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Kaupunginhallituksen selvitykset arviointikertomukseen vuodelta 2020
1666/03.038/2021, 1602/01.012/2021
TARKL 20.05.2021 § 8
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
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 §).
Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2020 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2020.
Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään
kokouksessa.
Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta pyytää, että kaupunginhallitus antaa KuntaL 121.5 §:n
mukaisen lausunnon 1.9.2021 mennessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta pyytää, että kaupunginhallitus antaa KuntaL 121.5 §:n
mukaisen lausunnon 1.9.2021 mennessä.

_____________________
Yvalt 31.05.2021 § 25
Esityslistan liitteet:

Kankaanpään tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Valtuusto käsittelee arviointikertomuksen ja päättää pyytää arviointikertomuksesta kaupunginhallitukselta KuntaL 121.5 §:n mukaisen selvityksen

1.9.2021 mennessä.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
KHALL 21.06.2021 § 224
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko
valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
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 §).
Yhteisvaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kokouksessaan 31.5.2021 § 25 ja päättänyt pyytää arviointikertomuksesta
kaupunginhallitukselta KunL 121.5 §:n mukaisen selvityksen 1.9.2021
mennessä.
Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota
seuraaviin asioihin (kursiivilla), joihin kaupunginhallitus antaa kunkin asian
kohdalle kirjoitetun selvityksen (sisennettynä).
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstön työhyvinvointia ja
muuttuneiden työtehtävien tarkoituksenmukaisuutta seurataan suunnitelmallisesti.
Kaupungin johtoryhmän kokouksissa asiaa tullaan käsittelemään säännöllisesti. Työhyvinvointia seurataan mm. säännöllisin väliajoin toteutettavassa työhyvinvointikyselyssä.
Työhyvinvointiin ja sen seurantaan liittyen on tavoitteita ja toimenpiteitä määritelty mm. kaupunginhallituksen 22.2.2021
hyväksymässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa.
Suunnitelmassa määritellyt tavoitteet ovat:
- Hyvinvoiva työyhteisö, jossa ei esiinny epäasiallista kohtelua
tai kiusaamista
- Esimiehet ja henkilöstö tuntevat kaupungin toimintamallit ja
osaavat ja uskaltavat ottaa asioita puheeksi.
- Luodaan työyhteisöön pelisäännöt toista kunnioittavasta puhekulttuurista.
- Negatiivisten kokemusten vähentäminen Kaupungin johtoryhmän kokouksissa tullaan asiaa käsittelemään säännöllisesti.
Tavoitteisin pääsemiseksi toimenpiteinä on määritelty:
- Toteutetaan työhyvinvointikysely vuonna 2021.
- Toimintamalleja kerrataan ja opastetaan niiden käyttöön.
- Nollatoleranssi kaikelle epäasialliselle käyttäytymiselle.

Koronapandemian vaikutukset
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaupungin talouden ja toiminnan
suunnittelussa huomioidaan vuoden 2020 poikkeukselliset/kertaluonteiset
erät ja tapahtumat ja että toiminnassa varaudutaan huolellisesti koronapandemian jälkeiseen aikaan.
Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–24 taloussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon vuosien 2020 ja 2021
poikkeukselliset talousvaikutukset.
Tarkastuslautakunta kannustaa edelleen seuraamaan aktiivisesti tietotekniikan kehitystä ja hakemaan uusia sähköisiä toimintatapoja, joilla voidaan
edelleen parantaa toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.
Tietotekniikan kehitystä ja uusia sähköisiä toimintatapoja tullaan seuraamaan jatkuvasti aktiivisesti mm. seuraavia hankkeita/toimenpiteitä menossa:
Digitaalisten vapaa-ajanpalveluiden kehittäminen -hanke,
03/2021.
Pohjois-Satakunnan Digitalisaatio -hanke käynnistetty syksyllä 2020 tukemaan digitalisaation vahvistamista alueella ja siten tehokkaan valokuituverkon parempaa hyödyntämistä.
Etäluettavien IOT-vesimittareiden / Digita Oy:n LoRaWan pilotointi 2019–20, mittarivaihtojen toteutus 2021–24. Älykkäämmillä vesimittareilla voidaan vesilaitoksen asiakkailleen
tarjoamia palveluita laajentaa. IOT-palvelusopimus Digita
Oy:n kanssa mahdollistaa erilaisten antureiden tiedonvälityksen.
Sivistyslautakunta
Tarkastuslautakunta korostaa hankkeiden riittävän koordinoinnin merkitystä ja pitää tärkeänä, että hankkeiden toteutumisesta ja vaikutuksista raportoidaan suunnitelmallisesti.
Hankkeiden toteutumisesta ja vaikutuksista tullaan raportoimaan säännöllisesti.
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että mittaus- ja kiinteistötoimen tehtävät ja työskentelytavat saadaan vakiinnutettua. Tarkastuslautakunta pitää
tärkeänä myös, että osoitettuihin työtehtäviin nähden on käytettävissä riittävä henkilöresurssi.
Työtehtävien sisältöjä tarkastellaan uudelleen ja muutetaan
tarvittaessa, jotta saadaan rekrytoiduksi tarvittava henkilöstö.
Esityslistan liitteet:

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus

Valmistelija kaupungin johtoryhmä
Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksesta edellä selosteosassa mainitun
selvityksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Kaupunginvaltuusto
Tarkastuslautakunta
Tilivelvolliset

Lisätietoja antaa:

Talousjohtaja Pekka Laiho, 044 577 2241
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210

_____________________
Yvalt 28.06.2021 § 43
Esityslistan liitteet:

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksesta edellä selosteosassa mainitun selvityksen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________

