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1 Tarkastuslautakunnan toiminta
1.1 Kokoonpano
Kuntalain 121.1 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 valinnut toimikaudeksi 2017-2021 tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet (KV 54 §/2017) ja jäsenten osallistuminen tilivuoden 2019 kokouksiin.

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Uotila, Jyrki (pj)

(11)

Salminen, Soile

(0)

Humala, Martti (varapj)

(2)

Syngelmä, Ville

(7)

Kivioja, Mikko

(0)

Suomilammi, Seija

(0)

Niiranen, Taina

(0)

Raiskio, Vesa

(10)

(11)

Janne Penttilä

(0)

23.10.asti
Reijo Lempinen (varapj)
9.12. alkaen

30.12. asti
Ulla Kuivanen
30.12.alkaen
Sälkänmäki, Mira

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Martti Humala menehtyi 23.10.2019. Kaupunginvaltuusto valitsi hänen tilalleen 9.12.2019 kokouksessaan tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi Reijo Lempisen. Jäsen Taina Niiranen valittiin Parkanon kaupungin terveys- ja hyvinvointijohtajaksi 30.9.2019 ja hän ilmoitti ottavansa viran vastaan 30.12.2019. Parkanon kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.12.2019 valinnut hänen tilalleen tarkastuslautakuntaan Ulla Kuivasen.

3

Tarkastuslautakunnan jäsenillä on ollut seuraavat ns. pysyvät esteellisyydet: Mikko Kivioja on
rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen. Janne Penttilä on perusturvalautakunnan varsinainen jäsen. Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

1.2 Tehtävät
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan mm. arvioida, ovatko valtuuston
asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tuloksellisuutta tarkastellaan laajasti toiminnan onnistuneisuutena, arvioiden miten hyvin kunta täyttää tehtävänsä asukkaiden palvelujen
tuottajana. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään
arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta
(KunL 121.5 §).

1.3 Yhteys tilintarkastajaan
Kaupunki kilpailutti tilitarkastuksen keväällä 2017 ja valtuusto valitsi uudeksi tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n aikavälille 12.6.2017-2018 ja käytti sopimuksessa ollutta optiota
vuosille 2019-2022. Kaupungin tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator
Oy vastuullisena tilintarkastajanaan JHT Vesa Keso, joka on toiminut myös tarkastuslautakunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä. Konserniyhtiöitä on tarkastanut JHT KHT Hanna Keskinen. Hän on osallistunut myös kaupungin tilintarkastukseen. Lisäksi kaupungin tarkastusryhmään ovat kuuluneet JHT Markus Mäkelä ja tarkastaja Sanna Peuranen.
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1.4 Toimintamuodot
Tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksissaan kuntalain ja tarkastussäännön edellyttämiä asioita tilivuodelta 2019 erikseen sovitun kokousaikataulun ja työsuunnitelman mukaisesti. Kokouksissa on saatu selvityksiä johtavien viranhaltijoiden toimesta kunnan toiminnan ja talouden
tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnan tuloksellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.
Hallintosääntö 74 §:n mukaan tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.
Kokouksissa on ollut kuultavina kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja, tekninen johtaja, perusturvajohtaja, hyvinvointipäällikkö, sivistysjohtaja, kaupunginsihteeri, elinvoimatoimikunnan/ kaupunginhallituksen puheenjohtaja, tiedonhallintasihteeri, Kolmostien Terveys Oy:n
toimitusjohtaja, 9Lives Oy:n toimitusjohtaja ja aluejohtaja, maankäyttöpäällikkö, kartoittaja, teknisen toimen työpäälliköt sekä Sasky:n koulutussuunnittelija.
Vuoden 2019 arviointityöhön liittyen tarkastuslautakunta on tehnyt tutustumiskäynnit koulukampustyömaalle, Rantakotoon ja kaupungin arkistoon. Lisäksi Kihniön tarkastuslautakunta
kävi toukokuussa vierailulla Parkanossa keskustelemassa yhteisistä asioista.
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2 Tavoitteiden toteutuminen sekä toiminnan tuloksellisuuden ja
tarkoituksenmukaisuuden arviointi
2.1 Kaupunginhallitus
2.1.1 Parkanon kaupungin visio
Parkanon kaupunginvaltuuston määrittelemä visio on:
•

Parkano tunnetaan rohkeita avauksia tekevänä paikkakuntana, jossa tartutaan toimeen
ja järjestetään asiat parhain päin

•

Parkano on Tampereen ja Seinäjoen välisen Suomen elinvoimaisin keskus, joka houkuttaa asukkaita ja luo uusia työpaikkoja

•

Parkano tarjoaa viihtyisän asuinympäristön sekä mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua
aktiivisesti

•

Laadukkaista palveluista huolehditaan luomalla uusia toimintamalleja ja uudenlaista
kumppanuutta

Kaupunginvaltuuston määrittelemät arvot ovat:
1. Tehdään yhdessä ja haetaan kumppanuuksia
2. Ollaan ennakkoluulottomia ja tartutaan toimeen
3. Toimitaan avoimesti ja yksilöä sekä yhteistyökumppaneita arvostaen
Kaupungin vision toteuttamista ja toiminnan kehittämistä varten on asetettu kolme painopistettä:
•

Elinvoima ja elinkeinojen kehittäminen

•

Asumisviihtyvyys ja osallisuus

•

Hyvät palvelut

Kullekin painopisteelle on asetettu omat tavoitteet. Lisäksi kaupungin yleiset tavoitteet ohjaavat koko kaupungin toimintaa ja hallintokuntien tavoitteiden asettamista. Tavoitteiden ja määrärahaesitysten tulee olla linjassa siten, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista. Tavoitteet tulee yksilöidä niin selkeästi, että tavoitteiden toteutuminen voidaan todentaa ja
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arvioida. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seuranta tulee järjestää käyttämällä mittareita ja tunnuslukuja.
Hallintosääntöä on tarkennettu vuoden 2019 aikana seuraavasti:
Muutos § 33, § 22, § 36 (KV 18.2.2019 § 5) …Voimaantulo 18.2.2019
Muutos § 24, § 47, § 36, § 118, § 165, § 12, § 29, § 30 (KV 10.6.2019 § 14) ...Voimaantulo 10.6.2019
Muutos § 34 (KV 9.12.2019 § 11) ...Voimaantulo 9.12.2019

Tarkastuslautakunta huomauttaa kaupunginhallitusta tilinpäätöksen merkittävästä viivästymisestä lain määräämästä ajasta. Kuntalaki §113 määrää, että tilinpäätöksen on
oltava valmis maaliskuun loppuun mennessä.
Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2019 aikana on kaupungilla ollut runsaasti tavoitteisiin liittyviä toimia.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että päätösten yhteydessä on arviointi vaikuttavuudesta.

2.1.2 Elinvoiman lisääminen
Kaupungin uudessa organisaatiossa on kaupungin elinvoiman edistämiseksi perustettu elinvoimatoimikunta. Uudessa hallintosäännössä 26 § on määritelty elinvoimatoimikunnan kokoonpano
ja tehtävät:
•

vastaa elinkeinoasioiden valmistelusta,

•

vastaa maankäyttöön liittyvien asioiden valmistelusta,

•

vastaa kaupungin strategia-asiakirjan valmistelusta,

•

vastaa markkinointiasioiden valmistelusta ja

•

vastaa kaupungin vetovoimaisuutta lisäävien toimenpiteiden valmistelusta.

Tarkastuslautakunta toteaa, että elinvoimatoimikunnan kokoonpano on 9.9.2019 muutettu tasa-arvolain mukaiseksi.
Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota tehtyjen toimenpiteiden riittävään raportointiin.
Merkittävänä asiana tarkastuslautakunta pitää kaupungin saamaa Pirkanmaan Yrittäjät
ry:n myöntämää palkintoa yritysystävällisyydestä.
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Parkanon kaupunki liittyi valtuuston 25.3.2019 § 4 päätöksellä HINKU-kuntien verkostoon. Kehitys-Parkki Oy:llä on keskeinen asema markkinointityössä.
Tiedottamisella on keskeinen merkitys kaupungin toiminnan avoimuuden sekä näkyvyyden kannalta ja tärkeä tekijä osana onnistunutta markkinointia. Kaupunki aloitti valtuuston kokousten
striimaukset marraskuussa. KunL 29 § määrittelee kunnan viestinnän ja tiedottamisen.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tiedottamisella on selkeä strategia.
Tarkastuslautakunta korostaa avoimuutta päätöksenteon ja valmistelun osalta.

2.1.3 Henkilöstöhallinto
Henkilöstöjaosto on päättävä elin henkilöstöasioissa. Henkilöstöjaoston tehtävänä on kehittää
kaupungin henkilöstörakennetta. Henkilöstöjaoston esittelijänä toimii kehitysjohtaja. Henkilöstöasiat valmistelee henkilöstösihteeri yhteistyössä kehitysjohtajan kanssa. Henkilöstöasioiden
yleisjohto kuuluu kehitysjohtajalle.
Hallintosäännön 24 §:n mukaan henkilöstöjaoston tehtäviä ovat:
•

Päättää kunnallisen työmarkkinalaitoksen tekemien kaupunkia sitovien sopimusten
sekä muiden sopimusten täytäntöönpanosta, soveltamisesta ja harkinnanvaraisten
palkkaus- ja muiden määräysten soveltamisesta;

•

Päättää virka- ja työehtosopimuksen hyväksymistä siltä osin, kun kunnallinen työmarkkinalaitos on kaupungille antanut valtuudet paikallisen sopimuksen tekemiseen;

•

Edustaa kaupunkia viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain, pääsopimuksen,
viranhaltijan luottamusmiessopimuksen ja työehtosopimusten tarkoittamissa tapauksissa tulkinta- ja soveltamisriitojen ratkaisemisesta;

•

Edustaa kaupunkia yhteistoimintaelimessä ja tekee kaupungin puolesta yt- lain
(449/2007) mukaiset sopimukset;

•

Päättää niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty
kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) tai muussa laissa, ellei toisin
ole säädetty tai määrätty;

•

Määrittelee johtavassa asemassa olevat viranhaltijat ja työntekijät;

•

Päättää virkojen ja toimien nimikemuutoksista, lukuun ottamatta koulujen opetushenkilöstön toimenkuviin liittyviä virkanimikkeiden tarkistuksia.

8

Henkilöstöjaosto voi saattaa toimivaltaansa kuuluvan asian kaupunginhallituksen päätettäväksi. Henkilöstöjaosto on vuoden 2019 aikana päättänyt useista virkojen ja toimien nimekemuutoksista hallintosäännön 7. kohdan mukaan;
•

kirjastontoimenjohtajasta kirjastonjohtaja, siivoojasta ja laitoshuoltajasta toimitilahuoltaja, hyvinvointipäälliköstä terveys- ja hyvinvointijohtaja, vanhuspalveluiden
sosiaaliohjaajasta vanhustyön asiantuntija, teknisestä avustajasta tekninen isännöitsijä ja maanrakennusmestarista kunnossapitomestari.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tehtävät virka- ja nimikemuutokset perustellaan riittävästi.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota virkojen ja nimikemuutosten yhteydessä tehtyihin palkantarkistuksiin ja niiden tasoihin. Lisäksi tarkastuslautakunta huomauttaa, että
palkkojen on kuntalain mukaan oltava julkisia.
Henkilökohtainen lisä on tärkeä palkkausjärjestelmän osa. Henkilökohtaisen lisän käyttö perustuu arviointijärjestelmään, joka koostuu mm.
•

valituista arviointiperusteista,

•

arviointiprosessista ja sen vastuista, -periaatteista, joiden perusteella arvioinnin tulos
voidaan muuttaa euromääräiseksi henkilökohtaiseksi lisäksi sekä

•

järjestelmän ylläpidosta ja sen vastuista.

TVA-prosessit
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Taulukko: Parkanon kaupungin kuukausipalkkaisten palkkatiedot vuodelta 2019

Tarkastuslautakunta toteaa, että henkilökohtaisten lisien myöntämisessä noudatetaan
hallintosäännön ja henkilöstöjaoston ohjeistusta.
Tarkastuslautakunta korostaa heko-lisien myöntämisessä henkilöstön oikeudenmukaista
ja tasapuolista kohtelua.

Ulkoistaminen
Kaupunki on ulkoistanut toimintojaan runsaasti viimeisten vuosien aikana. Suurin ulkoistaminen oli 1.1.2015 koko perusturvan ulkoistus Pihlajalinnan Terveys Oy:lle. Vuoden 2019 aikana
ulkoistamisia tehtiin monia. Vesilaitos ulkoistettiin 1.1.2019 alusta.
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Kaupunginhallitus päätti 23.9.2019 §8 hyväksyä Monetra Pirkanmaa Oy:n toimintamallin talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden tuottamisesta ja siirtymisestä käyttämään Monetra Pirkanmaa Oy:n järjestelmiä seuraavin ehdoin:
•

Palvelutuotannon siirtymisen tavoiteaika Monetra Pirkanmaa Oy:lle on 1.1.2020

•

Palvelutuotannon hinnoittelusta sovitaan tarjouksen mukaisesti laadittavassa palvelusopimuksessa

•

Monetra Pirkanmaa Oy:n tulee vastata siirtymisen suunnittelusta, johtamisesta ja toteuttamisesta

•

Monetra Pirkanmaa Oy:n palvelukseen siirtyvät henkilöt jatkavat työskentelyä Parkanon kaupungintalolta Monetra Pirkanmaa Oy:lle vuokrattavissa tiloissa.

Syksyllä tästä palkka- ja taloushallinnon ulkoistamispäätöksestä johtuen myös konserniyhtiöissä jouduttiin taloushallinnot ulkoistamaan.
Monetra Pirkanmaa Oy:n ulkoistamisen valmistelussa käytettiin ns. In House menettelyä yhden
osakkeen perusteella. Lisäksi ulkoistamisen kustannuksista ei ole hankittu ja esitetty vertailevia
tietoja muiden toimijoiden osalta. Taloushallintoon liittyvien järjestelmien lisenssien voimassaolot ja kustannukset sekä uusien järjestelmien yhteensopivuudet ja kustannukset ovat jääneet epäselviksi.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota ulkoistuksia tehtäessä riittävien vaikuttavuusarviointien tekemiseen. Lisäksi ulkoistamisia tehtäessä pitää huolehtia hankintalain ja hankintaohjeiden noudattamisesta.

Arkistotoimi ja asiakirjahallinta
Kuntien arkistotoimea ja asiakirjojen hallintaa säätelee arkistolaki (viimeksi muutettu
16.12.2016/1146). Arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja
hävittää tarpeeton aineisto.
Arkistotointa on hoidettava siten, että se tukee arkistonmuodostajan tehtävien suorittamista
sekä yksityisten ja yhteisöjen oikeutta saada tietoja julkisista asiakirjoista, että yksityisten ja
yhteisöjen oikeusturva samoin kuin tietosuoja on otettu asianmukaisesti huomioon ja että
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yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvaan liittyvien asiakirjojen saatavuus on varmistettu sekä
että asiakirjat palvelevat tutkimuksen tiedon lähteinä. Arkistotoimen vaatimukset on otettava
huomioon arkistonmuodostajan tieto- ja asiakirjahallinnossa. Arkistonmuodostajan on määrättävä, miten sen arkistotoimen suunnittelu, vastuu ja käytännön hoito järjestetään.
Arkistonmuodostajan on myös määrättävä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen
säilytysajat ja -tavat sekä ylläpidettävä niistä arkistonmuodostus suunnitelmaa.
Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan kaupunki on hakenut Valtiovarainministeriöltä hankerahoitusta ”Kohti sähköistä asianhallintaa ja palvelukanavia” -hankkeelle.
Tarkastuslautakunta toteaa, että arkistointi on ajan tasalla ja valmius tuleviin muutoksiin on hyvä.
Tarkastuslautakunta toteaa, että konserniohjeen mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on osaltaan varmistaa mm., että tytäryhteisön toiminnassa noudatetaan arkistolain säännöksiä ja toimintaperiaatteita.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota konsernijohdon vastuuseen tytäryhteisöjen arkistoinnin ja tietosuojan asianmukaisesta järjestämisestä.

Henkilöstöraportti
Henkilöstöraportissa kuvataan Parkanon kaupungin keskeiset vuoden 2019 henkilöstötiedot KT:n
henkilöstövoimavarojen arviointi- viitekehystä mukaillen. Henkilöstövoimavarojen arvioinnin
perustana ovat kunta- ja palvelustrategiat sekä henkilöstöön liittyvät tavoitteet.
Henkilöstövoimavaroja kuvaavia tunnuslukuja käytetään mm. resurssien arvioinnissa, henkilöstösuunnittelussa, henkilöstötoimintojen kehittämisessä ja toiminnan johtamisessa.
Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2019 viimeisen päivän päättyessä 230 työntekijää, joista
vakinaisia työsuhteita oli 187 ja määräaikaisia 43 (sisältäen 5 työllistettyä). Vuonna 2019 Parkanon kaupungin koko henkilöstön (230 hlö) naisten osuus oli 77,83 % ja miesten 22,17 %.
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Vakituisen henkilöstön jakautuminen toimialoittain 2019:
Yksikkö

Henkilöstön osuus

Hallinnon tukipalvelut

11,23 % (24 hlöä)

Perusturva

9,09 % (22 hlöä)

Sivistys

63,64 % (148 hlöä)

Tekninen

16,04 % (36 hlöä)

Rekrytointi
Parkanon kaupungille julkisen haun perusteella palvelukseen 2019 valitut vakinaiset työntekijät:
Yksikkö

Ammattinimike

Hallinnon tukipalvelut

Ympäristötarkastaja

Perusturva

Vanhustyön asiantuntija

Perusturva

Terveys- ja hyvinvointijohtaja

Perusturva

Sosiaaliohjaaja

Sivistys

Johtava rehtori

Sivistys

Lastentarhanopettaja

Sivistys

Lastentarhanopettaja

Sivistys

Lastentarhanopettaja

Sivistys

Koulunkäynninohjaaja

Sivistys

Erityisopettaja

Sivistys

Matemaattisten aineiden ja tietotekniikan lehtori

Sivistys

Palvelukoordinaattori

Tekninen

Kunnallistekniikan työpäällikkö

Tekninen

Kiinteistönhoidon ammattimies

Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2019 henkilöstöraportti on laadittu kattavasti.
Vuoden 2019 talousarviossa keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin organisaatioviestinnän
kehittäminen. Tavoite toteutui rakentamalla intranet, jonka nimeksi tuli Pakki.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota rekrytointiohjeeseen, missä pitää olla selkeä
ohjeistus mm. haastattelujen järjestämisestä.
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2.1.4 ICT-palvelut
ICT-palvelut sisältävät alakohdat ICT-palvelut, atk-verkko, palvelimet ja teleoperaattorit. ICTpalvelujen tehtävänä on järjestää tietoteknisiä palveluja sekä varmistaa kaupungin tietoteknisten järjestelmien toimivuus ja ajanmukaisuus.
Tietotekniikan ehkä kuvaavimpana volyymitietona voidaan pitää työasemien määrän kehitystä,
mikä on ollut noin 20 työaseman/kannettavan lisääntymisenä vuodessa. Työasemia on yhteensä
noin 450 kappaletta.
Tavoitteena on kehittää toimintojen huoltovarmuutta ja selvittää kuntayhteistyöhön ja ostopalveluihin liittyviä toimintamalleja.
Vuonna 2019 Kaarnan valmistuminen on kuormittanut tietohallintoa hyvin merkittävästi. Myös
taloustoimen siirtyminen Monetralle on ollut merkittävä tietojärjestelmällinen muutos, minkä
valmistelut alkoivat vuoden 2019 syksyllä.
Taloushallinnon tietojärjestelmien muutostilanne

Tarkastuslautakunta toteaa, että Kaarnan hankkeessa on onnistuttu ja Parkanolla on
ajanmukaiset laitteistot ja tietotekninen ympäristö.
Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota tietohallinnon kokonaiskustannusten
kehityksen seurantaan.
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2.2 Perusturvalautakunta
Perusturvapalveluiden toiminta-ajatuksena on turvata yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa kuntalaisille kaupungin voimavaroja vastaavat laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut
niitä itse järjestämällä tai palveluja hankkimalla.

Lautakunnan toiminnan kuvaus
Yhteistoiminta-alueen Parkano-Kihniö sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen valmistelun
ja toimeenpanovastuu on yhteisellä perusturvalautakunnalla. Parkanon kaupunki vastuukuntana
hoitaa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen kunnille kuuluvat viranomaistehtävät.
Kokonaisulkoistuksen keskeiset tavoitteet:
•

Asiakaslähtöisten, vaikuttavien ja kustannustehokkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen
tuottaminen Parkanossa hyödyntämällä muualla toimiviksi havaittuja toimintatapoja ja
hyviä käytäntöjä sekä täysin uusia innovaatioita

•

Palvelurakenteen tasapainoinen ylläpito ja kehittäminen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä

•

Lähipalvelujen säilyminen ja saatavuus Parkanossa

•

Korkean palvelun laadun säilyminen nykytasolla

•

Kustannuskehityksen ennakoitavuus ja hallinta

•

Hyvillä palveluilla tuetaan alueen elinvoimaisuutta
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Tarkastuslautakunta toteaa, että käyttöaste eri yksiköissä on ollut vuonna 2019 hyvä.
Lisäksi lautakunta toteaa, että hoitajamitoitus on ollut lain suosituksen mukainen.
Parkanon kaupunki ulkoisti koko perusturvansa 1.1.2015 alkaen Pihlajalinna Terveys Oy:lle.
Kihnön kunta liittyi sopimukseen 1.5.2015. Pihlajalinna Terveys Oy ostaa 1.1.2016 alkaen
alihankintapalveluina

Parkanon

kaupungin

perusturvan

Kolmostien

Terveys

Oy:ltä.

Hankintasopimuksen seurantaa ja valvontaa varten perustettiin ohjausryhmä.
Ulkoistamissopimusta on muutettu Parkanon kaupungin osalta kaupunginhallituksen päätöksellä
20.12.2016. Sopimus on voimassa vuoteen 2029. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 3.9.2018 §
159 kotipalvelun tuottamisen alihankintana 9Lives Pirkanmaa Oy:ltä. 9Lives aloitti 1.5.2019
kotipalvelun tuottamisen.
Aluehallintoviranomainen AVI on suorittanut tarkastuksia tammikuussa ja syyskuussa 2019
erityisesti kotipalvelun järjestämiseen liittyen. Huomautusten kohteena on ollut mm.
henkilöstöön

liittyvät

puutteet.

9Lives

on

ottanut

kesällä

2019

käyttöön

Hilkka-

toiminnanohjausjärjestelmän.
9Lives irtisanoi sopimuksen päättyen 31.1.2020 ja Kolmostien Terveys Oy otti takaisin itselleen
kotipalvelutoiminnan järjestämisen 1.2.2020 alkaen.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota vastuujakoon kaupungin ja palveluntuottajan
välillä. Viranomaistoiminta kuuluu kaupungille sekä palvelutarpeen arviointi.

Tarkastuslautakunta huomauttaa, että sopimusten julkisuudessa pitää noudattaa
julkisuuslakia.
Tarkastuslautakunta toteaa edelleen, että alihankintayrityksiä koskevat samat laatuja raportointivaatimukset suhteessa Parkanon kaupunkiin kuin varsinaista
palveluntuottajaa.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että alihankintojen aiheuttamien
ketjuuntumiset huomioidaan tietosuojavaikutusten osalta osana riskienhallintaa ja
etenkin sopimusten purkautuessa asiakkaiden tietojen palautus toteutuu lain vaatimalla
ja tarkoituksen mukaisella tavalla.
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Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota ohjausryhmän keskeiseen rooliin
sopimusten valvonnassa. Omavalvontasuunnitelmien toteutumisen seuranta on
tärkeä tehtävä, josta on oltava selkeä raportointi.
Ohjausryhmän kokouksia tulee olla vähintään kolme vuodessa.

Henkilöstöjaosto päätti 22.05.2019 muuttaa hyvinvointipäällikön nimikkeen terveys- ja
hyvinvointijohtajaksi 1.6.2019 lukien. Terveys- ja hyvinvointijohtaja aloitti virassa 30.12.2019.

2.3 Sivistyslautakunta
Sivistyspalvelujen toiminta-ajatuksena on luoda joustavia ja kannustavia oppimisen polkuja
sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia laadukkaita sivistyspalveluita tuottamalla osaavan ja motivoituneen henkilökunnan toimesta sekä ostopalveluina.

Lautakunnan toiminnan kuvaus
Sivistyslautakunta vastaa sivistyspalvelujen osalta perusopetuksesta sisältäen erityisopetuksen,
lukiokoulutuksesta, kirjastotoimesta, vapaa-aikapalveluista sisältäen kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopalvelut, varhaiskasvatuksesta sekä aikuiskoulutus- ja musiikkiopistotoiminnasta ostopalveluina.

Lautakunnan keskeiset toiminnalliset tavoitteet
1. Järjestää laadukasta varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta.
2. Tukea jokaista nuorta toisen asteen tutkinnon suorittamiseen.
3. Luoda toimintaedellytykset vapaa-aikatoimelle ja kirjastolle kuntalaisten hyvinvoinnin
edistämiseksi.
4. Kehittää erilaisia verkostoja ja yhteistyömuotoja oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Sivistystoimen merkittävin asia oli Koulu- ja kulttuurikampus Kaarnan käyttöönotto 1.8.2019.
Sivistystoimella oli vuoden 2019 aikana useita projekteja.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että sivistystoimessa on hyödynnetty valtion tarjoamia
hankkeita edelleen kiitettävästi. Lautakunnan mielestä edelleenkin hankkeista olisi oltava selkeä, yhtenäinen ja arvioitavissa oleva selvitys. Selvityksestä pitäisi näkyä mm.
rahoituksen osuus tuloina ja menoina.

2.4 Tekninen lautakunta
Teknisen lautakunnan tehtävänä on turvata osaltaan kaupunkielämän ja kunnallisen infrastruktuurin toiminnan perusedellytykset mm. tuottamalla kunnallisteknisiä ja kiinteistönhoitopalveluita. Lisäksi tekninen lautakunta suunnittelee ja rakentaa katuja sekä muita liikenneväyliä,
yleisiä alueita sekä viheralueita ja huolehtii niiden kunnossapidosta.

Tilapalvelut
Tilapalveluun kuuluvat yleisten alueiden lisäksi kiinteistöt, liikuntapalvelut ja siivous. Kiinteistöjä on 25 kpl, joiden yhteinen kerrosala on 33729 m2. Vuoden 2019 aikana puretaan Veitikka/eläinlääkäri, Uusipappila sekä mahdollisesti lukiorakennus. Uusi koulukampus otettiin
käyttöön 1.8.2019. Vesihuolto yhtiöitettiin vuoden 2019 alusta.
Tavoitteina on kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja energiakulutuksen tehokas seuranta. Yleisiin
alueisiin kuuluvat puistot, leikkikentät, maa- ja metsätilat, sora-alueet ja liikuntapaikat. Tarkastuslautakunnalle jaettiin selvitys kaupungin kiinteistöomistukseen ja kiinteistöihin liittyvistä
asioista. Selvityksessä oli esitettynä kiinteistöjen sijainnit kartalla sekä jokaisen kiinteistön teknisiä tietoja ja investointi tarpeita.
Tarkastuslautakunta katsoo, että energiasäästötavoitteiden toteutumisesta olisi hyvä
raportoida.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että nyt kaupungilla on kiinteistökohtainen selvitys.
Tarkastuslautakunnalle selvitettiin hallintosääntöön suunniteltuja muutoksia tilapalveluiden
näkökulmasta.
Vuokrasopimukset
Hallintosäännön mukaan kiinteistöjen vuokrasopimukset tekee tekninen johtaja ja maanvuokrasopimukset tekninen lautakunta.
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Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota vuokrasopimusten yhdenmukaisuuteen. Erityisesti sopimuksiin liittyvät irtisanomisehdot pitää olla selkeät ja molempia sopimusosapuolia koskevat.
Vuokrasopimusten valmistelussa pitää noudattaa avoimuutta ja hyvää hallintotapaa.

Liikenneväylät
Liikenneväylät käsittävät katujen, kevyen liikenteen väylien ja puistoteiden kesä- ja talvikunnossapidon asemakaava-alueella. Lisäksi kaupunki on urakoinut tärkeimpien yksityisteiden aurauksia. Edelleen kaupunki avustaa tiekuntia valtuuston hyväksymällä periaatteella kunnossapidossa.
Asemakaava-alueella kaupungin kunnossapidossa on katuja noin 50 km ja kevyen liikenteen
väyliä noin 18 km. Aurauksessa olevia yksityisteitä on noin 236 km. Uusia katuja ja väyliä rakennetaan vuosittain muutamia satoja metrejä. Tavoitteena on suorittaa väylien kunnossapito
laatustandardien mukaisesti mahdollisimman edullisesti.
Tarkastuslautakunnalle selvitettiin hallintosääntöön tehtäviä muutoksia liikenneväylien näkökulmasta liittyen yksityistielainsäädännön muutoksiin.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota riittävien määrärahavarausten tekemiseen liikenneväylien laatustandardien mukaisessa ylläpitämisessä.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota niin auraus- kuin kiinteistöjen piha-alueiden
hoitojen urakointien kilpailutukseen.

Kaavoitustoimi
Kaavoitustoimi tuottaa kaupungille yleis- ja asemakaavoja. Maankäytön suunnittelulla ohjataan
ja edistetään rakentamista sekä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Tärkeänä tehtävänä on luoda laadukkaita ja kilpailukykyisiä, kaupungin asukashankintaa tukevia asuntoalueita sekä turvata riittävät tonttivarannot teollisuuden tarpeisiin.
Mittaustoimi vastaa numeerisen kartaston ajantasaisuudesta, tonttijakojen laadinnasta sekä
tonttien ja yleisten alueiden lohkomisesta. Keskeisiä tavoitteita on, että kaikki kaupungin
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omistamat määräalat saataisiin lohkottua seuraavan 4 vuoden aikana, jolloin kiinteistörekisteri
saataisiin määräalojen osalta ajan tasalle. Pohjakartan uudistaminen aloitetaan 2019.
Tarkastuslautakunnalle esiteltiin Parkanon kaavatilannetta kaupungin kotisivuilla olevan karttapalvelun avulla. Tarkastuslautakunnalle jaettiin yhteenveto kaupungin maaomaisuudesta.
Saadun selvityksen mukaan maaomaisuus oli 886,80 ha ja maaomaisuuden tasearvo oli 5 331
026,41 €.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kaavan valmistelussa asianomistajien riittävään kuulemiseen.
Tarkastuslautakunta toteaa hyvänä, että kaupungin kotisivuilla oleva karttapalvelu on
saatu ajan tasalle ja toimivaksi.

3 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Kuntalain 113 §:”Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Kuntalain 114 §: ” Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Kuntalain 115 §: ”Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai
rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Kaupunginhallituksen 20.4. antaman selvityksen mukaan vuoden 2019 talousarvion toteutumisen osalta on huomioitava seuraavat poikkeamat talousarvioon nähden:
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•
•
•
•

verotulot alle talousarvion 775 290 €
tuloslaskelmaan kirjattavat valtionosuudet yli ta:n 279 977 €
rahoitustuotot ja kulut 37 252 € alle talousarvion
poistot 268 637 euroa pienemmät kuin talousarviossa

•
•

toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 2,8 milj. euroa
toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 1,7 milj. euroa

•
•

vuosikate noin 0,7 milj. euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa
tilikauden tulos noin 0,9 milj. euroa talousarviota parempi

Tilikauden vuosikatteeksi muodostui 1 538 500 euroa. Poistot olivat 1 887 782 euroa ja tilikauden tulos -434 862 euroa. Lainaa oli vuoden lopussa 20,1 milj. euroa eli 3131 euroa /asukas.
Palveluiden ostot olivat 40,4 milj. euroa, josta pääosa oli sote-palvelujen ostoa. Henkilöstökulut olivat 11 milj. euroa.
Käyttöomaisuuden myyntivoittoa tuli Kolmostien Terveys Oy:n osakkeiden myynnistä 1,2 milj.
euroa.
Investointien merkittävin kohde oli Koulu- ja kulttuurikampus Kaarnan käyttöönotto 1.8.2019.
Sivistyksen investoinneissa merkittävä ylitys talousarvioon oli muut investointimenot 1,3 milj.
euroa.
Konsernin tulos oli noin 340 057 euroa alijäämäinen. Konsernin lainakanta oli 32 milj. euroa eli
5103 €/asukas.
Talousarvion 2019 täytäntöönpano-ohjeissa (KH 21.1.2019 § 9) määritellään mm. talouden noudattamisesta, toimivaltarajoista, talousvastuista, sisäisestä valvonnasta ja hankinnoista. Talousarvion määrärahojen käyttö-kohdassa mainitaan, että mahdollinen lisämääräraha on haettava kaupunginvaltuustolta ennen toiminnan suorittamista sekä talouden seuranta-kohdassa
mainitaan talousarvion toteutumisen jatkuvasta seurannasta.
Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan alijäämäiseen tulokseen on vaikuttanut verotulojen jääminen alle talousarvion, palkkakustannusten merkittävä nousu ja lastensuojelutapausten kasvaminen.
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Tarkastuslautakunta huomauttaa, että investointiosassa sivistyksen irtaimistomenojen
ylitys 1,3 milj. eurolla ei ole saanut valtuustolta hyväksyntää. Lautakunta antaa vakavan
huomautuksen sisäisen valvonnan puutteellisuudesta.
Kaupunginhallitus on 21.1.2019 § 11 päättänyt toimielimen tositteiden hyväksyjät, talous- ja
sopimusvastuulliset sekä palvelukeskuksen viranhaltijoiden toimivaltarajat. Päätöksessä nimetään kohdassa investoinnit, kiinteä omaisuus, hallinnon irtaimisto ja arvopaperit hyväksyjiksi
kaupunginjohtaja ja kehitysjohtaja sekä rahoituskohdassa kaupunginjohtaja ja kehitysjohtaja.
Hallintosäännön 23 §:n mukaan: ”Kaupunginhallitus, lautakunta tai jaosto hyväksyvät merkittävät sopimukset toimialueensa osalta. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat, vastuualuejohtajat
ja toimintayksiköiden esimiehet sekä muut hyväksymisoikeutetut hyväksyvät toimivaltansa rajoissa operatiiviseen toimintaan liittyvät sopimukset ja hankinnat, joiden hoitamiseen on varattu määräraha talousarviossa”. Pykälään on liitetty maininta ”Kaarna-kampuksen osalta toimivaltaraja voidaan ylittää liittyen tietoteknisiin verkkoratkaisuihin, ensikalustamiseen, ICTlaitteistojen AV-laitteistojen ym. hankintoihin, jotka liittyvät kampushankkeen loppuunsaattamiseen ja varustamiseen vuonna 2019.”
Seuraavassa on esitetty joitakin talouden keskeisiä tunnuslukuja:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-36 469

-36 783

-36 457

-38 071

-37 370

-37 003

-39 606

Vuosikate

1 035

1 376

2 878

2 673

3 509

3 663

1 539

Poistot

1 532

1 499

2 189

2 286

1 722

1 987

1 483

Tilikauden tulos

-497

-123

688

388

1 786

1 675

1 522

Ali-/ylijäämä

-497

-123

688

388

1 786

1 675

1 522

7 583

7 460

8 148

8 536

10 322

11 977

11 562

Toimintakate

Kumulatiivinen
edellisen tilikauden ja tilikauden
yli-/alijäämä
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4 Kuntakonsernin toiminta ja talous
4.1 Parkanon kaupunkikonsernit
Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten
estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää
tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi.
Kaupunginvaltuusto on 30.11.2017 hyväksynyt uuden konserniohjeen. Ohjeella on määritelty
menettelytapoja, jotka tukevat kuntakonsernin talouden suunnittelua ja seurantaa, riskien hallintaa, tiedottamista, sitoutunutta hallitustyöskentelyä sekä hyvää johtamista ja hallintoa. Kaupungin konsernijohdon muodostaa kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja kehitysjohtaja.
Parkanon kaupunkikonserniin kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt (omistus %):
•

Parkanon kaupungin Vuokratalot Oy (100 %)
o

•

asuntojen vuokraustoiminta

Parkanon Jäähalli Oy (52 %)
o

jääharrastustoiminta

23

•

Kenkätehtaan tontti Oy (100 %)
o

•

Kehitys-Parkki Oy (75 %)
o

•

vanhusten palveluasuminen

Parkanon teollisuustalo Oy (100 %)
o

•

valokuituverkon rakentaminen tietoliikenteelle

Ki Oy Väistön ryhmäkodit (100 %)
o

•

kiinteistöyhtiö, paloasema ja teknisen varikon tilat

Lupinet Oy (51 %)
o

•

elinkeinoyhtiö

Ki Oy Parkanon Paloasema (100 %)
o

•

kiinteistöyhtiö, teollisuustilat

kiinteistöyhtiö

Parkanon Vesi Oy (100 %)

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten mahdollisiin jääviyksiin ja esteellisyyksiin jo päätösten valmisteluvaiheessa.
Tarkastuslautakunta kehottaa sidonnaisuusilmoitusten tarkistamiseen.

4.2 Kehitys-Parkki Oy
Kehitys-Parkki Oy on Parkanon kaupungin (75 %) ja Kihniön kunnan (25 %) omistama kehitysyhtiö, joka hoitaa paikkakuntien elinkeino- ja matkailupalveluita.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja pienyritysten perustamisedellytysten parantaminen,
Yritysten tuloksellisuuden parantaminen auttamalla yritysten kehittämishankkeiden
suunnittelussa ja toteutuksessa,
Yritystoimintaa tukevien koulutusmuotojen kehittäminen
Parkanon yleinen markkinointi sekä elinvoiman kehittäminen.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Kehitys-Parkki Oy:n toiminta on ollut aktiivista. Lisäksi
Kehitys-Parkki on osallistunut useisiin kehittämishankkeisiin.
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4.3 Lupinet Oy
Lupinet Oy on Parkanon kaupungin (51 %) ja Ikaalisten Parkanon Puhelin Oy:n (49 %) omistama
osakeyhtiö. Lupinet Oy tulee rakentamaan ja ylläpitämään valokuituverkkoa Parkanon kaupungin taajama-alueen ulkopuolella.
Lupinet Oy on rakentanut valmiiksi haja-asutusalueista Yliskylän, Alaskylän ja Pohjois-Parkanon. Pohjois-Parkanon osalta ELY antoi kielteisen tukihakemuspäätöksen, joten hanke on rahoitettu omarahoitteisesti.
Vuoden 2019 aikana aloitettiin Itä-Parkanon rakentaminen 3.9.2019. Hankkeeseen saatiin Traficomin avustusta 264 805 € (33 %) kokonaisrahoituksesta.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota tulorahoituksen vähäisyyteen.

4.4 Parkanon kaupungin vuokratalot Oy
Parkanon kaupungin vuokratalot Oy:n tarkoituksena on asuntojen vuokraus. Yhtiön toiminnan
tarkoituksena ei ole maksimaalisen voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Kaupunki omistaa
yhtiön kaikki osakkeet. Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa eikä toimitusjohtajaa. Isännöinnistä
ja kirjanpidosta on vastannut Parkanon kaupungin isännöitsijä/kirjanpitäjä yhdessä hallinnon
tukipalveluiden kanssa. Isännöinti, taloushallinto, kiinteistöhuolto ja siivouspalvelut kilpailutettiin tilikauden aikana. Vuoden 2020 alusta niistä on vastannut yksityiset yritykset. Samoin
korjauspalvelut hoidetaan ostopalveluina yksityisiltä yrityksiltä.
Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittaaminen
•

Yhtiön keskeinen tavoite on tuottaa vuokra-asuntopalvelua sitä tarvitseville; vuokrausprosentti yli 90 %

•

Tavoite on pitää vuokrat kohtuullisina; vuokrataso keskimäärin 9€/m2 ja lisäksi helmikuun alusta otettiin käyttöön vesimaksu 15 €/hlö/kk

•

Kiinteistöjen korjauskustannukset pidetään hallinnassa; korjausvelka on huomattavan
suuri

•

Uudistetaan ja korjataan asuntoja vastaamaan nykyajan tarpeita
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Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kaupungin mahdollisten vastuiden lisääntymiseen.

4.5 Parkanon Vesi Oy
Parkanon Vesi Oy on Parkanon kaupungin omistama yhtiö, joka aloitti toimintansa Parkanon
yleisenä vesihuoltolaitoksena 1.1.2019. Yhtiön tehtävänä on talousveden tuottaminen ja johtaminen asiakkaille sekä jäteveden vastaanotto ja johtaminen puhdistettavaksi jätevedenkäsittelylaitokselle niin, että se voidaan edelleen johtaa puhdistettuna purkuvesistöön. Lisäksi
yhtiö hoitaa palvelutyönä Kihniön kunnan jätevesien johtamisen Parkanon jätevedenkäsittelylaitokselle laadukkaaseen puhdistukseen sekä vastaanottaa alueen asukkaiden ja yritysten
sako- ja umpikaivolietteitä.
Tavoitteet:
Osakeyhtiömuotoisen vesihuoltolaitoksen toiminnan ylläpito ja kehittäminen niin, että asiakkaille voidaan tarjota riittävän laadukkaat vesihuoltopalvelut kohtuullisella hinnalla.
Tarkastuslautakunta toteaa, että saadun tiedon mukaan yhtiön tavoitteet ovat toteutuneet.

4.6 Kenkätehtaan tontti Oy
Kenkätehtaan tontti Oy myynnistä valtuusto on tehnyt päätöksen 16.12.2019 §21. Parkanon
kaupunki myy omistamansa Kenkätehtaan Tontti Oy:n koko osakekannan Suomen Tekojää
Oy:lle/Timo Mansikkaviidalle 405 000,00 euron kauppahinnasta.
Parkanon kaupunki sijoittaa Parkanon Kenkätehtaan Tontti Oy:n vapaaseen omaan pääomaan,
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkittäväksi 301 297 euroa. Muutokset on käsitelty
vuoden 2019 rahoitusosan ja investointiosan muutoksina.
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5 Vuoden 2018 arviointikertomuksen havainnot
Kaupunginhallituksen tulee antaa selvitys kaupunginvaltuustolle niistä toimenpiteistä, joihin
arviointikertomus on antanut aihetta.
Kaupunginhallitus on 9.9.2019 käsitellyt kaupunginvaltuustolle annettavan selvityksen vuoden
2018 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Tarkastuslautakunta käsitteli kaupunginhallituksen esityksen 23.9.2019 ja totesi, että kaupunginhallitus on antanut selvitykset tarkastuslautakunnan esille nostamiin asioihin.
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota seuraaviin asioihin:
•

Koeajan pituuden yhtenäistämiseen. Koeajan pituus on suositeltavaa määritellä rekrytointiohjeessa.

•

Ohjausryhmän valvontatehtävään.

•

Hankkeiden seurantaan yhtenäisellä formaatilla.
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6 Tarkastuslautakunnan muut havainnot ja yhteenveto
Tarkastuslautakunta huomauttaa kaupunginhallitusta tilinpäätöksen merkittävästä viivästymisestä lain määräämästä ajasta. Kuntalaki § 113 määrää, että tilinpäätöksen on oltava valmis
maaliskuun loppuun mennessä.
Tarkastuslautakunta huomauttaa, että investointiosassa sivistyksen irtaimistomenojen ylitys
1,3 milj. eurolla ei ole saanut valtuustolta hyväksyntää. Lautakunta antaa vakavan huomautuksen sisäisen valvonnan puutteellisuudesta.
Merkittävänä asiana tarkastuslautakunta pitää kaupungin saamaa Pirkanmaan Yrittäjät ry:n
myöntämää palkintoa yritysystävällisyydestä.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tiedottamisella on selkeä strategia. Tarkastuslautakunta korostaa avoimuutta päätöksenteon ja valmistelun osalta.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tehtävät virka- ja nimikemuutokset perustellaan
riittävästi.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota virkojen ja nimikemuutosten yhteydessä tehtyihin
palkantarkistuksiin ja niiden tasoihin. Lisäksi tarkastuslautakunta huomauttaa, että palkkojen
on kuntalain mukaan oltava julkisia.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota ulkoistuksia tehtäessä riittävien vaikuttavuusarviointien tekemiseen.
Tarkastuslautakunta toteaa, että arkistointi on ajan tasalla ja valmius tuleviin muutoksiin on
hyvä.
Tarkastuslautakunta toteaa, että konserniohjeen mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on osaltaan varmistaa mm., että tytäryhteisön toiminnassa noudatetaan arkistolain säännöksiä ja toimintaperiaatteita.
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Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota konsernijohdon vastuuseen tytäryhteisöjen arkistoinnin ja tietosuojan asianmukaisesta järjestämisestä.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota rekrytointiohjeeseen, missä pitää olla selkeä ohjeistus mm. haastattelujen järjestämisestä.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että alihankintojen aiheuttamat
ketjuuntumiset huomioidaan tietosuojavaikutusten osalta osana riskienhallintaa ja etenkin
sopimusten purkautuessa asiakkaiden tietojen palautus toteutuu lain vaatimalla ja
tarkoituksen mukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunnan mielestä edelleenkin hankkeista olisi oltava selkeä, yhtenäinen ja arvioitavissa oleva selvitys. Selvityksestä pitäisi näkyä mm. rahoituksen osuus tuloina ja menoina.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota vuokrasopimusten yhdenmukaisuuteen. Erityisesti
sopimuksiin liittyvät irtisanomisehdot pitää olla selkeät ja molempia sopimusosapuolia koskevat.
Vuokrasopimusten valmistelussa pitää noudattaa avoimuutta ja hyvää hallintotapaa.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kaavan valmistelussa asianomistajien riittävään kuulemiseen.
Tarkastuslautakunta toteaa hyvänä, että kaupungin kotisivuilla oleva karttapalvelu on saatu
ajan tasalle ja toimivaksi.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota konserniyhtiöiden hallitusten jäsenten mahdollisiin
jääviyksiin ja esteellisyyksiin jo päätösten valmisteluvaiheessa.
Tarkastuslautakunta kehottaa sidonnaisuusilmoitusten tarkistamiseen.
Arviointikertomuksen teon aikana puhjenneen koronapandemian vaikutukset kuntien talouteen on merkittävä riski.
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