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Toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2016 johdosta
1329/13.131/2017
Valtuusto 01.06.2017 § 39
Tarkastuslautakunta 17.5.2017 § 4:
"Uusi kuntalaki, voimaan 1.5.2015 § 121:
Tarkastuslautakunnan tehtävä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat
asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa
olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta
alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saatta ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; (§ 84 voimaan 1.6.2017)
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön
määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Päätösehdotus( puheenjohtaja): Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen
kunnanvaltuustolle vuodelta 2016. Luonnos arviointikertomuksesta jaetaan
kokouksessa.
Päätös
Laadittiin arviointikertomus ja esitetään se valtuustolle. Päätettiin, että tilintarkastaja esittää arviointikertomuksen valtuuston kokouksessa."
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 jaetaan esityslistan
mukana.
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi arviointikertomuksen
vuodelta 2016 ja lähettää sen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.
Merkitään, että tilintarkastaja Rauno Lohi esitteli arviointikertomuksen valtuustolle.
Merkitään, että valtuusto piti tämän pykälän käsittelyn jälkeen tauon klo
11.35-12.
Kunnanhallitus 12.06.2017 § 171

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 jaetaan esityslistan
mukana.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus pyytää hallintokuntia käymään lävitse arviointikertomuksessa esille nostetut havainnot ja ilmoittamaan kunnanhallitukselle
17.8.2017 mennessä toimenpiteet, joihin hallintokunta ryhtyy oman
hallinnonalansa osalta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi
Kunnanhallitus § 303
Lautakunnat ovat käyneet vuoden 2016 arviointikertomuksessa nostetut havainnot lävitse ja ovat antaneet seuraavat vastaukset ja selvitykset toimenpiteistä,
joihin ryhtyvät arviointikertomuksessa nostettujen havaintojen osalta:
Tekninen lautakunta 30.6.2017 § 47:
"Tekninen toimi on aloittanut huoltokirjan saattamisen sähköiseen muotoon ja
rakentanut tarkistuslistat eri kiinteistöjen kunnossapidon seuraamiseksi. Uusissa
hankkeissa on suunnittelijoilta edellytetty PTS-suunnitelman tekoa
kunnossapidon aikatauluttamiseksi ja kustannuksiin varautumiseksi.
Torialueen pysäköinnin ongelma on välittömästi torialueen läheisyydessä olevien
pysäköintipaikkojen niukkuus. Ns. vanhalla torilla on pysäköintiä osoittava
liikennemerkki ja tulevan kesän aikana alueelle varaudutaan maalaamaan
pysäköintiruudut. Vanhan torin pysäköintialueen opastusta tulee vielä parantaa.
Kyseinen pysäköintialue on harvoin täynnä ja matka pysäköintialueelta torille on
suhteellisen lyhyt, joten lisäpysäköintialueiden rakentamiseen ei torialueella ole
tarvetta, kunhan opastus saadaan kuntoon.
Varsinaisen Hillatorin "mökit" on tänä keväänä sijoitettu siten, että rakennusten
viereen voidaan liikennemerkeillä osoittaa pysäköintialue.
Torin S-Marketin puoleisessa päässä olisi tilaa muutamille parkkipaikoille, mutta
kyseinen alue ei ole kunnan omistuksessa."
Hyvinvointilautakunta 14.8.2017 § 31:
Sivistystoimi
"1.6.2017 voimaantulleen Ranuan kunnan hallintosäännön § 32 mukaan tulosyksikön esimies päättää alaisenaan toimivan vakituisen ja väliaikaisen henkilöstön
valinnasta.
Kansalaisopiston musiikin opetus on asiakaslähtöistä ja tarjontaa lisätään

kysynnän ja musiikinopettajien saannin perusteella. Kunnanhallitus on sitoutunut
ostamaan musiikkiopistosta yhdeksän opiskelupaikkaa tulevaksi lukuvuodeksi.
Perusturvatoimi:
"Uuden hyvinvointikeskuksen rakennustyöt aloitetaan elokuun aikana ja hanke
valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Uuteen hyvinvointikeskukseen
tulevat kaikki nykyisen terveyskeskuksen toiminnot lukuunottamatta
keskuskeittiötä ja pesulaa.
Sote -palvelujen tuotannon ulkoistamisen osalta on käynnistetty selvitystyö,
johon on palkattu ulkopuolinen konsultti Inspira Oy ja selvitystä varten on
perustettu viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä.
Selvitystyön odotetaan valmistuvan valtuuston talousarvioseminaariin
mennessä."
Elinkeinotoimi:
Esityslistan mukana jaetaan kehittämispäällikkö Riikka Tuomivaaran lausunto.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi lautakuntien ja kehittämispäällikön antamat vastaukset ja ehdotukset tehtävistä toimenpiteistä. Samalla
kunnanhallitus päättää lähettää hallintokuntien antamat vastaukset tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

