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Johdanto
Tarkastuslautakunta on arvioinut, ovatko kaupunginvaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet
toteutuneet Rovaniemen kaupungissa ja kaupunkikonsernissa. Lautakunta on kuntalain velvoittamana arvioinut myös toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Lautakunta on laatinut arviointikertomuksen, joka käsitellään kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Arvioinnin keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin
hallinnosta ja taloudenhoidosta. Arviointi kohdentuu kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön
piirissä tapahtuvaan toimintaan.
Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginhallitusta myös siksi, että yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa se
muodostaa konsernijohdon, jolle kuuluu vastuu omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä. Arvioinnin piirissä on tällöin se osa kaupungin toimintaa, joka toteutetaan kaupungin
omistamissa ja kaupungin määräysvallassa olevissa yhtiöissä ja muissa yhteisöissä.
Arvioinnin johtopäätökset ja kehittämisehdotukset tarkastuslautakunta esittää kootusti kertomuksen alussa
(luku 1). Arvioinnissa palataan ensin eräisiin aiempien vuosien havaintoihin (luku 2). Vuoden 2017 arviointi
alkaa tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnista (luku 3). Kaupunginvaltuuston asettamien
tavoitteiden toteutumista arvioidaan ensin taloudellisten tavoitteiden osalta (luku 4) ja sen jälkeen toiminnallisten tavoitteiden osalta (luku 5).
Kaupunginvaltuuston nimeämät tarkastuslautakunnan jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet 1.6.2017
alkaneella valtuuston toimikaudella olivat puheenjohtaja Jaakko Huttunen (Vesa Puuronen), varapuheenjohtaja Mari Jolanki (Marjatta Koivuranta), Sanna Luoma (Rosa Vetri), Petri Keihäskoski (Heikki Poranen),
Antti Liikkanen (Antti Väänänen), Matti Pöykkö (Antti Mäkelä) sekä Anna Suomalainen (Emma Kähkönen).
Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki. Lautakunnan valmistelijana ja kokousten sihteerinä toimi kaupunkitarkastaja Rauni Jokelainen. Kotimäen virkavapauden aikana 29.5.–
10.9.2017 ja 21.12.–31.12.2017 vs. tarkastuspäällikkönä toimi kaupunkitarkastaja. Vastaavasti lautakunnan
valmistelijana ja sihteerinä toimi tuolloin Anna-Maija Nikupaavo. Lautakunta kokoontui 13 kertaa vuoden
2017 aikana.
Tarkastuslautakunta on arviointitehtävän ohella vastannut sille kuntalaissa määrätyistä hallinnon ja talouden tarkastusta koskevista tehtävistä sekä 1.6.2017 lukien sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuteen
liittyvistä asioista. Rovaniemen kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta on vastannut KPMG
Julkishallinnon palvelut Oy. Vastuullisena tilintarkastajana jatkoi JHT, KHT Tapio Raappana. Tilintarkastaja
osallistui tarkastuslautakunnan kokouksiin tilintarkastussopimuksen mukaisesti.
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1. Arvioinnin johtopäätökset ja kehittämisehdotukset

1. Työllistämispalveluja edistettävä aktiivisemmin
Kaupunginhallitus vastaa työllisyyspolitiikan hoidosta. Kaupunginhallitus on määrännyt työllisyysasiat
1.6.2017 tehtävänsä aloittaneelle konsernijaostolle. Työllisyysohjelman laatiminen jäi toteutumatta. Työllisyyttä ja elinkeinoelämän edistämistä aiotaan tukea valmistelussa olevalla kasvupalveluohjelmalla. Ohjelma
ei saa merkitä vaikeasti työllistettävien henkilöiden jättämistä työllistämispalvelujen ja aktivointitoimien
ulkopuolelle.
 Työllisyysasioita on edistettävä aktiivisemmin ja uusia työllistämisen keinoja hyödyntäen.

2. Leasing ei tarkoita vain hankintaa, kyse on taloudellisesta sitoumuksesta
Leasing-sopimukset eivät ole kirjanpidollisesti velkaa, vaikka ne ovat kaupungin nimissä tehtyjä taloudellisia
pitkäaikaisia sitoumuksia. Leasingrahoituksella tehtyjä hankintoja on päätöksenteossa käsitelty tavanomaisena hankintana, jolloin rahoituksellinen, velanottoon rinnasteinen vaikutus on jäänyt vähälle huomiolle.
Leasingsopimuksista ja -vastuista ei ole mainintaa talousarviossa. Tilinpäätöksen liitetiedoissa informaatio
on suppea, eikä kerro tilikautta myöhemmin vuosittain erääntyvistä eristä tai jäännösarvolunastuksen määrästä. Konserniyhtiöiden leasingvastuiden määrä puuttuu konsernitilinpäätöksestä.
 Leasingsopimuksia koskeva ohjeistus on saatettava ajantasaiseksi.
 Leasingjärjestelyistä tulee talousarviossa ja tilinpäätöksessä antaa yksilöidymmät tiedot.

3. Omistajaohjaus ja konsernivalvonta varmistettava
Kaupunginhallitus vastaa valtuustolle omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan organisoinnista. Ohjaus on omistajavallan käyttämistä. Valvonta on konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnan ja tuloksellisuuden seurantaa, raportointia ja analysointia. Valvonnalla varmistetaan, että valtuuston hyväksymää
konserniohjetta noudatetaan konserniyhteisöissä ja että riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti.



Kaupunginhallituksen tulee varmentaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan riittävyys.
Omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan menettelyt tulee järjestää siten, että ne voidaan jälkikäteen todentaa silloinkin, kun itse ohjauksen ja valvonnan asiat ovat salassa pidettäviä.

4. Talousarviota ja konserniraportointia tulee kehittää
Valtuustolle ei esitetä konsernitason talousarviota. Kaupunginhallitus esittää konsernitavoitteet kohdentuen yksittäisiin tytäryhteisöihin tai kuvaten ne strategisina tavoitteina ilman selkeää sitovuutta. Osavuosikatsauksien yhteydessä ei ole vertailupohjaa konsernitason talousarvioon. Osavuosikatsauksien yhteydessä
annettavaa konserniraportointia on kehitetty. Raportointi ei kuitenkaan vielä riittävästi tue kunkin konserniin kuuluvan yhtiön talouden ja toiminnan analysointia.
 Kaupunkikonsernin talousarviota tulee kehittää ja laatia se konsernitason talousarviona.
 Raportointimenettelyä ja konserniraportoinnin analyysiä tulee kehittää.
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5. Viestintää kehitettävä konsernitoiminnaksi
Kaupungin viestinnässä on edistytty viestintäohjelman mukaisesti. Konsernitason viestintää on syytä kehittää, sillä viestinnän koordinaatio tukee toiminnan ja talouden tuloksellisuutta. Konserniohje (KV 16.5.2016)
määrää keskitetyistä konsernitoiminnoista hankinnoissa, henkilöstöpolitiikassa ja rahoituksessa.
 Viestintä voidaan konserniohjetta uudistaessa huomioida konsernitason keskitettynä toimintona.

6. Talous vahvempaan rooliin organisaatiossa ja päätöksenteossa
Konsernitalouden nykyinen organisointitapa on ns. hajautettu malli. Taloudesta vastaavalla kaupunginhallituksella on rajalliset keinot ohjata talouden toimintaa ja päätöksentekoa. Kaupunginhallitus ei riittävästi
hyödynnä talouden ja rahoituksen asiantuntijuutta päätöksenteossa.
 Kaupunginhallituksen on nostettava talous vahvempaan rooliin organisaatiossa.
 Talousvaikutukset on todettava esittelytekstissä, ellei painavia vastasyitä ole olemassa.
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2. Havaintoja aiemmista arviointikertomuksista




Työllisyyden hoito vahvemmin konsernijaoston toimenpiteiksi
Taloushallinnon roolin vahvistaminen välttämätöntä
Konsernijohdon toimet dokumentoitava

2.1.
- Työllisyyspalvelujen hoito vaatii konsernijaostolta vahvempaa otetta
Tarkastuslautakunta on antanut aiemmissa arviointikertomuksissa toimenpidesuosituksia työllisyyden hoidon järjestämiseksi. Vuoden 2016 arviointikertomuksessa lautakunta totesi kaupunginhallituksen tehneen
päätöksiä ja edistyneen työllisyyden hoidon asioissa. Kaupunginhallitus korosti strategista otetta ja vastuuta
työllisyysasioissa. Työllisyyden edistämistä aiottiin myös jatkossa toteuttaa kaupungin eri toimielimien ja
kaupunkikonsernin yhteisöjen toimin.
Tarkastuslautakunta kuitenkin peräänkuulutti edelleen aktiivisempaa otetta ja lisätoimia työllisyyden hoitoon. Lautakunta piti tärkeänä työllisyyden hoidon vahvempaa yhteyttä elinkeinojen edistämiseen. Työllisyystavoitteiden edistäminen ei noussut selkeästi esille vuoden 2016 kaupunginhallituksen elinkeinojaoston
päätöksissä eikä mitattavia työllisyystavoitteita esitetty tytäryhtiö Kehitys Oy:n palvelusopimuksessa.
Huoli työllisyyden hoidon resursseista oli edelleen 2017 aiheellinen. Vaikka kaupunginhallitus päätti vuonna
2016 erityissuunnittelijan toimen perustamisesta, rekrytointi lykkääntyi kevääseen 2017 saakka. Vuoden
2018 puolella resurssit ovat kuitenkin vahvistuneet. Työllisyyspalveluissa henkilöstöön kuuluvat kehittämispäällikkö, työnsuunnittelija, erityissuunnittelija, hanke-asiantuntija ja hankehenkilöstöä sekä työllisyysmäärärahoilla työllistettyjä henkilöitä.
Talousarviopäätöksessä 7.11.2016 valtuustolle luvattiin Rovaniemen kaupungin kasvuohjelman valmistuvan
kevään 2017 aikana. Ohjelma on tarkoitettu sisältämään samalla sekä työllisyyden että elinkeinojen kehittämisen toimenpiteet. Huhtikuussa 2018 ohjelman laatiminen oli yhä kesken. Valmistelun huomattava viivästyminen kaupunginhallituksessa ei voi olla vaikuttamatta suhtautumiseen työllisyysasioihin myös muissa
toimielimissä ja kaupunkikonsernin yhteisöissä.
Vuoden 2016 kaupunkistrategiassa tavoitteena oli korkeintaan 10 %:n nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentyminen. Vuodelle 2017 strategiassa ei asetettu määrällisiä ja mitattavia tavoitteita; tavoitetilaksi kirjattiin ”työelämäosallisuuden vahvistuminen”. Rakennetyöttömyys on vuosien 2011–2017 tarkastelussa kääntynyt vuosina 2015–2016 laskusuuntaan kaikissa ikäryhmissä, joten tältä osin strategian
tavoite on toteutunut.
Kaupunginhallitus 19.6.2017 § 320 siirsi työllisyyshankkeiden koordinoinnin alaiselleen konsernijaostolle. Yksinomaan jaoston päätösten perusteella
ei ratkaisulla näyttäisi tulleen lisävaikuttavuutta.
Jaoston vuonna 2017 käsittelemästä 40 asiakohdasta otsikkonsa nojalla yksi painottui nimenomaan työllisyysasioihin. Osaamista työvoimapoolista -hankkeessa pyritään vastaamaan matkailu-,
rakennus-, palvelu-, hoiva- ja tekniikanalan työvoiman kohtaanto-ongelmaan. Kaupunki sitoutui
89 159 euron omarahoitusosuuteen.
7

2.2 Talous vahvempaan rooliin organisaatiossa ja päätöksenteossa
Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2016 arviointikertomuksessa huolen hajautetun konsernitalouden järjestelyistä ja talouden puutteellisesta huomioimisesta kaupunginhallituksen päätöksenteossa. Lautakunta
korosti keskitetyn konsernitalouden etuja, jolloin talouden toimintaprosessit ovat vakioidut ja aikataulut
täsmälliset, päällekkäinen työ on minimoitu, rahoituksen näkökulma on mukana, riskejä on minimoitu jne.
Kuntalain 39§ nojalla kaupunginhallitus vastaa taloudenhoidosta. Taloudenhoito käsittää laskentatoimen,
rahaliikenteen ja muun kaupungin taloudenhoidon lainanottoa lukuun ottamatta.
Kaupunginhallituksen alainen talous- ja kehittämispalvelujen yksikkö vastaa konsernin taloushallinnosta.
Kaikki talouspäälliköt eivät hajautetussa mallissa kuulu suoraan yksikön johtamisesta vastaavan kaupunginkamreerin alaisuuteen. Tilaliikelaitoksella on oma taloushallinto. Kaupunginkamreeri on organisaatiossa
kaupungin kehittämisjohtajan alaisuudessa.
Hajautettu taloushallinto on tarkoittanut taloutta koskevien päätösten tekoa myös muualla kuin talous- ja
rahoituksen yksikössä. Taloushallinto ei ole välttämättä asiaan osallinen, kun kyse on merkittävistä rahoitukseen liittyvistä päätöksistä. Kuten vuoden 2016 arviointikertomuksessa todettiin, mm. saatavien perintätoimien keskeyttämisestä saatettiin päättää ilman konsernitaloudelta pyydettyä kannanottoa. Eri toimialoilla talouden toimintakulttuureissa ja kirjaustavoissa on todettu poikkeavuutta. Vuokrakustannusten
kohdentamisen tarkkuus ei ole tyydyttävällä tasolla.
Konsernitalouden asiantuntemuksen
riittämättömästä huomioimisesta kertoivat vuoden 2016 lukuisat kaupunginhallituksen päätökset, joissa valmistelutekstissä ei mainita rahoituksellista
vaikutusta. Aluevuokratason tai muutoinkaan vuokrasopimushinnoittelun
päätöksistä ei ilmennyt vaihtoehtolaskelmia. Konsernitalouden kannanotto
puuttui yli 30 kaupunginhallituksen
hyväksymästä maankäyttösopimuksesta. Näin siitä huolimatta, että kaavoituksen yhteydessä neuvoteltavassa
maankäyttösopimuksissa on mitä suurimmalta osin kyse tulorahoituksesta.
Taloushallinnon asiantuntijuuden riittämättömästä huomioimisesta on havaintoja edelleen. Maankäyttösopimuksen hinnoittelumenettely pysyi 2017 ennallaan. Uimahallihankkeen ohjausryhmään ei ole nimetty
konsernitalouden edustajaa, vaikka hanketta perusteltiin verorahoituksen lisätarpeen minimoinnilla (KH
9.10.2017 § 480). Hankkeelle ei perustettu taloustyöryhmää, joka koordinoi hankkeen kokonaiskustannuksia ja joka raamittaa ennalta käyttötalousvaikutukset.
Havainnot liittyvät myös perinnässä olevien saatavien poistoihin eli ns. alaskirjauksiin. Kaupunginhallitus
vastaa saatavien poistamisen menettelytavoista (HS § 24). KH 15.11.2016 määräsi luottotappiopäätösten
laadinnan eri toimialojen viranhaltijoille. Toimialajohtajat ovat voineet tehdä alaskirjauksia ilman konsernitalouden kannanottoa ja ilman euromääräisiä rajoitteita. Poistot vuonna 2017 olivat 583 000 euroa (vrt.
2016 yhteensä 522 000 euroa).
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Kaupunginhallitus perusti 1.11.2017 § 537 talous- ja kehittämispalvelujen yksikköön controllerin toimen.
Tehtäviksi määriteltiin johdon laskentatoimi ja ydinalueiksi mm. taloustiedon tuottaminen johdon päätöksenteon tueksi sekä selvitykset siitä, miten eri talouden ratkaisut vaikuttavat konsernitalouteen. On tärkeää, että kaupunginhallitus hyödyntää asiantuntijuutta ja edellyttää päätökseen liittyvien taloudellisten seikkojen kuvaamista päätösesittelyssä.

2.3 Omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan prosessit oltava selkeät
Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2016 kertomuksessa, että käytettävissä ei ole ulospäin todennettavaa
menettelyä varmistamassa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan toteutumista. Arviointia on jatkettu.
Nykyinen kuntamalli on dualistinen. Valtuuston valitsemat kunnanhallitus ja muut toimielimet toimivat
kuntalain ja hallintolain piirissä ja niitä ohjataan hallintosäännöllä. Päätöksistä ja varainkäytöstä kerrotaan
avoimesti mm. verkkosivuilla, ja päätöksiin voi hakea muutosta.
Toinen ja yhä merkittävämpi osa
kunnan toimintaa järjestetään
omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan varassa kuntakonserniin
kuuluvissa yhtiöissä ja muissa yhteisöissä. Valtuusto on yhtiöittämisen yhteydessä luopunut paitsi
suorasta ohjausvallasta myös oikeudesta yksityiskohtaiseen tietoon.
Rovaniemen kaupunkikonserniin
kuuluvat yhtiöt ja muut yhteisöt
esitetään kootusti vuoden 2017
tilinpäätöksessä (s. 8).
Kaupunginhallitus vastaa konsernijohdolle määrätystä omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan organisoinnista.
 Omistajaohjauksessa kyse on omistajavallan käyttämisestä. Ohjauksella varmistetaan, että yhtiöissä
toiminta järjestetään kunnan kokonaisetu huomioiden. Jos yhtiö ei nauti omistajan luottamusta,
sen johto voidaan viimekädessä vapauttaa kesken toimikauden.
 Konsernivalvonnassa kyse on konserniin kuuluvien yhtiöiden tuloksellisuuden seurannasta, raportoinnista ja omistajan vaatiman tiedon analysoinnista.
 Konsernivalvontaan kuuluu seurata valtuuston hyväksymän konserniohjeen noudattamista. Valvonnalla omistaja seuraa myös riskienhallintajärjestelyjen toimivuutta yhtiöissä.
Mitä enemmän kaupungin toimintaa järjestetään kaupungin yhtiöissä ja muissa yhteisöissä, sitä enemmän
se vaatii omistajaohjaukselta. Onko esimerkiksi konsernin taloushallinnon ohjelmistojen yhdenmukaisuus
riittävällä tasolla, miten on todennettu konserniohjeen noudattaminen, miten on varmistettu perintätoimien ohjaus kaupungin määräysvaltaan kuuluvissa yhtiöissä, miten on toteutettu omistajan kuuleminen
toimitusjohtajavalinnoissa ja miten riskienhallinnan järjestelyistä on raportoitu omistajalle.
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Kaupunginhallitus on nimennyt omistamiensa yhtiöiden yhtiökokousedustajat ja antanut toimiohjeet hallituksen jäsenten valintaan (esim. KH 12.6.2017 §:t 311–313). Yhtiöiden toimivaa johtoa on kuultu mm. talousarvio- ja tilinpäätösvaiheessa. Konserniyhtiöiden johtajien ja virkajohdon yhteiskokouksia pidetään
säännöllisesti. Kuva kattavasta, jatkuvasta ja koko konsernijohdon vastuuta korostavasta menettelystä jää
puutteelliseksi.
Kaupunginhallituksen tulisi ottaa käyttöön menettelyt, joilla se voi osoittaa toimivansa aktiivisesti omistajaohjauksessa ja konsernivalvonnassa. Vaikka ohjaukseen ja valvontaan liittyvät asiat ovat tavanomaisesti eijulkisia tai kuuluvat yhtiön toimivan johdon ratkaisuvaltaan, menettelyt, joilla konsernijohto vastaa velvoitteistaan, voivat olla avoimesti tiedettyjä ja myös kerrottuja kaupunginvaltuustolle.

2.4. Tilaliikelaitos ja toimitilahallinto edelleen keskustelussa
Tilintarkastaja teki Lappia-talon laajennusta ja peruskorjausta koskevat tarkastukset vuosina 2012 ja 2016.
Havainnot ovat liittyneet toimivalta-asioihin, päätösmenettelyyn, sopimusasioihin sekä julkisiin hankintoihin. Niiltä osin kuin tarkastuksessa on todettu epäkohtia, asiassa on ryhdytty korjaaviin toimiin.
Vuonna 2017 tarkastuslautakunta pyysi tilintarkastuksesta vastaavalta KMPG
Julkishallinnon palvelut Oy:ltä tietoa sisäisestä
laskentatoimesta sekä toimitilojen vuokrasopimuksista. Liikelaitoksen johtokunta sekä
kaupunginhallitus ovat antaneet selvityksen
tilintarkastajan raportista.
Tarkastuslautakunta on pitänyt tarkoituksenmukaisena taloushallinnon keskittämistä
kaupunginhallituksen esittelytekstin suuntaisesti. Lautakunta piti riskinä toimenpiteiden
lykkäämistä seuraavan valtuustokauden alkuun.
Toimitilahallintoa on syytä pohtia myös laajemmin ja koko kaupunkikonserni huomioiden. Toimitilaratkaisujen yhteensovittaminen
voi jäädä puutteelliseksi, jolloin syntyy taloudellisia menetyksiä. Nykyjärjestely ei näytä
selkeältä.
Kaupungin rakennetut kiinteistöt ja toimitilojen rakennuttaminen on määrätty liikelaitoksen johtokunnan
vastuulle (Hallintosääntö 33 §). Tilaliikelaitoksen yli 1 milj. euron investoinneista vastaa kaupunginhallitus
(Hallintosääntö 26 §). Kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy toteuttaa kaupungin päättämät toimitilainvestoinnit tytäryhtiönsä Kaupunkikiinteistöt Oy:n kautta.
Kaupunkikonsernin yhtiö Kiinteistö Oy Lappi Areena vie Uimahallihanketta kaupunginvaltuuston hyväksymän määrärahan turvin. Oma lukunsa on erilaiset vuokramalliin (elinkaariratkaisuihin) perustuvat investointihankkeet, joissa toteutusvastuu olisi kaupunkikonsernin ulkopuolisella taholla. Toimitilaratkaisut uusinvestointina ja ylläpitokorjauksina ovat monen tahon vastuulla ja toteutuksessa. On tärkeää, että kaupunginhallitus huolehtii toimitilahallinnon koordinoinnista, jotta voimavarojen käyttö on tuloksellista.
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3. Tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi



Viestinnän roolia koko konsernissa syytä vahvistaa
Liikennepalvelujen kokoaminen yhdelle toimielimelle selvitettävä

Tarkastuslautakunta arvioi toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Lautakunta hankkii tietoa
mm. seuraamalla päätöksentekoa sekä kuulemalla viranhaltijoita ja konserniyhteisöjen johtoa.
Tuloksellisuus määritellään asiakkaiden tarpeisiin vastaamisella laadukkaasti, vaikuttavasti ja taloudellisesti.
Kuntakonsernin näkökulmasta tuloksellisuutta ohjaavat päätöksenteon tietoperusta, vahva strateginen
ohjaus, resurssien oikea kohdentaminen ja kunnan toimiva organisaatio. Kun toimitaan laadukkaasti, sen
vaikutus ulottuu asiakkaan kokemaan palvelun lisäksi myös itse palvelun tuottajaan eli kunnan ja kuntakonsernin työtekijöiden työhyvinvointiin ja työmotivaatioon. Tuloksellisuus ja tuottavuus ovat siten rinnakkain
ja tiiviissä yhteydessä toisiinsa. (Lähde: Valtionvarainministeriö).
Tarkoituksenmukaisuutta ei kuntalaissa eikä lainvalmisteluaineistossa tarkoin määritellä. Tarkoituksenmukaisuus liittyy esimerkiksi siihen, että palvelu tuotetaan asianmukaisesti ja sopivaan aikaan, ja että
toiminnan kustannukset ovat tarkoituksenmukaisella tasolla suhteessa saavutettuun tavoitteeseen. Yhä
tärkeämmäksi nousevat riskienhallinnan järjestämiseen liittyvät toimet koko konsernissa.

3.1 Valtuustosopimuksen ja kaupunkistrategian samansuuntaisuus varmistettava
Uuden kuntalain kuntastrategiaa koskeva säännös (§ 37) virallistaa käytännön, jolla kunnat ovat laatineet
ohjelmajulistuksia, valtuustosopimuksia ja muita päättäjien tahtotilasta kertovia kannanottoja. Kuntastrategia on poliittinen asiakirja. Sillä ei ole suoraa oikeudellista velvoittavuutta. Kuntalakiin otettu määräys
kuitenkin varmentaa, että sen käsittely tapahtuu hallinnossa vaaditulla tavoin. Huolimatta poliittisesta
painotuksesta saadaan strategia sisältönsä osalta sidottua virkavastuiseen valmisteluun.
Rovaniemen kaupunginvaltuusto 11.12.2017 § 159
päätti kuntastrategiasta nimeltään Rovaniemen kaupunkistrategia 2025. Kuntastrategia pyrittiin mahdollisuuksien mukaan huomioimaan päätettäessä vuoden
2018 talousarviosta.
Kuntastrategiaa koskevan säännöksen voimaan tultua
1.6.2017 on valtuustosopimusten merkitys muuttunut. Sopimus voi olla yhä tarkoituksenmukainen yhteisen tahtotilan julistuksena, valtuustokeskustelujen
huoneentauluna tai muuna politiikan pelisääntösopimuksena.
Välttämätöntä on valtuustosopimuksen kytkentä valtuuston itsensä hyväksymään toiseen poliittisluontoi11

seen asiakirjaan eli kuntastrategiaan. Kuten kuntaliiton ohjauksessa todetaan, valtuustosopimus voi olla
kuntastrategiaa linjaava, kuntastrategiaa toteuttava tai sitä tarkentava sopimus
(https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/valtuustosopimus). Sopimus ja strategia eivät voi vetää eri
suuntiin.
Rovaniemen kaupunginvaltuustossa edustetut poliittiset ryhmät allekirjoittivat valtuustosopimuksen
10.11.2017. Sopimuksen käsittelystä ei kaupungin päätösasiakirjoissa ole mainintaa. Siitä miten valtuustoryhmien hyväksymä valtuustosopimus on sovitettu valtuuston itsensä hyväksymään kuntastrategiaan, ei ole
mainintoja.
Vaikka sopimusta ei ole hallinnossa hyväksytty tai muutoin käsitelty, on se huomioitu viranhaltijavalmistelussa. Myös toimielinpäätöksissä viitataan valtuustosopimukseen (esim. liikelaitoksen johtokunta
22.11.2017, kaupunginhallitus 4.12.2017, kaupungin johtoryhmä 9.1.2018). Investointihankkeista lausuessaan sopimus kytkeytyy vahvasti rahoitukseen ja kaupunkikonsernin taloudelliseen asemaan.
Valtuustosopimuksella voi olla yhä tarkoituksensa, mutta sen merkitys on kuntastrategiaa koskevan säännöksen myötä muuttunut. Mikäli asiakirjaa aiotaan pitää hallinnossa dokumenttina ja päätöksenteon ohjausvälineenä, on tärkeää, että kaupunginhallitus toimielimenä käsittelee sopimuksen ja saattaa se edelleen
kaupunginvaltuustolle.

3.2 Viestintä on koko kaupunkikonsernin kattavaa toimintaa
Vuoden 2015 kuntalakiuudistus korostaa viestinnän merkitystä. Viestinnän kautta turvataan kuntalaisten
tiedonsaantioikeus. Kunnan asukkaiden ohella viestinnässä tulee huomioida myös palvelujen käyttäjät,
järjestöt ja muut yhteisöt (Kuntalaki 29 §).
Kaupunginhallitus vastaa viestinnästä (HS 7 §). Se johtaa viestintää ja tiedottamista kaikesta sen toiminnasta. Myös toiminnasta, jonka kaupunki järjestää konserniyhteisöjensä kautta tai jossa kaupunki on mukana
vain rahoittajana (vrt. Kuntalaki 6,2 §, jossa määritellään kunnan toiminta). Viestinnän ulottaminen hallinnollista kaupunkia ulommaksi on ymmärrettävää. Kiinnostus puhtaaseen veteen, jätehuoltomaksuihin tai
katuvaloihin ei lakkaa, kun toiminta siirretään yhtiöön.
Kaupunginhallitus päätti viestintäohjelmasta
28.11.2016. Kaupungin viestinnästä vastaavat kaupunginjohtaja ja viestintäpäällikkö.
Viestintäyksikön tulee kehittää ja koordinoida konsernin viestintää viestintäpäällikön
johdolla. Viestintäohjelma edellyttää tiedon
kulkua molempiin suuntiin; konserniyhtiöiden on pidettävä viestintäyksikkö ajan tasalla ja tietoisena merkittävistä viestintä- ja
markkinointitoimista.
Talousarviokirjauksen mukaisesti viestinnällä halutaan tukea kaupunkistrategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Viestinnällä halutaan vahvistaa kuvaa Rovaniemestä kehityshakuisena kaupunkina ja
hyvänä asuinympäristönä. Keskeiset suunni12

tellut toimenpiteet vuodelle 2017 liittyivät viestinnän linjausten jalkauttamiseen, kansalliseen palveluarkkitehtuurihankkeeseen, konsernitasoiseen kaupunkimarkkinointiin sekä muutosviestintään mm. sotemaakuntauudistukseen valmistautumiseksi.
Pääosin tavoitteet saavutettiin ja viestinnän toimenpiteissä saattoi todeta edistymistä. Toimenpiteitä on
ollut runsaasti. Viestintä on tukenut päätöksentekoa nostaen valmistelussa olevia asioita sekä päätöksiä
lyhennettyinä referaatteina kuntalaiskeskusteluun, mutta myös henkilökunnan tietoisuuteen. Sosiaalisen
median merkitys viestinnässä on kasvanut tuoden tiedottamisen reaaliaikaiseksi ja saavuttanut perinteisiin
viestintävälineisiin verrattuna erilaiset vastaanottajat. Kaupungin viestintäyksikkö on seurannut kaupungin
tiedotteiden, nettijuttujen ja lukijoiden määrää. Se, onko lukija ymmärtänyt viestin, ei kuitenkaan ole mitattavissa.
Viestinnän koordinaation edistämisessä on syytä edetä viestintäohjelman mukaisesti. Rovaniemen kannalta
merkittävät kansainvälisyyttä ja arktisuutta korostavat lukuisat logot ja tunnukset on hyvä käydä läpi ja
tarkentaa yhtenäisen viestintäkuvan aikaansaamiseksi sekä kaupunkiviestinnän tuloksellisuuden turvaamiseksi.
Konserniviestintä näyttää jäävän edelleen tarkentavia toimia edellyttäväksi. Ei riitä että kaupunginhallitus,
lautakunnat ja johtokunta toimivat ”yksiäänisesti” kaupungin viestintälinjausten mukaisesti. Myös konserniyhtiöiden ja muiden konserniin kuuluvien yhteisöjen tulee viestinnässä välittää yhteisiä tavoitteita ja yhtenäistä toimintapolitiikkaa.
Kaupunginvaltuusto on 16.5.2016 hyväksynyt konserniohjeen noudatettavaksi omistamissaan yhtiöissä ja
määräysvallassa olevissa yhteisöissään. Konserniohje määrää keskitetyistä konsernitoiminnoista hankinnoissa, henkilöstöpolitiikassa ja rahoituksessa. Viestintää ei vielä huomioida konsernitasoisena keskittämistä edellyttävänä toimintona. Viestinnän merkitystä on syytä vahvistaa kun konserniohjetta päivitetään.

3.3 Kaupungin järjestämät liikennepalvelut yksiin käsiin
Uusi liikennepalvelulaki sovittaa yhteen joukkoliikennettä,
taksiliikennettä ja tavarakuljetuksia. Julkisin varoin ei jatkossa voi tukea markkinaehtoista joukkoliikennettä, mutta
kunnat voivat yhä järjestää julkisesti tuettuja henkilökuljetuksia. Rovaniemen kaupunki on päättänyt ottaa vastuulleen busseilla ajettavan seutu- ja taajamaliikenteen järjestämisen kesäkuusta 2018 lukien.
Rovaniemen kaupungin liikennepalvelujen järjestäminen
on hajautettua ja monen toimielimen vastuulla. Tekninen
lautakunta vastaa luvanvaraisen henkilöliikenteen piiriin
kuuluvista asioista. Perusturvalautakunta vastaa sosiaalihuolto-, kehitysvamma- ja vammaispalvelulakiin perustuvista kuljetuspalveluista. Koulutuslautakunta vastaa perusopetuslain edellyttämistä koulumatkoista. Kaupungin nettokustannukset liikennepalveluihin ovat noin 5,5 milj. euroa/vuosi (ei sis. matkapalvelukeskuksen henkilöstön kustannuksia).
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Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asiakirjan Rovaniemen liikennejärjestelmä 2030. Asia on talousarviossa
tiedostettu erityisesti ympäristövaikutusten perusteella. Tilinpäätöksessä tarkastelu on laajempaa, onhan
liikennepalvelu esim. oman auton puuttumisen, syrjässä asumisen tai liikuntarajoitteisuuden vuoksi lähes
rinnasteinen peruspalveluille.
Tekninen lautakunta järjesti 2017 suunnitelman mukaisesti harkinnanvaraista seutu- ja paikallisliikennettä
sekä työmatkaliikennettä. Reitistö oli ennalta ilmoitettua ja palvelut olivat kaikkien saatavilla. Lippumaksut
eivät kattaneet kustannuksia, vaan kyse oli edelleen suurimmalta osin kaupungin kustantamasta palvelusta.
Tekninen lautakunta käytti vuonna 2017 joukkoliikennepalveluihin 1 195 366 euroa (budj. 1 397 000 euroa
netto). Luvut sisältävät vain kuljetuspalvelujen oston. Infran ylläpitoon, aikataulujen painatus- ja julkaisukuluihin käytettiin 29 143 euroa. Valtionapu teknisen lautakunnan järjestämiin liikennepalveluihin oli 289 821
euroa.

Perusturvalautakunta vastasi 2017 lakiin perustuvista liikennepalveluista toimialallaan. Matkapalvelukeskuksesta saattoi tilata sosiaalihuolto-, kehitysvamma- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, jotka
toteutettiin kilpailutettuja takseja ja palvelulinjoja hyödyntäen. Palvelulinjat olivat käytettävissä myös muille asiakkaille esimerkiksi asiointia varten. Matkapalvelukeskuksesta ei ollut mainintaa talousarviossa eikä
tilinpäätöksessä.
Perusturvalautakunta käytti 2017 lakisääteisiin kuljetuspalveluihin 1 188 794 euroa (budj. 1 141 364 euroa
netto). Muihin kuljetuspalveluihin (asiointi- ja palvelulinjat ja vanhusten päiväpalvelukuljetukset) käytettiin yhteensä 544 260 euroa (budj. 324 000 euroa). Perusturvalautakunnan liikennepalvelujen valtionapu oli
40 555 euroa.
Koulutuslautakunta vastasi koulukuljetuksista. Myös esiopetuksen piirissä olevat lapset kuuluvat kuljetuksen piiriin. Osa koulutuslautakunnan järjestämästä liikenteestä oli kaikille avointa esim. työmatkaliikenteeseen, oppilaitoksiin kulkemiseen tai asiointiin. Tekninen lautakunta maksoi tältä osin kustannukset koulutuslautakunnalle. Tekninen lautakunta vastasi niin ikään koulukuljetusreittien kustannuksista koulujen vapaapäivinä tai lomien aikana. Koulutuslautakunnan lakisääteisiin kuljetuksiin vuonna 2017 käytettiin
2 477 666 euroa eli 150 000 budjetoitua vähemmän.
Liikennepalvelujen nykyinen järjestely kaupunkiorganisaatiossa, lainsäädäntömuutokset ja mahdollinen
valtion tuen väheneminen palveluihin pakottavat arvioimaan keinoja, joilla palvelut voidaan järjestää aiempaa tuloksellisemmin. Voiko esimerkiksi liikennepalvelujen kriteeristön laatimisella varmistaa palvelujen
kattavuus ja tasapuolisuus? Miten kunnan on syytä varautua sote-uudistukseen ja sen tuomiin vaikutuksiin kuljetuspalveluissa? Mitä uusi liikennepalvelulaki ja taksi-alan muutokset tulevat merkitsemään kuntalaisille?

3.4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat kaupunginhallituksen vastuulla
Kaupunginhallituksen tulee huolehtia sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnan järjestämisestä. Järjestelyjen asianmukaisuuden
tarkastaminen kuuluu tilintarkastajan tehtäviin. Käsityksensä
tilintarkastaja esittää antamassaan tilintarkastuskertomuksessa.
Tarkastuslautakunnalle kuuluu tarkastuksen yhteensovittamisesta huolehtiminen. Arviointinsa tueksi lautakunta on kuullut kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivia sisäistä tarkastajaa ja
turvallisuuspäällikköä.
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4. Kaupunginvaltuuston asettamien taloudellisten tavoitteiden toteutuminen





Myyntituotoilla ja maksutuotoilla turvataan palvelut kuntalaisille
Asiantuntijapalvelujen käytön seurantaan huomiota
Leasingrahoituksessa ei kyse pelkästään hankinnasta vaan velkasitoumuksesta

Kunnan kirjanpitoon sovelletaan kuntalain säännösten ohella kirjanpitolakia. Kuntia velvoittaa mm. vaatimus hyvästä kirjanpitotavasta (KPL 1:3§). Tärkeitä kirjanpidon periaatteita ovat mm. vertailukelpoisuuden
ja menettelytapojen jatkuvuuden periaate. Eri tilikausien tilinpäätöslaskelmien täytyy olla vertailtavissa.
Kirjauskäytäntöjä ei voi vaihdella vuosittain. Eliminointivaatimukset on huomioitava, kun eri yksikköjen
kesken tapahtuu palvelujen ostoja ja myyntiä.
Kunnan tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä liitetiedot. Myös toteutumisvertailu talousarvioon ja toimintakertomus ovat pakollinen osa kunnan tilinpäätöstä. Konsernitilinpäätös
tulee sisällyttää kunnan tilinpäätökseen.

4.1 Kaupungin taloudellisia tavoitteita arvioidaan tuloslaskelman lukujen perusteella
Tilinpäätöksessä koko kaupungin tuloslaskelmalla tarkoitetaan
peruskaupungin ja tilaliikelaitoksen muodostamaa tulosta.
Tavoitteiden saavuttamista on arvioitu tuloslaskelmaa analysoiden ja verraten sitä kaupunginvaltuuston hyväksymään
talousarvioon.
Vertailu aiempien vuosien toteutumaan on osoittautunut vaativaksi, sillä talousarvion tuloslaskelma (TA 2017, s. 87) ei ole
täysin vertailukelpoinen tilinpäätöksen vastaavan laskelman
kanssa (TP 2017, s 102). Osasta kuluja ei ole eliminoitu ns.
sisäisiä eriä. Taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vertailu
on kuitenkin mahdollista toimielintasolla.
Kokonaiskuvan ja vertailtavuuden kannalta olisi eduksi, että
samalla aukeamalla tilinpäätöstietojen kanssa esitettäisiin
myös talousarviotiedot (ks. kuva 10).
Tuloslaskelma osoittaa, että vuosikate oli 16,7 milj. euroa.
Talousarvio ylittyi 7,5 milj. euroa. Poistoihin ja korvausinvestointeihin jäi edellisvuoteen nähden 2,5 milj. euroa vähemmän. Kaupunki onnistui arvopapereiden myynnissä ja sijoitustoiminnassa. Korkotuotoissa oli kasvua 1,5 milj. euroa ja rahoitustuotoissa 3,3 milj. euroa.
Tilikauden tuloksen jälkeen tehdyllä 600 000 euron poistoeron
vähennyksellä on ollut positiivinen vaikutus tulokseen. Tulosta
parantanut erä on kuitenkin kirjanpidollinen erä ilman rahoituksellista vaikutusta.
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4.1.1 Myyntituotoilla ja maksutuotoilla turvataan kuntalaisten palveluja
Kuntalaki edellyttää talousarvion laadintaa tasapainoiseksi tai ylijäämäiseksi. Veroista kunnan on päätettävä
viimeistään talousarvion yhteydessä. Taloussäännöksissä ei kuitenkaan mainita verojen ohella muita tulolähteitä. Siksi myyntituottojen ja maksutuottojen huomioiminen tulolähteenä voi jäädä riittämättömäksi.
Myyntituottoihin kirjataan tulot tavaroiden ja palvelujen myynnistä. Myös liiketoiminnan suoritteista perityt
korvaukset merkitään myyntituottoihin. Toteutuneet myyntituotot vuonna 2017 olivat 11,3 milj. euroa.
Myyntituotot koostuivat valtaosaltaan ateriapalveluiden myyntituloista, mutta sisälsivät myös mm. esi- ja
perusopetukseen liittyviä kotikuntakorvauksia.
Tilinpäätöksessä myyntituottoja verrataan edellisen vuoden toteumiin. Tuloksellisuuden arviointi on vaikeaa, sillä talousarviossa ei asetettu 2017 myyntituottotavoitetta.
Maksutuottojen toteutuma vuonna 2017 oli 17,0
milj. euroa. Tuotot kertyivät pääosin sosiaalitoimen maksuista, hoitopäivämaksuista ja perusterveydenhuollon laitosmaksuista. Hinnoittelun
liikkumavara on vähäinen, sillä useimmiten hinta
on laissa määritelty ja edellyttää asiakkaan maksukyvyn huomioimista.
Kaupunki saa maksutuottoja myös tasevarallisuutta eli maa-alueitaan myymällä tai vuokraamalla. Tuottohakuinen hinnoittelu ei välttämättä
horjuta asukkaiden arjen ja toimeentulon mahdollisuuksia. Hinnan voi asettaa optimaaliseksi
kun vuokrattava maa-alue tulee häiritsevään
käyttöön tai ilman selvää työllistävää vaikutusta.
Monikansallisten teleoperaattoreiden mastojen
300–400 m² vuokra-alueista kaupunki perii
enimmillään 600 euron vuosivuokraa.
Kaupunki voi myös lisätä maankäyttösopimusten tuloa. Kaupunginvaltuusto päättää kaavoista ja kaavoihin
liittyvistä maankäyttösopimuksista päättää kaupunginhallitus. Maankäyttösopimuksissa kyse on tulorahoituksesta. Kaupunginhallitus ei ole vaatinut talous- ja kehittämispalvelut -yksikön näkemystä sopimuksista
päättäessään. Tarkastuslautakunnan havainto liittyy myös maankäyttösopimusten maksutulojen seurantaan; seuranta on ulkoistettu Taitoa Oy:lle, eli se ei ole omissa käsissä.
Myynti- ja vuokratulojen sekä maankäyttösopimusten tuotto vuonna 2017 oli 7,6 milj. euroa. Se vastaa noin
0,7 % tuloverovaikutusta. Valtuuston hyväksymät omistajapoliittiset linjaukset mahdollistavat tuoton noston ilman, että se näkyy asukkaiden arjessa. Lisätuotolla kyetään hillitsemään veronkorotuspaineita.

4.1.2 Asiantuntijapalvelujen käytön seurantaa parannettava
Rovaniemen kaupungin toimielimet hankkivat vuonna 2017 palveluja 191 milj. eurolla. Palvelujen ostoista
merkittävin erä koostui ostoista kuntayhtymiltä (94 milj. euroa). Ostot muilta olivat noin 37 milj. euroa.
Asiantuntijapalvelujen hankinnat luetaan palvelujen ostoihin. Näitä ovat mm. erilaiset konsulttipalvelut,
käännös- ja tulkkipalvelut ja lakiasiainpalvelut.
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Asiantuntijapalvelu hankinnat 2017 olivat 3,8
milj. euroa. Lähes puolet hankinnoista tekee
kaupunginhallitus, myös sivistyspalvelujen ja
perusturvan asiantuntijahankinnat olivat huomattavan suuria (kuva 12).
Asiantuntijapalvelujen luonnetta kuvaa hankinnan kertaluontoisuus ja se, että asiantuntijuutta hankitaan organisaation ulkopuolelta.
Vaikka kaupungin palveluksessa (ilman konserniyhteisöjen henkilöstöä) on 3 099 henkilöä,
palvelua hankittiin, koska kaikissa tilanteissa
omaa henkilöstöä ei ollut riittävästi tai ei ollut
tarvittavaa osaamista.
Kaupunginhallitus on selvittänyt asiantuntija- ja
konsulttipalvelujen hankintaa vuonna 2011.
Selvitys edellytti laskukohtaista perehtymistä, sillä kirjanpidosta ei saatu kohdennettua tietoa. Vuoden 2017
arvioinnissa lautakunta oletti, että seurantajärjestelmät ovat nyttemmin kehittyneet ja asiantuntijapalveluista voidaan esittää näkemyksiä mm. hankintamenettelyä tukemaan.
Tarkastuslautakunta on arvioinut asiantuntijapalvelujen hankintaa. Arviointi jäi puutteelliseksi mm. seuraavin perustein:


Asiantuntijapalveluiksi on kirjattu konsernin sisäisiä jatkuvan kaltaisia vuosisopimuksia.



Asiantuntijatilin kirjauskäytäntö ei ole johdonmukaista ja vakiintunutta. Palveluihin on kirjattu sinne
kuulumattomia menoja (esim. kunnan jäsenmaksu, ulosoton käsittelymaksuja). On mahdollista että
vastaavasti todellisia asiantuntijapalveluja on kirjattu niille kuulumattomille menokohdille.



Vuosikohtaiset talousluvut eivät anna riittävää varmuutta palveluhankintojen vertailua varten.



Sekä ulkoisia että sisäisiä hankintoja kirjataan asiantuntijapalveluihin. Samalla menotilillä on palveluhankintoja konsernin yhteisöiltä ja hankintoja, jotka kilpailutuksen jälkeen on tehty ulkopuolisilta
yrittäjiltä. Järjestelyssä korostuu eliminoinnin huomioiminen oikean tuloksen saamiseksi. Sisäiset
hankinnat ovat noin 55 % toteutuneista asiantuntijapalvelujen kustannuksista.

Asiantuntijapalveluista saatava talouden informaatio ei tue riittävästi tuloksellisuuden arviointia, eikä anna
ohjausta resurssien suuntaamiseen ja johtamiseen.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kirjausmenettelyjä jäntevöitetään. On tärkeää, että kustannukset
kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Sopimuksiin perustuvat palvelut ja asiantuntijapalvelut on
syytä eriyttää tilinpidossa (esim. yl-koodin käyttö).
Asiantuntijapalvelujen hankintaa tulee seurata aktiivisesti ja peilata kustannuksia kaupungin oman henkilöstön määrään ja osaamistarpeisiin.

4.1.3 Leasingrahoitus tarkoittaa velkasitoumuksen kaltaista tilannetta
Kunnissa on haluttu 2000-luvulla hillitä velkaantumista. Kunnat ovat myyneet omaisuutta yhtiölleen ja kirjanneet tilinpäätökseen mittavia myyntituloja. Kunnat ovat toteuttaneet investointeja yhtiöidensä kautta;
uudet tilat kuntalaisille ja velat hankkeen toteuttaneen yhtiön harteille. Kunnan rooli yhtiönsä lainojen takaajana ajateltiin vain muodolliseksi.
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Kuntalain uudet taloussäännökset toivat yhtiöjärjestelyt julkiseen keskusteluun. Myös kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden velat luetaan nyt mukaan kriisikuntakriteereihin.
Uusinta ilmiötä kuntavelkaantumisen häivyttämisessä edustaa sitoutuminen erilaisiin rahoitusjärjestelyihin,
kuten leasingrahoitukseen, elinkaarimallin ja sale and lease back -malliin. Vuosien tai jopa vuosikymmenten
ajaksi ulottuva taloudellinen sitoumus tai velvoite edessä olevasta jäännösarvolunastuksesta ei näy taseessa velkana. Tiedot löytyvät ainoastaan tilinpäätöksen liitetiedoissa ja sielläkin niukalla informaatiolla. Osassa kuntia, kuten Rovaniemen kaupungissa, konserniyhtiön leasingvastuita ei tilinpäätöksen liitteissä mainita
lainkaan.
Leasingrahoituksen etuna pidetään hankinnan näennäistä helppoutta. Hankinta ei sido päätöshetkellä rahoitusta. Sopimukseen kuuluvat maksuerät kirjataan vuokrakuluiksi, jolloin ne liudentuvat muiden käyttötalousmenojen sisään. Taloudellinen taakka jakaantuu koko käyttöajalle tai jäännösarvolunastuksissa painottuu sopimuksen loppuun kenties vasta seuraavan sukupolven maksettavaksi.
Leasingrahoituksessa kyse ei ole kahden
osapuolen sopimuksesta. Ostajan ja myyjän lisäksi mukana on kolmas taho rahoittajana. Kunta tekee valinnan hankittavasta kohteesta tai tuotteesta. Sen jälkeen
rahoittaja hankkii myyjältä kunnan tarvitseman kohteen ja vuokraa sen kunnalle.
Kunnan nimissä tehdystä sopimuksesta
irtisanoutuminen ei ole mahdollista sopimusaikana.
Hallintosäännön nojalla kaupunginhallitus on antanut hankintaohjeet ja määritellyt toimivallan. Leasingsitoumuksella
tehtävästä hankinnasta ei ole ohjeistusta.
Hankinta on mielletty hankinnaksi ilman,
että tarvitsee huomioida siihen liittyvää
kaupungin nimissä tehtyä talouden sitoumusta.
Kaupunginvaltuusto päättää kunnan velanotosta. Koska leasingrahoitus ei ole kirjanpidollisesti velkaa, voi
kaupunginvaltuusto jäädä vaille tietoa esimerkiksi uusinvestointiin olennaisesti liittyvästä leasingjärjestelystä.
Kaupunginhallitus antoi aikanaan (24.4.2014) valtuustolle selvityksen Ounasrinteen 15,9 milj. euroa maksavasta monitoimitalosta. Talo otettiin käyttöön 2017. Koska investointiin liittyvä kalustaminen (1,5 milj. euroa) toteutettiin leasingjärjestelyillä, asiaa ei käsitelty valtuustossa tai edes kaupunginhallituksessa.
Vuoden 2017 talousarviossa ei mainittu leasingrahoitusta eikä suunniteltujen rahoitussitoumusten euromäärää. Tilinpäätöksessä leasingvastuut 4 milj. euroa esitetään kirjanpitolain vaatimalla tavoin ainoastaan
liitetiedoissa niukasti informoiden. Tiedoista ei ilmene käyttökohteita, vuosikohtaista erääntymistä tai jäännösarvolunastusten määrää. On epäkohta, että kaupungin oman seurannan puuttuessa leasingvastuita
koskevat tilinpäätöstiedot perustuvat rahoittajan antamaan tietoon. Konserniyhteisöjen leasingvastuista ei
ole tilinpäätöksessä lainkaan mainintoja.
Kaupunginhallituksen tulisi selkeyttää leasingsopimuksien ohjeistuksia ja tarkentaa toimivaltuuksia. Talousarviossa sekä tilinpäätöksessä tiedot leasingrahoituksesta tulisi esittää selkeästi ja koko kaupunkikonserni
huomioiden.
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4.2 Kaupunkikonsernin arviointi rahoituslaskelman ja raportointitietojen perusteella



Palvelusopimusten hallintaa ja sisältövaatimuksia tulee kehittää
Raportointimenettelyjä kehitettävä, raportointi vietävä tarkemmalle tasolle

Tilinpäätökseen sisältyvä kaupunkikonsernin tuloslaskelma kertoo kirjapidollisen tasapainon toteutumisesta. Vuosikate on pysynyt positiivisena. Hyvä vuosikate on merkinnyt, että tuloja on kirjanpidon mukaan
kertynyt enemmän kuin menoja. Vuosikate ei kuitenkaan ole riittänyt toimintakuluihin ja investointien kattamiseen. Konsernin lainamäärä on kasvanut vuodesta 2014 lähtien. Velkaantuneisuuden kasvun osoittaa
myös konsernin omavaraisuusasteen pieneneminen 50,6 % (50,7 % v. 2016 ja 51,3 % v. 2015).
Tilinpäätökseen (s. 109) sisältyy myös konsernitason rahoituslaskelma. Laskelma kertoo rahan käytön ryhmiteltynä liiketoimintaan, investointeihin ja rahoitukseen. Rahoituslaskelma kertoo reaalisen näkemyksen
siitä, mihin saakka tulot riittävät.

4.2.1 Rahoituslaskelma kertoo rahoituksen todellisuudesta
Kaupunkikonsernin rahoituslaskelma osoittaa 2017 toiminnan rahavirraksi 50,3 milj. euroa. Samaan aikaan
investointimenot ovat olleet 74,9 milj. euroa. Rahavirtalaskelman mukaan lainakannan nettomuutos on
ollut + 4,8 milj. euroa. Merkittävä muutos edelliseen vuoteen on pysyvien vastaavien luovutustulojen väheneminen. Ryhmä sisältää mm. rakennukset, koneet ja laitteet, osakkeiden ja osuuksien rahavirrat.
Rahoituslaskelma kertoo hyvästä 46 päiväksi lasketusta kassan riittävyydestä. Laskelma pohjautuu 31.12
2017 tilanteeseen. Koska vuoden viimeiselle päivälle kirjautuu mm. verotuloja, sen nojalla ei voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Investointien rahavirtaan ja rahoitusosuuksien kasvuun heijastuvat
Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n 2,2
milj. euron investoinnit kaukolämpöverkkoon sekä yhtiöön kuuluvan
Napapiirin Vesi Oy:n 6,6 milj. euron
investoinnit uusiin jätevesiverkostoihin ja saneerauksiin. Rovaniemen markkinakiinteistö Oy aloitti
Ounasjoen (Sinettä) ja Meltauksen
monitoimikoulujen rakentamisen
vuoden aikana. Yhtiö nosti 4,5 milj.
euroa uutta lainaa vuoden 2017
aikana.
Yhtiökohtaisia rahavirtalaskelmia ei
voi esittää, sillä tilinpäätökseen
sisältyvät tiedot ovat täältä osin puutteellisia.
Kaupunki on linjannut uusien investointihankkeiden toteutuksen konserniin kuuluvien yhtiöiden kautta.
Kaupunki ottaa velan ja välittää sen edelleen investoinnin toteuttavalle yhtiölle. Konsernitasolla kehitys
pysyy ennallaan ts. samaan aikaan kun lainamäärä kasvaa voimakkaasti, rahavirta kääntyy negatiiviseksi.
(ks. kuva 14). Jos investointeja toteutetaan taseeen ulkopuolella ns. elinkaarimallilla, rahoitus tapahtuu
käyttötalousmenoista.
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4.2.2 Palvelusopimukset hallintaan ja sopimukset rakenteeltaan yhteneväksi
Kaupungin sopimustoiminta on laajaa ja monimuotoista. Yksittäinen sopimus voi koskea vain vähämerkityksistä tapahtumaa tai se voi kattaa laajan palvelukokonaisuuden. Sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan
järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus (HS 24 §). Kaupunki toteuttaa konserniyhteisöjensä toiminnan ja
talouden ohjausta sopimusten kautta. Tarkastuslautakunta on arvioinut menettelyjä. Havaintoja on tehty
laajemminkin kaupungin sopimustoiminnasta.
Kaupunginvaltuusto sai 29.5.2017 tilintarkastusyhteisö KMPG Julkishallinnon palvelut Oy:n laatiman tarkastusraportin. Tarkastusraportissa todettiin sopimusten hallinta toimenpiteitä edellyttäväksi. Kaupunginhallituksen antaman selonteon mukaan sopimustenhallinnassa tullaan tukeutumaan uuteen CaseM-asianhallintaohjelmaan. Uudet sopimukset tallennetaan järjestelmään ja vanhatkin sopimukset tullaan viemään sinne
31.12.2017 mennessä.
Sopimuksia on suunnitellusti viety CaseM-ohjelmaan. Järjestelmään on tallennettu noin 300 allekirjoitettua
sopimusta. Kaikkia sopimuksia järjestelmästä ei kuitenkaan löydy. On mahdollista, että kaikkia sopimuksia
ei ole tallennettu sopimuskantaan, vaan niitä on talletettu esimerkiksi toimielinpäätösten liitteenä.
Sopimusten kirjo on suuri. Yhteismitallisuus puuttuu vaikeuttaen sopimusten kokonaiskuvan hahmottamista. Sisällön kuvaukset ja mitattavuus sekä maksuehdot vaihtelevat. Osassa palvelusopimuksista puuttuu
velvoite raportoida toteutumasta. On epäkohta, että kaupungin sopimuksia ei ole vakioitu.
Tarkastuslautakunta on arvioinut konserniyhteisöjen kanssa tehtyjä palvelusopimuksia kolmen esimerkin
kautta. Kaupunki ostaa elinkeinopalveluja 100 % omistamaltaan Rovaniemen Kehitys Oy:ltä ja sen tytäryhtiö Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:ltä (RMM Oy), myynti- ja markkinointipalveluja 33 % omistuksen nojalla osakkuusyhtiö Arktikum Palvelut Oy:ltä sekä työllisyyspalveluja Eduro-säätiöltä. Säätiö luetaan
Kuntalain 6 § nojalla kaupunkikonserniin kuuluvaksi.
Kehitys Oy: Kaupunki ostaa elinkeino- ja matkailualan palveluja Kehitys Oy:ltä sekä sen tytäryhtiöltä. Vuosisopimusten yhteishinta 2017 oli 1 529 000 euroa (885 000 euroa Kehitys Oy ja 644 000 RMM Oy). Hintataso
on ollut ennallaan usean vuoden ajan. Myös sisältö on pysynyt samankaltaisena. Sopimuksessa todetaan
tehtäväkokonaisuudet hintoineen. Esimerkiksi yritysten perustamiseen ja elinkaaren aikaiseen toimintaan
osoitetaan 250 000 euroa tai maankäyttöön ja toimintaympäristön kehittämiseen 99 000 euroa.
Raportointi ei peilaa sopimukseen. Raportointi kertoo sisältöpuolesta laveasti, mutta ei kerro talouden toteumasta kunkin tehtäväkokonaisuuden osalta. Koska palvelusopimus on laveasti kirjoitettu, on se mahdollistanut laskuttaa toimenpiteistä, jotka yritys on katsonut jäävän sopimuksen ulkopuolelle. Laskutus matkakuluista, markkinointitoimenpiteistä, Napapiirin alueen kehittämistoimista jne. vuonna 2017 oli 328 000
euroa. Sopimuksen ulkopuolinen laskutus on ollut huomattavan suurta myös aiempina vuosina.
Eduro-säätiö: Rovaniemen kaupunki hankkii työllisyydenhoidon palveluja Eduro-säätiöltä. Sopimuksen vuosihinta oli 2013–2016 ajan 927.336 euroa. Vuodelle 2017 sopimushinnaksi määriteltiin 2 472 516 euroa
sisältäen sosiaali-, terveys-, nuoriso-, vammais- ja työllistämispalvelut. Eduron raportointi on sisältöraportointia antaen siten perusteet taloudelliselle korvaukselle. Säätiön on raportoitava kaupungille neljännesvuosittain. mm. kaupungin maksaman työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittymisestä. Raportointijakso
poikkeaa valtuustolle annettavasta kolmannesvuosijaksotuksesta.
Eduro-säätiölle maksettiin 2017 sopimuksen nojalla 2 064 776 euroa. Toteutumatta jäi työllisyyspalveluja
(-380 2011 euroa) sekä sosiaalipalveluja (-27 530 euroa).
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Arktikum-Palvelut Oy: Rovaniemen kaupunki hankkii Arktikum-palvelut Oy:ltä mm. siivous- ja kiinteistöpalveluja, myynti- ja markkinointipalvelua sekä toimisto-, käyttö- ja asiakaspalvelua. Palvelut toteutetaan Arktikum-talossa sekä kulttuuritalo Korundissa. Vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt ostopalvelusopimukset
vuodelle 2017 yhteishinnaltaan 406 500 euroa.
Arktikum-palvelujen kanssa laaditut sopimukset ovat yksityiskohtaisia, joskin liiteasiakirjoineen osin vaikeatulkintaisia. Sopimusten toteutumista seurataan kuukausittain osapuolten yhteiskokouksissa, mutta
selkeät raportointia koskevat ehdot puuttuvat sopimuksesta. Arktikum-palveluille maksettiin sopimuksen
mukaisesti 406 500 euroa vuonna 2017.

4.2.3 Konsernin talousarviota ja konserniraportointia tulee kehittää
Rovaniemen kaupunki ei laadi konsernitalousarvioita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vain hallinnollisen kaupungin (ja sen toimielimien) talousarvion. Konsernitason osalta tavoitteet ovat sanallisia tai yksittäisiin konserniyhteisöihin kohdistuvia (talousarvio s. 110).
Eräitä konsernin tunnuslukutavoitteita on kuvattu strategisten painopisteiden yhteydessä (talousarvio s.
40). Tunnuslukujen esittämistapa luo kuvan, että luvut kertovat valtuuston tahtotilasta, mutta eivät sido ja
eivätkä velvoita taloudenhoidosta vastuullista kaupunginhallitusta.
Konsernitalousarvion laadintaa vaikeuttaa kuntayhtymien erillisyys sekä kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät. Talousarvio voitaisiin kuitenkin laatia konsernitilinpäätöksen
tapaan yhteisöjen talouslukuja yhdistellen. Kuntayhtymät yhdistettäisiin talousarvioon kaupungin omistusosuutta vastaavalta osin.
Kuntalaki ei vaadi konsernitalousarvion laatimista. Kuitenkin talouden kestävyyttä arvioidaan kuntalain 118 § nojalla vuodesta 2017 nimenomaan konsernitason laskelmilla.
Vain näin saadaan kunnan taloudesta riittävä ja oikea
kuva.
Kaupunginhallitus on esittänyt valtuustolle osavuosikatsaukset kesäkuussa ja lokakuussa. Osavuosikatsausten
yhteydessä valtuustolle on annettu HS 24 § 4 k mukainen
konserniraportointi. Koska konsernitason talousarvio
puuttuu, ei valtuustolla ole ollut vertailukohtaa konsernitavoitteeseen. Vertailu on voitu tehdä vain vertaillen toteutumaa aiempien vuosien lukemiin.
Osavuosikatsaukseen liittyvän konserniraportoinnin taso
on sinänsä kehittynyt. Esimerkiksi konserniin kuuluvien
kuntayhtymien kuvaus on perusteellista. Kriisikuntakriteerien käsittely on aiempaa perusteellisempaa. Huomiota
kiinnitetään kaupunkikonsernin voimakkaaseen velkaantumiseen (KV 23.10.2017 § 121).
Valtuustolle esitettävää talousarviota tulisi kehittää ja laatia se konsernitason talousarviona. Konserniraportointia tulisi edelleen kehittää siten, että osavuosikatsaukset kertovat kunkin yhteisön osalta mm. ulkoiset
ja sisäiset tulot sekä tasetietoja. Kutakin konserniyhteisöä koskevat raportointitiedot tulisi analysoida konsernitaloudessa ja esittää niistä omistajanäkemys valtuustolle.
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5. Kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen




Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti
Tavoitteet tulisi esittää jatkossa paremmin mitattavalla tavalla, jotta tuloksellisuus ja aikaansaannokset olisivat paremmin mitattavissa
Tavoitteet tulee sitoa vahvemmin kaupunkistrategiaan

Kuntalaissa (110 §) lähdetään edelleen talousarviovuoden sekä vähintään kolme vuotta kattavan suunnittelun lähtökohdista. Toiminnallisten tavoitteiden ohella suunnitelmassa on osoitettava miten rahoitustarve
katetaan. Talousarviovuoden toiminnan ja talouden tavoitteet ovat juridisesti sitovia. Suunnittelukauden
tavoitteet ovat poliittisluontoisia ja toiminnallisia tavoitteita. Samoin poliittisluontoisena mutta toimintaa
ohjaavana voidaan pitää kuntastrategian tavoitteita.
Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan (Kuntalaki 6,2 §).
Myös toimintaan liittyvät tavoitteet tulee asettaa hallinnollista peruskuntaa ulommaksi. Tavoiteasetannassa on huomioitava koko konserni.

5.1. Kaupunginvaltuusto päättää toiminnan strategisista painotuksista
Vuoden 2017 loppuun saakka oli voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä kuntastrategia nimeltään Rovaniemen kaupunkistrategia 2030. Se on ta
rkastuslautakunnalle arvioinnin lähtökohtana. Kaupunginvaltuuston 11.12.2017 hyväksymä uusi kuntastrategia (Rovaniemen kaupunkistrategia 2025) tulee arvioitavaksi vuoden 2018 arviointikertomuksessa.
Talousarviossa (s. 40) esitettiin kolme strategista painotusta, joissa kaupungin on onnistuttava: Ne ovat
alueen elinvoimaisuus ja yritysten kilpailukyky, hyvinvointi ja osallisuus sekä viihtyisä elinympäristö. Niiden
perusteella valtuusto asetti keskeiset tavoitteet ja tavoitetason/mittariston. Tarkastuslautakunta on tilinpäätösinformaation tiedoilla arvioinut strategisten tavoitteiden saavuttamista ja esittää arvionsa toteutumasta (alla oikean puoleinen sarake).

Keskeiset tavoitteet

Tavoitetaso/mittaristo

Toteutuma tilinpäätöksen mukaan

Tarkastuslautakunnan
arvio toteutumasta

Kaupunki kasvaa ja kehittyy.

Kasvua vuosittain vuoteen 2016 tai
viimeisimpään tilastointivuoteen
verrattuna
 Väestömäärä kasvaa n.
300 henkeä/vuosi
 Työpaikkojen määrän
kasvu 150/vuosi
 Veropohjan kasvu 2 %
/vuosi, tilitysten kasvu
1,5 %.

Asukasluku 62 447, väestön kasvu 216 henkilöä.
Työpaikkojen määrän
muutoksesta ei luotettavaa tietoa saatavissa.
Verotulopohja ei kasvanut, verotilitysten kasvu
0,3 %.

Onko rakentamisen volyymi
epäsuhtaista väestön kasvuun
nähden? Vuonna 2017 väestön kasvu oli 216 hlöä ja
uusia rakennuskohteita oli 676
asuntoa. Työpaikkatavoite ei
tarkoituksenmukainen ilman
seurantaa.
Talouden kasvuodotukset
(verotulot) jäivät tavoitteesta.

22

Keskeiset tavoitteet

Tavoitetaso/mittaristo

Toteutuma tilinpäätöksen mukaan

Tarkastuslautakunnan
arvio toteutumasta

Kaupunkikonsernin ja kaupungin talous on tasapainossa.

Kaupungin ja kaupunkikonsernin
vuosikate kattaa poistot ja yli 80 %
nettoinvestoinneista viimeistään
vuoden 2018 lopussa.

Konsernin vuosikate
kattoi 79 % nettoinvestoinneista.

Kaupunkikonsernin suhteellinen
velkaantuneisuus alittaa 50 %
vuoden 2018 loppuun mennessä.

Konsernin suhteellinen
velkaantuneisuus 59,5 %.

Vuosikatteen tulisi lähtökohtaisesti kattaa myös investoinnit. Rovaniemeä ei voi pitää
kasvukuntana, jossa nopea
väestönkasvu pakottaa investoimaan velkarahalla ja yli
taloudellisen kantokyvyn.
Tavoite suhteellisen velkaantuneisuuden tasosta uhkaa
jäädä toteutumatta.
Konsernin taloustavoitteet
tulisi laatia yksittäisten tunnuslukujen sijaan konsernitalousarvion muodossa (ks. kohta
4.2.3).

Asukkaiden ennaltaehkäisevä toiminta tehostuu ja
asukkaiden hyvinvointi
paranee.

Kansanterveysindeksi ja sairastavuusindeksi paranevat vuoden
2015 tasosta. Käyttöönotetut uudet
hyvinvointia edistävät toimintatavat.

Tilinpäätöksessä (s.15)
kansantauti-indeksin
lukuja -> hienoista edistymistä nähtävissä.

Sairastavuusindeksin lukuja
vuodelta 2017 ei ole saatavissa.

Asukkaiden osallisuus päätöksenteossa ja valmistelussa vahvistuu.

Käyttöönotetut uudet osallisuutta
parantavat toimintatavat.

Tilinpäätös s. 16 kertoo
mm. avoimen suoran
osallistuminen ja vuoropuhelun kanavista sekä
järjestökumppanuuksista.

Asukkaiden vaikutusmahdollisuus tärkeä, mutta ei kuitenkaan tule sivuuttaa valmistelun asiantuntijuutta ja virkavastuisuutta (vrt arviointikertomus 2016 toimenpidesuositus, kohta 6).

5.2. Toimielimet saavuttivat keskeiset tavoitteensa
Toimielimet esittivät tavoitteet ns. tuloskorteissa. Esitystapa oli kaikilla yhteneväinen: Ensin kuvattiin toimielimen perustehtävä. Sen jälkeen esitettiin koko suunnittelukauden keskeiset tavoitteet. Näitä seurasivat
keskeiset toimenpiteet vuonna 2017. Tuloskortteihin sisältyi myös mittari/arviointi.
Vaikka kaupunginhallitus talousarvion valmistelussa korosti keskeisten toimenpiteiden esittämistä, oli esimerkiksi kaupunginhallituksella itsellään peräti 35 keskeiseksi nimettyä toimenpidettä.
Tarkastuslautakunta on joutunut rajaamaan arviointia ja tekemään valintoja. Arvioinnissa on huomioitu
valtuuston hyväksymä hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvä strateginen painotus. Sen mukaisesti tarkastuslautakunta on kunkin toimielimen osalta tarkastellut otantana toimenpiteitä, joissa on nähty asukkaiden
hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvää ulottuvuutta.
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Kaupunginhallitus
Talousarviossa esitetty toimenpide, joka edistää asukkaiden hyvinvointia ja korostaa osallisuutta
Ennakoiva viestintä ja suora osallistuminen kaupunkistrategian ja päätöksenteon
valmistelussa.
Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen
kehittämisohjelman 2017–2021 toteuttaminen.

Aktiivisen tuen toimintamalli henkilöstön
terveysperusteisten poissaolojen vähentämiseksi.
Viestinnän linjausten jalkauttaminen
toimialoille (viestintäohjelma, sos. median
ohjeet).

Tilinpäätöksen informaatio
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arviointi

Asukkaiden suoraa osallistumista;
sähköiset kyselyt, asukkaiden ja
yrittäjien kehittämisfoorumit, nuorten
raati, kaupungin johdon tapaaminen
jne.
Muina toimenpiteinä mm. kuntaliiton
Kuntademokratiaverkostoon ja VM:n
Digikuntakokeiluun osallistuminen.
Asukkaiden ja järjestöjen osallisuusja kokeilukulttuurikoulutukset, Kauppatorin asukastupa, kylien viestintähanke, Yhteyspinta työksi ja hyvinvoinniksi -projekti.
Tilinpäätös ei anna selkeätä vastausta toteutumasta

Viestinnästä erillinen selvitys; ks. kappale
3.2.

Sosiaalisen median ohjeet laadittiin
kaupungin henkilöstölle keväällä
2017. Sosiaalisen median koulutuksia
koko henkilöstölle, johtoryhmälle ja
erikseen tekniselle toimialalle sekä
valtuutetuille viestintäkoulutuksen
yhteydessä.

Osallisuutta ja vaikuttamista edistetty; se
miten muut eri toimielimet omilla substanssialueillaan ovat mieltäneet ennakoivan viestinnän merkityksen, ei käy tilinpäätöksessä
kattavasti ilmi. Asiaa on syytä seurata.

Työterveyshuollon kustannukset pysyivät
ennallaan; valtuuston hyväksymä tavoite oli
vähintään 10 % säästö kustannuksissa.
Tilinpäätöksen mukaan some-kanavilla seuraajien määrä kasvanut tasaisesti koko vuoden. Määriä tai lukuja ei tilinpäätöksessä
mainita.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
Elinkeinojaoston sijaan perustettu kaupunginhallituksen alainen konsernijaosto aloitti 1.6.2017.
Talousarviossa esitetty toimenpide, joka edistää asukkaiden hyvinvointia ja korostaa osallisuutta
Rovaniemen vetovoimaisuuden kasvattaminen.
Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen.

Osaamisen ja innovaatio-toiminnan vahvistaminen.

Tilinpäätöksen informaatio
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arviointi

Verkostoyhteistyöllä edistetty työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa; työnhakijoiden ja työnantajien
kohtaamisen edistämistä (esim.
rekrytointitilaisuuksia).
Nuorten Ohjaamo tavoittanut paitsi
yrityksiä, myös nuoria. Monimuotoiset
työmarkkinat ja verkostot työllistymisen mahdollistajana -hanke (palvelee
erityisesti työnhakijoita, joilla työllistyminen ei vaadi pidempikest. tukea).
Lapin alueellinen työllisyyskokeilu
käynnistyi 5 kunnan yhteistyönä. Toimintamallia lähdetty rakentamaan;
hyviä käytäntöjä on viety esimerkiksi
valtakunnalliseen päätöksentekoon
sekä maakunnan valmistelutyöhön.

Vetovoimaisuuden edistämisessä ja yritystoiminnan aktivoimisessa tulee edelleen pitää
työllistymismahdollisuuksia tärkeänä (-> työllä
vahva kytkentä hyvinvointiin ja osallisuuteen).

Kokeilun käynnistymisen myötä kaupungin
vastuulle siirtyivät 12 kk yhdenjaksoisesti
työttömänä olleet asiakkaat.
Työttömien kokonaismäärä kokeilussa vähentynyt siitä huolimatta, että kokeiluun ohjautuu reilut 100 uutta asiakasta/kk.
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Perusturvalautakunta

Talousarviossa esitetty toimenpide, joka edistää asukkaiden hyvinvointia ja korostaa osallisuutta

Tilinpäätöksen informaatio toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arviointi

Vahvistetaan ja kehitetään lapsiperheiden
tukiperhe- ja tukihenkilötoimintaa. Monipuolistetaan ja vahvistetaan sijaisperhetoimintaa ja sijaisperheille tarjottavaa
tukea. Yhteistyötä koko maakunnan
alueella lapsiperheiden palvelujen kehittämisessä.

Tukiperhekoulutukset 2 krt/v, saatu
lisää vapaaehtoisia tukiperheitä. Lapsiperheiden kotipalveluun (SHL) 2
perhetyöntekijää. Kotipalvelua on
saanut 92 eri perhettä yhteensä 5350
tuntia. Tämän lisäksi kotipalvelua on
ostettu MLL:lta 48 perheelle.

Sähköisen ajanvarauksen laajentaminen
terveyspalveluissa, Virtu-palveluiden
(virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus) hyödyntäminen.

Sähköisiä palveluja kehitetty kansalaisten
ajanvaraustoimintana. Virtu-palveluiden
kautta hyödynnetty mahdollisuus lähettää
oman hoidon suunnitteluun käytettäviä
tietoja.

Toiminnan edelleen kehittäminen tärkeää; keväällä 2018 sähköinen hoidon
tarpeen arviointi kuntalaisille. Myös hoidon tarpeen arviointi otetaan käyttöön
toukokuun 2018 alusta.

Talousarviossa esitetty toimenpide, joka edistää asukkaiden hyvinvointia ja korostaa osallisuutta

Tilinpäätöksen informaatio toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arviointi

Päiväkotien tarvittavat korjaukset (varhaiskasvatus).

Tehty sekä tarvittavia pienkorjauksia, että
laajempia peruskorjauksia (Etelärinteen
ja Poropolun päiväkodit). Etelärinteen
päiväkotiin ei peruskorjausta vaan tilalle
tulossa uusi päiväkoti.

Korjaukset ovat tärkeä asia lasten sekä
samalla henkilökunnan terveyden ja
hyvinvoinnin kannalta.

Uusi opetussuunnitelma ja sen jalkauttaminen, uusien arviointimenetelmien käyttöönotto.

Syksyn 2017 aikana on työskennellyt
kaksi työryhmää. Toinen on kehittänyt
jatkuvan palautteen antamista ja ohjausta
(formatiivista arviointia), toinen työryhmä
on kehittänyt osaamisen arviointia (summatiivista arviointia).

Opetussuunnitelman seurantaa jatketaan.

Osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen, hyvinvointiryhmät, vermeryhmät,
oppilashuoltotyö, kehitetään monitoimijuutta, yhteistyö lähiyhteisöjen kanssa
(Varhaiskasvatus- ja kouluyhteisöjen
hyvinvointi).

Osallisuuden uudet toimintamallit varhaiskasvatuksessa vrt. moniportainen
asioiden käsittelyn malli (kehittämisteemoja ensin esimiesten työpajoissa keskustellen; samaa teemaa varhaiskasvatusyksiköissä esimiehen johdolla).
Oppilaiden osallisuuden ja vaikuttamisen
edistämiseksi on kehitetty uusia toimintamalleja (niitä kehitetään uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä). Uusia
toimintamalleja ovat mm Nuorten raati,
joka on osallistunut kaupunkistrategian
päivittämiseen.

Osallisuuden kehittäminen ollut merkityksellistä. Uudet toimintamallit edistävät
oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamisen
mahdollisuuksia.
Hyvä huomio osallisuuden toimintamalleista: sama teema sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.

Tukihenkilöpalvelun käyttö lisääntynyt
huomattavasti. Vuonna 2017 tukihenkilöpäätös 43 lapselle; vrt v. 2016 tukihenkilö
22 eri lapselle.

Koulutuslautakunta
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Vapaa-ajanlautakunta
Talousarviossa esitetty toimenpide, joka edistää asukkaiden hyvinvointia ja korostaa osallisuutta

Tilinpäätöksen informaatio toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arviointi

Tuetaan ja kehitetään kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. Yhteistyö eri
toimijoiden kanssa.

Tilinpäätös (s. 73–74) kertoo laajasti
mm. avustuksista ja niiden kohdentamisesta sekä kehittämistoimista, joissa
kolmas sektori huomioitu. Ostopalvelusopimusten määrä todetaan, mutta ei sitä,
onko sopimuksia tehty 3. sektorin toimijoiden kanssa.

Toiminta on kattavaa ja laajaa. Tilinpäätösinformaatio ei kuitenkaan esitä selkeästi, onko toiminta valtuuston asettaman
tavoitteen mukaisesti kehittynyt vai onko
toiminta ja sen volyymi mahdollisesti jopa
laskenut.

Lisätään etsivän nuorisotyön resursseja.
Tilinpäätös ei kerro resurssien lisäyksestä
eikä vähennyksestä.
Hanketoiminnan avulla kehitettävät käytännöt, jotka tukevat kuntalaisten osallisuutta ja palvelujen järjestämistä.

Toteutettu suunnitelman mukaisesti
– Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön
kansallinen verkostohanke
– Laitakaupungin laulut -hanke
– KOTO - kotoutumisen edistäminen
liikunnan avulla.

Uusi kulttuuri- ja liikuntakasvatussuunnitelma kouluille.

Etsivälle nuorisotyölle tehdyt lakisääteiset
ilmoitukset lisääntyivät huomattavasti.
Etsivässä nuorisotyössä työskenteli
kolme työntekijää (asiakkaita yht. 206).
Hankkeilla on ollut osallisuutta tukevaa
vaikutusta.

Suunnitelma lisää kaupungin resurssien
tarkoituksenmukaista ja tehokasta käyttöä. Suunnitelma on tukena toiminnan
suuntaamisessa

Ympäristölautakunta
Talousarviossa esitetty toimenpide, joka edistää asukkaiden hyvinvointia ja korostaa osallisuutta
Laaditaan ympäristönsuojelun
valvontasuunnitelma.

Sähköisen asioinnin laajentaminen ja
sähköinen arkisto.

Tilinpäätöksen informaatio
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arviointi

Ympäristölautakunta hyväksyi
valvontasuunnitelman 22.11.2017 §
166.

Täytäntöönpanoa syytä seurata ja arvioida
jatkossa.

Sähköisesti haettavien rakennuslupien osuus on kasvanut, ollen
vuonna 2017 n. 40 %.

Sähköinen arkisto ei ole vielä käytössä.
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Tekninen lautakunta
Talousarviossa esitetty toimenpide, joka edistää asukkaiden hyvinvointia ja korostaa osallisuutta

Tilinpäätöksen informaatio
toteutumasta

Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn
Toteutuma edelleen negatiivinen.
suhteellinen osuus kaikista liikkumismuo- Vuosina 2012–2017 osuus laskenut
doista kasvaa.
4,5 %.
Kaupunki edistää elinympäristön turvallisuutta, esteettömyyttä ja viihtyvyyttä.

Tarkastuslautakunnan arviointi

Kaupungin järjestämä joukkoliikenne käynnistyy 4.6.2018. Tämän odotetaan tuovan muutosta ja kasvua asiaan. Tarkastuslautakunta seuraa muutoksia.

”Viisaan liikkumisen edistäminen”.
Myös urheiluseuroille suunnattu
viisaan liikkumisen kampanja (rahoitusta Liikennevirastolta).
Väylien parantamista; Ounaskosken sillan peruskorjaus käynnistynyt; yksityisteiden hoito- ja kunnossapito-ohjelma.

Tavoite laaja-alainen ja mitattavuuden kannalta
liian avoin. Tekninen lautakunta on vastannut
toteutuksesta resurssien mukaisesti;
Keskustelu lumien poistamisesta ja lumivalleista jatkunut. Kuntalaisille annettu informaatio
ollut asianmukaista ja selventävää.

Talousarviossa esitetty toimenpide, joka edistää asukkaiden hyvinvointia ja korostaa osallisuutta

Tilinpäätöksen informaatio
toteutumasta

Tarkastuslautakunnan arviointi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
keskeisenä tavoitteena. Pohjatiedot ja
toimenpidetavoitteet (vuodelle 2018)
valtuuston hyväksymän hyvinvointikertomuksen pohjalta.

Toteutettu lukuisia hyvinvointia ja
terveyspalveluja edistäviä toimenpiteitä; Esim. terveydenhoitajan
vastaanotto 1084 hlöä, yhdistysten
ja opiskelijoiden tilaisuudet yht. 943
hlöä, myös esim. ONNI-auton
käyntien yhteydessä toteutetut
palvelut.
Aluelautakuntien kautta osallistuminen kaupunkistrategian valmisteluun, myös palvelusopimusten
valmisteluun. Lausunnot kaavoista.
Myös osallisuutta edistäviä hankkeita.
Aluelautakunnat saavuttivat toiminnalliset tavoitteet pysyen talousarviossa.
Erilaisia kehittämis- ja investointihankkeita Kylien kehittämissäätiön
tuella (yhteensä 541 650 euroa).

Aluelautakunnilla hyvinvointia ja terveyttä edistäviä kokeiluja osin hankerahoituksen turvin.
Myös kokeiluja ja ennakkoluuloisia toimintatapoja (esim. liikkuvat palvelut ja some / digitaaliset palvelut). Myös yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävällä kyläviestinnällä hyvinvointiulottuvuutta.

Aluelautakunnat

Osallisuuden edistäminen / suunnitteluosallisuus ja budjetointimenettelyt).

Sektorirajat ylittävä toiminta (joka samalla
kertaa sekä hyvinvointia edistävä että
osallistava).

Tilinpäätös (s. 53–55) kertoo eri kyläalueita
edustavien lautakuntien edistävän osallisuutta
laajalla tehtäväalueella. Osin väestörakenteesta johtuen lasten ja nuorten osallisuutta edistävät toimet ovat vähäisiä. Saadun selvityksen
mukaan toimia on kuitenkin tehty myös ilman
että kaikista toimista on annettu selkoa tilinpäätöksessä. On myös toteutettu toimia nuorten ja
pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi.
Aluelautakuntien alueella väestö yht. 7.105
henkeä (31.12.2018). Väestö ikääntyy ja asuminen keskittyy (esim. 2006–2017 valmistuneista asunnoista vain 8 % sijaitsi etäämpänä
kuin 8 kilometriä kaupungin keskustasta).
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5.3 Liikelaitos toimii silloin, kun toimintaa on liiketaloudellisin perustein
Kunnallinen liikelaitos voidaan perustaa liiketaloudellisten perusteiden mukaan hoidettavaa kunnan tehtävää varten. Se on tarkoitettu vaihtoehdoksi yhtiöittämiselle. Kuntalakiin kirjoitetut taloussäännökset antavat mahdollisuuden toiminnan tehostamiseen ja palvelujen kustannusvastaavuuteen. Joissain tapauksissa
kunnalla on liikelaitoksen perustamisen sijaan yhtiöittämisvelvollisuus (neutraliteettisyistä).
Tarkastuslautakunta on vuoden 2017 kuluessa tehnyt havaintoja taloushallinnon ja sopimustoiminnan kehittämistarpeista liikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa toimivassa tilaliikelaitoksessa. Asiasta on selvitystä arviointikertomuksen kohdassa 2.4.
Tilaliikelaitos varautui talousarviossa rakennusten mittaviin korjauksiin sekä investointien valmisteluun.
Myös toiminnallisiin muutoksiin varauduttiin.

Talousarviossa esitetty tavoite
(liittyvät investointeihin)

Toteutuma

Tarkastuslautakunnan arvio

Tilaliikelaitos huolehtii omistamiensa
rakennusten terveellisyydestä ja turvallisuudesta.
Tilaliikelaitos edistää tilojensa yhteiskäyttöä, toiminnallisuutta ja energiatehokkuutta vaarantamatta tilojen käyttäjien terveyttä.

Korjaustoimenpiteitä tehty kiireellisyysjärjestyksessä.
Käyttäjien tarpeiden mukaisesti toiminnallisia muutoksia (-> tehokkaampi ja tarkoituksen mukainen tilojenkäyttö).
ESCO -energiatehokkuusinvestointikohteissa menossa seurantavaihe vrt.
esim. rakennusautomaatio ilmanvaihdon
ohjauksessa. Kohteissa, joissa sisäilmaongelmia, ilmastointikoneiden käyttöaikoja on laajennettu.

Tilaliikelaitos toteutti välttämättömimmät
koulujen ja päiväkotien pihatyöt (aiemmin
sivistyspalveluilla määräraha pihatöihin).
Johtokunta lisäsi 2017 työohjelmiin Korkalovaaran koulun korjaustyöt ja Poropolun
päiväkodin korjaus- ja muutostyöt.
Toteutuneet investoinnit vuonna 2017
8,45 milj. euroa netto (TA 7,4 milj. euroa
netto).

Tilaliikelaitos edistää tilojensa yhteiskäyttöä ja paikallisten yritysten osallistumista
kaupungin hankintoihin hankintalain
puitteissa.

Tilinpäätöksen mukaan pääosin palveluita ostetaan paikallisilta yrityksiltä.

Asiantuntijapalvelujen hankintaan liittyvä
erillinen arviointi kohdassa 4.1.2

5.4. Konserniyhtiöillä toiminnalliset tavoitteet omistuksen lähtökohdista
Osakeyhtiöillä lähtökohtana on voiton tuottaminen omistajille. Voiton tuottamista voi ja tulee erityisesti
kuntaomisteisessa yhtiössä arvioida pidemmän aikavälin tarkastelussa. Myös yhtiöjärjestyksessä voi olla
pidäkkeitä voitollisen tuloksen ulosmittaamiselle.
Valtuusto asetti määräysvallassa oleville yhtiöilleen tulostavoitteiden ohella myös toiminnallisia tavoitteita.
Yhtiöt velvoitettiin toimimaan kaupunkistrategian mukaisesti. Siitä miten konsernijohto on kaupunkikonsernin yhtiöihin nähden vastannut omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta, on erillinen selvitys
kohdassa 2.3.
Tarkastuslautakunnan arvioinnissa on myös yhtiöiden osalta arvioitu kaupunkistrategiaan sisältyneitä (1)
asukkaiden hyvinvointia ja (2) viihtyisän elinympäristön huomioimista.
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Napapiirin Residuum Oy
Tavoite asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi
Jätehuollon lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tietoisuuden lisääminen
neuvonnan ja tiedottamisen avulla.
Palvelut ovat lähellä ja helposti saavutettavissa.

Palvelujen tavoitteena puhdas ja siisti
jätteetön ympäristö.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Tarkastuslautakunnan huomioita

Yleiseen jätehuollon tiedotukseen on
panostettu (-> laaja 3 vuotinen tiedotuskampanja). Neuvontatilaisuuksia 100/
3761 asiakasta. Palveluja on digitalisoitu
ja keskitetty lähipalveluihin: kiinteistökohtaiseen keräämiseen sekä jäteasemapalveluihin ja täydentävään ekopisteverkostoon.
Toiminnan kehittämisellä, tiedottamisella
ja neuvonnalla yhtiö on edistänyt puhtaan
ja siistin ympäristön tavoitetta.

Yhtiö on toiminnan kehittämisellä, tiedottamisella ja neuvonnalla edistänyt puhtaan ja siistin ympäristön tavoitetta ts.
yhtiö on edistänyt viihtyisän elinympäristön huomioimista ja asukkaiden hyvinvointia.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Tarkastuslautakunnan huomioita

Tilinpäätöksessä laaja selvitys Suosiolan
voimalaitokseen liittyvistä kehittämistoimista. Savukaasupesurilla tuotettu kaukolämpö 2017 oli 105,4 Gw (vrt. 2016 vastaava luku oli 95,4 Gw).
Kertomusvuoden aikana käynnistettiin
hajukaasuselvitys Sinettä-Länsikangas
välisen siirtolinjan hajuhaittojen ehkäisemiseksi.

Tavoite toteutunut suunniteman mukaisesti.

Tavoite positiivinen, mutta tavoitteen
toteutumisen mittaaminen ja nimenomaan
Residuumin toimenpiteiden vaikutuksen
huomioiminen likimain mahdotonta.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy
Tavoite asukkaiden hyvinvoinnin
edistämiseksi ja elinympäristön
viihtyisyyden edistämiseksi
Suosiolan voimalaitoksen prosessihyötysuhteen nosto energiatuotannon ja siirron kilpailukykyisenä pitämiseksi.

Jätevesipuhdistamon hajuhaittojen
vähentäminen.

Luotettavat energiansiirtoverkot ja vähäiset katkot.

Infra Oy:hyn liittyvä omistusjärjestely.

Sähkönjakelun vikakeskeytyksiä keskijänniteverkossa 9 kpl, huoltokeskeytyksiä
12 kpl. Pienjänniteverkossa vikoja 7 kpl ja
huolto-keskeytyksiä 40 kpl.
Korjausvelkaan liittyvät huomiot tilinpäätöksessä vakavia. Aiempien vuosikymmenten aikana kertynyt korjausvelka on
erittäin merkittävä epävarmuustekijä
vesihuollon toimivuuden ja laadukkaan
juomaveden kannalta.
Infra Oy:n myynti 1.1.2017 Napapiirin
Energia ja Vesi Oy:lle.

Hajuhaitat huomioitu siirtolinjan osalta.
Kahdelle jätevesipuhdistamolle tehtiin
täysi saneeraus. Alakorkalon lietteenkäsittelytornin laajennus valmistui. Lietteenkäsittelyn tehostamiseksi uuden kuivauslingon asennus ja käyttöönotto. Alakorkalon
jätevedenpuhdistamon HV- ja SVjärjestelmien saneeraukset käynnistyivät.
Muurolan jätevedenpuhdistamolle uusittiin
ilmastuslautaset.
Vertailu aiempiin vuosiin ei mahdollista
tilinpäätösinformaation perusteella.

Yhtiö pitää kriittisten korjausinvestointien
toteuttamista lähivuosien tärkeimpiin
kuuluvina tehtävinä. Konsernijohdon tulee
omistajaohjauksen vastuut huomioiden
arvioida korjaustoimenpiteitä riskienhallinnan kannalta.
Kaupunki on omistajapoliittisissa linjauksisa päättänyt, että Rovaniemen Infran
tulee toteuttaa kaupungin tarvitsemat
infrapalvelut kilpailukykyisellä hinnalla.
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Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy
Tavoite asukkaiden hyvinvoinnin
edistämiseksi ja elinympäristön
viihtyisyyden edistämiseksi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Tarkastuslautakunnan huomioita

Osana asukkaiden hyvinvointia yhtiö
tukee työllisyyttä tarjoamalla yrityksille
toimitiloja ja kasvumahdollisuuksia.
Yritys myös verkostoituu alueen elinkeinoelämän kanssa.
Toimenpiteisiin liittyy julkisten tilojen
rakentaminen kaupungin tarpeiden
mukaisesti.

Tilojen markkinointia on tehostettu, samoin asiakasyhteistyötä on tiivistetty.

Kaupunki ei ole päättänyt uusista tilahankkeista.
Onko toimitila-asioissa liian monta toimijaa?
Yhtiön liikevaihto kasvoi 7,8 %. Tulos
ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli
591 000 euroa.
Käyttöaste on noussut, mutta yhtiöllä on
edelleen vapaita toimitiloja; nousee kysymys siitä, onko omistaja huomioinut
konsernin kokonaisedun väistötilaratkaisussa (vrt. terveyskeskus ja kaupungintalo).

Yhtiö huolehtii toimitilojen terveellisyydestä. Kaupunkikonsernin tilojen yhteiskäyttö ja toiminnallisuus huomioidaan.

Uudishankkeisiin on nimetty erillinen
kosteudenhallintakoordinaattori.
Energiakatselmuksia on laadittu merkittävimpiin rakennuksiin ja toimenpiteitä
toteutettu energian säästämiseksi.

Uusien, kaupungin käyttöön tulevien
tilojen suunnitteluun, rakentamisprosessiin ja kustannuslaskentaan on kiinnitetty
erityistä huomiota.

Yhtiö maksoi kaupungille osinkoina
250 000 euroa sekä korkokuluina ja
takausprovisioina 459 339 euroa. Omistajan tuloutukset yhtiöltä 2017 yhteensä
709 339 euroa.

Rovaniemen Kehitys Oy
Tavoite asukkaiden hyvinvoinnin
edistämiseksi ja elinympäristön
viihtyisyyden edistämiseksi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Tarkastuslautakunnan huomioita

Yrittäjyyden ja työpaikkojen kautta
yhtiö lisää kuntalaisten hyvinvointia.

Yhtiö lausuu toteutumana mm. että Rovaniemelle perustettiin 352 uutta yritystä
ja työttömyys aleni kaikissa luokissa. Se
minkä verran yhtiön toimet vaikuttavat
yritysten perustamiseen ja työllisyyteen
olisi syytä arvioida.

Yhtiö on tavoitteena asukkaiden viihtyisyyden osalta viitannut yritysten
tuottaman paikallisen palvelutarjonnan
ja tapahtumien vahvistamiseen.

Elinvoima-analyysin mukaan kaupungissa on tiivis ja aktiivinen keskusta-alue,
jossa liiketilojen käyttöaste korkea. Kävelykadun ilmettä on kehitetty asukkaita
palvelevaksi ja matkailijoita miellyttäväksi
ympäristöksi. Tapahtumien määrä ja
niihin osallistuminen laaja-alaista ja monipuolista.

Tilinpäätöksessä viitataan Rovaniemen
Kehitys Oy:n sekä sen tytäryhtiö Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n
toimiin. Kehitys Oy yhdessä tytäryhtiönsä
kanssa saa vuosittain tehtyjen sopimusten
myötä kaupungilta noin 1,5 milj. euroa.
Lisäksi erillissuoritukset yhtiölle ovat olleet
merkittäviä (2017 yht 327 000 eur).
Tavoitteet Kehitys Oy:lle ja sen tytäryhtiölle tulisi asettaa mitattavaan muotoon siten
että myös yhtiön itsensä toimien vaikuttavuutta voitaisiin mitata. Asiaa sivutaan
kappaleessa 4.2.2.
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Lappica Oy
Tavoite asukkaiden hyvinvoinnin
edistämiseksi ja elinympäristön
viihtyisyyden edistämiseksi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Tarkastuslautakunnan huomioita

Yhtiön mukaan moniammatillisesti
tuotettu työterveyshuollon toiminta
tukee terveysvaarojen torjuntaa, ehkäisee terveyshaittoja ja työntekijöiden
turvallisuuden, terveyden ja työkyvyn
suojelemista ja edistämistä.

Yhtiö on toiminnallaan edistänyt alaansa
liittyvää terveysvaarojen torjuntaa työpaikkakäynneillä sekä vastaanotolla
tapahtuvalla toiminnalla ja neuvonnalla.
Ensiapukoulutuksia on järjestetty suunnitellusti yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

Lappicalla on internet-sivut, jotka myös
palvelevat asiakkaiden tiedontarvetta.
Sivustolta saa tietoa työterveyshuollosta.

Työterveyshuolto osaltaan edistää ja
tukee kuntalaisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia työkykyä ylläpitävällä toiminnalla
(työhön, työoloihin ja työntekijöihin
yhteistyössä työ-paikkojen kanssa
toteutettua suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa).

Työpaikkojen kanssa työkykyä ylläpitävää
toimintaa tehtiin suunnitelmallisesti ja
toteutumista arvioitiin yhteistyössä. Johtamisen keskiössä ovat asiakasprosessit,
joilla pyritään edistämään työntekijän ja
työpaikkojen työhyvinvointia.

Yhtiö on pyrkinyt olemaan palvelujensa
osalta helposti lähestyttävissä ja saavutettavissa.
Yhtiön johto seuraa valmisteilla olevia
lainsäädännön muutoksia. Toimintaa
sopeutettu ennakoimaan muutoksia.

5.5. Myös säätiöt ja yhdistykset kuuluvat kuntakonserniin
Yhdistykset, joissa kunta käyttää määräysvaltaa luetaan kuntakonserniin. Myös säätiöihin sovelletaan kuntalain kuntakonsernia koskevia säännöksiä. Valtuusto edellytti talousarviossa konserniyhteisöjä toimimaan
kaupunkistrategian mukaisesti edistäen asukkaiden hyvinvointia ja korostaen elinympäristön viihtyisyyttä.

Eduro-säätiö
Tavoite asukkaiden hyvinvoinnin
edistämiseksi ja elinympäristön
viihtyisyyden edistämiseksi
Säätiön tavoitteena on taata heikossa
työmarkkina-asemassa oleville asiakasryhmille lisäarvoa heidän hyvinvointiinsa. (Asiakastasolla tavoitteena vastuuta
omasta hyvinvoinnista sekä työelämäosallisuuden vahvistamista työpajaohjauksen keinoin,)

Valtuusto asetti myös elinympäristön
viihtyisyyteen liittyvät tavoitteet.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
Hyvinvoinnin tukemisen palvelut koostuivat kehitysvammaisten työ- ja avotyötoiminnasta, aikuisten ja nuorten
sosiaalisesta kuntoutuksesta, nuorten
ja aikuisten työ- ja toimintakyvyn arvioinnista, etsivästä nuorisotyöstä sekä
nuorten matalankynnyksen pajatoiminnasta. Palvelujen rahoituksesta
vastasi kaupungin lisäksi valtion avustukset etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan.

Tarkastuslautakunnan huomioita

Säätiön palvelut ovat tukeneet asiakkaidensa sosiaalista vahvistumista,
osaamisen kehittymistä sekä työllistymistä. Hyvinvointipalveluiden työmarkkinatuen kuntaosuuden säästö oli 307 290
euroa.
Asiaa sivutaan kappaleessa 4.2.2.

Elinympäristön viihtyisyydestä ei ole
mainintaa tilinpäätöksessä.
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Rovaniemen Kylien Kehittämissäätiö
Tavoite asukkaiden hyvinvoinnin
edistämiseksi ja elinympäristön
viihtyisyyden edistämiseksi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Tarkastuslautakunnan huomioita

Säätiö antaa taloudellista tukea
aluelautakunnille, jotka puolestaan
toimenpiteillään edistävät asukkaiden
hyvinvointia. Rahoituksen kohteena
esim. LIKELLÄ-hanke (terveyspalvelut). Säätiö rahoittaa kylille perustettujen osuuskuntien toimintaedellytyksiä, jotka lisäävät kylien palvelutarjontaa ja edistävät työllisyyttä.

Säätiö on ollut mukana rahoittamassa
terveyspalveluihin, viestintään ja vapaaehtoistyön kehittämiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi rahoitusta on kohdennettu
kylien kuituverkko ja kylätilojen kunnostushankkeisiin.

Säätiö on rahoittanut hankkeita 242 627
eurolla, joista osa on nk. maksuvalmislainoja.
Säätiön merkitys tulee lähinnä rahoituksen
kautta. Säätiön varallisuuden perusta on
Rovaniemen Maalaiskunnan päätös vuodelta 2005, se siis tehtiin ennen kuntien
yhdistymistä. Säätiön sijoitusomaisuus
31.12.2017 oli 20,2 milj. euroa.

Säätiö toteuttaa toimenpiteillään yhteisten kokoontumistilojen kunnostusinvestointeja. Talkootyönä toteutettujen järvien hoitokalastustoimenpiteitä rahoitetaan kiinteiden kulujen osalta.

Kylät aktivoituivat järjestämään Suomi
100 -tapahtumia ja niihin kohdennettiin
varoja 36 000 euroa.
Kaikilla palvelukylillä järjestettiin tonttitreffit, joissa yksityisiä maanomistajia vauhditettiin myymään omistamiaan tontteja.

Säätön tuottoa käytettiin kylien asukkaiden, yhdistysten ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseen yht. 541 650 euroa.
Maksuvalmiuslainat tilikauden lopussa
olivat 89 563 euroa (lainat yhdistyksille
hanketoiminaan liittyen).

Alueteatteriyhdistys
Tavoite asukkaiden hyvinvoinnin
edistämiseksi ja elinympäristön
viihtyisyyden edistämiseksi

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Tavoitteet ovat laajat; teatteri mm.
edistää henkistä hyvinvointia ja fyysistä
terveyttä. Samoin teatteri edistää lappilaisten kulttuurista tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä.

Tilinpäätöksessä (s. 137) laaja kuvaus eri
toimenpiteistä. Myös erityisryhmät kuten
toiminta- ja aistirajoitteiset asiakkaat on
huomioitu.

Asukkaiden viihtyisyyden edistämiseksi
”teatteri edistää Rovaniemeä kulttuurikaupunkina, lisää asukkaiden viihtyvyyttä, itsetuntoa ja identiteettiä sekä Rovaniemen ja Lapin matkailullista kiinnostavuutta. Teatteri tuottaa alueen asukkaille henkistä hyvää”.

Tilinpäätöksessä laaja kuvaus eri toimenpiteistä. Teatteri on tapahtumiensa ja
esityspaikkojensa osalta ”jalkautunut”
mm. Wanhoille markkinoille ja kauppakeskuksiin.

Tarkastuslautakunnan huomioita

Teatteri on pyrkinyt saattamaan teatteritaidetta kaikkien väestöryhmien saataville viemällä esityksiä ja työpajoja mm.
päiväkoteihin, palvelutaloihin ja sairaalayksiköihin.
Kuten tilinpäätös kertoo, Lappia-talon
peruskorjauksen myötä toimitilakustannukset nousivat yli kolminkertaisiksi.
Toisaalta kaupungin toiminta-avustus on
ollut laskeva (-15 % viimeisen 5 vuoden
kuluessa).
On tärkeää, että talouden tiukenneesta
tilanteesta huolimatta teatteriyhdistys
pystyy tuottamaan laadukkaita esityksiä
ja siten osaltaan varmistaa valtionosuutta turvaavat henkilötyövuodet teatterilla.
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5.6. Kuntayhtymien toimintaan voi vaikuttaa omistuksen lähtökohdista
Rovaniemen kaupungin omistus (yhtymäosuus) Lapin sairaanhoitopiiristä on 53,28 % ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä 65 %. Ne luetaan omistusta vastaavalta osin kuntakonserniin kuuluviksi.

Tavoitteet kuntakonserniin kuuluville
kuntayhtymille

Tilinpäätösinformaatio

Tarkastuslautakunnan huomioita

Talousarviotavoitteet olivat vaatimattomat. Kustannustason nousun tuli kuntayhtymissä pysyä yleisen kustannustason rajoissa.

Tilinpäätösinformaatio kuntayhtymistä on
laajaa. Tilinpäätös kertoo koulutuskuntayhtymän, sairaanhoitopiirin, Ounastähden sekä Kolpeneen kuntayhtymien
taloudesta ja toiminnasta.

Vaikka kuntayhtymät päättävät toiminnasta ja taloudesta itsenäisesti, on omistajalla sananvaltaa ja mahdollisuus ohjata
myös kuntayhtymän tavoitteita. Tarvitaan
myös epämuodollista ohjausta ja keskustelua yhteisöön kohdistuvista odotuksista
ja tavoitteista.

Peruspääomalle tulee maksaa vähintään 4 % korko.

Tilinpäätökselle ei kuitenkaan ole vertailukohtaa talousarviossa. Omistajaetua
valvoneen konsernijohdon toimien tuloksellisuutta ei voi arvioida talousarviovertailulla.

Yhtymävaltuusto (LSHP 30.11.2017 § 35)
päätti maksaa peruspääomalle ainoastaan 1,5 % koron.
Tiedossa ei ole, mitä eri toimenpiteitä
kaupungin konsernijohto on tehnyt, jotta
kaupunginvaltuuston hyväksymä 4 %
tuottotavoite toteutuu.
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