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1 Puheenjohtajan katsaus
Olen nyt toista kertaa laatimassa tarkastuslautakunnan arviointikertomusta yhdessä lautakunnan muiden jäsenten kanssa. Tällä kertaa

on vuorossa arviointi vuoden 2018 kaupungin taloudesta ja hallinnosta.

Ensimmäinen vuosi kului opetellessa näkemään asioita tarkastuslautakunnan näkökulmasta. Asiat, joihin lautakunta kiinnittää huomiota,

on Jokseenkin tyhjentävästi määritelty. Toki lautakunnalle on jätetty
riittävästi harkinnanvaraa siihen, mihin kaupungin toimissa haluamme kiinnittää huomiota.

Sihteerimme Maritta Hyvärinen on todella ammattitaitoisesti mahdollistanut tehokkaan työskentelymme.
Arviointikertomuksen laatimisessa hän on ollut suurena apuna. Asi-

öiden kokoaminen ei aina ole helppoa kaiken sen keskustelun joukosta, Jota käymme. Olemme hyvin avoimesti keskusteleva lautakunta ja keskustelu saattaa rönsyillä, mutta joka keskustelussa on
kuitenkin "punainen lanka".
Kiitos Maritta.

Kiitos lautakunnan jäsenet tuestanne. Monta kertaa kokemuksenne
on auttanut minua tehtävässäni.

Kiitos tilintarkastaja Sinikka Niitynperä. Olet oman alasi asiantuntija
lautakunnassa,Ja hoitanut tehtäväsi kokemuksella ja ammattitaidolla.
Kaupungin tavoite on ollut, ettei kattamatonta alijäämääole vuonna
2018. Vuosikate ylitti poistot, mutta ei kattanut 12, 3 milj. euron investointeja. Kaupungin talous oli hyväksyttävänalarajalla.
Strategian tavoitteemme siitä, että vuonna 2030 asukaslukumme on

n. 20300 henkilöä, on näillä näkymin utopiaa. Asuntoja on olemassa
ja uusia tulossa, mutta mistä niihin asukkaat? Nykyiset toimenpiteet
eivät tuota tulosta. Pitäisikö strategiaan näiltä osin keksiä uusia toi-

menpiteitä? Strategiaan liittyen nyt on kiireesti ryhdyttävä hankkimaan kaupunkiin uusia pk-yrityksiä. On sinisilmäistäluottaa pelkästään Valmet Automotiveen. Kuten tiedämme, se ala on varsin suhdanneherkkää...
Rahaa tarvitsemme tulevina vuosina rutkasti, arviolta lähemmäs 80

milj. euroa, Jos kaikki aiotut investoinnit toteutetaan. Mielestänitämänhetkisen asukasmäärän kantokyky ei tähän riitä. Asukasmäärä
ei ole toimenpiteistä huolimatta kasvanut, pikemmin päinvastoin.

Onko Jo ryhdyttävä priorisoimaan investointeja tuhlaamatta voimavaroja asioihin, joihin rahkeemme ei riitä? Toivottavasti asiantuntijat
suunnittelevat uudisrakennukset, ne mitä välttämättä tarvitsemme,
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siten, että ne ovat mahdollisimman hyvin mitoitettuja käyttäjämääriä
ajatellen. Turhat neliöt ovat kalliita. Rakennusten ei tarvitse olla mi-

täänarkkitehtuurisia monumentteja, vaan mitoitettuja ja suunniteltuja
Juuri siihen määrättyyn tarkoitukseen.

Useimmat hallintokunnat ovat hyvin pysyneet budjetin raameissa.
Kiinnitimme lautakunnassa huomiota suuriin budjetin ylityksiin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sosiaali-ja terveysjohtaja Sari Rantanen
oli lautakunnassa selvittämässäsyitä ylityksiin. Yhtenä syynä hänen
mukaansa on mm. kaupunkiin muuttaneet uudet asukkaat, joista
osalla elämäntilanne on ollut todella haastava. Useimmiten he ovat

muuttaneet tänne työn perässä, mutta syystä tai toisesta eivät ole

siinä onnistuneet. Tästä on aiheutunut ennalta arvaamattomat ylitykset sosiaalipalvelujen budjettiin. Toivottavasti asiat jatkossa tämän
suhteen paranevat.

Herää kysymys, onko seuranta sosiaalipalveluissa ajan tasalla, kun
ei huomata ajoissa, että rahaa pitääanoa lisää budjetin ylityksiin?
Näin lopuksi tulee mieleeni, että jotenkin Uusikaupunki nukkuu " ruususen unta"? Terveyskeskus on melkein samassa jamassa kuin
vuosi sitten rakennuksen purkamisen tai korjaamisen suhteen. Toi-

mintaa on onneksi saatu siirrettyä muualle. Mältinkallion urakoitsijan
hommat eivät tunnu edistyvän. Rakentaminen on aloitettu, mutta paljon pienemmässämittakaavassa kuin oli luvattu. SiHy:n ympärillä on
hiljaista, johtuen kuulemma salaisista neuvotteluista... Arkkitehti Ki-

vistö kylläkin informoi valtuustoa parhaansa mukaan, vaikka moni
asia on liikesalaisuuksien vuoksi nyt pimennossa. Nyt odotan, että
esim. terveyskeskuksen suhteen vihdoin tehdäänpäätös,puretaanko koko vanha rakennus ja rakennetaan uusi. Vai mitä tehdään?

Haluan lopuksi toivottaa kaikille virkistävää ja hyvää 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 päätettävät hallinnon 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 tehtävi-

ään koskeviksi hallintosäännönmääräyksiksisekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle
kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kuntalaissa säädetyn lisäksi kaupungin tilikautena voimassa olleen
hallintosäännön (uusi vastaavan sisältöinen) 8 §:n mukaan lautakun-

ta
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 edellyttämässä laajuudessa, sekä

3) tekee aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan sekä sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hallintosäännön (1. 1. 2019) 90 §:n mukaan arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslauta-
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kunta voi antaa valtuustolle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä.
Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana valtuustolle
myös muista merkittävistä havainnoista,
- lisäksi voidaan tarkentaa arviointikertomuksen

antamisen aika-

taulua ja sitä, miten arviointikertomuksen havaintoihin/suosituksiin reagoidaan
- lisäksi voidaan määrätä arviointisuunnitelman antamisesta valluustolle tiedoksi.

2. 2 Lautakunnan kokoonpano
Uudenkaupungin kaupungin toimikauden 2017-2021
tarkastuslautakuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt:
Jäsen

Varajäsen

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 2018 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n, joka on nimennyt tilintarkastajiksi:
Vastuullinen tarkastaja
Niitynperä Sinikka, JHT, HT

Tarkastaja
Leena Ahonen

2. 4 Toimikauden painopisteistä ja tarkastuskohteista
Lautakunta on pitänyt tilikauden aikana kymmenen kokousta.

Tarkastuslautakunta on laatinut arviointisuunnitelman ja työohjelman. Työohjelmassa ovat olleet mm. seuraavat asiat:
- tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma/ työohjelma
-

tilintarkastajan työohjelma
sataman toiminnan esittely
tietohallintopalvelut
Ukipolis Oy:n toiminta
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- sivistyspalvelukeskus/ varhaiskasvatus-Ja opetuspalvelut
- sivistyspalvelukeskus/ kulttuuri-, nuoriso-ja liikuntapalvelut
- kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunarin toiminta
- työsuojelu, riskit/arviointi
- kaupungin konserniyhtiöt

- talouskatsaukset (talousarvio, talouden toteutumiset),
- ennakkotilinpäätös

- tilinpäätös (esittely, tilintarkastusmuistio, 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 2019 Ja taloussuunnitelma 2019-2021
Uudenkaupungin kaupungin hallintosääntö
kaupungin vuokrataloyhtiöt
tilintarkastuspalvelujen hankinta tilivuosille 2019-2022
kiinteistöselvitys
tarkastustoimen käyttösuunnitelma vuodelle 2019

- Kalantitalo

- UU-Korihaitten yhteistyösopimus ym. avustukset Ja mainonta
- henkilöstöraportti 2018
- sidonnaisuusilmoitukset

Arviointikäynnit:
- Aktivointikeskus Puusti, toiminnan esittely
- satama-alueen esittely
- Uudenkaupungin Vesi, toiminnan esittely

3 Kaupungin tavoitteiden toteutumisen arviointi
3. 1 Strategiset tavoitteet

Kaupungin tilinpäätösJa siihen liittyvät liikelaitosten tilinpäätökset
sekä henkilöstöraportti antavat selkeän yleiskuvan kaupungin toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Tilinpäätöson hyvin laadittu ja
se sisältäärunsaasti tietoa kaupungin taloudesta ja toiminnasta.
Kaupunginhallituson laatinut erillisen arvion kaupungin tavoitteiden
Ja strategian toteutumisesta vuonna 2018.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 5. 2. 2018 § 9 hyväksynyt
kaupungin uuden strategian: #UK120300- Oikeenlaista kemiaa.
Strategian toteutumista mitataan mm. asukasluvulla, työpaikkojen
määrällä, väestöllisellä huoltosuhteella sekä konsernin lainakannalla

ja vuosikatteella.
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Uusikaupunki on asettanut tavoitteeksi 20300 asukasta vuonna

2030. Vuonna 2018 asukasmäärälaski 39 henkilöllä. Syntyneiden
määrä oli 65 henkeä kuolleisuutta pienempi. Nettomuutto oli 26
henkeä. Väkiluvun ennakoidaan jatkossa kasvavan, mikä merkitsee
elinvoiman lisääntymistä, mutta myös palvelujen tarpeen kasvua

kaupungissa. Toteutuessa muuttoliike parantaa ikärakennettaJa
huoltosuhdetta, kuitenkin syntyvyyden lasku heikentää sitä.
Kaupungissa lasten ja nuorten määrän osuus väestöstä on
alhaisempi kuin vastaavan kaltaisissa kunnissa. Väestöllinen

huoltosuhde vuonna 2018 oli 70, 1 % (ei työikäiset /työikäiset), mikä
on lähtötason mukainen.

Uudenkaupungin sosiaali-Ja terveystoimen kustannukset ovat
verrokkikuntiin suhteutettuna isot. Hoitoketjun toimivuutta

parannetaan kehittämälläomien yksiköidentoimintaa ja tekemällä
yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa.
Työllisyyden Ja työpaikkojen määrän kannalta vuosi 2018 oli
kaupungille hyvä vuosi. Työpaikkaomavaraisuus oli 130 %.

Työttömyysasteoli n. 6 %. VakituisestiJa kaupungissa tilapäisesti
asuvat lisäävät myös kunnallisten palvelujen tarvetta, esim. lasten
vuorohoitoa on tarvittu lisää. Kaikkiaan päivähoidossa tarve kasvoi
noin sadalla lapsella.
Uusikaupunki on pitkään lykännyt isoja investointejaan, mutta

lähivuosina kaupunki Joutuu investoimaan 45-50 miljoonaa euroa
sivistys- ja hyvinvointikeskukseen ja tämän lisäksi sote-kiinteistöjen
kunto on huolestuttava. Isot investoinnit nostavat kaupungin
pääomakustannuksiaJa sen talouden liikkumavara kapenee.
Vuonna 2018 kaupungin (ml. liikelaitokset) vuosikate oli positiivinen
(6, 6 milj. ) Ja riitti kattamaan poistot (6, 0 milj. ), mutta ei
investointeja, Jotka olivat 12, 3 milj. .
Konsernin lainakanta on vuoden 2018 lopussa 4. 732 euroa/ asukas.
Konsernin taseeseen kertynyt ylijäämä oli 28. 130 t . Konsernin vuosikate kattoi poistot. Konsernin taloustavoitteet saavutettiin.
3. 2. Toiminnalliset tavoitteet
Hallinto- ja kehittämiskeskus

Elinkeinopalveluissa toteutettiin tavoitteen mukaisesti 22
markkinointitapahtumaaja tehtiin kaupunkia tunnetuksi mm.

markkinointivideoiden avulla. Matkailuesite Ja tapahtumakalenteri
tuotettiin. Matkailuryhmiä kävi 73 matkailutoimiston järjestelemänä.
Tavoite, että Uusikaupunki on muuttovoittoalue, ei toteutunut.
Alueen työmahdollisuuksia on aktiivisesti tuotu tiedoksi nuorille. TFT
- toiminnassa on oltu mukana vuoden 2018 alusta lukien.

Yritysyhteistyötä on toteutettu Ja keskusta-alueen vetovoimaan on
panostettu.
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Hallinto- ja talouspalveluissa kustannukset ylittyivät, kun Microsoft
365 - lisenssit hankittiin koko kaupungin henkilöstölle. Esimiehillä on

tavoitteen mukaisesti käytössätalousraportit. EU:n tietosuojaasetuksen vaatimat toimenpiteet on tavoitteen mukaisesti tehty
25. 5. 2018 mennessä.

Henkilöstöpalveluissa osaamiskartoituksia ei toteutettu Unit4-HR-

ohjelmalla. Työhyvinvointia on pyritty edistämäänaktiivisen tuen
mallilla, esimiesten koulutuksella Ja hakemalla ratkaisuja työssä
jaksamiseen. Toistuvien lyhytaikaisten sairauspoissaolojen määrä
kasvoi vuodesta 2017 tavoitteen vastaisesti.

Työllistämisrahoilla ei ole palkattu uusia henkilöitä tavoitteen
mukaista määrää, tavoite oli 50 hlöä ja toteutuma 29 hlöä.
Pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvät sakkomaksut toteutuivat
alhaisempina kuin vuonna 2017 ja olivat 265. 477 euroa.
Erikoissairaanhoidon talous toteutui hyvin. Palvelutasolle asetetut
tavoitteet toteutuivat osittain.

Rakennusvalvonnassa tavoitteeksi asetetut hakemusten käsittelyajat
toteutuivat.

Teknisen toimen sitovuustason ylitys oli 364. 000 euroa.

Kunnossapidon investointimäärärahojaei ylitetty. Kaikkia isoja
hankkeita ei ole aloitettu vuonna 2018.

Kaupunkisuunnittelussa tavoitteena ollut maapoliittisen ohjelman
laadinta siirtyi vuodelle 2019. Raakamaata on hankittu tavoitteen

mukaisesti lisää 19, 0 ha. Sähköistenpalvelujen käyttäjämäärätovat
kasvaneet.

Kiinteistöjen ylläpidon sitovuustaso ylittyi 425. 000 euroa.
Kiinteistönhuollon tavoitteet ovat pääosin toteutuneet muuten, mutta

Seikowin pintaremontti jäi aloittamatta. Sisäilman laatuun
panostettiin lisäämälläIV -koneiden käyntiaikoja, mikä lisäsi myös
kustannuksia.
Sosiaali- ja terveyskeskus

Hallinnon osalta on panostettu IMS-toiminnanohJausJärjestelmän
käyttöönottoon ja jalkautettu tietosuoja-asetusta.

Aikuisväestön

psykososiaalista palvelua tuottava yksikkö on käynnistetty.
Sosiaalityön sitovuustason ylitys oli 737. 000 euroa.
Poikkihallinnollinen yhteistyö on vahvistunut vuoden 2018 aikana.
Työttömille on palveluita tarjottu Puustissa ja aikuisten vastaanotto
Arvo on aloittanut toimintansa 25. 9. 2018. SHQS
laaduntunnustuksen ylläpitoauditointi oli 23. 10. 2018 ja
laaduntunnustus säilyy.
Vanhusten palveluissa sitovuustason ylitys oli 344. 000 euroa.
Kodinomaista asumista tuettiin ja painopistettä muutettiin
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ympärivuorokautisesta laitoshoidosta tehostettuun
palveluasumiseen.
Terveyspalveluiden sitovuustason alitus oli 473. 000 euroa.
Hoitotakuu toteutui. Sähköisiä palveluita ei saatu toteutettua
tavoitteen mukaan. Palveluprosesseja käytiin läpi Ja muutoksia
tehtiin LEAN-ajattelun pohjalta.

Seudullisen ympäristöterveydenhuollontavoitteet toteutuivat osittain.
Talousveden riskienhallintajärjestelmä WSP otettiin käyttöön.
Sivistyspalvelukeskus

Hallinnossa uusia monitoimitiloja on suunniteltu yhteistyössä mm.
tilapalvelujen kanssa. Monitoimitalohanke toteutetaan elinkaarimallin
mukaisesti. Suunnittelu on edennyt ennakoidusti.
Crusellin ohjelmistoa on kehitettyjä tapahtumista on tiedotettu
aktiivisesti.

Asukasluotsauksen kanssa on tehty yhteistyötä uusien asukkaiden
hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Varhaiskasvatuksen sitovuustason ylitys oli 392. 000 euroa. Kaikki
hoitoa tarvitseva lapset ovat saaneet hoitopaikan. Uusi

varhaiskasvatussuunnitelmaon käytössäkattavasti. Yhteistyö
yksityisen ja kunnallisen päivähoidonvälillä ei ole alkanut
systemaattisesti vuonna 2018.
Perusopetuspalveluissa oppilaskäyttöön on hankittu 418
kannettavaa tietokonetta hyväksytyn tvt- strategian mukaisesti.

Kaikki oppilaat saivat 9. luokan päättötodistuksen,mutta neljä
oppilasta ei saanut jatko-opiskelupaikkaa.

Lukio ei päässytmukaan Liikkuva koulu - hankkeeseen, koska ei
ollut siinä mukana vuonna 2017. Uudenkaupungin lukioon haki n. 47
% 9-Iuokkalaisista. Lukion hylkäysprosentti oli O
ylioppilastutkinnossa.

Kulttuuri-, nuoriso-ja liikuntapalveluista tiedottamista on lisätty mm.
some-markkinoinnin avulla. Liikuntaryhmien määrä on ollut
tavoitteen mukainen, mutta osallistumismäärä ei.

3. 3. Taloudelliset tavoitteet

Kaupungin toimintakulut vuonna 2018 109,0 milj. euroa olivat 3 %
korkeammat kuin vuonna 2017, jolloin ne olivat 106,0 milj. euroa.
Toimintatuotot nousivat vuoden 2017 26, 0 milj. eurosta vuoden 2018

26, 3 milj. euroon eli 1 %. Toimintakate heikkeni 2, 9 milj. euroa eli
4%.
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Verotulot nousivat vuoteen 2017 nähden 4 % ja olivat 64, 4 milj.
euroa. Valtionosuudet olivat vuoden 2017 tasoa ollen 24, 7 milj.
euroa.

Kaupungin käyttötalousja rahoitustoimi yhteensä toteutui 1, 4 milj.
euroa yli arvion. Lisätalousarvion summa 2018 käyttötalousosaan

oli nettona 163 t euroa. Tähänsisältyy satunnainen tuotto 1 ,0 milj.
euroa. Terveystoimen lisätalousarvio oli 578 t euroa .
Vuoden 2018 lopussa kaupungin taseessa on kumulatiivista

ylijäämää12, 2 milj. euroa. Kassavarat olivat 11, 6 milj. euroa.
Edessä on mittavat investoinnit.

3. 4. Investoinnit

Kaupunginja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat 12, 3 milj. euroa.
Kaupungin talousarviossa investointeihin oli varattu 14, 5 milj. euroa
ja toteutuma oli 6, 7 milj. euroa eli 46, 0 %. Liikelaitosten investoinnit
olivat 5, 6 milj. euroa.
Talousarvion mukaisia investointeja on edelleen jäänyt toteutumatta
suunnitellussa laajuudessa Ja aikataulussa. Kaupunginhallitus miettii
talousarviota laadittaessa tarkkaan investointikohteet, mutta niiden
suunnitteluja toteutus ei etene suunnitellussa aikataulussa.
Vuodesta toiseen siirtyvien investointien tarpeellisuus voidaan
asettaa kyseenalaiseksi.

4 Kaupunkikonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
Valtuuston asettamat tavoitteet

Kaupungin konserniyhteisöille asetettiin neljälle eri
painopistealueelle yleisiä tavoitteita:
1. Omistajaohjaus

1. 1 Omistajaohjaukselle on määriteltyselkeät tavoitteet
Ja vastuunjako.
1. 2 Yhtiöt hankkivat aina omistajan kannan merkittäviin
investointeihin.

2. Talous

2. 1 Konsernin vuosikate suhteessa poistoihin on
vähintään 100 % ja korolliset lainat enintään 5. 500
euroa /asukas.

2. 2 Kaupungin maksettavaksi tulevat käyttömenot ja /tai
investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa.

2. 3 Kiinteistöyhtiöt kattavat pääoma-ja
käyttökustannuksensa vuokratuotoilla.
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3. Asukasviihtyisyys

3. 1 Vuokratalojen asukasviihtyvyys on > 8.
3. 2 Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokraasuntojen käyttöaste on min. 97 %.
4. Rakennusten kunto
4. 1 Vuokra-asunnot toteuttavat kuntoarvioihin

perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikataulun
mukaisesti.

Tavoitteet ovat muuten toteutuneet, mutta kirjalliset
omistajaohjauksen ohjeet ovat vielä valmistelussa.

5 Tilintarkastajan raportointi
Tilintarkastaja on syksyn 2018 aikanaja keväällä2019 raportoinut
seuraavista aiheista:
- Muistiotositteet

- Pysyvien vastaavien kirjanpito
- Olennaiset kuluerät sosiaali- ja terveystoimessa
- Sopimus-ja omaisuudenhallinta sosiaali-ja terveystoimessa
- Olennaisten menojen prosessien tarkastukset
- Olennaisten tulojen kertymisen valvontaprosessi
- Talous- ja toimintatilaston tarkastus
- Ansionmenetyskorvaukset (erillistoimeksiantona)
- Hallinnon tarkastus

- Olennaisten tulojen kertymisen valvontaprosessi terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kuntien laskutus

- Kalantitalo (erillistoimeksiantona)
- Tilinpäätöksen tarkastus
- Yhteenveto vuoden 2018 tarkastuspäivistä

6 Sidonnaisuusilmoitukset
Kunnan luottamushenkilön Ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus Johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä Ja muissa yhteisöissä, merkittävästä va-
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rallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus-ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitäovat kunnanhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtaja Ja varapuheenjohtajat, lautakunnan

puheenjohtajatJa varapuheenjohtajat, maankäyttö-ja rakennuslain
tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenetJa varajäsenet. Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen Ja lautakunnan esittelijät.

Saatujen ilmoitusten raportit on käsiteltyJa hyväksytty tarkastuslautakunnassa, Jonkajälkeen ne on julkaistu kaupungin verkkosivuilla.
Rekisterissä olevia luottamushenkilöitäJa viranhaltijoita on huhtikuussa pyydetty tarkistamaan ilmoituksensa. Joitakin ilmoituksia on
saatu.
Ilmoitukset annetaan tiedoksi valtuustolle kesäkuun kokouksessa.

7 Tarkastuslautakunnan havaintoja
7. 1 Kaupungin taloudellisesta tilanteesta
Kaupungin talousarviossa ylijäämäksioli arvioitu 0, 4 milj. euroa Ja
toteutuma oli 2, 9 milj. euroa ylijäämää.Talous kehittyi ennakoitua
paremmin, joskin tästä 1 milj. euroa on satunnaista tuloa. Kaupungin
verorahoitus kasvoi 2,6 milj. euroa edellisestä vuodesta Ja oli 89,1
milj. euroa. Kaupungin talous on hyväksyttävänalarajalla.
Käyttötalouden toimintatuottojen toteuma oli 98, 8 % ja -kulujen 99,4

% (ilman liikelaitoksia).
7. 2 Muut havainnot

1.
Talousarvion ylitykset/ lisämäärärahat
Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa Ja taloudenhoidossa
on noudatettava talousarviota. Kokonaisuutena tarkastellen tämä

lainkohta toteutui Uudenkaupungin taloudessa vuonna 2018, mutta
tulosalueilla toteutui merkittäviä talousarvion ylityksiä. Teknisen

toimen toimintakate ylittyi 3641 , kiinteistöjen ylläpito 4251 ,
sosiaalityö 736 t , vanhustenpalvelut 343 t Ja varhaiskasvatus 391
t . Ylityksille on annettu selvityksiä toimintakertomuksessa.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt nämä sitovuustason ylitykset
kokouksessaan 4. 3. 2019.

Merkittävimmät talousarviomuutokset tehtiin lisäyksenä
terveyspalveluihin 5781 ja varhaiskasvatukselle 180 t .
Varhaiskasvatuksen poikkeama alkuperäisestä talousarviosta on
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572 t . Verotuloarvioon tehtiin vähennystä 270 t , kun taas
valtionosuuksien talousarviota lisättiin samalla summalla.

Lisämäärärahat Ja tuloarvion alitukset tulee ehdottomasti hakea

talousarviomuutoksena Jo varainhoitovuoden aikana. Kaupungin
riskienhallinta ei toteudu, mikäli talousarvion määrärahoissaja
tuloarvioissa ei pitäydytä. Tilivelvollisilla on vuoden aikana käytössä
talouden kuukausiraportointi.

2.
Investointien toteutumisaste

Talousarvion mukaisia investointeja on edelleen jäänyttoteutumatta
suunnitellussa laajuudessa ja aikataulussa. Suunnittelu ei etene kilpailutuksen kannalta tarkoituksenmukaisessa aikataulussa.

3.
Anneja Pentti Siivosen säätiönperustaminen
Säätiötä ei tilivuoden aikana vielä lopullisesti perustettu. Asiaa kui-

lenkin valmisteltiin (khall 29. 1. Ja 21. 5. 2018) tavalla, joka eräissä
kohdin ei täytä hyvän hallinnon vaatimuksia.

- Molemmat kaupunginhallituksen päätökseton merkitty salaisiksi.
Perustetta, miksi näin on menetelty, ei ole esitetty, vaikka Julkisuusalain nojalla julkisuusperiaatteesta poikkeamiseen tulee olla erityiset, laissa mainitut syyt.

- Hallituksen päätöstenlisäksi säätiötäkoskee kaksi kaupunginarkki(ehdin viranhaltijapäätöstä(Kalantitalon suunnittelutyö 18.900 e +
kulut sekä n. 3 kk:n työsopimus esineitten luettelointityöstä), jotka
perustuvat khall:n valtuutuksiin. Hankkeesta ei ole pyydetty kaupungin omilta asiantuntijalautakunnilta eikä museo- tai kulttuuritoimelta
mitään lausuntoja.
- Osa Siivosten esineistöstä on siirrettyjä kesällä 2018 Kalantita-

loon. Kalantitalon arkistotilojen luovuttamisesta Siivosten käyttöönJa
heidän omistamiensa esineitten sijoittamiseen tiloihin ei sen sijaan
ole sen paremmin hallituksen kuin mitäänviranhaltijapäätöstäkään,
puhumattakaan, että tiloista olisi laadittu kaupungin Ja Siivosten välilIa asianmukaista vuokrasopimusta.
- Kalantitalon tiloissa olevien mutta Siivosten edelleen omistamien

esineitten vahinkoriskistä ja mahdollisesta vakuuttamisesta ei ole
saanut selvitystä.

- Kaupunginhallitusei ole po. päätöksissäänesittänyt 50. 000 euron
varaamista vuoden 2019 talousarvioon Ja varaus sinne (TA sivu 141,
investoinnit hallinto-, talous-ja ict-palvelut) on tullut viranhaltijoitten
toimesta, jonka hallitus on talousarviokokouksessaan pysyttänyt.
4.
Kalantitalon muuttaminen museokäyttöön

Kaupungin kiinteistöille tehdyn "salkutuksen" sekä kiinteistöstrategian perusteella mm. Kalantitalo on luokiteltu kohteeksi, josta voidaan
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luopua. Tarjouskilpailussa siitä Ja viereisestä rivitalosta olisi saatu
214. 000 euroa. Kaupunginhallitus päätti 29. 1. 2018, ettei Kalantitaloa
myydä.
Kalantitalon käyttökulut ovat luokkaa 16. 000 e/v. Kuluvana vuonna

taloon on kohdennettu vain 60. 000 euron korjausinvestointi, jolla
teknisen johtajan mukaan kunnostetaan lattiapintoja. Muutossuunnitelman mukaan talon yläkerran muuttaminen näyttelytilaksi edellyttäisi aloitusvaiheessa 106. 000 euron menoerää ja lisäksi tarvittavan
hissin hintaluokka on n. 200. 000 euroa.

Kalantitalosta tehdyn kuntoarvion mukaan kiinteistön PTS-10 vuotta

korjaustarve on yhteensä 810.000 euroa.
5.
Hinku -kunta

Uudenkaupungin uudessa strategiassa "Kestäväkehitys" ja ympäristo on otettu huomioon. Kaupunki ei kuitenkaan korosta tarpeeksi sitä
seikkaa, että se on ollut Suomessa pioneerina eli ensimmäisten vii-

den kunnan joukossa aloittamassa hiilineutraalista kuntaprojektia
vuodesta 2008 lähtien. Hinku -ajatus ei myöskään ole täysin läpäissyt organisaatiota eikä toimielinten päätöksissä arvioida sitä, ovatko
ne - paitsi strategian tavoitteiden - myös ilmastomuutoksen hillitse-

misen ja hiilineutraalisuuden kannalta perusteltuja.
6.
Strategian toteutuminen

Uudenkaupungin väkiluvun kasvattaminen on strategiamme tärkein
asia. 2018 aikana asukasluku ei ole lähtenyt nousemaan strategian
mukaisesti. Uusien asukkaiden määrä Ja syntyvyyden nousu ovat
yhteinen asia viranhaltijoille, luottamushenkilöille Ja kaikille
asukkaille.

Strategia ei ole toteutunut henkilöstön hyvinvoinnin osalta vielä

toivotulla tavalla. Kaupungilla on vielä työyhteisöjä,joiden
työhyvinvointiin on syytä kiinnittäähuomiota. Henkilöstöäpitää
motivoida vastaamaan kyselyihin aktiivisesti, jotta saadaan laajempi
otanta ja sitä kautta tarkempaa tietoa kehitettävistä asioista.
7.
Terveyskeskuksen sisäilmaongelmat
Osa toiminnoista on siirretty pois terveyskeskuksesta, koska
henkilökunta on oireillut sisäilmaongelmista. Ratkaisua siitä, mitä
terveyskeskuksen kiinteistölle tehdään, ei ole saatu aikaiseksi,
puretaanko vai korjataanko.
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8.
Vakka-Suomen Veden teollisuusjätevesisopimukset
Teollisuuslaitosten jätevedet poikkeavat usein tavallisten kotitalouk-

sien jätevesistä. Teollisuusjätevedet voivat aiheuttaa ongelmia Jätevesipuhdistamoilla, viemäreissätaikka estää lietteen Jakokäytön.
Ongelmien välttämiseksi vesihuoltolaitokset kunnissa tekevät yritysten kanssa teollisuusjätevesisopimuksia. Sopimuksessa sovitaan jäteveden raja-arvoista, jätevesimaksuista, näytteenotosta sekä vastuuasioista.

Vakka-Suomenveden alueella teollisuusjätevesisopimuksiaon tehty
melko vähän, vain muutama sopimus tehty niin Uudenkaupungin
kuin Laitilankin alueella. Kun jätevesipuhdistamon remontti valmistuu
Ja raja-arvot pudistuksen jälkeen kiristyvät, on tärkeää saada VakkaSuomen veden alueella teollisuusjätevesisopimukset kattavasti tehtyä, Jotta puhdistamo toimisi mahdollisimman hyvin.

9.
Positiivista/ kiitokset

ICT-palvelut on työskennellyt tietohallintopäällikönjohdolla ahkerasti
Ja kovissa paineissa maksimaalisiin suorituksiin venyen. Esimerkillisesti se on tukenut kaupungin lukuisten työpisteiden tietotekniikan

tehokasta käyttöäsekä huolehtinut tietoturvasta ja verkkoyhteyksien
toimivuudesta osoittaen tarpeellisuutensa monella tapaa.

U:gin demo-kadun ideoijilla oli ennakkoluuloton asenne Ja hienoa, etta Rauhanpuisto on otettu aktiiviseen käyttöön (ulkoilmaelokuvat,
Hehkukarnevaali yms. ).

8 Toimenpide-ehdotukset
Tarkastuslautakunta toimittaa arviointikertomuksensa valtuustolle

tiedoksi Ja toimenpiteitä varten sekä viittaa yllä mainituissa "Tarkas-

tuslautakunnan havaintoja" kohdissa mainittuihin huomautuksiin Ja
kommentteihin.

Erityisesti tarkastuslautakunta kiinnittääkaupunginhallituksen huomiota uudessa strategiassakin mainittuun avoimeen vuorovaikutuk-

seen Ja siihen, että hyvä hallinto edellyttää läpinäkyvyyttäja päätettavien asioitten julkista käsittelyä. Mikäli Joku asia määrätään salaiseksi, sen tulee perustua julkisuuslain ao. säännöksiin.
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