
Av förvaltningarnas bindande mål uppfylldes 85 procent.

Av förvaltningarnas 88 bindande verksamhetsmål uppfylldes 75. Av dottersammanslutningarnas 12 
bindande mål uppfylldes 10. Måluppfyllelsegraden var bättre än föregående år.

För investeringarnas del skulle måluppfyllelsen kunna vara bättre.

År 2015 var omkostnadsökningen i fråga om driftsutgifterna större än målet i strategiprogrammet. 
På investeringssidan var utfallet för utgifterna bara 68 procent av de reserverade anslagen. Finan-
sieringsunderlaget för investeringar har försämrats och årsbidraget täckte inte ens avskrivningarna.

Investeringsbehovet i stadens lokaler är stort.

Lokalerna har samlats i portföljer utifrån om avsikten är att behålla eller avstå från lokalen och om 
lokalen kräver utveckling. Portföljerna har inte ännu utnyttjas tillräckligt aktivt som verktyg för han-
tering av reparationsskulden. Byggnadernas slitage borde beaktas bättre än i dag vid beredningen av 
investeringsbudgeten.

Stadens ansvar för kostnaderna för långtidsarbetslöshet har ökat på grund av 
lagändringar. Det är dock svårt att inrikta sysselsättningsåtgärderna på grund 
av bristfälliga uppgifter.

Ansvaret för sysselsättningen vilar på staten och staden får inte information om till exempel utbild-
nings- och arbetshistorien för personer som får arbetsmarknadsstödets kommunandel och hör till 
stadens finansieringsansvar. Om ansvaret för sysselsättningen och resurserna för detta inte överförs 
till kommunerna är det nödvändigt att se till att kommunerna får information från arbetskraftsförvalt-
ningens kunddatasystem.

För en minnessjuk är det inte nödvändigtvis tryggt eller mänskligt sett det bästa 
alternativet att bo hemma när sjukdomen fortskrider.

Antalet demenssjuka ökar kraftigt när befolkningen åldras. Förutom vård dygnet runt behöver 
demenssjuka framför allt sådana former av serviceboende som är riktade till dem och kan anpassas 
efter sjukdomens olika stadier, och därför bör dessa boendeformer utökas.

Undervisningen i finska för invandrare sker bäst som en del av övriga studier 
och sysselsättning och som funktionell språkundervisning.

Individuellt upplagda studievägar leder snabbare till ett yrke, och därför bör dessa systematiskt 
utökas.

Det är svårt att påvisa resultatet av projekt som finansierats ur innovationsfon-
den.
En stor del av de slumpmässigt utvalda projekt som revisionsnämnden utvärderade har inte varit 
särskilt resultatrika och verkningsfulla i förhållande till det erhållna understödet. I fortsättningen bör 
understöd bara beviljas för sådana projekt som skapar en näringsbas och en kunskapsbas för framti-
den på det sätt som anges i fondens stadgar.

Staden har lyckats väl med bekämpningen av grå ekonomi med de metoder 
som står till buds.

Anvisningen för bekämpning av grå ekonomi bör uppdateras och staden bör fortsättningsvis arbeta 
för bättre rätt att få information från skatteförvaltningen. 

Enligt kommunallagen ska revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och 
ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida 
verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Nedan några plock ur utvärder-
ingsresultaten för 2015.

Sammanfattning 
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