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1 Puheenjohtajan katsaus
Heti alkuun minun on kiitettävä pätevää lautakuntaamme, erinomais-

ta sihteeriämme Maritta Hyväristäja tilintarkastajaamme Sinikka Niitynperää saamastani tuesta ja asiantuntevasta avusta Jouduttuani,
hieman yllättäenkin, tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi vuoden
2017 alusta.

Kaupungin strategian tavoitteena on ollut, ettei kaupungilla ole kattamatonta alijäämää vuonna 2016, ja nyt voimme tyydytyksellä todeta, että tämä tavoite on toteutunut, ja talousarvion niukka ylijäämä on
muuttunut peräti 3, 7 miljoonan ylijäämäksi.
Tavoitteet on monelta osin saavutettu, mutta kaupungin väkiluku ei

vielä lähtenyt kasvuun. Poikkeuksellisen hyvä työllisyystilanne ei vieIa vuonna 2016 lisännyt asukaslukua, mutta tämäkin asetettu tavoite
on mahdollista saavuttaa. Onhan oletettavissa, että hyvät työmah-

dollisuudetja näin hyvä kaupunki saavat muuttotappion kääntymaan. Toteutuessaan se tuo mukanaan elinvoimaa ja uutta nostetta.

Kaupungissammeonkin jo virinnyt poikkeuksellisen aktiivinen asuntorakentaminen. Tällä hetkellä vallitseva asuntopula väistyy, kun lukuisat kerros-ja rivitaloprojektit vähitellen valmistuvat.
Eri hallintokunnat ovat kiitettävästi pysyneet budjetin antamissa
raameissa. Tarkastuslautakunta on kuitenkin kiinnittänyt huomiota

joihinkin ylityksiin investointipuolella. Tekninen johtaja Jari Nikkari oli
selvittämässä asiaa lautakunnalle. Joidenkin, ulkopuolisilta ostettu-

jen, rakennusvalvontatehtävien kustannukset ovat olleet kovin korkeat urakkasummaan suhteutettuina.

400-vuotisen kaupunkimme nykyisestä hyvästä taloudellisesta tilanteestä on paljolti kiittäminen kaupungin koko henkilökuntaa. Meille
on tänä vuonna tullut runsaasti positiivisia uutisia ja voimme katsoa
tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

Edessämme on, poikkeuksellisesti, tässä vaiheessa uusi valtuusto.

Heidän on hyväjatkaa tässä positiivisessa taloudellisessa tilanteessa.

Haluan vielä kiittää lautakunnan Jäseniä, sihteeriämme ja tilintarkas-

tajaamme kuluneista kuukausista Ja toivottaa kaikille hyvää kesää.
Maj-Britt Varpe
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 tytäryhteisöJen tilintarkastuksen yhteensovittamisesta.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman
riittävyyttä.
Kuntalaissa säädetyn lisäksi kaupungin hallintosäännön 8 §:n mukaan lautakunta

1) seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä
valvoo tilintarkastajan tehtävien suorittamista Ja tekee tarpeen mu-

kaan 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 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.

2. 2 Lautakunnan kokoonpano
Uudenkaupungin kaupungin toimikauden 2013-2016-31. 5. 2017
tarkastuslautakuntaan kuuluvat seuraavat henkilöt:
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Jäsen

Varajäsen

Järvinen Timo A., puheenjohtaja
31. 12. 2016 saakka

Kangas Tarmo

Varpe Maj-Britt, puheenjohtaja
1. 1. -31. 5. 2017
Haverinen Pertti, varapuheenjohtaja Peurla Klaus
Anto Leena
Heikkilä Hannu
Korhonen Raimo

Arvonen Matti
Jaakkola Heidi
Koski Kai

Savolainen Anja
Virtanen Sinikka

Toivonen Päivi
Hämeenkorpi Marketta

Puheenjohtaja on toiminut lautakunnan esittelijänäJa lautakunnan
sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Maritta Hyvärinen.
2. 3 Tilintarkastajat
Kaupunginvaltuusto on valinnut valtuustokaudelle 2013-2016 tilintar-

kastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy Audiator Ab:n, joka on nimennyt
tilintarkastajiksi:
Vastuullinen tarkastaja

Tarkastaja

Niitynperä Sinikka, JHTT, HTM

Leena Ahonen

2. 4 Toimikauden painopisteistä ja tarkastuskohteista
Lautakunta on pitänyt tilikauden aikana yhdeksän kokousta.
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointisuunnitelman Ja työohjelman. Työohjelmassa ovat olleet mm. seuraavat asiat:
- vuodeosastotoiminta

-

talous-ja henkilöstöhallinnon ohjelmistomuutokset
tietohallintopalvelut
konsernivalvonta/ Uudenkaupungin Satama Oy
elinkeinopalvelut
konsernivalvonta/ Ukipolis Oy
konsernivalvonta/ kiinteistöyhtiöt
kaupungin vuokrataloyhtiöt

- yritysten toimitilat
- Yardia Oy:n toiminta
- riskienhallinta

- talouskatsaukset (talousarvio, talouden toteutumiset),

- tilinpäätös(esittely, tilintarkastusmuistio, tilintarkastuskertomus),
- kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta
- arviointikertomuksen laadinta
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Tilintarkastaja on raportoinut tarkastuksista säännöllisesti, sekä kir-

jallisesti että suullisesti kokouksissa. Tilintarkastaja on myös tehdyt
tarkastuslautakunnan toimeksiannosta erillisselvityksiä.
Lisäksi lautakunta on käsitellyt kokouksissaan mm. seuraavia asioita:
- tilintarkastajan tarkastussuunnitelma/ työohjelma
- tarkastustoimen talousarvio 2017 Ja taloussuunnitelma 2017-2019
- tilintarkastuspalvelujen ostaminen/ sopimuksen jatkaminen
- sidonnaisuusrekisteri

- henkilöstöraportti 2016
- tilinpäätös/ teknisten palvelujen eräiden investointien ylitykset

3 Kaupungin tavoitteiden toteutumisen arviointi
3. 1 Strategiset tavoitteet
Kaupungin tilinpäätös Ja siihen liittyvät liikelaitosten tilinpäätökset
sekä henkilöstöraportti antavat selkeän yleiskuvan kaupungin toiminnasta, taloudesta Ja hallinnosta. Tilinpäätös on hyvin laadittu Ja
se sisältää runsaasti tietoa kaupungin taloudesta Ja toiminnasta.
Kaupunginhallitus on laatinut erillisen arvion kaupungin tavoitteiden
ja strategian toteutumisesta vuonna 2016. Kyseinen arvio on katta-

va Ja siihen sisältyy myös vertailutietoa kuntien talouden tunnusluvuista.

Vuoden 2016 lopussa kaupungin taseessa on kumulatiivista ylijäämää 7. 697. 260 euroa.
3. 2. Toiminnalliset tavoitteet

Kaupungin toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Yksityiskohtaiset tiedot ilmenevät tilinpäätöksessä.
3. 3. Taloudelliset tavoitteet

Kaupungin toimintakulut vuonna 2016 - 105, 0 milj. euroa - olivat
hieman pienemmät (-1 %) vuonna 2015, jolloin ne olivat 105, 6 milj.
euroa. Toimintatuotot laskivat vuoden 2015 27, 2 milj. eurosta vuoden 2016 27, 0 milj. euroon eli 1 %. Toimintakate parani n. 677. 000
euroa eli 1 %.

Verotulot laskivat vuoden 2015 61, 9 milj. eurosta vuoden 2016 61,8
milj. euroon. Valtionosuudet olivat samaa tasoa kuin vuonna 2015 eli
olivat 24, 3 milj. euroa.
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Kaupungin käyttötalousosa (nettomääräraha, kaupunki ja liikelaitokset) toteutui 2. 406. 483 euroa alle talousarvion. Lisätalousarvion
summa 2016 käyttötalousosaan oli -305. 000 euroa.
Kaupungin (kaupunki ja liikelaitokset) taloudenhoidolle talousarvion
tuloslaskelmaosassa asetetut tavoitteet toteutuivat paremmin kuin oli
arvioitu. Tilikauden ylijäämäksi oli arvioitu 714. 619 euroa, kun tilinpäätöksen 2016 ylijäämä on 3. 681 . 464 euroa. Myös vuosikate kehittyi positiivisesti; kun sen oli arvioitu olevan 6. 194. 307 euroa, niin tilinpäätöksessä se on 8. 790. 451 euroa positiivinen. Vuosikate riitti
kattamaan poistot 5. 418. 388 euroa. Rahoituslaskelman mukaiset
kaupungin Ja liikelaitosten nettoinvestoinnit olivat 8. 461. 369 euroa.
3. 4. Investoinnit

Kaupungin investointimenot olivat 7. 775. 000 euroa. Investointeihin
varatusta määrärahasta jäi käyttämättä 10. 570. 000 euroa. Uudenkaupungin Veden (liikelaitos) investoinnit olivat yli 1. 121. 000 euroa
ja Vakka-Suomen Veden (liikelaitos) 173. 000 euroa.

4 Kaupunkikonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
4. 1 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.

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 pääosin toteutuneet. Omistajaohjauksen ja konserni-

johtamisen parantaminen on kesken. Kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden käyttöaste on ollut 96 % (tavoite oli 98 %). Satama
Oy:n liikennemäärä ja liikevaihto laskivat, kun tavoitteena oli vuoden
2015 taso molempien tunnuslukujen osalta. Ukipolis Oy:n tavoitteet
ovat toteutuneet.
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5 Tarkastuslautakunnan antamat erillistoimeksiannot tilintarkastajalle ja
muu tilintarkastajan raportointi
5. 1 Tarkastuslautakunnan antamat erillistoimeksiannot tilintarkastajalle
Tarkastuslautakunnan

kokouksessa

7. 11. 2016 käsiteltiin erillistoi-

meksiantona tehty selvitys koskien kaupungin tietohallinnon kustannuksia.

5. 2 Muu tilintarkastajan raportointi
Tarkastuslautakunnan kokouksissa on käsitelty seuraavat tilintarkastajan raportit:
-avaava tase Ja taloustilaston 2015 tarkastus
-pankkitilien täsmäytys
-Uudenkaupungin Vesi -liikelaitoksen myyntituotot
-palkanlaskennan prosessit Ja sisäisen valvonnan menettelytavat
-ostolaskujen tarkastus
-taloushallinnon atk-hankinnat

-sopimusrekisterin ajantasaisuus ja ostolaskujen sopimuksenmukaisuus

6 Tarkastuslautakunnan havaintoja
6. 1 Kaupungin taloudellisesta tilanteesta
Myönteisenä asiana voidaan mainita, että vuosi 2016 meni taloudellisesti odotettua paremmin. Verotulot ylittivät talousarvion 436. 000
eurolla. Taseessa ylijäämää on jäljellä n. 7, 7 milj. euroa.
6. 2 Muut havainnot

1.
Kaupungin strategia "Elinvoimainen uusi kaupunki" on laadittu valtuustokauden aikana. Strategiset tavoitteet on esitetty sen mukaise-

na, kuin ne strategiaprosessin tuloksena saatiin aikaiseksi. Huomionarvoista on kuitenkin se, että strategian tavoitteiden toteutumisen mittarit valtaosin on tehty mittaamaan muuta, kuin nimenomaista

strategista tavoitetta. Nyt kun kuntalain muutosten Johdosta kaupungin strategia arvioidaan uudelleen, tulee erityistä huomiota kiinnittää siihen, että strategian toteutumisen mittarit aidosti mittaavat
kyseistä strategista tavoitetta.
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2.
Uudet esiopetuksen, perusopetuksen Ja lukion opetussuunnitelmat

on hyväksytty sekä otettu käyttöönsyksyllä 2016 Ja tavoite on saavutettu.

3.
Strategian toteuttamisen osalta on huomioitava muun muassa se,
että kaupungin väkiluku ei ole kehittynyt tavoitteiden mukaisesti.
Asumismahdollisuuksiin liittyen korostetaan erittäin tärkeänä myös
senioriasumisen lisäämistä kaupungissa.
Osana kunnan kilpailukykyä on myös toimivan seudullisen joukkoliikenteen Järjestäminen.

4.
Investointiohjelmasta ja sen sisällöstäon käyty toistuvaa keskustelua sekä lautakunnassa, että lautakunnan ja johtavien viranhaltijoiden kesken.

Tarkastuslautakunta edelleen korostaa, että kaupungin investointiohJelmassa tulisi esittää vain sellaiset hankkeet, Jotka ovat luonteeltaan
investointeja, eivätkä kunnossapitoon kuuluvia käyttötalouden eriä,
Joita ohjelma sisältää runsaasti.
Lautakunta kiinnittää huomiota eräiden toteutuneiden investointien

kustannusten ylittymiseen, erityisesti kohtuuttoman suuriin rakennusvalvontakustannuksiin, jotka on jouduttu resurssipulan vuoksi ulkoistamaan. Ko. valvonnan hankinnat olisi pitänyt kilpailuttaa asianmukaisesti.

5.
Myönteisenä kehityksenä lautakunta pitää sosiaali-ja terveydenhuollon rakenteellisia uudistuksia.

Hyvinvointineuvolasta saadut kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Samoin hyvin suunniteltu kotisairaalatoiminta on saanut kiitosta. Erittäin tärkeänä pidetään myös perustettua kuntoutusosastoa,
Joka toimii hyvin.
Vuodeosastojen yhdistäminen sairaanhoitopiirin kanssa tapahtui

Joulukuussa 2015. Toiminnan onnistumisesta voidaan todeta, että se
toimii tyydyttävästi alkuvaikeuksien jälkeen.
Sen sijaan vanhusten kotihoitopalvelut vaativat tarkastelua toimin-

nan Ja toimintatapojen joustamattomuuden Ja resurssien vuoksi. Palvelussa ei ole onnistuttu eikä saavutettu sitä tasoa, mitä hyvä vanhuus kotona vaatisi.
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6.
Kaupungin 400-vuotisjuhlavuoteen valmistautuminen aloitettiin ajoissa vuonna 2016. Tarkastuslautakunta esittää kiitokset kaupungin

henkilökunnalleJuhlavuoden valmistelujen panoksesta.
6. 3 Eräitä tunnuslukuja
PARAS-hankkeen lainsäädännön yhteydessä annettiin Valtioneuvaston asetus (172/2007) "kunnan talouden tunnuslukujen eräistä
raja-arvoista", jotka kuvaavat kunnan rahoituksen riittävyyttä ja talauden vakavaraisuutta.

Raja-arvot alittuvat, mikäli kunnan tilinpäätöksen mukainen taseeseen kertynyt alijäämä asukasta kohti on vähintään 1. 000 euroa ja
sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. V. 2016 ti-

linpäätöksessäoli kertynyttä ylijäämää500 /as (v. 2015 259 /as).
Samoin alittuvat raja-arvot, mikäli kunnan kahden viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan sen taloudessa täyttyvät kaikki alla luetellut
edellytykset (suluissa v. 2015 lukemat):
1) kunnan vuosikate on ilman kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 13§:n
mukaan myönnettyä harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen;

Uusikaupunki v. 2016 + 8. 790.450 (+ 8. 481.544 )
2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 0, 5 prosenttiyksikköä korkeampi
kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti;

Uusikaupunki 20, 75 % (keskim. 19, 87 %) (20, 75 % keskim. 19, 84

%)
3) asukasta kohti laskettu kunnan lainamäärä ylittää kaikkien kuntien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;

Uusikaupunki 1927 (keskim. 2930) (1982 keskim. 2841)
4) kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää;

Uusikaupunki ylij. 7.697.260 (ylij. 4. 015. 798 )
5) kunnan omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia;
Uusikaupunki 65, 6 % (63, 7 %)
6) kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 %;

Uusikaupunki 38, 2 % (39, 5 %)

7 Toimenpide-ehdotukset
Tarkastuslautakunta toimittaa arviointikertomuksensa valtuustolle

tiedoksi ja viittaa yllä mainituissa "Tarkastuslautakunnan havaintoja" kohdissa mainittuihin huomautuksiin Ja kommentteihin.
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8 Allekirjoitukset
8. 5. 2017

/^A^,
Maj'-Britt Varpe'

D^_SLS^n^
Leena Anto
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Pertti Haverinen
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Hannu Heikkilä

\iW^__^
RaimovKorhonen

Sinikka Virtanen

(kuva: Raimo Korhonen)
Edessä vas. JHTT-tark. Sinikka Niitynperä, puh.joht. Maj-BrittVarpe, varapj. Pertti Haverinen, siht. Maritta Hyvärinen,
Takana vas. jäsenet Leena Anto, Hannu Heikkilä, Sinikka Virtanen, Anja Savolainen, Raimo Korhonen

