
OULAISTCN KAUPUNKI

ARVIOINT1KERTOMUS2017

'-^t5'

S?"KäSSJ



Oulaisten kaupunki

Arviointi kertomus 2017

l. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 2017

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava,
ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja ku ntakonseraissa toteutuneet ja onko
toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen
tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Jos kunnan taseessa on kättä matonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasa painotuksen toteutumista
tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä.

Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Oulaisten kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.6.2017 valinnut tarkastuslautakuntaan vuosiksi 2017 - 2020 seuraavat
henkilöt:

Jäsen

Raimo Räisänen, pj.
ArtoYlikulju, vpj.
Salme May ra
Kanne Vähäkuopus
Tero Pääkkönen

Henkilökohtainen varajäsen

Riitta Honkimaa
Kaarina Huhtala
Hannu Portti

Anneli Rajaniemi
Rauno Ojantakanen

Oulaisten kaupunginvaltuusto on 6. 9. 2017 todennut, että Hannu Portti ei ole kuntalain 75 §:ii makaan vaalikelpoinen
toimimaan tarkastuslautakunnassa, koska hän on Oulaisten kaupungin palveluksessa. Samassa yhteydessä
kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan varajäseneksi Mauri Myllykankaan.

Oulaisten kaupunginvaltuusto on 20. 12.2017 myöntänyt eron Tero Pääkköselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valinnut
Jorma Kortesojan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lautakunnan sihteerinä on toi minut tilintarkastaja JHT, KHT Anne Räisänen Julkispalvelut EY Oy:stä.

Tarkastuslautakunta on syksyllä 2017 laatinut toimikaudekseen arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelman painopisteiksi
vuodelle 2017 asetettiin elinkeinojen kehittäminen, elinvoima lautakunnan alainen elinkeinotoimi, perusturvalautakunnan
alainen sosiaali-ja terveystoimen johto, terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, sivistys-ja hyvinvointilautakunnan alainen
ku Ittuuri-, liikunta-ja nuohsotoimi sekä kirjasto ja teknisen lautakunnan alainen kiinteistöhallinta ja viemäriliikelaitos ja
kaupunginhallitus.

Arvioinnin suorittamiseksi tarkastuslautakunta on kuullut toiminnasta vastaavia viranhaltijoita ja henkilöstöä eri
hallintokunnista, jotka toimivat eri osastoilla tai eri asiakasrajapinnoissa. Tarkastuslautakunta on tutustunut arvioitavia
toimintoja koskeviin vertailutietoihin. Lisäksi lautakunta on kuullut useampaan kertaan kaupunginjohtajaa /
kaupunginkamreeha kaupungin toimintaympäristöä, toiminnan kehittämistä ja hallintoa koskevissa asioissa sekä kaupungin
taloutta Ja rahoitusta koskevissa kysymyksissä.

Arviointisuunnitelman mukaan tarkastuslautakunta seuraa kaupungin talousarvion ja valtuuston vahvistamien toiminnallisten

tavoitteiden toteutumista sekä toimielinten ja johta»ien viranhaltijoiden toimintaa. Lautakunta sopi keskinäisellä työnjaolla eri

toimielinten hallinnon seuraamisesta sekä keräsi tietoja palvelutoiminnan toimivuudesta.



Oulaisten kaupunki

Arviointi kertomus 2017

Lautakunnan sisäisesti sopima hallinnon seurantavastuu on ollut seuraava:

Lautakunta Tarkastuslautakunnan jäsen

Kaupunginhallitus ja talousarvio
Perusturvalautakunta

Sivistys-ja hyvinvointilautakunta
Tekninen lautakunta
Elinvoimalautakunta

kaikki

Arto Ylikulju, Jonna Kortesoja
HanneVähäkuopus, Jorma Kortesoja
Raimo Räisänen, Hanne Vähäkuopus
Salme Mäyrä, Arto Ylikulju

Valvonta-ja lupalautakunta Salme Mäyrä, Raimo Räisänen

Tarkastuslautakunta huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta ja valvoo sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista.

Tarkastuslautakunta on kokoontunut seitsemän kertaa vuoden 2017 arvioi ntitehtävän suorittamiseksi.
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2. EDELLISEN VUODEN ARVIOIN71KERTOMUKSEN JOHDOSTA TEHTYJEN
TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI

Tarkastuslautakunnan vuotta 2016 koskeva arviointi kertomus on merkitty kaupunginvaltuuston tiedoksi 17.5. 2017. Lisäksi
kaupunginvaltuusto on kehottanut kaupunginhallitusta antamaan syyskuun 2017 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen
siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointi kertomuksen johdosta.

Kaupunginhallitus merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi 3. 7. 2017 ja päätti saattaa sen edelleen lautakuntien tiedoksi ja
mahdollisia toimenpiteitä varten.

Tarkastuslautakunta on vuoden 2016 arviointikertomuksessaan todennut käsityksenään, että kaupunginhallituksen tulee linjata
vuokra ustoiminna n toimintaperiaatteet ja ryhtyä toimenpiteisiin vuokraustoiminnan tappiollisen toiminnan saattamiseksi
positiiviseksi. Kaupunginhallitus on 3. 7. 2017 todennutseuraavaa: Vuokrahinnoittelun la kaupungin vuokraustolmlnnan
linjauksia on kaupunginhallituksessa käsitelty vuosittain ja vuokratilojen neliövuokria on korotettu. Vanhoja, voimassa olevia
vuokrasopimuksia el ole kesken vuokra-ajan kuitenkaan lähdetty muuttamaan ja kaikilta osin vuokrat eivät nyt ole tasolla, joka
kattaisi vuokrattavasta tilasta aiheutuvat kustannukset. Vuokratappioita kiinteistöistä tulee myös siksi, että kaikissa tiloissa ei
ole vuokralaisia.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuokraustoiminnan periaatteet on linjattuja uusissa sopimuksissa vuokrat ovat tasolla, jolla
vuokra kattaa Imstannukset. Vanhojen sopimusten osalta on kaupunginhallitus käyttänyt poliittista harkintaa eikä ole lähtenyt
irtisanomaan sopimuksia ja sitä kautta koroUamaan vuokria.

Kaupungin tilinpäätöksessä 2017 esitettiin tavoitteena 'kaupungin yritystilojen vuokrausperiaatteiden uusiminen' ja
'vuokrahlnnoittelun saattaminen oikealle tasolle'. Tilinpäätöksessä toteumana esitetään 'Yritystilojen vuokraukset hoidettu
kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti. Tällä hetkellä ongelmaksi on muodostunut Bergströmin kiinteistön tyhjät tilat,
entisen ruokaravintolan osalla. Tyhjien tilojen osalta pitäisi saada hyvä markkinointi ja mainonta ulospäin.'

JOHTOPÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta toteaa käsityksenään, että vuokrauksen hinnoittelua on saatu parannettua lukuun
ottamatta vanhoja sopimuksia. Tarkastuslautakunta toteaa, että vuokraustoiminnan määrällisten (eurot ja neliöt) tavoitteiden
toteumaa tulee seurata.

Vuoden 2016 arviointikertomuksessa esitettyihin Oulaisten Amiraali Oy:n toimenpiteisiin tarkastuslautakunta toteaa arvionaan,
että Oulaisten Amiraali Oy:n hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin mm. tekemällä kiinteistöjen myynti-ja purkupäätöksia.
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3. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

3. 1 Elinkeinojen kehittäminen ja elinkeinotoimi

Tarkastelukohteena on elinkeinojen kehittäminen ja elinvoima lautakunnan alainen elinkeinotoimi.

Elinvoimalautakunnan alaisessa elinvoiman kehittämisessä tavoitteena on ollut mm. vähintään kaksi hankehenkilöä Oulaisissa.

uusien yritysten lukumäärä lisääntyy 20 kpl / vuosi, työpaikkojen lisäys teollisuudessa ja palveluissa +20 kpl painopisteenä

teollisissa, ICT- ja hyvinvointiyrityksissä, Oulaisiin yksi merkittävä uusi yritys tai jo olemassa olevat suuret yritykset tulevat

työllistämään enemmän, yrityksille on taljalla toimitiloja, teollisuus-ja liiketilat ovat tehokkaasti käytössä ja tiloista saadaan

käypä vuokra.

Tavoitteiden toteamana on mm. esitetty, että loppuvuodesta 2017 on ollut vain yksi hankehenkilö, uusia yrityksiä on pemstettu

29 kpl, työpaikat ovat lisääntyneet 250 kpl, teolliseen toimintaan sopivia tiloja ei ole enää tarjolla, tilojen menekkiä rajoittaa

tilojen sopimattomuus hakijan tarpeisiin.

JOHTOPÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta arvioi, että elinkeinojen kehittäminen on vaatinut määrätietoista, pitkäjänteistä ja
luottamuksellista toimintaa yrittäjien suuntaan. Tarkastuslautakunta toteaa, että hyvistä tavoitetoteutumista huolimatta
riittävien elinkeinotoimen henkilöresurssien ylläpitoon tulee kiinnittää huomiota.

Elinvoimalautakunnan alaisissa yksityistieasioissa asetetut tavoitteet oli saavutettu; mm. tieyksiköintejä oli tehty 17 tiekunnalle.

JOHTOPÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta arvioi, että hyvät tavoitetoteumat edellyttävät tulevaisuudessa hyvin ennakoitua
tiemäärärahojen lisäystä budjetoinnissa.
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3.2 Sosiaali- ja terveystoimen johto, terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena olivat sosiaali-ja terveystoimen johto, terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Peiiisturvalautakiinnan alaisessa sairaanhoidossa talousarviossa ennakoitu kulutoteuma ylittyi 57 tuhatta euroa; em. on
vaikuttanut mm. erikoissairaanhoidon kulujen vaikea ennakoiminen. Terveyskeskuspsykologin palvelut on hankittu
ostopalveluinaTaukokankaalta. Lääkärien henkilöresurssia on helpotettu eräiden tehtävien siirrolla sairaanhoitajalle.
Tilajärjestelyissä on pyritty toiminnalliseen tiivistämiseen ja valmistautumiseen mahdolliseen sote-toimintamalliin.

JOHTOPÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta arvioi, että tilajärjestelyissa on onnistuttu hyvin ja näillä toimilla on saavutettu kohtuullinen
säästö. Rekrytoinnissa tulisi pyrkiä ennakoivaan toimintaan, jotta henkilöresurssin puutetta ei pääsisi syntymään.

Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan palvelusetelien käyttö

JOHTOPÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta arvioi, että kotihoidon palvelusetelien käyttöönotossa on onnistuttu ja palveluntuottajiksi
on saatu rekisteröitymään useita yrityksiä.

Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan henkilöstöresurssi vanhus- ja kotihoidossa

JOHTOPÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta arvioi, että on kiinnitettävä huomiota vanhus- ja kotihoidon henki lostoresurssien
riittävyyteen ja valvontaan, jotta potilasturvallisuus toteutuisi ja toiminta olisi taloudellisesti kustannustehokasta.

Perusturvalautakunnan alainen Rantakartanon vanhusten tehostettu palveluasuminen

Tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena oli mm. Rantakartanon vanhusten palvelu asumin en. Tavoitteena on mm. asukkaan
asuminen turvallisesti ja vähältä piti -tilanteet otetaan vakavasti ja niistä opitaan. Toteumana todetaan, että Rantakartanossa
on toimintaohjeet tapatu nna-tai läheltä piti-ti lanteeseen sekä häirinnän ja epäasialllsen kohtelun ohjeet. Tilinpäätöksessä on
esitetty 3-4 lähihoitajan lisätarve. Tarkastuslautakunnan suorittaman toiminnan tarkastuksen yhteydessä kuultiin useita
puutteita potilasturvallisuudessa.

JOHTOPÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta arvioi, että henkilöresurssien riittävyyteen ja henkilöstön vakinaistamiseen on kiinnitettävä
huomiota, myös potilasturvallisuusja oikea tasapuolinen resurssointi huomioiden.
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3.3 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi sekä kiijasto

Sivistys-ja hyvinvointiiautakunnan alaisista palveluista tarkastuslautakunnan painopistealueena oli kulttuuri-, liikunta-Ja
nuohsotoimi sekä kirjasto.

Sivistyslautakunnan toteutuneet kulut alittivat merkittävästi talousarvion, johon vaikutti olennaisesti JEDU:n palauttama
eläkemenoperusteinen maksu noin l milj. .

Kulttuuritoimen toiminnallisena tavoitteena on mm. kulttuurin tuottaminen, kotiseutu museo n kehittäminen, kuvataiteen

näyttelytoiminnan kehittäminen, Penttilän talon toiminnan monipuolistaminen, elokuvateatterin toiminnan mahdollistaminen.
Toteumana todetaan mm. luku isät kulttuuritapahtumat, Väinölän näyttelyt, Penttilän talon yhteistyö koulujen kanssa.

Liikunnan toiminnallisena tavoitteena on mm. koululaisten uimataidon parantaminen, jäähallin / uimahallin kävijämäärien
kasvattaminen, liikuntapaikkojen käyttömaksujen tasapuolisuus, urheilukentän pemsparannusja suorituspaikkojen kunnossa
pitäminen. Toteumana on todettu mm. uimahallin kävijämäärän tuplaantuminen, käyttömaksut edellisen vuoden tasolla,
urheilukentän perusparannukseen valtionosuutta haettu vuodelle 2018 ja Oulainen - Honkamajan välisen reitin parantamisen
toteutus v. 2018. Uimahallin kävijämäärän toteuma oli 89 % asetetusta kappalemääräisestä tavoitteesta. Jäähallin
harrastajamäärä vakiovuoroilla toteutui 86 %:sti asetettuun kappalemääräiseen tavoitteeseen nähden.

Nuorisotoimen toiminnallisia tavoitteita orat mm. nuorten kasvatuksellinen kohtaaminen ja ohjaus, ennaltaehkäisevä
päihdetyö, nuorten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen, nuorten aktivointipalveluja moniammatillinen yhteistyö.
Toteamana todetaan nuorisotilatoiminnan ylitys suunnitellusta, uuden nuorisovaltuuston toiminnan kehittyminen, uuden
yksilövalmentajan palkkaaminen nuorten aktivointipalveluun. Tavoitteen mukainen koko kaupungin kerhotoiminnan koordinointi
yhdessä koulutoimen kanssa ei toteutunut; nuoriso-ohjaaja on koordinoinut kerhotoimintaa. Tavoitteen mukaista uutta nuorten
ohja us-ja palveluverkostoa el nimetty.

Kirjastopalvelut kuuluvat kaupungin peruspalveluihln. Toiminnallisena tavoitteena on ollut mm. kiijastopalvelujen tauoitettauuus
ja saatavuus lähipalveluina, aukioloaikojen laajennus, e-kokoelmien laajennus, kirjastopalvelujen markkinointi ja arviointi sekä
kirjastojen yhteistyö. Toteumana esitetään kaikkien tavoitteiden toteutuminen. Lainojen määrä on pienentynyt edellisvuoteen
nähden n. 5 % ja lainaajien määrä suhteutettuna asukasmäärään oli 39, 79 % (edellisvuonna 41,3 %).

JOHTOPÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta toteaa hyväksi toimintatavaksi kehitystyön palvelusetelien käyttöönottoon, liikkuva koulu -
hankkeeseen sekä aktiivisen ja systemaattisen asiakaspalautteiden käytön.
Tarkastuslautakunta arvioi, että uuden uimahallin myötä kävijämäärä kasvoi merkittävästi, mutta jäätiin hieman asetetusta
tavoitteesta.

Opetustoimen henkilöstöresurssi

Johtopäätös: Tarkastuslautakunta arvioi, että opetussuunnitelmaa vastaava virkarakenne ei ole toteutunut erityisopettajien

vajeen vuoksi ja koulupsykologin tarve on jatkuva, johon pitää pystyä vastaamaan.
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3.4 Kiinteistöt sekä viemäriliikelaitos

Teknisen lautakunnan alaisista palveluista tarkastuslautakunnan painopistealueena oli kiinteistöballinta sekä viemäriliikelaitos.

Kiinteistöhallinnan toiminnalliset tavoitteet ovat mm. kunnossapitokohteiden hoito määrärahojen puitteissa, vuokrahinnoittelun

saattaminen oikealle tasolle, kaukolämpökohteiden energian säästö, kiinteistöjen sähkö mää ra ai kaista rkastukset määrävälein

ja neuvottelut eri hallintokuntien käyttövastaavien kanssa kiinteistöjen korjaus/muutostarpeista tuleville TA-kausille.

Toteumana on todettu mm. kunnossa pidolliset korjaushankkeeton tehty määrärahojen raameissa, yritystilojen vuokraukset on

hoidettu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti (toteumana todetaan, että tyhjien tilojen osalta pitäisi saada hyvä

markkinointi ja mainonta ulospäin). Energian säästöstä ei todeta konkreettista toteamaa. Sähkömääräaikaistarkastukseton

tehty 27 kiinteistöön ja havaitut puutteet ja viat aiotaan korjata keväällä 2018. Neuvotteluja eri hallintokuntien käyttövastaavien

kanssa kiinteistöjen korjaus/ muutostarpeista ei ollut ehditty käydä.

JOHTOPÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta arvioi, että resurssien oikeaan kohdentamiseen ja ajalliseen hallintaan tulee kiinnittää
huomiota toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi (mm. hallittu kunnossapito). Kaupungin merkittävä kiinteistömassa
edellyttää ennakoivaa suunnittelua kiinteistöjen huolto-ja koijaustarpeistaja vuorovaikutusta eri hallintokuntien ja kohteiden
käyttövastaavien kanssa.
Tarkastuslautakunta arvioi, että suuri henkilöstön vaihtuvuus ja perehdyttämisen vaje seka niiden tuomat taloudelliset
vaikutukset tulee ottaa vakavasti huomioon.

Tarkastuslautakunta arvioi, että nykyaikaisiin työkaluihin (mm. ohjelmiin) ja niihin liittyviin resurssointeihin tulee ennakoivasti
varautua.

Tarkastuslautakunta toteaa, että vuokratuottojen talonsa nriotavoite ei toteutunut tavoitteen mukaisesti.

Viemäriliikelaitos huolehtii jätevesien ja hulevesien johtamisesta ja pumppaamlsesta sekä jätevesien puhdistamisesta.

Viemäriliikelaitoksen toiminnallisena tavoitteena on jätevesien puhdistuksessa lupaehtojen mukaisten raja-an/ojen täyttäminen,

tu kospa ikkojen avaaminen tunnin kuluessa hälytyksestä ja vuotovesien vähentäminen seuraavan kolmen vuoden aika na 30 %.

Toteumana on todettu mm, että puhdistus on ollut lupaehtojen mukaista, ohijuoksutuksiin ei ole ollut tarvetta, viemäritu kosien

hälytyksiin on vastattu välittömästi ja vuotovesiä puhdistamolle tulevasta jätevedestä on vähennetty 18 % edellisvuoteen

nähden.

JOHTOPÄÄTÖS: Tarkastuslautakunta arvioi, että viemäriliikelaitos on toiminut talousarviotavoittelden raameissa ja
toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet
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4. HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä kasvoi yhdeksällä henkilöllä verrattuna edelliseen »uoteen ollen 560 kpl. Henkilöstön sairauslomat olivat

vähentyneet 1014 päivää (toteuma 7100 päivää).

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota sairauspäivien vähenemästä huolimatta lähes kaikkien hallintokuntien henkilöstön

hyvinvoinnin ongelmiin, henkilöstöhallintoon ja rekrytointiin. Henkilöstön suurella vaihtuvuudella ja työmotivaatiotasolla on suuri

taloudellinen vaikutus kaupungin talouteen.

Mahdollinen tuleva sosiaali-ja terveystoimen aluehallintouudistus vaikuttaa Oulaisten kaupungin henkilöstömäärään

merkittävällä tavalla, minkä vaikutukset työpaikkojen pysyvyyteen tulee ennakoida.
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5. KAUPUNGIN TALOUS JA TILINTARKASTUS

Kaupunginhallitus on 3. 4. 2018 allekirjoittanut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoittaa tilivuodelta l 608
tuhannen euron ylijäämää ja taseen kertynyt ylijäämä 31. 12. 2017 on yhteensä 5 768 tuhatta euroa.

Kaupungin ylijäämäiseen vuositulokseen on vaikuttanut mm. merkittävästi JEDU:n eläkemenoperusteisen maksun palautus noin
l milj.C.

Oulaisten kaupungin konsernitilinpäätöksen tulos oli ylijaämäinen 1874 tuhatta euroa ja konsernitaseen kertynyt ylijäämä
31.12.2017 yhteensä 8 555 tuhatta euroa.

Kuntarakennelain 4f §:n mukaan kunta katsotaan kriisikunnaksi, jos kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen
kertynyt alijäämä asukasta kohti on vähintään 500 euroa ja kahdessa sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä taseessa on kertynyttä
alijäämää. Oulaisten kaupungin kertynyt ylijäämä 31. 12. 2017 tilinpäätöksessä oli 772 euroa per asukas ja kertymä oli
ylijäämä inen myös kolmessa edeltävässä tilinpäätöksessä.

Naapurikuntien tilinpäätöslukuja on osin saatavissa tätä kiijoitettaessa (Merijärven lu»ut puuttuu). Verrattaessa Oulaisten
kaupungin tulosta ja taseen kertynyttä ylijäämää saatavissa oleviin naapurikuntien vastaaviin tunnuslukuihin, voidaan todeta,
että Alavieskaa lukuun ottamatta kaikki kunnat tekivät ylijäämäiset tulokset vuonna 2017. Oulaisten, Sievin, Ylivieskan ja
Kalajoen omassa pääomassa on 31.12.2017 kertynyttä ylijäämää (Merijärven tiedot puuttuu); sen sijaan Alavieskalle on kertynyt
kumulatiivista alijäämää lisää vuoden 2017 alijäämäisen tuloksen myötä.

Luvut x 1000  

Tulotlaiknlman yli-
/.tijaämi

Ta*e«n kumulatHvinan yli-
/. lljitmt

20U 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Oulalnan

Alavieska

Kalajoki

Merijärvi

Sievi

Ylivieska

1770
380

4090
243
129
773

980
541

2274
-162

85
159

797
1227
-200
-152

1412
1185

1608
-95
233

1111
3100

2367
-1900
16012

3222
M

.6 753

3364
-1422
18383
3060

109
-6193

4161
195

18 180
2907

1521
-2008

5768
-290

18287

2523
1093

Taulukko 2: Oufaistenja eräiden naapurikuntien ylt-/afijäämät 2014 - 2017.

JOHTOPÄÄTÖKSET: Tarkastuslautakunta toteaa, että Oulaisten taloutta on hoidettu taloussuunnitelmien ja kaupunginvaltuuston
päätösten mukaisesti.

Kaupungin tilintarkastaja on antanut 7.5. 2018 tilintarkastuskertomuksen sekä yksityiskohtaisemman tarkastusraportin.
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6. YHTEENVETO

Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan toimintakertomus ja tilinpäätös antavat hyvän kokonaiskuvan valtuuston asettamien
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Oulaisten kaupungissa ja sen kuntakonsemissa vuonna 2017.

Tarkastuslautakunta toteaa, että valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ovat toteutuneet ja toiminta
on järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Oula isissä, 15. päivänä toukokuuta 2018

. ''9d?£»^-^T
Raimo Räisänen, puheenjohtaja

SalmeJUIjiyräJäse;

Jorma Kortesojajäse

^^^^
ArtoYlikulju, varapuheenjohtaja

Hanne Vähäkuopus, jäsen
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