Tiivistelmä
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat t oiminnan
ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta j ärjestetty t uloksellisella
ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Ohessa on poimintoja vuotta 2015 koskevien a
 rviointien tuloksista.

Hallintokuntien sitovista tavoitteista toteutui 85 prosenttia.
Hallintokuntien 88 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutui 75. Tytäryhteisöjen 12 sitovasta
tavoitteesta toteutui 10. Tavoitteiden toteutumisen aste parani edellisvuodesta.

Investointien toteutumisessa on parannettavaa.
Vuonna 2015 menokasvu toteutui strategiaohjelman tavoitetta korkeampana käyttömenoissa.
Investointien puolella menojen toteuma oli vain 68 prosenttia varatuista määrärahoista. Investoin
tien rahoituspohja on heikentynyt eikä vuosikate riittänyt kattamaan edes poistoja.

Kaupungin toimitilojen investointitarve on mittava.
Toimitilat on salkutettu sen mukaan, onko tarkoitus pitää tila vai luopua tilasta, ja vaatiiko tila
kehittämistä. Salkutusta ei ole vielä riittävän aktiivisesti hyödynnetty korjausvelan hallinnan välineenä.
Rakennusten kuluminen tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon investointibudjetin valmistelussa.

Kaupungin vastuu pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksista on kasvanut
lakimuutosten myötä. Työllistämistoimenpiteiden kohdentaminen on kuitenkin
vaikeaa puutteellisten tietojen vuoksi.
Työllisyydenhoidon vastuu on valtiolla eikä kaupunki saa tietoja esimerkiksi sen r ahoitusvastuulle
kuuluvien työmarkkinatuen kuntaosuuden saajien koulutus- ja työhistoriasta. Jos vastuuta
työllistämisestä resursseineen ei siirretä kunnille, on välttämätöntä turvata kunnille tiedonsaanti
työvoimahallinnon asiakastietojärjestelmästä.

Muistisairaalle kotona asuminen ei välttämättä ole turvallinen ja inhimillisesti
katsoen paras vaihtoehto sairauden edetessä.
Muistisairaiden määrä kasvaa voimakkaasti väestön ikääntymisen myötä. Muistisairaat t arvitsevat
ympärivuorokautisen hoidon lisäksi erityisesti heille suunnattuja, sairauden eri vaiheisiin
muunneltavia palveluasumisen vaihtoehtoja, joten niitä tulisi lisätä.

Maahanmuuttajien suomen kielen koulutus toteutuu parhaiten osana muita
opintoja ja työllistämistä sekä toiminnallisena kielikoulutuksena.
Henkilökohtaiseksi laaditut opintopolut nopeuttavat ammattiin valmistumista, joten niitä on lisättävä
järjestelmällisesti.

Innovaatiorahaston rahoittamien hankkeiden tuloksellisuutta on vaikea
osoittaa.
Tarkastuslautakunnan otoksena arvioimista hankkeista suuri osa ei ole ollut kovin tuloksellisia ja
vaikuttavia saatuun avustukseen suhteutettuna. Jatkossa avustuksia tulee myöntää vain sellaisille
hankkeille, jotka luovat tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa rahaston sääntöjen mukaisesti.

Kaupunki on onnistunut hyvin harmaan talouden torjunnassa niillä keinoilla,
joita sillä on käytettävissään.
Harmaan talouden torjuntaohje tulee päivittää ja kaupungin tulee edelleen pyrkiä vaikuttamaan
siihen, että tiedonsaantioikeus verohallinnolta paranee.
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