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1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 
 
A) Kokoonpano 

 
Kunnanvaltuusto on toimikaudelle 2017-2020 valinnut tarkastuslautakuntaan 
seuraava jäsenet ja varajäsenet:  
  
Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

 Antti Alasentie, puheenjohtaja           Jarkko Koivula 
Taito Syrjälä, varapuheenjohtaja Heikki Sillanpää 
Jenni Rauhaniemi  Santra Rauhaniemi    
Keijo Virtanen  Mika Laine 
Auli Rantanen  Kristiina Liinaharja 
 
Sihteerinä on toiminut Antti Alasentie.  
 

B) Tehtävät ja toiminnan tarkoitus 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestä-
minen (KuntaL 121.1 §), valtuuston päätettävien hallinnon ja talouden tarkas-
tusta koskevien asioiden valmistelu (KuntaL 121.2 §) ja valtuuston asettamien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen sekä toiminnan tulok-
sellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi (KuntaL 121.2 §). 

 
Mikäli tilintarkastuskertomuksessa on esitetty muistutus tilivelvolliselle, tarkas-
tuslautakunnan tulee lisäksi hankkia asianomaisen selitys ja kunnanhallituksen 
lausunto asiasta (KuntaL 125.3 §). 
 
Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista ti-
likaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, mikäli kunnan 
taseessa on kattamatonta alijäämää (KuntaL 121.2 §). Mikäli tilintarkastusker-
tomuksessa on muistutus, valtuusto päättää tarkastuslautakunnan esityksestä 
toimenpiteistä, mihin muistutukset antavat aihetta. 

 
C) Tilintarkastus 

 
Lakisääteisen tilintarkastuksen on suorittanut BDO Audiator Oy. Päävastuulli-
sena tilintarkastajana on toiminut HT, JHT Juha Koponen, jota on avustanut 
tarkastaja Leena Ahonen.  
 
Tilintarkastajaa on kuultu lautakunnassa tilintarkastuksen osalta. Tilintarkas-
taja on raportoinut tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmansa toteutumi-
sesta. Tilintarkastaja antoi tarkastuslautakunnalle tarkastuksista väliraportin ja 
tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä loppuraportin 
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D) Toimintamuodot, arvioinnin painopisteet, kertomuksen painopisteet  
 
Lautakunta on kokoontunut vuoteen 2018 kohdistuvaa arviointia varten 8 ker-
taa. Lautakunta on valmistellut työnsä järjestämiseksi arviointisuunnitelman 
toimikaudekseen 2017–2021. Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu kun-
nanvaltuuston hyväksymään vuoden 2018 talousarvioon, kunnanhallituksen 
hyväksymään tilinpäätökseen, henkilöstökertomukseen, tilintarkastajan ja si-
säisen tarkastajan tarkastusraportteihin ja tilintarkastuskertomukseen. 

 
Tarkastuslautakunta on seurannut toimielimien toimintaa laadittujen pöytäkir-
jojen perusteella ja kuullut kokouksissaan seuraavia:  

 
26.1.  tekninen johtaja Hannu Jalava, talonrakennusmestari Mika 

Suontausta ja tilintarkastaja Juha Koponen 
9.2. sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen, varhaiskasvatusjohtaja 

Paula Laakso ja hallintojohtaja Anitta Hietaniemi  
23.3. maanrakennusmestari Heimo Tuomola, kunnanjohtaja Kalle 

Larsson ja tilintarkastaja Juha Koponen 
4.5. tekninen johtaja Hannu Jalava, hallintojohtaja Anitta Hietaniemi, 

tilintarkastaja Juha Koponen 
18.5.     sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen 
5.10. kunnanjohtaja Kalle Larsson, elinkeinokoordinaattori Heidi Lou-

kiainen, ympäristösihteeri Erja Klemelä ja rakennustarkastaja 
Marko Pääjärvi 

16.11. kunnanhallituksen puheenjohtaja Simo Pärssinen, kunnanjoh-
taja Kalle Larsson, hallintojohtaja Anitta Hietaniemi, vapaa-aika-
sihteeri Päivi Paija 

3.12.  henkilöstöpäällikkö Leena Ahola, kunnanvaltuuston puheenjoh-
taja Ismo Ojansuu, tilintarkastaja Juha Koponen  

 
Tarkastuslautakunta on tarkastusvuoden aikana tutustunut kunnan seuraaviin 
kohteisiin:  

 
26.1 Portaan koulu, opettaja Anna-Leea Lind 

  Letkun koulu, opettaja Jouni Katajisto 
9.2. Koulukeskus, rehtori Pirjoriitta Olkkonen 

  Riihivalkama, koulunjohtaja Pasi Kokkonen 
5.10  Liikuntakeskus, liikuntakoordinaattori Petri Takala 

 
Arviointisuunnitelmassa tarkastuslautakunta on jakanut jäsenilleen vastuualu-

eet hallintokunnittain. Jäsenet ovat seuranneet työnjakonsa mukaisesti hallin-

tokuntien toimintaa ja jäsenten raportit on käsitelty lautakunnassa.  

Vuonna 2018 tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena olivat Tammelan kun-
nan Vesihuoltolaitos, vapaa-aika ja kulttuuritoimi, tutustumiskäynnit Riihivalka-
man Tammitarhaan ja kouluun, Portaan ja Letkun kouluihin sekä Tammelan 
Koulukeskukseen. Kuulimme kunnan kiinteistöselvityksen ja varhaiskasvatuk-
sen tilanteen. 
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Humppilan kunta järjesti tarkastuslautakuntien yhteisen tilaisuuden Humppi-
lassa elokuussa 2018.  

 
2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 

 
A) Uusi kuntastrategia 
 

Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden kuntalain mukaisen Tammelan kunnan kun-
tastrategian kokouksessaan 9.11.2015 § 55. Strategiassa on päätetty Tamme-
lan visiosta, arvoista ja poikkihallinnollista kehitysohjelmista. Tämä strategia 
luo strategiaperustan, jonka pohjalta Tammelan talousarviot ja taloussuunni-
telmat valmistellaan.  

 
Strategiaan sisältyvät valtuustokauden mittaiset poikkihallinnolliset kehitysoh-
jelmat, joiden aihealueet ovat seuraavat: 

 Ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja oikein mitoitetut palvelut 

 Asiakas- ja tehtävälähtöiset palveluprosessit 

 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys 

 Hyvinvoipa, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö 
 

Kehitysohjelmien työryhmät nimettiin toimikaudeksi 2016-2017. Uudet työryh-
mät nimetty kunnanhallituksen kokouksessa 3.12.2018 tehtävänä laadittujen 
ohjelmien päivittäminen. 

 
B) Strategiset tavoitteet  
 

Kehitysohjelmista on johdettu valtuustotasolla sitovat strategiset tavoitteet 
vuodelle 2018. Kunnan tilinpäätöksessä 2018 on kattavasti esitetty ohjelmien 
hyötytavoitteet, toimenpiteet, kuvaus, mittarit ja toteutuma 2018.  

 
Kunnanvaltuusto päätti 17.12.2018 § 71, että koulukeskuksen tontille rakenne-
taan yhtenäiskoulu vaihtoehdon 3 mukaan, jossa nykyiset koulurakennukset 
puretaan ja korvataan OPS 2016 mukaisella uudisrakennuksella. Koulun keit-
tiö toteutetaan keskus- keittiönä ja hankesuunnittelu aloitetaan välittömästi. 
 
Tarveselvityksen laati Tilakonsultit TM2 Oy. 

   Tarveselvityksessä tehtävänantona oli vertailla kolmea eri kehitysvaihtoehtoa: 
1.  Koulukeskuksen nykyisen rakennuksen korjaus ja tarvittava laajentaminen 
/ supistaminen OPS 2016 tavoitteiden mukaiseksi yhtenäiskouluksi, 
2. Nykyisen alakouluosan säilyttäminen, yläkoulun purkaminen ja tilojen laa-
jentaminen OPS 2016 mukaisella laajennusosalla, 
3. Nykyisen koulurakennuksen purkaminen ja korvaaminen OPS 2016 mukai-
sella uudisrakennuksella. 

 
C) Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 

 
Lasten ja nuorten liikunta on lisääntynyt. Lapsi- ja perhepalveluiden Yhteisölli-
siä toimintatapoja on kehitetty UNICEF-mallin mukaisesti.  
Ensisijaiset kiinteistöt ovat energiatehokkaassa seurannassa.  
Kuntalaisten osallistumista on lisätty kumppanuuspöydissä.  
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Kuntalaisten tietosuoja-asiat ovat ajan tasalla.  
 

Kunnan talouden tasapainottamistyö on aloitettu.  
Valtionosuuksien ja asukasmäärän edelleen pienentyessä kunnan tulee tehdä 
vaikeitakin sopeuttamispäätöksiä, jotta kunnan nyt alijäämäinen talous saa-
daan tasapainoon. 

 
Kunnan vetovoima ja tunnettavuus on kertomusvuonna hiukan parantunut. 
Tällä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta kunnan asukasluvun saamiseksi takai-
sin nousu-uralle. Kertomusvuonna asukasluvun vähennys oli 85 asukasta. 

 
Vuoden lopussa kunnan työttömyysprosentti oli 6,9 (2017 8,6 %), joka oli seu-
tukunnan alhaisin. Intro-työpajan toiminta on osoittanut monella tavalla hyödyl-
liseksi. Seurakunnan kanssa on avattu yhteistoimin Kahvila Ruustinna van-
haan Pappilaan.   

 
Yrittäjyyden tukemisessa haasteena on mm. valmiuksien puute yritystilojen 
nopeaan tarjontaan. Perustettujen ja toimintansa lopettaneiden yritysten luku-
määrä on lähes sama. 
         
Kunta on myynyt kertomusvuoden aikana 7 tonttia, vuonna 2017 vain yksi 
tontti. Attentielle valmistui kunnan vuokrataloyhtiön rakennuttama 12-huoneis-
ton rivitalokiinteistö. Kerrostaloasuntojen rakentamista ei saatu käyntiin joh-
tuen mm. v. 2005 virheestä muuttaa kirkonkylän kerrostalokaava rivitalokaa-
vaksi. Sen sijaan käyntiin saatiin rakennuskaavan mukaisesti yksityisen raken-
nuttajan toimesta rivitalokiinteistö Killinkallion alueelle. 

 

Rakennusmaa-alueista käytiin neuvotteluja mutta kauppoihin ei toistaiseksi 
ole päästy. Kaava-alueilla on lukuisa määrä rakennustonteiksi soveltuvia maa-
alueita, joista kunnalla ja maanomistajilla on näkemyseroja raakamaan hin-
nasta. 

Merkittävin liikuntatoimen hankeinvestointi oli Liikuntapuiston urheilukentän 
juoksupinnoitteen uusiminen. Urheilukenttä on nyt erinomaisessa kunnossa 
harrastaa monipuolisesti erilaisia yleisurheilu- ja palloilutapahtumia. 

Yhdyskuntatekniikan puolelta valmistui Portaantien kevyen liikenteen väylä 
välille Lamala-Venesilta. Kunnan rahoittaman hankkeen kokonaiskustannuk-
set olivat n. 700.000 euroa. Väylä mahdollistaa nyt turvallisen liikkumisen 
Forssasta aina Venesillalle saakka.  

 
Tammelan kunnan rakennusjärjestys tulee päivittää mahdollisimman asukas-
myönteiseksi lain sallimissa puitteissa. Rakentamista ei tule rajoittaa turhalla 
byrokratialla. 

 
Henkilöstön kehityskeskusteluprosessi on uudistettu, osaamiskartoitus tehty 
hallinto- ja kehittämispalveluiden toimistohenkilöstön osalta sekä toimialakoh-
taiset koulutusohjelmat laadittu.  
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Sosiaali- ja terveystoimi  
 
Sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen Forssan Seudun Hyvinvointikunta-yhty-
mään on vaikeuttanut jonkin verran kunnan edunvalvontaa. Kunnan edunval-
vonta edellyttää vastuullista osallistumista päätöksentekoon ja informaation 
tuomista kunnan luottamushenkilöille. Kunnanhallituksen tulisi kuulla kokouk-
sissaan Hykyn johtavia viranhaltioita vuosittain.  
Nukutusta vaativa leikkaustoimet on Forssan sairaalasta siirretty muihin sai-
raaloihin. Tämän toiminnan tilalle on lisätty POKI-leikkauksia, joita tehdään 
puuduttamalla. FSHKY:n tulee kiinnittää erityisesti huomiota sosiaaliasioiden 
kehittämiseen varsinkin nuorten osalta. 
 
Ympäristölautakunta  
 
Lautakunnassa vaikuttamisen tunne ja päätöksenteko ketterä. 
Päätöksenteko sujunut hyvässä yhteisymmärryksessä, paljon keskusteluja ja 
kysymyksiä.  
Rakennuslupien määrä on lähes tavoitteiden mukainen eli 141 kpl 2018. 
Jätevesiasioita on lautakunnan kokouksissa käsitelty huomattava määrä var-
sinkin koskien jätevesijärjestelmiin liittymisiä ja niihin liittyneitä vapauttamis-
anomuksia. Emätilatarkastelut eivät ole enää tätä päivää, vaan vaikeuttavat 
päätöksentekoa. 
Seudullisen rakennusvalvonnan osalta lautakunta päätti yksimielisesti olla hy-
väksymättä laadittua sopimusesitystä, eikä esitä sopimusta kunnanhallituk-
selle eikä kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi . 
 
Sivistyslautakunta  
 
Peruskoulujen toiminta on jatkunut entiseen tapaan. Lautakuntaa on kuitenkin 
paljon työllistänyt kouluverkon uudistus, joka nyt etenee, tosin hitaasti. Lapsi-
määrän väheneminen edelleen vaatii pikaisia sopeuttamistoimia varhaiskas-
vatuksessa, varhaiskasvatuksen organisaatio uudistus pitää saattaa pian 
käyntiin.  
Vuoden 2018 suurin päätös tehtiin Kirjaston osalta, joka päätettiin siirtää kun-
nantalolle ja näin ollen kirjasto saa suuremmat tilat ja palvelee kuntalaisia olo-
huonetyyppisillä uusilla ratkaisuilla. Kirjaston osalta osoittautui hyväksi toimin-
tamuodoksi kumppanuuspöytämalli kunnan päätöksenteossa. 
Suuri investointi oli myös kuntalaisille rakennettu upea Liikuntapuisto.  
Lautakunnassa on myös päivitetty/uudistettu erilaisia ohjeita ja palkitsemispe-
rusteita yhdenmukaiseksi ja tasavertaiseksi. Lautakunnan työskentely on pa-
rantunut, ilmapiiri on hyvä ja kokoukset ovat keskustelevia, joskin tästä syystä 
hieman turhan pitkiä. 
 

Tekninen lautakunta ja yhdyskuntatekniikan palvelualue 

Vesilaitoksen investointihanke oli rantavesijohdon saneeraus, joka työ jatkuu 
keväällä 2019.  

Yksityisteille myönnettiin avustuksia 110.000 euroa.  

Laskutettu vesimäärä oli yhteensä 308.047 m³:ä, vuotovesiprosentti oli 5 %. 
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Laskutettu jätevesimäärä oli 184.585 m³:ä. Viemärien vuotovesiprosentti oli 23 
% eli noin 50.000 m³. Vuotovesimäärä oli noin 2 % edellisvuotta pienempi.  

Vuotovesien hallintaan tulee kiinnittää erityisesti huomiota. 

Kunnan uusitut hankintaohjeet ovat osoittautuneet ainakin pienhankintojen 
(1.500-9.000 euroa) osalta liian tiukoiksi ja hidastuttavat hankintoja.  

Yhteenveto lautakuntien toiminnasta  

Esteellisyyksien ollessa tiedossa ennen kokousta on kaikkiin lautakuntien ko-
kouksiin kutsuttava varajäsen. Jos jäsen ei voi osallistua lautakunnan kokous-
työskentelyyn, on syytä harkita eron pyytämistä jäsenyydestä.   

 
D) Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 

 
Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 
 
Alkuperäisessä talousarviossa tulos oli jo arvioitu 947.495 euroa alijäämäiseksi. 
Vuoden mittaan tilanne näytti vielä huonommalta ja talousarvion muutosten kä-
sittelyssä marraskuussa ennakoitiin 1.166.368 euroa alijäämää, mikä sitten 
osoittautuikin valitettavan paikkansa pitäväksi. Tilinpäätöksen alijäämä oli lo-
pulta 1.072.237 euroa. Asiaa ei paljon pehmennä, että viime vuosi oli koko Suo-
men kuntataloudessa huomattavan heikko. 

 
Kun kunnan omaisuuden kunnossapidosta pidettiin huolta ja uutta kevyen lii-
kenteen väylääkin rakennettiin, rahavirta oli – 988.265 euroa. Uutta rahalaitos-
lainaa ei kuitenkaan otettu, vaan rahoitustarve voitiin vuodenvaihteessa kattaa 
pankkitilivaroin eli maksuvalmiutta pienentämällä.   
 
Tammelan kunnan lainamäärässä ei vuonna 2018 tapahtunut olennaista muu-
tosta ja kunnan lainamäärä on paljon Suomen kuntien keskimääräisestä laina-
rasituksesta pienemmäksi. Sen sijaan veroäyrin hintaa on Tammelassa koro-
tettu viimeisten vuosien aikana voimakkaasti. 

 
E) Käyttötalous 
 

Verotulot ja valtionosuudet pienenivät edellisestä vuodesta, mikä selittää hyvin 
suuren osan alijäämäisestä tilinpäätöksestä. Verotulojen kertymä jäi vielä alku-
peräistäkin talousarviota alhaisemmalle tasolle. Verotulot muodostavat yli puo-
let kunnan kaikista tuloista. 

 
F) Investoinnit  
 

Perinteiseen tapaan monien investointihankkeiden toteutus siirtyi seuraaviin 
vuosiin ja investointeihin myönnetyistä määrärahoista käytettiin vain 67 %. Suu-
rimmat investoinnit olivat Portaan tien kevyen liikenteen väylän ja liikuntapuis-
ton rakentaminen sekä rantavesijohdon sujutus.  
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G) Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta  
 

Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnanvaltuuston talousarviossa asettamat 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat suurelta osin toteutuneet.   
 
 

3. HENKILÖSTÖ 
 

Kunnan henkilöstön lukumäärä oli vuoden lopussa 245 ja työvoiman kokonais-
kustannukset 10,03 milj. euroa. 
 
Henkilöstöraportista 2018 saa kattavasti tietoa kunnan henkilöstövoimava-
roista, henkilöstön kehittämistoimenpiteistä, henkilöstön toiminta- ja aikaan-
saannoskykyrakenteesta ja sitovuudesta sekä henkilöstöjohtamisen tulosten 
vaikutuksista. 
 

4.  KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
  
Tammelan kuntakonserniin kuuluvat, kunnan omistusosuus: 
- KOY Tammelan Vuokra-asunnot 100 % 
- Eteva, kuntayhtymä 0,3 % 
- Forssan Seudun hyvinvointikuntayhtymä 16,6 % 
- Hämeen maakuntaliitto, kuntayhtymä 3,2 % 
- Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 0,7 % 
- Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 8,8 % 
- Tammelan Aluelämpö Oy 50 % 
 
Tammelan konserniohjeet on hyväksytty valtuustossa 15.12.2008 56 §.   
Ohjeiden 8. kohdan mukaan tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytär-
yhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta, mikä käsittää kuntakonsernin 
tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen järjestämisen ja tytäryhteisöjen tilintar-
kastajan valinnan valmistelun kunnanhallitukselle.  
Tytäryhteisöjen yhdeksi tilintarkastajaksi valitaan aina kunnanvaltuuston valit-
seman tilintarkastusyhteisön palveluksessa oleva JHTT-tilintarkastaja.  
Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tietoja tytäryhteisön toiminnasta arvi-
oidakseen kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista.  
 
Konserniohjeiden säännöksiä ei ole kaikilta osin noudatettu mm. edunvalvon-
nan osalta. 
  
Kuntalain säännöksiä on uusittu 2015, joten konserniohje tulee tarkistaa kun-
talain säännösten mukaiseksi. 

 
5. TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET 

 
Kunnanhallitus päätti 7.5.2018 § 110 perustaa taloustoimikunnan. Kunnan 
strategian alaisessa poikkihallinnollisessa kehittämisohjelmassa Asiakas- ja 
tehtävälähtöiset palveluprosessit toimenpiteenä päätettiin taloustoimikunnan 
perustamisesta. Lisäksi vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 
valtuusto uudisti päätöksen taloustoimikunnan perustamisesta. Myös talouden 
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tasapainotusohjelman 2018-2020 käsittelyn eri vaiheissa nousi esiin talous toi-
mikunnan perustaminen kunnan talouden poliittisen valmistelun ja ohjauksen 
työskentely foorumiksi.  
 
Taloustoimikunnan tehtävänä on osallistua kunnanhallituksen antamien ohjei-
den ja reunaehtojen mukaisesti vuosien 2019 ja 2020 talousarvioiden valmis-
teluun. 

 
Ohjausryhmä on laatinut yksimielisen ehdotuksensa talouden tasapainotta-
miseksi perustuen Perlacon Oy:n pohjatyöhön. 
 
Kunnanvaltuusto on 23.4. tehnyt päätökset kunnan talouden tasapainottami-
sesta vuosille 2018-2020 liittyen mm. kunnan kouluverkkoon. 

 
 

6. SIDONNAISUUSILMOITUKSET  
 

Kuntalain 84 § mukaisesti laissa tarkoitettujen luottamushenkilöiden ja viranhal-
tijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoi-
mistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, mer-
kittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla mer-
kitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus teh-
dään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista 
ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuk-
sista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. 

 
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maan-
käyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimieli-
men jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, 
kunnan johtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. 

  
 Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 13.5.2019 esittänyt sidonnaisuusilmoi-

tukset kunnanvaltuustolle tiedoksi. 
 

7. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 

Tarkastuslautakunta odottaa kunnanhallitukselta selvitystä seuraavista ha-
vainnoinnista: 
 
1. Tammelan kunnan rakennusjärjestys tulee päivittää mahdollisimman asu-

kasmyönteiseksi lain sallimissa puitteissa. Rakentamista ei tule rajoittaa 
turhalla byrokratialla. 
 

2. Kuntalain säännöksiä on uusittu 2015, joten konserniohje tulee tarkistaa 
kuntalain säännösten mukaiseksi. 
 

3. Vuotovesien hallintaan tulee laatia toimenpideohjelma. 
 
4. Varhaiskasvatuksen organisaation uudistaminen aikatauluineen.  
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8.  TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KUNNANVALTUUSTOLLE 
 

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2018 kunnanval-
tuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa 
esitetyistä havainnoista kunnanhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan kä-
sitellä syys- tai lokakuussa pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa. 

 

Tammelassa 13.5.2019 
 
 
 
Antti Alasentie   Taito Syrjälä  
puheenjohtaja   varapuheenjohtaja  
 
 
Auli Rantanen   Keijo Virtanen 
jäsen    jäsen 
 
  
Jenni Rauhaniemi  
jäsen 


