Tavoite

Keinot/toimenpiteet miten
tavoitteeseen päästään

Mittarit

Toteutuma

Rakennuslupahakemusten
kohtuullinen käsittelyaika

Pyritään asiakkaita neuvomalla
saada hakemusasiakirjat
mahdollisimman täydellisinä
mahdollistaen näin
päätöksenteon tekemisen
välittömästi.

Rakennuslupahakemusten
käsittelyaika. Pyritään alle 10
viikon käsittelyaikoihin.

Toteutunut omakotitalojen
osalta, muiden hakemusten
osalta ei ole täysin toteutunut.

Lupavalvontamaksujen tulisi
lähestulkoon kattaa
toiminnasta aiheutuneet
kustannukset.

Taksojen korotukset, ei
lakisääteisten tehtävien
karsiminen.

Talouden toteutuma
(Kuntaliitton ohjeen mukaan
maksujen tulisi kattaa
lupakäsittelystä aiheutuvat
menot 100 %).

Lupamaksut kattoivat noin 40 %
kustannuksista

Riittävän tonttivarannon
ylläpito

Raakamaan hankinta, kaavoitus

Vapaana ja myytävänä olevien
tonttien lkm

-Tuomaanpalossa: 15 okt, 24
loma, 1 rivitalo

Asiakaspalautekäytäntöjen
käyttöönotto ja kehittäminen.

-Kirkonkylällä: 5, joista 1 rivitalo
Osoitejärjestelmän päivitys

Kunnan osoitejärjestelmän
läpikäynti, nimeämättömien
teiden nimeäminen ja
rakennusten osoitteistaminen.

Osoitejärjestelmä ajantasaisuus

Osoitejärjestelmä päivittämättä

RAHU-rekisterin täsmäytys

Kunnan, verottajan ja VTJ:n
eroavuuksien tarkastelu ja
vertailu todellisuuteen.

Virheellisten RAHU-tietojen
määrä.

Yksittäisiä tietoja korjattu.

Vanhojen rakennuslupien

Tehdään päätökset yli vuoden

Käsiteltyjen hakemusten

11 kpl

käsittely

vanhoista hakemuksista.

lukumäärä.

Rakennetun ympäristön
viihtyisyys paranee.

Aloitetaan kirkonkylän
maisemahakkuut ja raivaukset.

Hakkuiden ja raivausten aloitus.

Koko kunnan alueella toteutettu
maisemaraivauksia

Kaavateiden laadukas kesä- ja
talvikunnossapito

Ajallaan tehtävä riittävä
kunnossapito

Vahinkojen lukumäärä,
palautteen määrä ja laatu.

Tietoon ei ole tullut
kunnossapidon vuoksi
sattuneita vahinkoja. Palautteen
määrä normaalilla tasolla.

Huonokuntoisimpien
kaavateiden korjaus

Ojien perkaus, routavaurioiden
korjaus, kaltevuuksien korjaus,
sorastus

Korjatun tien määrä

Korjauksia jatkettu vuodesta
2016.

Kiinteistöstrategian luominen

Pitkän tähtäimen suunnitelman
laatiminen tärkeimpiin
kiinteistöihin.

PTS lkm / vuosi

Ei laadittu

Kiinteistöjen käyttökate riittää
ylläpitokustannusten lisäksi
investointeihin.

Vuokrien korotus

Kunnan vuokra-asuntojen
vuokrataso vähintään 7 €/m2.

Vuokria korotettu Nelkassa, ei
kuitenkaan 7€/m2 asti.

Toimittaa kuluttajille puhdasta
vettä, sekä puhdistaa heiltä
tulevat jätevedet määräysten
mukaisesti.

Ajantasaisten laitteistojen- ja
tekniikan hyvä ylläpito sekä
verkostojen peruskorjaukset

Asiakaskohtainen arvio

Ei olla tehty asiakaskyselyjä.

Verkostojen putkivuotojen
lukumäärä.

Putkivuotoja koko verkoston
alueella alle 10 kpl.

Puhdistamon toiminta
lupaehtojen mukaisesti

Vesilaitoksen henkilöstön
koulutus, puhdistamon laitteiston
ylläpito/parantaminen.

Edellisin vuoden lupaehtojen
täyttymisen tarkastelu tammihelmikuussa.

Puhdistamo toiminut
lupaehtojen mukaisesti.

Henkilöstön jaksaminen

Esimiesten, työntekijöiden ja
työterveyshuollon yhteistyö
kehittämistyössä

Sairaslomien määrä

Ei havaittu muutoksia edellisiin
vuosiin nähden.

