäämät
Saamiset valtiolta

2017
15 000,00
83 353,52
570 744,03
65 200,00

2016
14 000,00
410 706,00
19 616,00

Yhteensä

734 297,55

444 322,00

Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Parkki Kasvu
Taaleri Arvo Kruunu Osake Kasvu A
Taaleri Arvo Markka Osake Kasvu
Taaleri Arvo Markka Osake Kasvukaatio 25 kasvu
Taaleri
OP Rahoitusyhtiö
Hankintahinta yhteensä
Salkun arvo 31.12.2017

2017
500 000,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
360 000,00
60 000,00
960 000,00
969 158,76

2016
500 000,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00

540 000,00
549 091,72

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Oman pääoman erittely
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.

2017
10 678 156,24
10 678 156,24

2016
10 678 156,24
10 678 156,24

Edellisten vuosien yli-/alijäämä 1.1
Muutos ed.tilikausi
Edellisten vuosien yli-/alijäämä 31.12.

2 714 622,31

1 306 236,84

1 613 475,54

2 714 622,31

Tilikauden yli-/alijäämä

1 729 208,35

1 613 475,54

16 735 462,44

15 006 254,09

Oma pääoma yhteensä 31.12.

Erittely poistoerosta
Ei ilmoitettavaa.
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Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät 1.1.2021 tai sen jälkeen
2017
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

2016
100 000

Joukkovelkakirjalainat
Kyseisiä lainoja ei ole.
Pakolliset varaukset
Ei pakollisia varauksia

Tytäryhteisöille, kuntayhtymille sekä osakkuus- ja muille omistusyhteysyhteisöille olevat velat
Lyhytaikainen vieras pääoma
Velat kuntayhtymille, jossa kunta on jäsenenä
Ostovelat
Siirtovelat
Yhteensä

2017

2016
262 244
27 627
338 214

Sekkilimiitti

Nordea Pankki Oyj
Etelä-Savon Osuuspankki
Yhteensä

2017

2016

16 818,80
16 818,80
33 637,60

16 818,80
16 818,80
33 637,80

2017

2016

59 904,34

65 907,63

Ei ole kirjattu velaksi taseeseen.

Muut velat

Muut velat
Muut velat -erään ei sisälly liittymismaksuja.
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Siirtovelat
2017

2016

315 683,29
23 755,51
62 481,32

348 487,52
277 081,14
61 791,34

70 990,13
28 472,32
14 364,95

85 351,04
30 617,00
15 730,65
118,17

Lyhytaikaiset siirtovelat

Lomapalkkavelka
Siirtovelat eri toimittajille
Eläkevakuutusmaksut
Perustoimeentulotuen valtionosuus
Lomapalkkavelka sos.kulut
Liikaa saatua valtionosuutta, opetus
Korkojaksotukset
Tapaturmavak.maksu
Työttömyysvakuutusmaksu
Ryhmähenkivakuutusmaksu
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä

2 835,61
1 872,52
520 455,65

2 374,97
821 551,83

Toimeksiantojen pääomat

Muut toimeksiantojen pääomat

2017
7 365,32

2016
11 641,54

Elatustuen takautumissaatava
Ei elatustuen takautumissaatavaa

VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut

Leasingvastuut

Leasingvastuiden yhteismäärä

2017
19 130,19

2016
15 550,47

2017

2016

1 634 071,00
1 582 197,00

1 685 945,00
1 634 071,00

Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien
yhteisöjen puolesta

Kiinteistö Oy Puumalan Vuokratalot
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
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Muut vastuusitoumukset

Takaukset muiden puolesta
Puumalan Vesiosuuskunta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma

2017

2016

901 695,10
669 901,76

1 016 624,90
901 695,10

2017
12 506 289,00
8 265,59

2016
10 897 669,00
8 134,39

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

Kunnan osuus takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus rahastoista

Täytetakauksia asuntolainoihin ei ole.
Hankevastuut
Hanke
Maaseudun paikallinen kehittämisohjelma.
(Veej´jakaja)
Itä-Suomen kalastusohjelma
TOTTA-hanke
AIKO-hanke
Matkailukauden jatkaminen Puumalassa-hanke
VisitSaimaa-Lakeland Finland, Miksei oy
Ympäristövastuut
Ympäristövastuita ei ole.
Johdannaissopimukset
Johdannaissopimuksia ei ole.

Sitoumus
8 289 euroa/vuosi

Kesto
2014-2020

1 574,68 euroa/vuosi
10 000 euroa/vuosi
1 000 euroa/vuosi
kunnan hallinnoima
hanke
13 125 euroa/vuosi

2014-2020
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2019
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HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

Henkilöstömäärä
Puumalan kunnan henkilöstön määrä 31.12.2017 on 116 henkilöä,
jotka jakautuvat alla olevan ryhmittelyn mukaisesti:
KUEL:iin kuuluvia virka- ja työsuhteisia 107 henkilöä ja VaEL:iin kuuluvia opettajia 9.
VaEL:n kuuluvien opettajien määrä vähenee, koska vuoden 1970 jälkeen syntyneiden opettajien eläkevakuutus on KuEL:ssa.
Henkilöstöraportti laadittu erikseen.

Henkilötyövuosi
Hallintopalvelut
Hyvinvointipalvelut
Tekniset palvelut
Kansalaisopiston tuntiopettajat
Yhteensä

2017
12,35
41,54
33,59
3,43
90,91

2016
9,32
41,5
35,77
3,82
90,41

Tilikauden palkat ja palkkiot

Käyttötalous, palkat
Väh. Henkilöstökorvaukset
Tuloslaskelman palkat
Lomapalkkavelan muutos
Investoinnit, palkat
Luontoisedut

2017

2016

3 091 514,77
-24 647,87
3 066 866,90

3 114 374,06
-40 905,10
3 073 468,96

- 32 804,25

-15 191,45

6 061,61

7 522,89

24 080,82

22 425,36

3 154 461,45

3 161 121,03

Menojäämäpalkat
Palkat yhteensä
Verottajalle ilm., muuta kuin
palkkaa

27 072,17

Verottajalle ilmoitetut palkat

3 182 619,73

3 053 122,62

-1 086,11

-1 607,27

3 181 533,62

3 159 513,76

Sosiaalikulut, käyttötalous
Sosiaalikulut, investoinnit

1 062 798,16
1 536,70

1 264 722,34
1 801,73

Sosiaalikulut yhteensä

1 064 334,86

1 266 524,07

Palkat sosiaalikuluineen

4 218 796,31

4 354 749,83

Sis. veroll. matkakust. korv.
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Luottamushenkilön palkkioista perityt ja
Tilitetyt luottamushenkilömaksut

Keskusta
Kokoomus
Kristilliset
Perussuomalaiset
Sosialidemokraatit
Yhteensä

2017
900,90
76,80
125,45
129,10
415,55
1 647,80

2016
922,05
150,20
79,50
194,30
321,50
1 667,55

2017
7 800,00

2016
4 200,00

7 800,00

4 200,00

Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajien lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Muut palkkiot
Yhteensä

Kunnan ja sen intressitahojen väliset liiketoimet
Ei tilikautena.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Toimintatuotot

2017

2016

Etelä Savon Maakuntaliitto
Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin ky
Itä-Suomen Päihdehuollon ky
Vaalijalan ky
As Oy Keskitalo
Kiint. Oy Puumalan Keskusvarikko
Kiint. Oy Puumalan Vuokratalot
Puumalan kunta

59 831,54
10 089 627,95
11 173,97
599 517,16
45 330,20
33 588,24
473 640,72
2 471 000,46

54 152,10
5 152 867,01
11 554,23
556 296,61
45 720,50
29 400,00
523 384,98
2 767 274,04

Toimintatuotot yhteensä

13 357 628,03

9 184 645,68

Satunnaiset erät
2017

2016

Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin ky
Itä-Suomen päihdehuollon ky

1 132,02

662,40
38,97

Satunnaiset erät yhteensä

1 132,02

701,37

2017

2016

4 398,13
4 398,13

4 200,00
4 200,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot

Muut toimintatuotot
Puumalan kunta
Myyntivoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Puumalan kunta
Myyntitappiot yhteensä

367,43
367,43
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Pakollisten varausten muutokset
2017

2016

Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin ky
Potilasvahinkovak.maksuvaraus
1.1.
Lisäykset/vähennykset tilikaudella
31.12.

191 215,23
191 215,23

134 883,63
56 331,60
191 215,23

Pakolliset varaukset yhteensä

191 215,23

191 215,23

Maa- ja vesialueet
2017

2016

Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin ky
Itä-Suomen Päihdehuollon ky
Vaalijalan ky
Kiint. Oy Puumalan Vuokratalot
Puumalan kunta

34 483,02
4 441,03
1 678,53
37 615,62
1 777 031,29

32 631,94
4 948,85
1 736,48
37 615,62
1 778 305,92

Maa- ja vesialueet yhteensä

1 855 249,49

1 855 238,81

2017

2016

Etelä-Savon Maakuntaliitto
Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin ky
Itä-Suomen Päihdehuollon ky
Vaalijalan ky
As Oy Keskitalo
Kiint. Oy Keskusvarikko
Kiint. Oy Vuokratalot
Puumalan kunta

9 627,14
933 114,20
2 612,54
73 611,94
245,05
8 692,60
18 918,25
1 566 941,92

4 855,78
570 697,65
1 861,39
59 750,86
108,40
5 251,30
27 396,20
728 645,53

Saamiset yhteensä

2 613 763,64

1 398 567,61

Lyhytaikaiset saamiset
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Oma pääoma

2017

2016

10 678 156,24

10 678 156,24

10 678 156,24

10 676 967,85

323 570,89

323 926,50

39 538,08
3 965,57
10 301,17
13 812,89
255 953,18

39 538,08
3 965,37
10 656,78
16 666,88
255 953,18

Edell. tilikauden yli-/ alijäämä 1.1.
Edell. tilikauden yli-/ alijäämä 31.12.

1 499 222,80
1 819 320,72

36 901,65
1 570 284,42

Tilikauden yli-/alijäämä

1 743 106,32

1 819 320,72

Oma pääoma yhteensä

16 063 376,97

14 427 401,14

Peruspääoma 1.1.
Puumalan kunta
Peruspääoma 31.12.
Muut omat rahastot 31.12.
Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin ky
Itä-Suomen Päihdehuollon ky
Vaalijalan ky
Kiint. Oy Keskusvarikko
Kiint. Oy Puumalan Vuokratalot
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Vieras pääoma
2017

2016

Korollinen

3 741 583,17

3 632 259,63

Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin ky
Itä-Suomen Päihdehuollon ky
Vaalijalan ky
As. Oy Puumalan Keskitalo
Kiint. Oy Puumalan Vuokratalot
Puumalan kunta

879 667,47
834,33
151 143,03
92 115,34
1 530 323,00
1 087 500,00

177 214,92
1 109,96
136 330,41
107 907,34
1 582 197,00
1 627 500,00

Koroton
Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin ky

3 057,20
3 057,20

3 187,06
3 187,06

Korollinen

1 641 357,39

1 358 403,19

Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin ky
Itä-Suomen Päihdehuollon ky
Vaalijalan ky
Kiint. Oy Puumalan Vuokratalot
As Oy Keskitalo
Puumalan kunta

1 032 184,17
275,63
803,26
51 874,00
16 220,33
540 000,00

749 400,65
275,63
601,67
51 874,00
16 251,24
540 000,00

Koroton

2 942 218,97

2 445 398,61

Etelä-Savon Maakuntaliitto
Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin ky
Itä-Suomen Päihdehuollon ky
Vaalijalan ky
As Oy Keskitalo
Kiint. Oy Puumalan Keskusvarikko
Kiint. Oy Puumalan Vuokratalot
Puumalan kunta

13 339,95
1 466 476,15
1 427,73
100 455,74
15 720,35
10 425,33
16 822,63
1 317 551,09

8 593,31
778 786,25
1 436,41
93 255,26
21 010,77
4 600,72
19 356,33
1 518 359,36

Vieras pääoma yhteensä

8 328 216,73

7 439 248,49

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lyhytaikainen
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Vakuudet ja vastuusitoumukset

2017

2016

230,77
2 837,21

624,39
4 907,58

83 379,60
61 575,60

48 162,00
100 657,20

7 602,78

2 705,12

250 000,00

250 000,00

19 130,19
14 758 387,76
15 183 143,91

15 550,47
13 433 435,00
13 856 041,76

Etelä-Savon Maakuntaliitto
Leasingvastuut
Muut taloudelliset vastuut
Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri KY
Leasingvastuut
Muut taloudelliset vastuut
Vaalijalan Ky
Leasingvastuut
As. Oy Puumalan Keskitalo
Muut taloudelliset vastuut
Puumalan kunta
Leasingvastuut
Muut taloudelliset vastuut
Yhteensä

Kiinteistö Oy Puumalan vuokratalot
Kiinnitykset ja annetut vakuudet
Omat velat, joiden vakuutena on panttikirja tai haltijavelkakirjat:
Luotollinen tili SSOP
537101-217405

Panttikirja

Panttikirjat, jotka ovat omistajan
hallussa:
Sampo, panttikirjat 1575-1578
Valtiokonttori, panttikirjat 1204-1205
Valtiokonttori, panttikirja 3201

2017
9 000,00

2016
9 000,00

430 000,00

430 000,00

58 865,77
584 116,67
1 304 300,00

58 865,77
584 116,67
1 304 300,00

Velat, joiden vakuutena on kunnan (emoyhtiö) antama takaus:
Kuntarahoitus Oyj
1 582 197,00

1 634 071,00

100

LUETTELOT JA SELVITYKSET
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT
Säilytystapa

Säilytysaika

Kirjanpitokirjat
Pääkirja vienneittäin
Virallinen päiväkirja
Toteutumisvertailu
Kirjaustason tase
Tase-erittelyt ja liitetiedot
Ostoreskontra
Myyntireskontra

Atk-tulosteina
Atk-tulosteina
Atk-tulosteina
Atk-tulosteina
Atk-tulosteina
Atk-osakirjanpito
Atk-osakirjanpito

10 v.
10 v.
10 v.
10 v.
10 v.
10 v.
10 v.

Tilinpäätös
Tasekirja

Sidottu

pysyvästi

Palkka kirjanpito
Palkkakortit
Kirjanpitoerittely
Verottajalle palkkalista
Kuntien Eläkevakuutukselle tiedot
Vakuutusyhtiölle tiedot

Atk-tulosteina
Atk-tulosteina
Atk-tulosteina
Atk-tulosteina
Atk-tulosteina

50 v.
10 v.
10 v.
50 v.
10 v.

Käyttöomaisuuskirjanpito
Konsernikirjanpito

Atk-tulosteina
Atk-tulosteina

13 v.
10 v.
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TOSITELAJIT
1
001
002
006
009
101
151
201
205
301
401
402
403
404
601
602
651
652
653
654
672
683
684
685
686

Konserni
Tilinavausviennit
Muistot
Jaksotukset
Käyttöomaisuus viennit
Ostoreskontra suoritukset
Myyntireskontra viitteet
Rahatilit
Myyntireskontra, suoritukset
Palkat
Ostolaskut
Konsernin ostolaskut
Investointien ostolaskut
Kierrätetyt ostolaskut
Asuinhuoneistojen vuokralaskut
Liikehuoneistojen vuokralaskut
Hallintopalveluiden laskut
Palveluasuntojen vuokralaskutus
Peruspalvelujen laskut
Päivähoitomaksujen laskutus
Puumalan kansalaisopiston laskutus
Venepaikka laskutus
Maa-ainesluvat
Rakennusvalvonta
Jätehuoltolaskutus

Tositenumerot
1-22
1001
2001-2282
6000
12001-12028
40001-40281
25001-25575
20001-20625
27001-27188
30001-30131
410001-410266
420001-420239
430001-430111
440001-444166
610001-610655
620001-620318
650001-650624
652001-652679
653001-653132
654001-654255
692001-692240
683001-683179
672001-672006
685001-685220
686001-697203
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ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT
Tilinpäätöksen allekirjoittaminen
Kuntalain 113 § mukaan tilipäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja
kunnanjohtaja. Seuraavassa vuoden 2017 tilinpäätöksen allekirjoitukset:

Puumalassa 26. maaliskuuta 2018

____________________________
Harri Kautonen
kunnanhallituksen puheenjohtaja

____________________________
Keijo Montonen
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja

____________________________
Seija Ikonen
kunnanhallituksen jäsen

____________________________
Antti Kasanen
kunnanhallituksen jäsen

____________________________
Minna Korhonen
kunnanhallituksen jäsen

____________________________
Jukka Pitkonen
kunnanhallituksen varajäsen

____________________________
Laura Pitkonen
kunnanhallituksen jäsen

____________________________
Niina Kuuva
vs. kunnanjohtaja

