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1 Puheenjohtajan katsaus
Kuluvalla valtuustokaudella sain luottamustehtävän tarkastuslauta-

kunnan puheenjohtajana.
Hieman jännitti ottaa vastaan tämä tehtävä, mutta kun katsoin valit-

tuja lautakunnan Jäseniä, niin tuli luottavainen olo. Siinämäärinasiantuntemusta vuosien ajalta heillä oli.
Näin heti aluksi kiitän lautakunnan jäseniä hyvästä yhteistyöstä. Asiat käsiteltiin hyvässä hengessä Ja rakentavasti.

Kiitän myös eri hallintokuntien virkamiehiäasiallisesta yhteistyöstä.
Useimmat heistä ovat ymmärtäneet, että tarkastuslautakunta on riippumaton toimielin, Joka itse päättää, mitä asioita se ottaa käsiteltäväkseen.

Kiitän myös sihteeriämme Maritta Hyväristä. Hänen panoksensa lau-

takunnan hyvääntyöskentelyyn on korvaamaton.
Lisäksi kiitän tilintarkastaja Sinikka Niitynperää

asiantuntevasta panoksesta tarkastuslautakunnassa.
Kaupungin tavoitteena on nytkin ollut, ettei kattamatonta alijäämää
ole v. 2017. Se tavoite on toteutunut ja talousarvion ylijäämä on 1,7
milj. euroa.

Kuitenkin tämä 1, 7 miljoonaa on vain " kahviraha" siinä kohtaa, kun
kaupunki on toteuttamassa jätti-investointeja. Investointien on arveltu maksavan n. 40 miljoonaa, Joten se on kova haaste meille veron-

maksajille. Uusia veronmaksajia on saatava, ja hetken Jo näyttikin
positiiviselta siinä suhteessa. Suurin syy muuttoliikkeen tyrehtymiseen, toivottavasti väliaikaiseen, on kaupungissa vallinnut asuntopu-

la.
Vaikka myynnissä olevia asuntoja on ollut runsaasti, niin tänne työhön tuleva, useimmiten perheetön henkilö, ei ensimmäiseksi halua
ostaa asuntoa. Hän haluaa ensin tutustua kaupunkiin. Siinä tärkeässä roolissa on vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet. Näihin kaupunki
on satsaamassa mm. rakentamalla monitoimihallin.

Onneksi nyt on myös vuokra-asuntoja valmistunut ja valmistumassa.
Niistä on kova kysyntä. Kun asuntoja valmistuu, niin saamme taas
asukasluvun kasvuun, tätä toivon.

Terveyskeskus ja sen tilanne on ihan oma lukunsa. Toivottavasti

pian saadaan väistötilat,jotta henkilökunnanterveys ei olisi vaarassa. Yksikin sairastunut lisää on liikaa.
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Huomioni on kiinnittänyt se, että moni johtava viranhaltija on pyrkimassa pois Uudestakaupungista. Mitkä ovat ne syyt, Jotka tämän aiheuttavat?

Tietenkin työuralla eteneminen on monella mielessä, mutta varmaan
on muitakin syitä. Onko työ liian kuormittavaa, onko hallintokunnan
henkilösuhteet kunnossa, onko henkilö saanut rakentavaa palautetta
työstään? Olemmeko me luottamusmiehet osanneet ja pystyneet rakentamaan hyvän ja luottavan työilmapiirin?
Summa summarum: Uudellakaupungilla on nyt etsikkoaikansa. Kun
kaikki panostamme kaupunkimme kehittymiseen, niin edessä ei voi
olla kuin kukoistava Ja menestyvä kotikaupunki.
Haluan vielä toivottaa kaikille hyvää Ja virkistävää kesää.
Veera Kaitanen

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
kaupunginvaltuutettu
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2 Tarkastustoiminta
2. 1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja tavoitteet

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava
valtuuston päätettäväthallinnon Ja talouden tarkastusta koskevat
asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet kunnassa Ja kuntakonsernissa toteutuneet.
Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisö-

jen tilintarkastuksen yhteensovittamisesta.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä.
Lautakunta valvoo kuntalaissa säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle
tiedoksi.

Tehtäviin kuuluu myös valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin Ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kuntalaissa säädetyn lisäksi kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan lautakunta

1) seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä
valvoo tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2) huolehtii siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässälaajuudessa, sekä
3) tekee aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan sekä sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan lautakunta antaa valtuustolle vähintaan kaksi viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen

valtuusto-

käsittelyä arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakun-

ta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä
muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja
kaupunginhallituksen lausunnosta. Lautakunta esittää valtuustolle
ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu Ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.
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2. 2 Lautakunnan kokoonpano
Uudenkaupungin kaupungin toimikauden 2017-2021
tarkastuslautakuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt:

Jäsen

Varajäsen

1. 1 . -31. 5. 2017 (viim. kokous 6. 6. 2017):
Varpe MaJ-Britt, puheenjohtaja
KangasTarmo
Haverinen Pertti, varapuheenjohtaja Peurla Klaus
Anto Leena
Heikkilä Hannu
Korhonen Raimo

Arvonen Matti
Jaakkola Heidi
Koski Kai

Savolainen Anja

Toivonen Päivi

Virtanen Sinikka

Hämeenkorpi Marketta

1. 6. 2017 (kvalt valinta 12. 6. 2017)-2021
Kaitanen Veera, puheenjohtaja
Savolainen Anja
Virtanen Veli-Matti, varapuh. johtaja Heikkilä Hannu
Anto Leena
Antola Jouko

Soini Pirkko
Korhonen Raimo

Oksa Pirjo (9. 10. 2017-)
Haverinen Pertti

Rosendal Yrjö

Kangas Tarmo
Maikola Eija

Vainio Kari T.
Jäntti Merikki

Puheenjohtaja on toiminut lautakunnan esittelijänäJa lautakunnan
sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Maritta Hyvärinen.
2. 3 Tilintarkastajat

Kaupunginvaltuusto on valinnut vuodelle 2017 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n, joka on nimennyt tilintarkastaJiksi:
Vastuullinen tarkastaja

Tarkastaja

Niitynperä Sinikka, JHT, HT

Leena Ahonen

2.4 Toimikauden painopisteistäja tarkastuskohteista
Lautakunta on pitänyt tilikauden aikana yhdeksän kokousta.
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointisuunnitelman ja työohjelman. Työohjelmassa ovat olleet mm. seuraavat asiat:
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- tarkastuslautakunnan tehtävät,järjestäytyminen (esteellisyydet)
- tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma/ työohjelma
- tilintarkastajan työohjelma
- sidonnaisuusrekisteri (sidonnaisuuksien ilmoittaminen)

- henkilöstöasiat(työhyvinvointi ym.)
- elinkeinotoimi

- kaavoitusohjelma
- sosiaali- Ja terveystoimi
- yleiskatsaus

- terveyspalvelut
- sosiaalityö
- vanhustyö

- ympäristöterveydenhuolto
- U:gin Vesi liikelaitos
- V-S:n Vesi liikelaitos

- talouskatsaukset (talousarvio, talouden toteutumiset),
- ennakkotilinpäätös

- tilinpäätös(esittely, tilintarkastusmuistiot, tilintarkastuskertomus),
- kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta
- arviointikertomuksen laadinta

Tilintarkastaja on raportoinut tarkastuksista säännöllisesti,sekä kirjallisesti että suullisesti kokouksissa.
Lisäksi lautakunta on käsitellyt kokouksissaan mm. seuraavia asioita:
- tarkastustoimen talousarvio 2018 Ja taloussuunnitelma 2018-2020

- tilintarkastuspalvelujen ostaminen/ sopimuksen jatkaminen
-

henkilöstöraportti 2016
puheterapiapalvelut
työyhteisökyselyn tulokset
koulu-monitoimikeskus -hankkeen vaiheistus ym.

3 Kaupungin tavoitteiden toteutumisen arviointi
3. 1 Strategiset tavoitteet

Kaupungin tilinpäätösJa siihen liittyvät liikelaitosten tilinpäätökset
sekä henkilöstöraportti antavat selkeän yleiskuvan kaupungin toi-

minnasta, taloudesta Ja hallinnosta. Tilinpäätöson hyvin laadittu ja
se sisältää runsaasti tietoa kaupungin taloudesta ja toiminnasta.

Kaupunginhallitus on laatinut erillisen arvion kaupungin tavoitteiden
Ja strategian toteutumisesta vuonna 2017. Kyseinen arvio on kattava
ja siihen sisältyy myös vertailutietoa kuntien talouden tunnusluvuista.

UUDENKAUPUNGIN
KAUPUNKI

8(14)

Kuten hallituksen arviossa mainitaan, on asukasluku noussut 353
henkilöllä vuodesta 2016.

Myönteistä on myös työttömyyden vähentyminen, työttömyysaste oli
6, 9 %.
Myytäväksi luokiteltuja vanhoja kiinteistöjäei myyty, joten tavoite ei
toteutunut strategian mukaisesti. Tämäolisi ollut välttämätöntä,kun
tulossa ovat uudet mittavat investoinnit.

Strategian mukaista konserniohjauksen vastuunjakotaulukkoa ei ole
laadittu.

Kaupunginjohtaminen ei ole onnistunut strategian mukaisesti, kun
tavoitteena oli "Rakennamme yhdessä selkeänja toimivan organisäätiön".

Vuosikate kattoi poistot Ja tulos oli ylijäämäineneikä taseessa ole
kattamatonta alijäämää vuonna 2017.
3. 2. Toiminnalliset tavoitteet
Hallinto- ia kehittämiskeskus

Elinkeinopalveluiden tavoitteena oli 40 uuden yrityksen syntyminen
Ja nettolisäys oli 44 yritystä. Tavoitteena oli myös Uudenkaupungin
tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisääminenmarkkinoinnin avulla.
Tämä tavoite toteutui, vuoden aikana mm. valmistui "Valitse Uki"

esite ja osallistuttiin autotehtaan rekrytointikampanjakiertueelle.
Hallinto- Ja talouspalveluissa pyrittiin taloudellisuuteen Ja
tehokkuuteen toiminnassa Ja tavoite toteutui osittain. Uusi talous- ja
henkilöstöhallinnonohjelma Unit4 otettiin käyttöön. Henkilöstön
osaamiskartoitukset aloitettiin uudelle Unit4-HR-ohjelmalla.

Työhyvinvointikyselytoteutettiin joulukuussa 2017. Vaihtoehtoja
työkyvyn ylläpitämiseen Ja työuran jatkumiseen on haettu aktiivisesti.
Toistuvien lyhytaikaisten sairauspoissaolojen määräon hieman
kasvanut vuoteen 2016 verrattuna.

Kuntaosuuden (ns. sakkomaksu) määrävuonna 2017 oli
keskimäärin 25. 955 /kk, missä on laskua vuoteen 2016 verrattuna.
Asetettu tavoite toteutui tältä osin.
Erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat vuoteen 2016

verrattuna, joten asetettu tavoite kustannusten pysymisestä vuoden
2016 tasolla ei toteutunut.

RakennusvalvonnanJa ympäristönsuojelun lupien käsittelyaika
toteutui talousarvion mukaisesti.

Teknisen toimen kunnossapidon tavoitteena oli työohjelman

toteutuminen. Jaksolle merkitystä 29 työstä on aloitettu tai käynnissä
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24. Varikon Ja siivouksen kustannukset ovat olleet talousarvion
mukaiset. Kaikki palvelukeittiö käyttävät Jamix- ohjelmistoa
tavoitteen mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelun tavoitteena oli 20 kpl tontin luovutus ja niitä
luovutettiin 14 kpl. Raakamaata hankittiin 2, 5 ha.

Rakennusten ylläpidossa kaikkiaJaksolle merkityistä töistäei
toteutettu mm. suunnitteluresurssipuutteen vuoksi.
Sosiaali- ia terveyskeskus

Sosiaali-Ja terveyskeskuksen palvelut on tavoitteen mukaisesti
toteutettu lähellä kuntalaista. Henkilöstön koulutuspäivät ovat
toteutuneet tavoitteen mukaan. Sairauspoissaolojen määrä ylitti

tavoitearvon. Sosiaalityöntavoitteet ovat toteutuneet. Laatutyöhön
on kiinnitetty huomiota kaikessa työskentelyssä.

Vanhusten palveluissa kotona asui 92, 4 % yli 75 vuotiaista, kun
tavoitearvo oli 91 %. Kotihoitoasiakkaita oli tavoitteen mukainen

määrä. Tavoitteena oli, että ympärivuorokautisessa hoidossa on

korkeintaan 7, 7 % yli 75- vuotiaista Jatoteutuma oli 7, 6 %.
Terveyspalveluissa hoitotakuu toteutui. SHQS-laaduntunnustus
uusittiin. Hoitoketjujen toimivuutta kehitetään edelleen.

Seudullisen ympäristöterveydenhuollontavoitteet toteutuivat hyvin.
Sivistyspalvelukeskus

Hallinnon osalta oli tavoitteena esi- ja perusopetuksen sekä
lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien toimeenpano, vuonna 2017

arvioitiin muutosprosesseja. Kaupunginvaltuusto päätti 30. 10.2017,
että uusi yhtenäiskoulu/monitoimitalo rakennetaan. Myös uusi
uimahalli päätettiin rakentaa.
Varhaiskasvatuksessa kaikki päivähoitoa tarvitsevat ovat saaneet

hoitopaikan. Lapsille on tarjottu elämyksiä mm. osallistumalla
Uusikaupunki 400- vuotta tapahtumiin.

Perusopetuspalveluissa 2 koulun päättänyttäei sijoittunut jatkoopintoihin, kun tavoite oli 100 % sijoittuminen. Atk-laitekantaa ja
oppimisympäristöjen digitalisaatiota vahvistettiin tavoitteen
suuntaisesti.

Lukion vetovoimaisuus on lisääntynyt.
Kalannin omatoimikirjasto on valmistunut. Yleisen kulttuurityön,
museon, nuoriso- ja liikuntatoimen tavoitteet ovat pääosin
toteutuneet.

3. 3. Taloudelliset tavoitteet

Kaupungin toimintakulut vuonna 2017- 106, 0 milj. euroa - olivat 1%
korkeammat kuin vuonna 2016, Jolloin ne olivat 105, 0 milj. euroa.
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Toimintatuotot laskivat vuoden 2016 27, 0 milj. eurosta vuoden 2017

26, 0 milj. euroon eli 4 %. Toimintakate heikkeni 1,9 milj. euroa eli 2

%.
Verotulot olivat suuruusluokaltaan

vuoden 2016 tasoa ollen 61,8

milj. euroa. Valtionosuudet nousivat vuodesta 2016 430t euroa ollen
24, 7 milj. euroa.

Kaupungin käyttötalousja rahoitustoimi yhteensä toteutui 1. 589.259
euroa alle talousarvion. Lisätalousarvion summa 2017 käyttötalousosaan oli 1. 900. 000 euroa. Verotuloja lisättiin talousarvioon
1. 177. 000 euroa Ja valtionosuuksia vähennettiin 162. 000 euroa.

Poistot ylittivät talousarvion 360.000 euroa.
Kaupungin (kaupunki ja liikelaitokset) taloudenhoidolle talousarvion
tuloslaskelmaosassa asetetut tavoitteet toteutuivat paremmin kuin oli

arvioitu. Tilikauden ylijäämäksioli arvioitu 199.847 euroa, kun tilinpäätöksen 2017 ylijäämä on 1. 702. 116 euroa. Vuosikate oli tilinpäätöksessä 7. 334. 955 euroa positiivinen. Vuosikate riitti kattamaan

poistot 5.858.971 euroa. Rahoituslaskelman mukaiset kaupungin Ja
liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat 8. 904. 959 euroa.

Vuoden 2017 lopussa kaupungin taseessa on kumulatiivista ylijäämää 9. 399. 377 euroa. Kassavarat olivat 9, 8 milj. euroa.

Kaupungilla on edessäänmittavat investoinnit: yhtenäiskoulun, lukion, monitoimihallin sekä uimahallin rakentaminen ja Häpönniemen
jätevedenpuhdistamo.
3. 4. Investoinnit

Kaupungin investointimenot olivat 6. 898.000 euroa. Investointeihin
varatusta määrärahasta jäi käyttämättä 5. 177. 000 euroa. Uuden-

kaupungin Veden (liikelaitos) investoinnit olivat 1.488. 791 euroa Ja
Vakka-Suomen Veden (liikelaitos) 785. 998 euroa.
Talousarvion mukaisia investointeja on edelleen jäänyt toteutumatta
suunnitellussa laajuudessa ja aikataulussa. Erityisesti korjausinvestointien osalta tilanne on huono, koska korjausvelkaa kasvaa.

4 Kaupunkikonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
Valtuuston asettamat tavoitteet

Kaupungin konserniyhteisöille asetettiin kuusi yleistä tavoitetta:
1. Kaupungin omistajaohjauksen ja konsernijohtamisen parantaminen.
2. Konsernijohdolle asetetut tavoitteiden/ tunnusluvut raportoidaan kerran
vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

3. Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja itsensä kannattavasti ja niiden tulee Uudenkaupungin kaupungin tavoin
tehostaa toimintaansa.
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4. Kiinteistöyhtiöt eivät saa aiheuttaa kustannuksia kaupungille.
5. Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on
hyvä.

6. Asunto-ja kiinteistöosakeyhtiöiden on toteutettava kuntoarvioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikataulun mukaisesti.

Tavoitteet ovat pääosintoteutuneet. OmistajaohjauksenJa konsernijohtamisen parantaminen on kesken. Kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden käyttöaste on ollut 99 % (tavoite oli 95 %). Satama
Oy:n liikennemääräja liikevaihto ovat nousseet vuoden 2016 tasosta. Ukipolis Oy:n tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.

5 Tilintarkastajan raportointi
Tilintarkastaja on syksyn 2017 aikanaja keväällä2018 raportoinut
seuraavista aiheista:

- Talous- ja toimintatilaston tarkastus
- Rahat ja pankkisaamiset
- UNIT4-järjestelmätarkastus
- Tilinpäätöksen tarkastus

6 Sidonnaisuusilmoitukset
Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuus-

ilmoitus johtotehtävistäänsekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissäja muissa yhteisöissä, merkittävästävarallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla mer-

kitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat kunnanhallituksen Jäse-

net, valtuuston puheenjohtajaJa varapuheenjohtajat, lautakunnan
puheenjohtajatJa varapuheenjohtajat, maankäyttö-Ja rakennuslain
tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet. Vi-

ranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät.

Saatujen ilmoitusten raportit on käsiteltyja hyväksytty tarkastuslautakunnassa, jonka jälkeen ne on Julkaistu kaupungin verkkosivuilla.
Muutaman luottamushenkilön osalta on pieniä puutteita ilmoituksissa, jotka on pyydetty korjaamaan.
Ilmoitukset annetaan tiedoksi valtuustolle kesäkuun kokouksessa.
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7 Tarkastuslautakunnan havaintoja
7. 1 Kaupungin taloudellisesta tilanteesta
Myönteisenä asiana voidaan mainita, että vuosi 2017 meni taloudellisesti hyvin. Verotulot toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti
ollen 61, 8 milj. euroa. Talousan/iomuutosten jälkeen oleellisia talousarvioylityksiä ei syntynyt. Taseessa ylijäämääon jäljellä n. 9 milj.
euroa.

7. 2 Muut havainnot

1.
Kaupungin johtaminen ei ole toteutunut strategian tavoitteen mukaisesti.

Johtajuusongelma tuli esille myös henkilöstöjärjestöjen kuulemisen
yhteydessä, Jossa todettiin epäkohtia mm. henkilöstöntyöhyvinvoinnin, jaksamisen Ja viihtyvyyden osalta.
2.
Myytäväksi luokiteltuja vanhoja kiinteistöjäei myyty vastoin strategian tavoitetta. Tämä olisi ollut välttämätöntä, kun tulossa ovat uudet
mittavat investoinnit.

3.
Talousarvion mukaisia investointeja on edelleen jäänyt toteutumatta

suunnitellussa laajuudessa Ja aikataulussa. Erityisesti korjausinvestointien osalta tilanne on huono, koska korjausvelka kasvaa.
4.

Strategian mukaista konserniohjauksen vastuunjakotaulukkoa ei ole
laadittu.

5.
Uusi kuntalaki tuli kokonaisuudessaan voimaan uuden valtuustokau-

den alkaessa 1. 6. 2017. Laki kirjoitettiin täysin uusiksi ja sillä kumottiin vuoden 1995 kuntalaki. Tästä johtuen kaupungin hallintosään-

nössä, konserniohjeessa Ja muissakin säännöissäolevat lakiviittaukset eivät enää pidä paikkaansaja monessa kohdin myös asiasisältö
ei vastaa uuden kuntalain normeja.
Esimerkkinä mainittakoon U:gin hallintosäännön (kv 3. 3. 2014) 4 lu-

vun hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat säännökset,joissa
edelleen viitataan vanhan kuntalain (71 , 73, 75 §) säännöksiin,vaikka nyt voimassa olevat lakinormit löytyvät uuden kuntalain säännöksistä 121-125 §:n säännöksistä.
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Kaupunkiajohdetaan tällä hetkellä vanhentuneilla hallinto- ym.
säännöilläsekä ajastaan jälkeen jääneelläorganisaatiorakenteella.
Siitä huolimatta, että U:gin strategiassa 2014-2020johtamisen osalta
todetaan "rakennamme yhdessä selkeän Ja toimivan organisaation".
Sellaista ei tilivuoden eikä sitä edeltäneiden kolmen vuoden aikana
saatu aikaiseksi.

Rakennusjärjestys on vuodelta 2002 Ja sen määräykset ovat vanhentuneetja vaikeuttavat sekä hidastavat rakennuslupien saantia.

Rakennusjärjestyksen uudistamisen valmistelu on edelleen kesken
Ja pahasti jäljessä.

6.
Erilainen ennaltaehkäisevä toiminta on kehittynyt hyvään suuntaan

ja siitä on myönteisiäkokemuksia (Puusti, Kuunari, Kompassi).

8 Toimenpide-ehdotukset
Tarkastuslautakunta toimittaa arviointikertomuksensa valtuustolle

tiedoksi ja toimenpiteitä varten sekä viittaa yllä mainituissa "Tarkastuslautakunnan havaintoja" kohdissa mainittuihin huomautuksiin Ja
kommentteihin.
Erikseen tarkastuslautakunta kiinnittää valtuuston vakavaa huomiota

siihen, ettei kaupungilla ole uuden kuntalain (410/2015) 90 §:ssä tarkoitettua hallintosääntöä, Joka on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline. Erikseen on päätetty, että hallintosääntö valmis-

teilaan yhdessä strategian kanssa. Näin ei ole toteutunut.
Koska kaupungin normiohjaus perustuu kumottuihin, vanhan kuntalain säännöksiin, tarkastuslautakunta

ehdottaa, että valtuusto edel-

lyttää uuden kuntalain säännöksiinpohjautuvan hallinto-Ja muitten
sääntöjenvalmistelua ja valtuustolle päätettäväksituomista ensi tiIässä.
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