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Päätöksiä

Kunnanhallitus
26.10.

Lausunto toimenpiteistä vuoden 2020
arviointikertomuksen johdosta

Kuntalain mukaan kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Valtuusto on käsitellyt kesäkuussa arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja edellyttänyt kunnanhallituksen
sekä lautakuntien käsittelevän arviointikertomuksen ja antavan selvityksen toimenpiteistä, joihin ne ryhtyvät arviointikertomuksessa esitettyjen asioiden osalta.
Sivistyslautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen 11.
lokakuuta ja tekninen lautakunta on 14. syyskuuta.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle seuraavan lausunnon:
”Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto eivät ole käsitelleet
(edellisen vuoden) arviointikertomuksen palautetta.” Kunnanhallitus toteaa, että käsittelemättömyys on valitettavaa,
ja johtui asioiden viranhaltijavalmistelun henkilöstövajeesta.
”Nettositovuustaso ei kuvaa todellista kunnan toimintaa.
Suositusten mukaan sekä menot että tulot tulisi olla sitovia.” Kunnanhallitus ymmärtää tarkastuslautakunnan tarkoituksen asiassa, mutta toteaa samalla että nettositovuus
antaa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä liikkumavaraa talousarviovuoden aikana ilman, että vähäisille
muutoksille tulee hakea valtuustolta hyväksymistä. Nettositovuus on kunnissa yleisesti käytössä.
”Kunnolla valmisteltua strategiaa tällä valtuustokaudella
ei ole ollut olemassa. Jotta strategiaa voitaisiin tehokkaasti hyödyntää ja siitä tehdä valtuustossa operatiiviselle tasolle täytäntöönpanokelpoiset työvälineet, uuden valtuuston tulisi ensi töikseen laatia se.” Kunnanhallitus toteaa,
että strategia on valtuuston hyväksymä. Uuden strategian
laatiminen on tärkeää, mutta uusi strategia ei olisi ehtinyt
valmistua vuoden 2022 talousarviovalmisteluun. Strategian valmistelu aloitetaan tammikuussa 2022. Kunnanhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan arvioon siitä, että strategian tulee olla riittävän konkreettinen.
”Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta tilinpäätöksessä
ei ole esitetty toiminnan suoritteita, esim. hoitoonpääsyä.
Toimintakertomuksessa ei ole analysoitu toiminnallisia tavoitteita. Toimintakertomus esittää toiminnan kuvauksen,
ei vastauksia, missä on onnistuttu / epäonnistuttu.” Kunnanhallitus toteaa, että vuosi 2020 oli poikkeuksellinen,
kun aiemman kokonaisulkoistuksen sijaan palveluita ostettiin useammalta palveluntuottajalta. Vuoden 2021 alusta alkaen käytössä on jälleen kokonaisulkoistus. Kunnanhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan arvioon siitä, että toiminnan kuvaamisen lisäksi tulee arvioida tavoitteissa onnistumista. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnallisten tavoitteiden raportointiin numeeriset mittarit soveltuvat. Numeerista dataa asiakastyytyväisyydestä ja hoidon
saatavuudesta on myös saatavissa, ja sitä pyritään tuomaan
enemmän vuoden 2021 toiminnan raportointiin.
”Sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta on annettu selonteko toteutettavista toimenpiteistä, ei toteutetuista
toimenpiteistä.” Kunnanhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan arvioon siitä, toimenpiteiden kuvaamisen lisäksi tulee
kuvata toteutetut toimenpiteet.
”Isoja kunnan kannalta oleellisia päätöksiä, vaikka ne
eivät sääntöjen tai lain mukaan kuulu valtuustolle, on valtuuston hyvä käsitellä ja hyväksyä ne omalta osaltaan. Erityisesti isot hankkeet, jotka kestävät useita vuosia ja sitovat tulevien vuosien määrärahoja, tulee käsitellä ennen sopimuksien tekoa kunnanvaltuustossa.” Kunnanhallitus yhtyy havaintoon siltä osin, että valtuuston tiedonsaanti on
tärkeää. Päätökset tulee tehdä kuitenkin siinä toimielimessä tai sen viranhaltijan toimessa, jolle tehtävä on hallintosäännöllä määrätty, ja merkittävimmissä asioissa tämä toimielin on valtuusto.
”Riskienhallinnasta tulee tehdä kartoitus ja tunnistaa kunnan riskit ja määritellä niiden todennäköisyys. Toiminnan
avoimuudessa ja päätösten dokumentoinnissa on tarkastuslautakunnan mielestä kehitettävää.” Kunnanhallitus toteaa,
että kunnan käytössä on riskikartoitus/riskinhallintasuunnitelma sekä sektorikohtaisia suunnitelmia. Kunnanhallitus toteaa myös asiakirjojen dokumentoinnissa olevan kehitettävää, mikä on haasteena monessa kunnassa.
Lisäksi tarkastuslautakunta tuo esille ICT- ja talous- sekä
henkilöstöhallinnon järjestämistavan muutoksiin liittyneet
ongelmat. Kunnanhallitus allekirjoittaa tarkastuslautakunnan esille tuomat haasteet muutosvaiheessa. Kunta on kuitenkin osaltaan pyrkinyt aktiivisesti ratkaisemaan ongelmat.
Edelleen arviointikertomuksessa tuodaan esille viranhaltijapäätöksiin, sisäiseen valvontaan ja osavuosiraportointiin liittyviä asioita, mutta niistä ei ilmene, esittääkö
lautakunta niihin muutoksia.

Kunnan eri viranomaisten asiakirjoja

Pormestari esitti, että kunnanhallitus merkitsee asiakirjat
tietoonsa saatetuiksi sekä toteaa, ettei kunnanhallitus käytä
kyseisissä asioissa Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.
Anja Peura esitti, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeutta teknisen johtajan päätökseen työnjohtajan palkkauksessa. Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin pormestarin esityksen mukaan.

Koululla pohdittiin porukalla Puolangan uutta lajitteluasemaa
Laura Tolonen

Viime viikon keskiviikkona Ekokymppi järjesti Muotoilutoimisto 2Loops kanssa
Puolankajärven koulun ruokalassa asukastilaisuuden koskien uutta lajitteluasemaa, josta tehdään ”maaliman paras”.
Pullakahvien lomassa keskusteltiin uudesta lajitteluasemasta ja myös lajitteluun liittyvistä kysymyksistä.
Puolangalle ollaan ensi keväänä rakentamassa lämpökeskukselle menevän Lämpökujan varteen uusi lajitteluasema. Taustalla on, että lajitteluasema ei enää sovi olemaan vanhalla paikalla biokaasulaitoksen alueella.
Ekokympin asiakaspalvelupäällikko Marjut Kinnunen
on kuitenkin tyytyväinen uuteen paikkaan.
- Hyvä paikka saatiin. Siellä voidaan hyödyntää rinnettä: kontit saadaan eri tasolle,
jolloin on helpompi asioida.
Painavia tavaroita ei tarvitse
nostaa, vaan ne on helpompi pudottaa kärrystä. Hieno
paikka siinäkin mielessä, että
asema saadaan vähän lähem-

mäksi, eli se on vähän mukavammin saavutettavissa. Sinnehän vaikka polkupyörällä
keskustasta vie jätteitä, Kinnunen kommentoi.  
Biokaasulaitoksen alueella
tilaa tarvitaan jo talvella, joten lajitteluasema siirtyy uudelle paikalle todennäköisesti tämän kuun aikana. Se kuitenkin sijoitetaan sinne vain
alustavasti. Talven aikana luodaan sopiva palvelukokonaisuus, jota aletaan rakentaa keväällä lumen sulettua.
Todennäköisesti puutarhajätteet viedään jatkossakin biokaasulaitokselle, koska laitos käyttää ne hyödyksi.
Voi olla, että tulevaisuudessa
puutarhajätteitä voi palauttaa
mihin tahansa kellonaikaan.

”Maaliman paras
lajitteluasema”

Jotta asemasta saataisiin sen
käyttäjiä parhaiden palveleva,
niin tässä vaiheessa kerätään
käyttäjien mielipiteitä. Mikäli tilaisuuteen ei itse päässyt
paikalle, niin nettikyselyyn
Ekokympin nettisivuilla voi
käydä vastaamassa sunnuntaihin asti. Linkki kyselyyn

löytyy etusivulta Maaliman
paras lajitteluasema -kuvakkeen takaisesta tekstistä vihreällä korostettuna.
Kinnunen korostaakin, että
nyt kun on päästy aloittamaan
puhtaalta pöydältä lajittelu
aseman rakentaminen, niin
palvelukonsepti pyritään tekemään mahdollisimman asiakaslähtöisesti, joten nyt mielipiteet merkkaavat.
- Nyt on tuhannen taalan
paikka saada tietää, mitä asiakkaat haluavat ja palvellaanko me heitä niin hyvin kuin he
haluaisivat, Kinnunen kommentoi.
Tarkoituksena on myös,
että palvelumuotoilijat tekevät Puolangan parhaan lajitteluaseman lisäksi konseptin, joka on kopioitavissa
muille olemassa oleville lajitteluasemille.
- Olemme aiemmin Hyrynsalmella ja Sotkamossa käyneet haastattelemassa asiakkaita. Ihmiset ovat olleet yllättävän tyytyväisiä palveluun
ja siihen, että siellä saa neuvontaa. Jos olisimme vain sitä
kuunnelleet, ei olisi tarvinnut
tehdä mitään, mutta sitten aja-

teltiin, että palvelukokemusta pitää kehittää koko ajan ja
kartoittaa uusia tarpeita, Kinnunen kertoi.  
Palvelukonseptin rakentaa
Muotoilutoimisto 2Loops,
joka on uuden ajan vastuullinen muotoilutoimisto, joka
on erikoistunut kestävään kehitykseen ja kiertotalouden
edistämiseen.
Tilaisuudessa muotoilutoimistoa edustivat Tiina Hirvanen ja Laura Huovinen, jotka
tekivät kyselyä tilaisuuteen
osallistuneille.
Huovinen oli oikein ilahtunut kävijämäärästä.
- Olen ilahtunut, että on ollut mukavasti väkeä. He ovat
mielellään osallistuneet kyselyyn ja sanoneet, että on mukava päästä vaikuttamaan. On
tullut ideoita, ja selkeitä puutteita on ollut esimerkiksi aukioloaikojen suhteen, Huovinen kertoi.
Muotoilutoimisto 2Loops
pyrkii tekemään mahdollisimman asiakaslähtöistä suunnittelutyötä. He ovat jo aikaisemmin tehneet taustatyötä tutustumalla ja havainnoimalla olemassa olevia lajitteluasema-

Ekokympin järjestämässä kuntalaistilaisuudessa keskusteltiin uudesta lajitteluasemasta. Ekokympin asiakaspalvelupäällikko Marjut Kinnunen ja Muotoilutoimito 2Loopsilta Laura Huovinen kuuntelivat kiinnostuneina ideoita uuteen asemaan.

Päätalo-ilta saa jatkoa perjantaina
Puolangan kirjasto järjestää
marraskuussa Kalle Päätaloon
liittyvän luennon ja keskustelutilaisuuden auditoriossa. Tilaisuudessa puhuu neljä Oulun
yliopiston tutkijaa.
Vierailijoista historiatieteiden tutkija Matti Leiviskä puhuu Päätalon tuotannosta historiallisena aineistona. Hän
tarkastelee aihettaan erityisesti muistitiedon näkökulmasta.
Suomen kielen emeritusprofessori Harri Mantila käsittelee esitelmässään Rousto-Villen henkilöhahmoa osana Ii-

joki-sarjan henkilögalleriaa.
Mantila tuo esiin hänen merkitystään päähenkilön sosiaalisen nousun tukijana ja kommentoi myös Rousto-Villen
murretta.
Minna Sääskilahti tarkastelee puheenvuorossaan Iijoki-sarjan päähenkilön, Kallen, kasvua kirjoittajaksi ja
kirjoittajana. Suomen kielen
ja kasvatustieteiden alan tutkija Sääskilahti keskittyy erityisesti fiktiivisen Kallen kouluvuosiin.
Suomen kielen tutkija Mai-

ja Saviniemi kertoo fiktiivisen Hermanni Päätalon käyttämistä voimasanoista Loimujen aikaan -romaanissa. Lisäksi Saviniemi esittelee Kalle Päätalon tuotannosta Oulun
yliopistossa koottuja sähköisiä aineistoja.

Tekeillä kirja
Päätalo-tutkimuksesta

Tilaisuus on jatkoa kirjastossa huhtikuussa 2019 järjestetylle illalle, jossa käsiteltiin Kalle Päätaloon liittyvää
tutkimusta. Tuolloin molem-

mat Päätalosta väitelleet tutkijat, puolankalaislähtöiset
Ritva Ylönen ja Sari Keskimaa keskustelivat Kalle Päätalon huumorista.
Kaikki kuusi tutkijaa ovat
mukana tekemässä artikkelikokoelmaa, jossa tutkitaan
Päätalon kirjoja. Tulevassa
teoksessa kirjoittajina ovat
historian, suomen kielen, kirjallisuuden ja kasvatustieteiden tutkijat. Käsikirjoituksen
työnimenä on ”Iijoelta akatemiaan - Kalle Päätalo tutkijoiden silmin”.

ratkaisuja sekä haastatelleet
Ekokympin henkilökuntaa ja
asiakkaita.
Palvelukonseptia suunnitellessa otetaan huomioon koko
tapahtumakaari aina siitä,
kun ihminen lähtee kotoa lajitteluasemalle. Siinä huomioidaan myös se, miten sujuvaa ja helppoa asiointi on asemalla ja mitä lajitteluasemalla
käynnin jälkeen tapahtuu. Nyt
konseptia rakennetaan käyttäjien mielipiteiden perusteella.
- Taustatutkimus on todella tärkeässä osassa ettei lähdetä ratkaisemaan asioita omien
olettamusten perusteella. Tutkimusprosessista lähdetään
kehittämään ideoita ja niitä
testataan siinä matkan varrella, Huovinen kertoi taustatyön tärkeydestä.

Kuntalaiset tyytyväisiä

Puolankalaiset kehuivatkin
tilaisuudessa lajitteluasemaa
käytännölliseksi ja olivat tyytyväisiä paikan päällä saatuun
palveluun.
Tilaisuuteen oli mielenkiinnosta tullut kuuntelemaan Anna-Maija Sutinen. Hän kertoo
asuvansa omakotitalossa, joten kaikenlaista jätettä kertyy.
Asionti lajitteluasemalla onnistuu kuitenkin mukavasti.
- Selvemmästi voisivat olla
tekstit, missä mitäkin on ja
mitä saa laittaa. Ne ovat aika
pienellä. Asiointi sujuu kuitenkin ihan hyvin, kun oppii
paikat tietämään ja siellä kyllä
neuvotaan ja tullaan kaverik-
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Eija Luukkonen

Lajitteluaseman kontit siirretään Lämpökujan varteen lähiaikoina. Varsinaista uutta lajitteluasemaa aletaan rakentaa talven jälkeen.
si laittamaan. Hyvää palvelua lä on selvästi kaikki merkit- mukava asioida. Erikoisemsiellä saa työntekijöiltä, Suti- ty. Asiointi on helppoa, mut- mat jätteet he vievät lajittenen tuumasi.
ta se saisi olla useamminkin luasemalle mutta tavallisemSutinen osallistui kyselyyn, auki, varsinkin kesällä, Turu- mat menevät Rinki-ekopisteeja hänestä oli oikein mukava, nen pohti.
seen. Hänestä lajitteluaseman
että kuntalaiset pääsevät vaiMyös Martti ja Kaarina aukioloajat voivat olla työssäkuttamaan uuden lajitteluase- Köngäs pitivät lajitteluase- käyvälle haasteelliset.
man suunnitteluun.
man palvelua hyvänä. He tuli- Ihan hyvä lajitteluasemalla
Tilaisuudessa oli käymässä vat myös kuuntelemaan vink- on asioida. Toki se vaatii, että
myös Martti Turunen. Hän oli kejä erityisesti muovin kierrä- tähtää ajan oikein, kun se on
tullut kuulemaan uudesta ase- tykseen. Heistä muovin kier- vain kahtena päivänä auki,
masta ja myös keskustelemaan rätyspisteitä voisi Puolangal- Haapalainen kertoi.
lajittelusta. Hän kertoi käyttä- la olla muuallakin kuin lajitHaapalainen kertoi, että keneensä kompostia jo 30 vuot- teluasemalla.
räisi muovia mielellään, mutta
ta, mutta siihen on aina hyvä
Kaarina Könkään mielestä se on hankalaa, kun sitä ei voi
kuulla uusia vinkkejä.
uusi sijainti vaikuttaa hyvälle. palauttaa Puolangalla muualTurusesta lajitteluasemalla Hän toivoo uudelle lajittelua- le kuin lajitteluasemalle tieton ollut helppoa ja ohjeistusta semalle selkeämpiä opasteita. tyinä aikoina. Hän näkee uusaa tarvittaessa. Kuitenkin au- Ihan hyvä uusi sijainti, ja den lajitteluaseman sijainnin
kioloajat voisivat olla laajem- kunhan laitetaan selkeästi kyl- helpommin saavutettavana,
mat esimerkiksi kesällä, kun tit ja muut. On ne nykyisessä- kun se ei ole niin monen mutihmisillä tulee muun muas- kin, mutta eivät niin selkeitä, kan takana.
sa puutarhajätettä enemmän. Köngäs mietti.
- Jos ei jotain tiedä, niin
Mari Haapalaisesta nykyikysyy sieltä hoitajalta. Siel- sellä asemalla on ollut ihan

Valitse vuoden 2021
puolankalainen

Puolangan Yrittäjät ry järjestää VUODEN PUOLANKA
LAINEN -yleisöäänestyksen. Äänestää voi Puolanka-lehdessä julkaistavilla lipukkeilla. Äänestämiseen voivat
osallistua kaikki yli seitsemänvuotiaat puolankalaiset
henkilöt yhdellä äänestyslipukkeella. Mikäli sama äänestäjä on äänestänyt useammalla kuin yhdellä lipulla
joko samaa tai eri henkilöä, kaikki äänestysliput hylätään.
VUODEN PUOLANKALAISEKSI voi äänestää jokaista yli
15-vuotiasta tällä hetkellä Puolangalla asuvaa henkilöä.
Äänestää voi vain yhtä henkilöä. Äänestysliput, joissa
on mainittu kaksi nimeä, hylätään. Äänestysliput jätetään joulunavauksessa mukana oleviin yrityksiin niiden
aukioloaikana viimeistään perjantaina 26.11. kello 16.
VUODEN PUOLANKALAINEN julkistetaan joulunavaustapahtumassa sunnuntaina 28. marraskuuta.
Äänestäjien kesken arvotaan 50, 30 ja 20 euron arvoiset lahjakortit puolankalaisiin joulunavauksessa mukana oleviin yrityksiin.

Äänestän vuoden puolankalaiseksi:
Ammatti, kylä tai osoite:
Ammatti, kylä tai osoite mainittava, koska voi olla samannimisiä henkilöitä.

Äänestäjän nimi

Puh.

Äänestäjän nimi mainittava lipukkeessa. Äänestyssalaisuuden säilyttämiseksi äänestyslippuja sisältävät laatikot toimitetaan avaamattomina Puolangan Yrittäjät ry:n valtuuttamille ääntenlaskijoille.

Kaiken
voi korvata.
Paitsi elämän.
#eläse

