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Alkusanat
Tarkastuslautakunta esittää tässä arviointikertomuksessa arvionsa siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet. Lautakunta esittää arvionsa myös tuloksellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta toiminnan järjestämisessä.
Arvioinnissa lähtökohdaksi on otettu kaupunginvaltuuston 10.11.2014 hyväksymä talousarvio siihen
23.3.2015 ja 19.10.2015 tehdyin muutoksin. Talousarviossa valtuusto hyväksyi kaupungin sekä eräiden keskeisten konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2015.
Arviointi perustuu ensisijaisesti tietoihin, jotka esitetään kaupunginhallituksen 29.3.2016 allekirjoittamassa tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunta on hankkinut seurantatietoa toimielinseurannalla
sekä vastuuhenkilöiden kuulemisilla.
Arviointikertomuksen alussa (luku 1) kerrotaan tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset. Sen
jälkeen selostetaan tarkastuslautakunnan tehtävistä ja toimivallasta, sekä annetaan selvitys hallinnon ja tarkastuksen järjestämisestä. Seuraavaksi (luku 3) käydään taannehtivasti vuoden 2014 arviointikertomukseen nimeten sieltä jälkiseurantaan jäävät asiat.
Vuoden 2015 arviointi alkaa kaupungin strategisista valinnoista (luku 4). Esille nostetaan omistajapolitiikka ja työllisyyden hoidon kysymykset. Ohjausjärjestelmän toimivuutta koskevassa luvussa
(luku 5) arvioidaan tulosohjausta, konserniohjausta ja valvontaa sekä raportointimenettelyjä.
Taloudellisten tavoitteiden (luku 6) ja toiminnallisten tavoitteiden (luku 7) toteutumista arvioidaan
sekä konsernitasolta että peruskaupungin ja sen liikelaitosten osalta. Johtopäätökset ja suositukset
tarkastuslautakunta esittää kertomuksen lopussa (luku 8).

Rovaniemen tarkastuslautakunta
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Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta ja kaupunginhallituksen kautta edelleen asianomaisilta toimielimiltä
ja viranhaltijoilta selvitykset niistä toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten sekä havaintojen ja suositusten perusteella.

1. Havainnot ja suositukset
3.2. Vuoden 2014 arviointikertomuksesta jatkoseurantaan nimetyt asiat.

-Arviointikertomuksen sivuilla 7 seurantaan nimetyt toiminnat.
4.1. Kaupunkistrategian päivityksen käynnistäminen.
-Havainnot ja suositukset sivuilla 8-9. Edellyttääkö päivitystä?
4.2. Konsernitaloutta koskevat strategiset valinnat.
- Menojen vai rahoituksen lähtökohdat sivulla 9-10.
Tulevatko nämä molemmat jatkossa olemaan talousarviossa?
4.3. Omistajapolitiikan toteuttaminen kehittäminen.
- Passiivisesta taseesta sivulla 10-11. Siirrytäänkö aktiiviseen taseeseen?
4.4. Työllisyydenhoidon vastuut, toteutus ja tavoitteet.
- Työllistäminen vaatii aikaisempaa tehokkaampia toimia sivuilla 11-12.
Tulisiko hankkeiden ja lisähenkilöstöresurssien kautta tuloksia?
5.1. Tulosohjaus valtuuston hyväksymän hallintosäännön määräyksien
mukaisesti.
- Tulosohjauksen toteuttamisessa puutteita sivulla 13.
Olisiko mahdollista saada koko organisaation tiedostamaan, mitä tulosohjauksella
tavoitellaan ja miten sen tulee koskea toimialoja?
5.2. Konserniohjaus ja – valvonnan toteutus.
- Konsernin ohjaus vaatii aktiivisuutta sivut 13-14.
Vaativatko vastuut ja valvonnan toteutus muutoksia?
5.3. Hyvän hallinnon toteutus; esityslistat liitteet ja pöytäkirjat.
- Yhtenäisyyden toteuttamisen puutteet em. asiakirjoissa sivulla 15.
Onko mahdollisuus lähteä toteuttamaan yhtenäistä toimintaa?
5.4. Osavuosikatsausten raportointi kuvaamaan konsernitason toimintaa ja
taloutta.
- Osavuosikatsaus ei kuvaa koko konsernitason toimintaa ja taloutta s. 15-16.
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Olisiko tarkoituksen ja tuloksellisuuden mukaista valtuuston saada osavuosikatsauksen yhteydessä tiedot konsernitason toimintaa ja taloutta koskevat tiedot?
6.1. Rahoituslaskelma otettava osaksi taloussuunnittelua.
- Rahoituslaskelmaan kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota s. 17
Olisiko talousarvion laadinnassa lähdettävä realistisen tulorahoituksen arvioinnista
rakentamaan menorahoitusta?
6.2 Investointien taloussuunnittelun toteutus ja seuranta.
- Vuosikatetta ei synny riittävästi investointien rahoittamiseen sivulla 17-18.
Onko oikein kytkeä investointien rahoittaminen vuosikatteeseen?
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2. Arvioinnin ja tarkastuksen järjestäminen vuonna 2015
2.1. Tarkastuslautakunnan arviointitehtävä
Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet Rovaniemen kaupungissa sekä kaupunkikonsernissa toteutuneet. Lautakunta myös arvioi, onko toiminta
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, lautakunnan velvollisuutena on arvioida myös talouden tasapainotuksen toteutumista sekä
taloussuunnitelman riittävyyttä.
Lautakunta esittää käsityksensä valtuustolle arviointikertomuksessa. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Tarkastuslautakunnan arvioinnissa keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa kaupungin
toimintaa, hallintoa ja taloutta. Arviointi kohdistuu kaupunginhallitukseen myös siksi, että kaupunginhallitus osana konsernijohtoa tulee vastata omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.
2.2. Hallinnon ja talouden tarkastus
Kaupunginvaltuusto 25.2.2013 valitsi kaupungin sekä nimeämiensä konserniyhteisöjen tilintarkastajaksi vuosille 2013–2016 KPMG Julkishallinnon palvelut Oy. Vastuullisena tilintarkastajana vuoden 2015 ajan on toiminut JHTT, KHT Tapio Raappana. Tarkastuslautakunta on vastannut tilintarkastusyhteisön ja kaupungin välisestä sopimuksesta.
2.3. Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2015
Tarkastuslautakunnan kokoonpano oli vuonna 2015 seuraava:

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2015 aikana 11 kertaa. Tarkastuslautakunnan esittelijänä
toimi tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki ja pöytäkirjanpitäjänä vs. suunnittelija Kaisa Kinnunen.
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3. Vuoden 2014 arviointikertomuksesta jatkoseurantaan nimettävät asiat



Osavuosikatsauksien yhteydessä valtuusto ei ole saanut konserniraporttia tai muutoin
riittävää tietoja konsernista.
Korjausvelkaa ja työllisyydenhoitoa koskevat selvitykset olivat puutteellisia.

3.1. Vuoden 2014 arviointikertomuksen käsittely valtuustossa
Tarkastuslautakunta esitti 15.6.2015 kokoontuneelle kaupunginvaltuustolle arviointikertomuksen
vuodelta 2014. Kertomukseen sisältyi suosituksia ja kehittämisehdotuksia, joista kaupunginvaltuusto pyysi kaupunginhallitukselta selvityksen.
Kaupunginhallituksen antama selvitys käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 19.10.2015. Tarkastuslautakunta on analysoinut suositusten ja kehittämisehdotusten käsittelyä ja tehnyt havaintoja jatkoseurantaan otettavista asioista:

Arviointikertomuksen suositukset ja kehittämisehdotukset

Havaintoja kaupunginhallituksen (KH) valtuustolle 19.10.2015 antamasta selvityksestä

Tarkastuslautakunnan kommentit ja jatkoseurantaan nimeämät asiat

Tarkastuslautakunnan
näkemyksen mukaan jo talousarviovaiheessa on tarkoituksenmukaista arvioida toimintaa ja taloutta koko konserni huomioiden.

KH antaa merkittävimmille konserniyhtiöille ja yhteisöille ohjeet talousarvion laadintaan tuloskorttimuodossa.
Yhteensopivat talouden ja hallinnon tietojärjestelmät konsernissa (myös kuntayhtymissä) edistäisivät konsernitason suunnittelua ja raportointia.
KH antaa merkittävimmille konserniyhtiöille/ -yhteisöille talousarvion laadintaohjeet, joiden pohjalta yhteisöt laativat taloussuunnitelmansa tuloskorttiin. Raportointi valtuustolle osavuosikatsauksen yhteydessä.

Kaupungin omistus sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä 53,28 % ja koulutuskuntayhtymästä 65,61 %.
Kuntayhtymien omistajuus jäänyt vähälle
huomiolle. Uusi kuntalaki tukee aktiivisen
omistajan roolia ja vaikuttamista myös kuntayhtymiin.
KH ei ole antanut valtuustolle sen HS 22
§:ssä edellyttämää konserniraporttia. Osavuosikatsauksessa ei ole konsernitason kuvausta, vaan siinä on tietoja vain eräistä konserniyhteisöistä. Ei esim. lainkaan kpgin osaomistamia kuntayhtymiä. Ei myöskään konserniohjauksen eikä valvonnan toimenpiteitä.

Kaupungin tulot ja menot ovat
epätasapainossa. Tarkastuslautakunta korostaa rahoituksen
riittävyyden arviointia ennen
määrärahakehysten
esittämistä.
Tarkastuslautakunta suosittaa
keskustelua velkakatosta.

KH arvioi 2016 talousarvion laadintaan koko kaupungin talouskehityksen tulevalle suunnittelukaudella. Talouden kokonaiskehyksessä kaupunginhallitus arvioi täten myös rahoituksen riittävyyttä.

Keväällä menokehyksistä päättäessä, on KH
jättänyt rahan lähteet lähes kokonaan esittämättä. Tästä seuraa mm. epärealististen
tuotto-odotusten esittäminen talousarviovaltuustolle.

Investoinnit konserniyhtiöiden toteutettavaksi
vähentää kpgin lainatarvetta. Konsernivelan
määrälle/konsernin omavaraisuusasteelle jatkossa tavoitetaso

KH:n toteaman mukaisesti jatkossa on erityisesti huomioitava peruskaupungin velkaisuustarkastelun sijaan konsernivelan määrä.
(Vrt. KL 148.4§ )

Valtuustolla ei ole kokonaiskäsitystä toimitiloihin, katuihin ja
vesijohtoverkostoihin kohdentuvan korjausvelan euromääräisestä tasosta eikä pitkäjänteisestä korjaussuunnitelmasta.

KH:n antama tieto korjausvelasta: katuomaisuus
(n. 24 M€) ja rakennusomaisuus (n. 34 M€).

Jää selvittämättä saako ko. euromäärillä
omaisuuden vain tilapäisluontoiseen kuntoon, vai onko pyrkimys pitkäjänteistä omistajuutta turvaavaan peruskorjaamiseen.
Poistotasoon (€) sovitettu korjaaminen ei
kerro, onko taso korjausteknisesti riittävä.

Osavuosikatsaukseen sisältyvä
konserniraportti on syytä laatia
kattavana sisällyttäen siihen
tietoa mm. konsernitilinpäätökseen sisältyvien kuntayhtymien
toiminnasta ja taloudesta.

KH:n mukaan suunnitelmakauden korjausinvestointien taso on suunniteltu poistojen suuruiseksi.
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Arviointikertomuksen suositukset ja kehittämisehdotukset
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä kaupunkistrategiaan sisällytettyä näkemystä investointitasosta, joka perustuu tulorahoitukseen.

Havaintoja kaupunginhallituksen (KH) valtuustolle 19.10.2015 antamasta selvityksestä
KH:n mukaan 1)investointeja tulee rajoittaa ja 2)
hakea vaihtoehtoisia palvelujen tuotantotapoja
3) Vesiliikelaitos siirrettiin konserniyhtiö NEVE:n
4) uusinvestointeja konserniyhtiöt Markkinakiinteistöt Oy:lle.

Tarkastuslautakunnan kommentit ja jatkoseurantaan nimeämät asiat
Vuosikatetta ei kerry riittävästi.

Ylikunnallisen yhteistyön lähtökohtia ei esitetä kaupunkistrategiassa.
kaupunginhallitukselta edellyttävää vahvempaa otetta työllisyydenhoitoon

-

Vastauksessaan valtuustolle KH ei ottanut
kantaa ylikunnalliseen yhteistyöhön.

-

KH ei ottanut kantaa työllisyyden hoidon kysymyksiin. Vastoin valtuuston päätöstä KH
jätti asian esittelemättä KV 14.12.2015.

Investointiohjelmassa on edelleen Tekn. lautakunnan ja Tilaliikelaitoksen investoinnit.
KH:n tulee seurata ja ohjata korjausinvestointien kohdentamista palvelutuotannon
kannalta keskeisiin kohteisiin.

3.2. Tarkastuslautakunnan jatkoseurantaan nimeämät asiat
Muodollisesti arviointikertomuksen 2014 käsittely on päättynyt. Tarkastuslautakunta kuitenkin
seuraa ja kiinnittää tarvittavilta osin huomiota jatkossa seuraaviin havaintoihin:


Kaupunginhallitus ei ole osavuosikatsauksen yhteydessä antanut valtuustolle konserniraporttia tai muutoin riittäviä konsernitason tietoja.
 Osavuosikatsauksen yhteydessä ei valtuustolle anneta koko konsernitason kuvaa
taloudesta ja toiminnasta. Katsauksessa on mainintoja vain eräistä konserniyhteisöistä.
 Esimerkiksi kuntayhtymien taloudesta valtuusto saa tietoa vasta konsernitilinpäätöksen kautta.
 Muutoinkin valtuusto pääsee lausumaan käsityksensä konsernitason asioista vasta
kesäkuun tilinpäätösvaltuustossa, siis yli 5kk tilikauden päättymisen jälkeen.
 Osavuosikatsaus ei kerro konserninjohdon vastuulle määrätyn omistajaohjauksen
toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.



Valtuuston saama korjausvelkaa koskeva selvitys oli puutteellinen.
 Selvityksestä ei käy ilmi, varaudutaanko esillä olleella euromääräisellä tasolla tievelka 24 M€+ rakennusvelka 34 M€ pitkäjänteistä omistajuutta turvaavaan peruskorjaamiseen vai onko tarkoitus saada omaisuus vain tilapäisluontoiseen kuntoon.
 KH:n antama selvitys, että korjaamisen rahoittaminen sovitetaan poistotasoon, ei
lainkaan kerro, voidaanko näin edes hidastaa korjausvelan kasvua.



Valtuusto ei saanut selvitystä siitä, miten kaupunginhallitus jatkossa vastaa sille määrätystä työllisyydenhoidon asiasta.



Kaupunginhallitus jätti työllisyydenhoidossa todetut puutteet ilman huomioita kaupunginvaltuustolle 19.10.2015 annetussa selvityksessä. Valtuusto edellytti kaupunginhallitukselta vastausta työllisyydenhoidosta 14.12.2015 pidettävään kokoukseen.
Kaupunginhallitus toimi vastoin valtuuston tahtoa jättäen asian esittelemättä
14.12.2015 kokoontuneelle valtuustolle. Asia siirtyi vuodelle 2016.
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4. Kaupungin strategiset valinnat ja valtuuston hyväksymät linjaukset
4.1. Kaupunkistrategian päivityksen käynnistäminen


Tarkastuslautakunta suosittaa kaupunginhallitusta arvioimaan, miten kaupunkistrategian ohjausvaikutusta voi vahvistaa.
 Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kaupunkistrategiassa uuden kuntalain sisältövaatimuksiin.
Kaupunkistrategia (Rovaniemen kaupunkistrategia 2030) hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa
19.5.2014. Kaupunkistrategiaa toteutetaan ohjelmilla, joista tehtäväalueet ja yksiköt johtavat omat
tavoitteensa. Strategiaan sisältyvien kaupunkikonsernin tavoitteiden ja mittareiden toteutumisesta
raportoidaan valtuustolle vuosittain. Strategian laajuus on 19 sivua.
Strategiassa mainitaan 20 ohjelmatasoista asiakirjaa, kuten esim. elinkeino-ohjelma, vammaispoliittinen ohjelma ja kotouttamisohjelma. Osa ohjelmista on kuvattu muulla nimikkeellä kuten liikennejärjestelmäsuunnitelma ja palveluhankintastrategia.
Oma lukunsa ohjelmien joukossa on ”talouden tasapainottamisohjelma”. Talouden tasapainoisuus tulisi olla – ilman ohjelmaksi nimittämistä - Kuntalain (110§/39§) nojalla
lähtökohtana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelussa sekä johtamisessa.
Kaupunginhallituksen valtuustolle 19.5.2014 laatiman esittelytekstin mukaan ”toteuttamisohjelmat
päivitetään siten, että kaupunginhallitus hyväksyy ohjelmat vuosina 2014–2015 ottaen huomioon
talousarvion 2016 valmisteluaikataulun”. Kaupunginhallituksen ilmoittama aikataulu ei ole pitänyt.
Vuoden 2015 loppuun mennessä oli päivitetty mm. elinkeino-ohjelma ja kansainvälistymisohjelma.
Mutta esimerkiksi palveluhankintastrategia ja matkailun kehittämisohjelma olivat päivittämättä ja
työllisyysohjelma laatimatta.
Ottaen huomioon nykyisen kaupunkistrategian laajuus, siihen liittyvien ohjelmien runsaus sekä uuden kuntalain vaatimukset, olisi strategian ohjausvaikutuksen varmistamiseksi hyvä käynnistää valmistelutyö uuden kaupunkistrategian laatimiseksi.
Viimeistään ensi valtuustokauden alusta kunnassa on oltava valtuuston hyväksymä kuntastrategia,
jossa esitetään realistinen kuva kunnan nykytilanteesta sekä tieto toimintaympäristön muutoksista.
Strategiassa voisi huomioida seitsemän kuntalaissa (37§) mainittua asiakokonaisuutta. Nämä ovat:
1. Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen: palvelujen tarvitsijoille yhdenvertaisuus (yhdenvertaisuuslaki 20.12.2014/1325)
3. Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
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4.
5.
6.
7.

Omistajapolitiikka
Henkilöstöpolitiikka
Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Jotta uudistettava strategia olisi lain tavoitteen mukaisesti ”keskeinen asiakirja kunnan rajallisten
resurssien suuntaamiseen”, on tehtävä karsintaa ja valintoja. Strategian painoarvo kasvaa supistamalla tekstiosuutta esimerkiksi kolmasosaan nykyisestä. Nykyiset 20 eri ohjelmaa voidaan tiivistää
esimerkiksi seitsemään kuntalain systematiikan mukaisesti laadittuun asiakokonaisuuteen/ohjelmaan.
Strategiavalmistelussa tulee huomioida myös hallintosääntöön sisältyvät tulkinnanvaraiset periaatteet (lähipalveluperiaate, palvelujen järjestämisperiaate, palvelujen tuottamisen periaate, omistajapolitiikan periaate). Tarvittavilta osin ne ovat huomioitavissa hallintosäännön sijaan kaupunkistrategiassa (vrt. KL 37 §/90 §).
4.2. Konsernitalouden strategiset valinnat


Kaupunginhallituksen toteuttama kustannusperusteinen taloussuunnittelu ei varmista talouden tasapainoisuutta.

Sekä vanhan että uuden kuntalain lähtökohtana on talouden tasapainoisuus. Ei riitä, että suunnitellaan menot ja määrärahat, vaan laki edellyttää arviota siitä, miten rahoitustarve katetaan. (KL 65,4
§/110 §). Se, tapahtuuko suunnittelu menojen vai rahoituksen lähtökohdista, jätetään laissa lausumatta. On kuitenkin selvää, jos rahoituksen realiteetit jätetään huomioimatta ja keskitytään vain
menoihin sitouttavaan taloussuunnitteluun, johtaa se kaupungin talousongelmiin.
Tarkastuslautakunta on kertomuksissa vuosilta 2013 ja 2014 pitänyt epäkohtana kaupunginhallituksen noudattamaa kustannusperusteista taloussuunnittelua. Kaupunginhallitus on keväällä antanut
toimielimille seuraavan vuoden menoraamit. Päätösasiakirjojen mukaan rahoitustarvetta ja sen
kattamista on tällöin enintään sivuttu.
Esimerkiksi vuodelle 2014 kaupunginhallitus antoi yhteensä 379 M€ ”menolupauksen”, mutta sen
vastineeksi osoitti rahoitusta vain noin 13 M€. Muu osa jäi avoimeksi ja siirtyi ratkaistavaksi myöhemmin. Taloussuunnittelu vuodelle 2015 tapahtui edelleen kustannusperusteisesti. Kaupunginhallitus antoi 13.4.2014 talouden suunnitteluohjeet toimielimille. Se ei esittänyt suunnitelmaa siitä,
miten 380 M€ menoja vastaava rahoitustarve aiotaan kattaa. Kaupunginhallitus jätti peilaamatta
menoja verotuloennusteisiin, valtionosuuksiin, myyntituloihin jne. Myös velanottotarve seuraavalle
vuodelle jäi esittämättä.
Tarkastuslautakunta korostaa rahoituksen lähtökohdista tapahtuvan taloussuunnittelun tärkeyttä
paitsi peruskaupungissa, myös koko kaupunkikonsernin tasolla. Taloussuunnittelu menojen näkö9
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kulmasta ei varmista talouden tasapainoisuutta. Kuntalain 110 §:n mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa budjetoidaan menoja ja tuloja koskevat arviot tehtäville ja hankkeille sekä osoitetaan,
miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan.
4.3 Omistajapolitiikka
Passiivinen tase tarkoittaa tasetta, jossa omaisuudesta ei saada tuottoa esim. vuokraamalla tai
myymällä. Omistajaohjauksen aktiivisemmalla otteella voidaan vaikuttaa passiiviseen taseeseen.



Ns. passiivisen taseen ongelmaa ei ole huomioitu riittävästi.
Omistamisen johtamista ja raportointia ei ole selkeästi määritelty.

Arvioinnin perustaksi otettiin omistajapoliittiset linjaukset, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi
9.12.2013 § 163. Keväällä 2016 tehtyjä päätöksiä omistajapolitiikasta ei ole voitu huomioida tässä
arvioinnissa.
Omistajapolitiikan yleisiä periaatteita koskevasta luvusta voidaan arviointia varten esittää eräitä
omistajapolitiikan keskeisiä lähtökohtia. Omistajapolitiikka mm.
1. Määrittelee, missä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana.
2. Osoittaa pääoman käytön periaatteet.
3. Osoittaa palvelutuotannon tuotantovälineiden hankinnan periaatteet.
4. Asettaa omistukselle tuottotavoitteet.
5. Kertoo, miten johtaminen ja raportointi järjestetään.
6. Määrittelee riskien hallinnan ja sisäisen tarkastuksen järjestämisen.
Omistajana ja sijoittajana toimimisesta (1) on linjauksissa päätöksentekoa ohjaava esitys. Samoin
pääoman käytön periaatteet (2) ja tuotantovälineiden hankinnan periaatteet (3) kuvataan asianmukaisesti. Sen sijaan omistuksesta ja sille asetetusta tuottotavoitteesta kertova osuus (4) jää puutteelliseksi antamaan ohjausta tasevarallisuuden tuloksellisempaan käyttöön. Johtamista ja raportointia koskeva linjaus (5) jää epäselväksi.

Kuva 1. Kaupunkikonsernin omaisuuden tase-arvo on 543 milj.€ (2015)
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Kaupunkikonsernin tasevarallisuus on 543,04 M€, siis yli puoli miljardia euroa. Jos käypä arvo arvioidaan esim. 1,5 kertaiseksi, on omaisuuden arvo 814,6 M€. Jo 0,4 % tuottotavoitteella se merkitsisi
omistajalle 3,3 M€ vuotuista tuloa käytettäväksi kuntalaisten palveluihin. Vastaavasti käyttämättömänä tai selvässä vajaakäytössä oleva omaisuus tarkoittaa vuosittain useiden miljoonien ylläpitokustannuksia ja jopa omaisuuden arvonmenetystä. Voidaan puhua ns. passiivisen taseen ongelmasta.
Kaikkiin kaupungin toimitiloihin tulisi kohdentaa kaikki todelliset kustannukset. Näin ei toistaiseksi
ole, vaan esimerkiksi pääomakustannuksia kohdennetaan vain osaan toimitiloista. Kun tilojen käyttäjältä veloitetaan vain ns. alikustannukset, ei se ohjaa tilojen käytön tehostamiseen tai siirtymistä
edullisimpiin toimitiloihin.
Kaupunginhallituksen päätöksissä korostuvat maankäyttö, yhdyskuntarakenne sekä elinkeinot. Sen
sijaan tasevarallisuuden hyödyntäminen (rahoitukselliset näkökohdat) sekä käyvän hintatason arviointi puuttuvat kaupungin maaomaisuuden luovutuksissa.
Myös omistuksen johtamista ja raportointia koskevat selvitykset jäävät omistajapoliittisissa linjauksissa epäselväksi. Linjausten luvataan sisältävän esityksen vastuu- ja raportointisuhteista.
4.4. Työllisyydenhoidon kysymykset


kaupunginhallituksen tulee hallintosäännön määräyksen mukaisesti ottaa vahvempi ote työllisyydenhoitoon.

Vuonna 2015 oli keskimäärin 4 638 rovaniemeläistä ilman työtä. Koko työvoima (29 896 henkilöä)
huomioiden se tarkoitti joka kuudennen kohdalla työttömyyden kohtaamista. Nuorisotyöttömiä oli
keskimäärin 712 vuonna 2015 eli kahdeksan nuorta vähemmän kuin vuonna 2014. Nuorisotyöttömyys ei ole viime vuosina juuri kasvanut, mutta 25–29-vuotiaiden työttömyys on jonkin verran lisääntynyt. Nuorisotakuun piiriin kuuluvat vastavalmistuneet 25–29-vuotiaat.
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Taulukko 1. Nuorisotakuun piiriin kuuluvat työttömät.

KH 26.5.2014 § 235 on päättänyt osallistua nuorten työllistämiseen liittyvään nuorisotakuun kuntakokeiluun. Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista (1350/2014) tuli voimaan 5.1.2015. Lain voimassaolo päättyy
31.12.2016.
Kolmen vuoden hanke maksaa 2,6 M€. Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa 80 % hankkeesta. Myös
kuntoutukseen on varattu rahaa. Lapin TE-toimisto sitoutuu osallistumaan nuorten aktivointisuunnitelman tekoon 1-2 viikon sisällä siitä, kun kaupunki ottaa yhteyttä ajan sopimiseksi. Hankkeessa
nuorten tilanteeseen haetaan ratkaisua kahdessa viikossa, kun puolestaan nuorisotakuun aika on
kolme kuukautta.
Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus on vastuussa työllisyyspolitiikasta. Tarkastuslautakunta
totesi jo vuodelta 2014 antamassaan arviointikertomuksessa, että kaupunginhallitus ei ollut hoitanut työllisyysasioita velvoitteen mukaisesti. Perusturvalautakunta, jolle työllisyysasioiden hoito oli
käytännössä ohjautunut, on hallintosäännön mukaan vastuullinen ainoastaan niistä työllisyystoimista, jotka perustuvat lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta.
Kaupunginhallitus käsitteli työllisyyspolitiikkaa kokouksessaan 14.12.2015 § 474. Kaupunginhallitus
päätti, että hallinnon uudistuksen toisessa vaiheessa strateginen kehittäminen, tulosohjaus ja hallintopalvelut – vastuualueelle sisällytetään työllisyyden edistämisen tehtävät. Tehtävää varten perustetaan erityissuunnittelijan toimi.
Kaupunginhallitus jätti kuitenkin vastaamatta valtuustolle työllisyysasioiden epäkohdasta. Vasta
tammikuussa 2016 valtuustolle annetussa vastauksessaan kaupunginhallitus ilmoitti sitoutumisestaan asiassa.
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5. Ohjausjärjestelmän toimivuus
5.1. Tulosohjaus valtuuston hyväksymässä hallintosäännön määräyksien mukaisesti


Kaupunginhallitus ei ole noudattanut tulosohjausta koskevia valtuuston hallintosääntöön sisällyttämiä määräyksiä.

1.1.2015 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus johtaa lautakuntien ja johtokunnan tulosohjausta. Tulosohjaus edellyttää tulos- ja kehittämistavoitteiden määrittelyä ja niiden
asettamista, mutta myös toiminnan tulosten ja vaikuttavuuden arviointia.
Kaupunginhallitus ei sisäistänyt säännösten velvoittavuutta ja 9.3.2015 § 87 se katsoi vuoden 2015
olevan järjestelmän opettelua. Kaupunginhallitus hyväksyi sivistys-, perusturva- ja teknisten palveluiden tulosohjaussopimukset maaliskuussa. Toimialalautakunnat hyväksyivät sopimukset touko- ja
kesäkuun aikana ja aluelautakunnat elo- ja syyskuun aikana. Teknisen lautakunnan hyväksymispäätöstä ei tehty, koska sopimusta ei käsitelty missään kokouksessa. Johtokunta ei mieltänyt kuuluvansa tulosohjauksen piiriin.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.10.2014 § 97 hallintosäännön kaupunginhallituksen valmistelusta.
Kuitenkaan kaupunginhallitus ei itse sitoutunut hallintosäännön tulosohjausta koskeviin määräyksiin. Tulosohjauksella ohjataan 61 000 asukkaan palveluja, yli 3 000 työntekijän työpanosta sekä 350
M€. vuosibudjettia. Vaikka tulosohjausjärjestelmä on koettu vaikeana, ei kaupunginhallitus ole toiminut epäkohdan korjaamiseksi.
Kaupunginhallituksen nimeämät edustajat eri toimielimissä (HS 7§) voisivat edistää kaupunginhallituksen vastuulla olevaa tulosohjausta. Kaupunginhallituksen päätöksistä ei kuitenkaan ilmene,
missä tarkoituksessa sen edustajan halutaan läsnäolo- ja puheoikeudella olevan lautakuntien kokouksissa. Tehtävästä tulisi olla maininta kaupunginhallituksen tekemässä nimeämispäätöksessä.

5.2. Konserniohjaus ja -valvonta


KH on jättänyt konserniohjauksen ja – valvonnan virkamiesjohdon varaan,
vaikka konsernijohdon muodostavat KH ja virkamiesjohto yhdessä.

Arvioinnin perustana on kaupunginvaltuuston 17.12.2007 § 123 hyväksymä konserniohje. Ohje velvoittaa kaupunginhallitusta ja viranhaltijoita. Ohjeita tulee noudattaa myös konserniin kuuluvissa
tytäryhteisöissä, ”jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta
johdu”. Keväällä 2016 hyväksyttyä uutta konserniohjetta ei ole huomioitu arvioinnissa.
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Kuntalain mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä. Konsernijohtoon kuuluvat sekä kunnanhallitus että johtosäännössä todettu ylin virkamiesjohto.
 Konserniohjaus on kuntaomistajan (valtuuston) tahdon kohdentumista alueelle, jonne hallinnollinen ohjaus ei ulotu. Konserniohjaus toteutuu esimerkiksi kunnan nimeämän edustajan kautta yhtiökokouksessa yhtiön hallitusta valittaessa tai tilinpäätöstä hyväksyttäessä.
 Konsernivalvonnalla tarkoitetaan tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden jatkuvaa seurantaa.
Oleellinen seurantakohde on se, miten tytäryhteisöissä toimitaan valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden eteen.
Konsernijohto on luottamusmiesjohdon ja virkamiesjohdon muodostama kollegio. Konsernijohtoon
kuuluvat kaupunginhallituksen jäsenet eivät voi jättää ohjauksen tai valvonnan asioita viranhaltijoiden varaan.
 Konsernijohto vastaa toimistaan valtuustolle, jonka on syytä olla tietoinen, miten koko konsernijohto on velvoitteensa hoitanut.
 Valtuusto on konserniohjeissa edellyttänyt konsernijohdon kollegion kuulemista esimerkiksi
konserniyhtiön toimitusjohtajavalinnassa. Se, onko näin tapahtunut, tulisi olla dokumentoitu
ja todennettavissa.
Kaupunginjohtaja määräsi viranhaltijapäätöksellä 13.4.2015/33 § tietyt viranhaltijat kutakin konserniyhteisöä koskevaan valvonta- ja seurantavastuuseen. Heille määrättiin valmistelutehtäviä sekä annettiin läsnäolo-oikeus yhteisön hallituksen/vastaavan toimielimen kokouksiin.
 Se, miten valvonta/seurantavastuuseen määrättyjen virkamiesten saama tieto saatetaan
koko konsernijohdolle, on syytä selventää. Viranhaltijat, jotka on viranhaltijamääräyksellä
määrätty valmistelemaan yhteisöä koskevat asiat kaupungin hallitukselle, tulee myös noudattaa valvonta -ja seurantavastuu määräystä.

Kuva 2. Konserniohjauksen ja valvonnan järjestämisen nykytilanne.
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5.3. Hyvä hallinto; esityslistat ja pöytäkirjat



Esityslistat ja pöytäkirjat laaditaan yhdenmukaisella menettelyllä.
Viranhaltijapäätökset jäävät usein pimentoon.

Tarkastuslautakunnan jäsenet seuraavat säännöllisesti ja lautakunnan päättämän vastuujaon mukaan kaikkien kaupungin toimielinten päätöksentekoa. Seurannassa on kiinnitetty huomiota mm.
seuraaviin asioihin:


Esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinnassa kaupungin eri toimielimillä on selvästi toisistaan
poikkeavia käytäntöjä.
Viranhaltijapäätösten ilmoittaminen toimielimelle ei toteudu johdonmukaisesti yhtenevin
menettelyin. Päätösten otsikointi olisi pelkkää päätösnumerointia informatiivisempaa.
Esityslistoissa on ensin asiaesittely ja sen jälkeen esittelijän päätösehdotus. ”Käänteisessä
mallissa” päätösehdotus on ensin ja esittelyteksti vasta sen jälkeen (esim. Helsingin malli).
Viranhaltijapäätöksiä ei julkisteta yleisessä tietoverkossa. Demokratian toteutumisen ja kansalaistiedottamisen kannalta asia koetaan usein epäkohtana.
Kaupunginhallituksen päätöksistä ei ilmene, miten esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liittyvät
asiat ja niistä tiedottaminen on organisoitu, resursoitu ja vastuutettu kaupunginhallituksen
alaisessa viranhaltijaorganisaatiossa.
Asiaesittelystä ei kaikissa tilanteissa ilmene selkeästi valmistelijan, esittelijän ja varaesittelijän rooleja. Vaikka asiasta olisi esityslistan/pöytäkirjan kansilehdellä asianmukainen informaatio, ei se käy ilmi asiakohtaisessa tekstissä.








Hallintosääntö antaa kaupunginhallitukselle toimivallan määrätä pöytäkirjojen laadinnan
yhtenäistämisestä (56 §). Samoin kaupunginhallitus voi antaa määräyksiä esim. siitä, millaisissa asioissa tehdyt päätökset on ilmoitettava toimielimelle (58 §). Valtuusto ei kuitenkaan ole hallintosäännössä delegoinut kaupunginhallitukselle valtaa antaa määräyksiä esityslistojen osalta.
Kaupunginsihteeri (3.12.2015 § 12) nimesi työryhmän esityslista-pöytäkirjakäytänteiden yhtenäistämistä ja kehittämistä varten. Uusien ohjeiden tulee olla valmiit viimeistään 30.6.2016. On mahdollista, että esimerkiksi esityslistojen yhdenmukaistamisen varmistamiseksi voidaan joutua tekemään muutoksia hallintosääntöön.
Tarkastuslautakunta seuraa esityslista-pöytäkirjakäytänteiden kehittämistyötä.
5.4. Osavuosikatsausten raportointikäytäntö



Osavuosikatsaus katsoo menneeseen ja selittää eilisiä menoja.
Osavuosikatsaus ei kuvaa konsernitason toimintaa ja taloutta.
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Kaupunginvaltuusto edellyttää hallintosäännössä (7 §) kaupunginhallitukselta osavuosikatsausta.
Osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallituksen tulee antaa myös konserniraportti (22 §). Se,
mikä sisältö osavuosikatsauksella ja konserniraportilla on, jätettiin määrittämättä. Myös se, kuinka
usein osavuosikatsaus tulee antaa sekä millä viiveellä se tulee julkistaa, jätettiin määrittämättä.
Kaupunginhallitus antoi valtuustolle 15.6.2015 § 62 osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta. Toukoelokuuta koskevan osavuosikatsauksen kaupunginhallitus esitti valtuustolle 19.10.2015 § 85. Viimeiseltä vuosikolmannelta (syyskuu-joulukuu) valtuusto ei saa osavuosikatsausta, vaan loppuvuoden tiedot kaupunginhallitus esittää valtuustolle vasta kesäkuun tilinpäätöskokouksessa.
Annetuissa osavuosikatsauksissa esitetään koko kaupunkia, toimielimiä, liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevat talous- ja toimintakatsaukset. Osavuosikatsaukset korostavat valtuuston päättämien
tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Napapiirin Vesi -liikelaitos esitettiin ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä välitilinpäätöksen luvuin.
Osavuosikatsauksen yhteydessä ei ole annettu hallintosäännön edellyttämää konserniraporttia. Esimerkiksi konsernitilinpäätökseen sisältyvistä kaupungin osaomistamista kuntayhtymistä ei ole tietoja. Samoin puuttuu tieto menettelyistä, joilla konsernijohto on vastannut konserniohjauksen sekä
valvonnan toimenpiteisiin.
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6. Valtuuston asettamat talouden tavoitteet 2015
6.1. Rahoituslaskelma osana taloussuunnittelua



Rahoituslaskelmaan kiinnitettävä enemmän huomiota, koska se kertoo rahan
lähteet ja rahan käytön.
Valtuuston määrittämä lainakatto tulee esittää selkeästi ja nettomääräisenä.

Rahoituksen riittävyyden merkitys todetaan kuntalain taloutta koskevissa säännöksissä. Talousarviossa on esitettävä, miten rahoitustarve katetaan (KL 110 §). Tilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä on esitettävä rahoituslaskelma (KL 113/114 §). Kunnalle jää rahoitusvastuu, vaikka se siirtäisi
järjestämisvastuutaan toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle (KL 8 §). Kriisikuntakriteereihin sisältyy
rahoituksen riittävyyden arviointi (KL 118 §).
Rahoituslaskelma kertoo rahan käytöstä ja rahan lähteistä, osoittaen samalla myös lainakannan
muutokset. Laskelmassa ei ole omaisuuden arvostuksiin tai jaksottamiseen liittyvää epäselvyyttä.
Rahoituslaskelman merkitys kaupungissa jää vähälle huomiolle. Kiinnostavana pidetään tuloslaskelmaa, vaikka esimerkiksi sen ylijäämä voi olla vain konsernin sisäisen kaupan myötä syntynyt laskennallinen luku. (Vrt. liiketoiminnan myynti omalle konserniyhtiölle).
Kaupunginhallitus päättää lainan ottamisesta kaupunginvaltuuston talousarviossa hyväksymän euromäärän rajoissa (HS 7 §). Koko kunnan rahoituslaskelma (TA 2015, s. 106) osoittaa lainanottotarpeeksi 25,006 M€. Kyse on nettosummasta, jossa on huomioitu sekä lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat
että lainojen nostot ja lyhennykset.
Lainanoton valtuuden osoittavassa kohdassa (TA 2015, s. 104) ei kuitenkaan viitata rahoituslaskelmaan, vaan sitovuustaso määritellään otettavien pitkäaikaisten lainojen enimmäismäärän (36,6 M€
brutto) mukaan. Lainanottovaltuutus tulisi ilmaista nimenomaan rahoituslaskelman osoittaman
nettosumman pohjalta.
6.2. Investointien taloussuunnittelun toteutus ja seuranta



Vuosikatetta ei synny riittävästi investointien rahoittamiseen.
Investoinnit rahoitetaan lainarahalla.

Talousarviotekstin mukaan (s. 95) vuosikatetta ei synny suunniteltujen nettoinvestointien rahoittamiseen. Siksi on 1) harkittava veronkorotuksia ja 2) otettava merkittävästi lisää lainaa ja 3) vaikutettava investointien tasapainoon määrällä, priorisoinnilla ja ajoituksella.
Vuoden 2015 talousarviossa peruskaupungin sekä sen liikelaitosten investointeihin valtuusto varasi
31,4 M€ (netto). Peruskaupungin muutetun talousarvion investoinnit olivat -20 924 000 ja toteutu17
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neet investoinnit -18 110 922. Merkittävimpien konserniyhteisöjen investoinnit mukaan lukien kaupunginvaltuusto antoi valtuudet yht. 47,2 M€ investoinneille vuoden 2015 kuluessa. Merkittävimmät investoinnit esitetään kohteittain talousarviossa (s. 102-103).
Toimielimet

Suunnitellut

Toteutuneet

Poikkeamat

Kaupunginhallitus

Raakamaan osto, irtaimisto ja
muu käyttöomaisuus, taidehankinnat, kaavat ja selvitykset.

Isoimpina hankintoina ostettu maata
Kolpeneen palvelukeskuksesta ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymältä.
Rovaniemi Infra Oy:n perustaminen.

Talousarviomuutos (KV 9.10.2015, §
86).
Investointisäästöt tulevat kaavat ja
selvitykset investointiosiosta.

Vapaa-ajanlautakunta

Ounasvaaran liikuntapuisto, liikuntapaikat, Saarenkylän
kenttä ja Ounashalli.

Rommelin kenttää ei peruskorjattu ja
mm. skeittiparkkia ei toteutettu. Säästökohteilla alitettiin varatut määrärahat investoineissa. Koska kaikkia suunniteltuja investointeja ei toteutettu,
syntyi kustannussäästöä.

Tekninen lautakunta

Keskustan vetovoimaisuuden lisääminen, katujen peruskorjaus
ja katuvalot, Kiveliöntie, Valtatie 4, katuvalojen direktiivimuutos, Vennivaara-Länsikangas, liikenneväylät, ympäristö- ja puistorakentaminen.

HS 36 ylämäen peruskorjaus, Saarenkoulun pienpeliareena, Saarenkylän
kumirouhetekonurmen ja joustopinnoitteen korjaus. Ounashallin kumirouhetekonurmen peruskorjaus, keskuskentän monitoimi,-/katsomorakennus valmistui.
Tapaninpuiston valaistus, katujen ja
teiden suunnitellut toteutuivat, muutamaa poikkeamaa lukuun ottamatta.

Napapiirin vesi

Mm. vedenhankinta ja käsittely, jätevedenpuhdistamot,
viemärilaitokset muut työt,
kunnallistekniikan rakennustyöt.

Kiveliöntie, katuvalojen direktiivimuutos, ympäristö- ja puistorakentaminen.
Tarkempi raportoitu poistettu yhtiöittämisestä johtuen.

Hankkeille Koskikatu/ Lapinkävijäntie ja
Kairatie tuli vesihuollon osalta suunnitelmista poikkeavia yllätyksiä, viivästysten vuoksi ja sääolosuhteiden takia
osa töistä siirtyi vuodelle 2016.
Valtatie 4:n urakoitsijan oma aikataulu
ei kaikilta osin toteutunut.
Napapiirinvesi-liikelaitoksen tarkempi
raportointi poistettu taulukosta yhtiöittämisestä johtuen (Liikelaitosten johtokunta 26.8.2015 § 91).

Tilaliikelaitos

Mm. Lappia-talon peruskorjaus
ja laajennus, Syväsenvaaran
koulun ja päiväkodin ratkaisu,
Sinetän päiväkoti, Ounasvaaran
koulu, Ounasrinteen yhtenäiskoulu, katon uusiminen.

Tilaliikelaitoksen investointisuunnitelmaa muutettiin talousarviomuutoksen yhteydessä. Kokonaisnettokehys
säilyi. (KV 19.10.2015 § 86)

Lappia-talon peruskorjaukseen tuli 3
milj.€. lisää, Syväsenvaaran koulun ja
päiväkodin ratkaisu ja Sinetän päiväkoti
sekä terveysaseman toteutukset siirtyivät.

Napapiirin Residuum Oy

Jäteaseman laajennus, Kuusiselän jätevesijärjestelmän parantaminen ja mädättämöhanke.

Jäteasemaa laajennettiin ja Kuusiselän jätevesijärjestelmää parannettiin.

Mädättämöhanke ei aiheuttanut investointikuluja.

Rovaniemen
Energia Oy

Rakennukset, rakennelmat sekä
koneet ja kalusto.

Investoinnit ylittyivät sähkön siirto- ja
kaukolämpöverkoissa.

Investointeja on ollut budjetoitua huomattavasti enemmän sähkön siirto- ja
kaukolämpöverkostoissa.

Markkinakiinteistöt Oy

Investointeja 10,8 M€. rahoitetaan rahalaitoslainalla, lainan
määrä kasvaa vastaavasti.
Keskuskentän katsomo, Ounasrinteen monitoimitalo.

Investointien määrä nousi 17,4 M€.
Uutta lainaa 12,5 M€. kohteiden toteutukseen.
Keskuskentän uusi katsomorakenne
valmistui 2015 heinäkuussa. Saaren
päiväkodin laajennus valmistui.

Ounasrinteen monitoimitalo on keskeneräinen, huoltopalvelukeskus
Ponsse 2,6 M€, Kivalonpuiston päiväkoti 3,5 M€, Saaren päiväkodin laajennus 1,1 M€.
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6.3. Konserniyhteisöille asetetut talouden tavoitteet



Kiinnitetään huomio omavaraisuusasteeseen.
Yhtiöt sitoutetaan positiiviseen tulokseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarviossa merkittävimmille konserniin kuuluville
osakeyhtiöilleen sitovat taloudelliset tavoitteet. Samassa yhteydessä valtuustolle annettiin tiedoksi
yhtiön toiminnassa tapahtuvat keskeiset muutokset talousarviovuonna. Jäljempänä esitetään yhtiökohtaiset havainnot tavoitteiden saavuttamisesta ja poikkeamista.
Konserniyhtiö

Sitovat taloudelliset tavoitteet
(eräät huomiot tavoitteista)

Eräät keskeiset muutokset talousarviovuonna

Havainnot ja poikkeamat

Napapiirin
Residuum
Oy

Positiivinen toiminnallinen tulos ilman kaupungin lisäsijoituksia.
Varautuminen lain mukaisiin kaatopaikan jälkihoitovelvoitteisiin.

Polttokelpoisen jätteen energiahyödyntäminen.

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n kanssa
on valmisteltu biokaasulaitoksen ympäristölupahakemusta. Positiivinen
toiminnallinen tulos ilman kaupungin
lisäsijoitusta.
Vuosi 2015 oli lämmön tarveluvultaan 8,9 % normaalia pienempi. Konsernin kaukolämmön myynnin selkeä
putoaminen tasolle 435 GWh. Viimeksi yhtä matala kaukolämmön
myynti on ollut vuonna 2007.

Alakorkalon jäteaseman muutos
ja laajennustyöt
Napapiirin Veden vesiliiketoiminnan yhdistäminen osaksi energiakonsernin toimintaa olisi vaikutuksiltaan merkittävä muutos
energiakonsernin toimintaan.

Rovaniemen Energia Oy

Voitollinen tulos, vähintään 3,12
M€. ennen tilinpäätössiirtoja, satunnaisia eriä ja veroja.

1.6.2015 alkaen
Napapiirin
Energia- ja
Vesi Oy

Tulorahoituksella pääoman korvaukset sekä ulkopuolisille että
kpgille lainasopimusten mukaisesti,
varauduttava tulevien vuosien korvausinvestointeihin ja lisäksi maksettava omistajan edellyttämä
osinko. Varaudutaan osingonmaksuun 2,5 M€/v (2015 – 2018).

Rovaseudun Markkinakiinteistöt

Positiivinen tulos,
investointien rahoitusrakenne tulee
olla sellainen, että niiden rahoitukseen ei tarvita omistajan sijoituksia.
Kaupunki voi periä kohtuullisen koron sijoittamalleen pääomalle

Suunnitelmissa olleiden kohteiden kaavallinen kehittäminen ei
yhtiöstä johtuvista syistä ole
edennyt. Investointien määrä
nousi talousarviovuonna 17,4
M€. Uutta lainaa otettu 12,5 M€.
kohteiden toteutuksen myötä.

Yhtiön liikevaihto konsernitasolla oli
9,3 M€, kasvua edellisestä vuodesta
3 %.
Kaupungille maksettiin vuoden 2014
tuloksesta osinkoa 1 M€.
Korjauksia rakennuksissa tehtiin 86 t€.

Rovaniemen Kehitys Oy

Tulostavoite positiivinen tulos.
Liiketoimintaa kehitetään ulkopuolisen rahoituksen lisäämiseksi.
M&M:n tavoitteena on nollatulos.

RoKen henkilöstömäärä on pienentynyt viidellä henkilöllä.

Roken tulos on alijäämäinen n. 76 t€.
mikä johtui kaupungin rahoituksen
leikkaamisesta (150 t€). M&M:n
osalta tulostavoite on saavutettu.

Energiakonserni pyrkii myös kannattavaan kasvuun energialiiketoiminnan laajentamishankkeiden myötä myös muualla Lapissa.

Konserni maksaa vanhoja ulkopuolisia
lainoja pois, ja pyrkii parantamaan
omavaraisuusastetta. Investointitasot
tulevat nousemaan olennaisesti. Tällöin vahvempi vakavaraisuus on etu.

Valtuusto hyväksyi tavoitteet myös muille kuin osakeyhtiömuodossa toimiville kaupunkikonserniin
kuuluville yhteisöille. Tarkastuslautakunta on kirjannut yhteisöille hyväksytyt tulostavoitteet sekä
valtuustolle tiedoksi annetut keskeiset talousarviovuoden muutokset. Myös toteutumaa ja havaintoja on arvioitu vuoden 2015 osalta.
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Lapin Alueteatteriyhdistys ry

Rovaniemen kylien
kehittämissäätiö

Eduro-säätiö

Tulostavoite

Eräät keskeiset muutokset talousarviovuonna

Toteutuma ja havainnot vuodelta
2015

Tavoitteena on tuottaa vuosittain vähintään kuusi uutta ensi-iltaa ja järjestää vähintään 230 teatteriesitystä, joista 50
kiertueella jäsenkunnissa.

Teatteri palaa peruskorjattuun ja
laajennettuun Lappia-taloon neljän evakkovuoden jälkeen.

Lappia-talon vuokra vie budjetista
ison siivun. Teatterin toiminta on
riippuvainen kaupungin vuokra- ja
toiminta-avustuksesta.

Teatteri tavoittaa esityksiinsä 27 000 katsojaa. Oma tulonhankinta on 13 % kaikista tuloista.

Teatterille aiheutuu muuton
myötä lisäkustannuksia lavastamoon ja puvustoon uusittavista
työstökoneista sekä muutosta.

Lappia-talon peruskorjauksen
myötä toimitilakustannukset nousevat 1 140 930 euroa vuodessa,
kuukaudessa 95 t€.

Säätiön rahavarat tulevat olemaan
1.1.2015 n. 16 M€.
Absoluuttinen korkotaso erittäin alhainen. Markkinoiden epävakauden odotetaan heiluttavan sijoitusten tuottoja.
Sijoitusohjeiden mukaisesti markkinatilanne huomioiden varoista on korkosijoituksia 25–95 %, osakesijoituksia 5-55 % ja
muita sijoituksia 0-20 %.
Tavoitteena on saada sijoituksille keskimäärin n. 3,6 % tuotto talousarviokaudelle.
Pitkäkestoiset palvelutuottajasopimukset, jotka kattavat vuosittain toimintamenoista 2/3.
Monikanavaisten rahoitus mahdollisuuksien hyödyntäminen. Positiivinen tilikauden tulos n. 50 000 €/vuosi poistojen ja
verojen jälkeen. Maksuvalmius 1,5 kk ja
omavaraisuusaste 77 %.

Säätiö lisää tuotto-osuuksien jakoa, joita käytetään mm. laadittujen kyläsuunnitelmien toteuttamiseen.

Absoluuttinen korkotaso on erittäin alhainen. Markkinoiden epävakauden odotetaan heiluttavan sijoitusten tuottoja talousarviovuonna.
Tätä on pyritty minimoimaan sijoitusohjeilla, hajauttaen. Koroista
saadaan maltillisia tuottoja. Korkojen on ennustettu lähtevän kuitenkin nousuun.

Talousarviovuonna panostetaan
myös muun julkisen rahoituksen
lisäämiseen.

Palveluissa hyödynnetään ESRohjelmakauden tuomia mahdollisuuksia kumppanuusperiaatteella
monimenetelmällisiä toiminnallisen kuntoutuksen ja yksilöllisiä
ohjauspalveluja.
Nuorten palvelukokonaisuuksien
kehittäminen ja tuottaminen painopistealueena 2015.

Säätiöllä on vuoden 2016 loppuun
kaupungin kanssa palvelusopimus.
Sote voi tuoda isojakin muutoksia
säätiölle.

6.4. Peruskaupungin ja liikelaitosten talousarvion toteutuminen




Kaupungin asukaskohtainen lainamäärä on kasvanut.
Investointeja tehtiin n. 30 M€. pääosin lainarahalla.
Vuoden 2015 maksuvalmius 10 päivää, kassakriisi.

Kaupungin kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2015 lopussa oli 65,5 M€. Toimintamenot kasvoivat maltillisesti ja vuosikatetta kertyi 2,8 M€. Kaupungin tilikauden tulos oli 33,1 M€ ja tilinpäätössiirroilla
korjattu ylijäämä oli 27,8 M€. Satunnaisiin eriin kirjattu myyntivoitto 50,5 miljoonaa euroa selittää
suuren positiivisen tuloksen. Tulos syntyi, kun kaupungin omistama Napapiirin Vesi Oy myytiin Rovaniemen Energialle. Ylimääräisiä poistoja kirjattiin 6,2 M€ hyvän tuloksen vuoksi ja esitettiin perustettavaksi uusi rahasto, johon siirrettiin tuloksesta 6,4 M€.
Kaupungin verotulot kasvoivat 2,4 %, mutta valtionosuudet vähenivät lähes miljoona euroa. Verorahoituksen tilitykset olivat yhteensä 332,5 M€, joista kaupungin verotulot olivat 241,4 M€ ja 91,1
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M€ valtionosuudet. Verorahoitus kasvoi 1,5 % eli 4,8 M€. Toimintamenot kasvoivat erikoissairaanhoidon osalta. Se edellytti myös perusturvalautakunnan talousarvion tarkastamisen 5 M€. Muutetun talousarvion määrärahoja jäi käyttämättä 3,3 M€.
Liiketoimintakauppa, jossa kaupungin kunnallisena liikelaitoksena toiminut Napapiirin Vesi myytiin
kaupunkikonserniin kuuluvalle Rovaniemen Energialle, vaikutti vuoden 2015 talousarvion toteutumaan. Toiminta siirtyi yhtiöön 1.6 alkaen. Talousarviota jouduttiin muuttamaan olennaisilta osin.
Kauppa vahvisti tasetta, mutta samalla vähensi merkittävästi kaupungin toimintakatteeseen tulleita
myyntituottoja. Tulot säilyivät konsernissa.
Kyseessä oli puhtaasti konsernin sisäinen omaisuusjärjestely, konsernitilinpäätöksessä eliminointiin
emolle kaupassa syntynyt merkittävä satunnainen tulo 50,5 M€. Tästä johtuen Rovaniemi-konserni
teki vuodelta 2015 alijäämää 10,7 M€. Huolimatta siitä, että Rovaniemen kaupunki (emo) teki ylijäämää - samoin pääosin merkittävät tytäryhtiöt, kuntayhtymät ja muut yhteisöt- konsernin taseeseen kertyneeksi ylijäämäksi vuoden 2015 lopussa muodostui 111,0 M€.

Taulukko 2. Koko kaupungin ja konsernin tunnuslukuja vuosilta 2014 ja 2015.
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7. Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet
7.1. Tuloskortit toiminnallisten tavoitteiden esittämistapana

 Arvioidaan, ovatko tuloskortin toiminnalliset tavoitteet saavutettu.
 Seurataan, miten strategian toteutumisen asetetut tavoitteet on saavutettu.


Seurataan, miten keskeiset muutokset suunnittelukaudella poikkeavat suunnitellusta.

Talousarvion 2015 laadintaohjeiden mukaan kunkin vastuualueen tuli määrämuotoisessa tuloskortissa esittää yleistavoitteen ohella mm. vaikuttavuus, palvelurakenteet ja prosessit sekä tehtäväalueen taloudelliset tavoitteet ja tuottavuus. Talouden tasapainottamisen tueksi laadittiin ja hyväksyttiin 2014 keväällä talouden tasapainottamisohjelma, TALTTO, jota toimielimet toteuttivat vuoden
2015 talousarviossa ja 2016–2018 taloussuunnitelmassa.
Tarkastuslautakunta arvioi, miten nimenomaan talousarviovuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Tarkastuslautakunta on arvioinut kunkin vastuualueen talousarviosta sekä vastaavasti tilinpäätöksestä tuloskortin kohtaa ”Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet ja valtuustolle
saatettavat keskeiset muutokset suunnittelukaudella”.
Arvioitavaksi on otettu sellaisia ”keskeisiä muutoksia ja toimenpiteitä”, jotka on tarkoitettu toteutettavaksi vuonna 2015. Toteutumista on arvioitu tilinpäätöksestä vastaavasta tuloskortista. Havaintoja on voitu täydentää tilinpäätöksen ulkopuolisilla tiedoilla ja saadulla virkamiespalautteella.
Rovaniemen kaupunki käyttää toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa/aikaansaannosten mittaamisessa BSC-mallin (Balance Score Card) perustuvaa tuloskorttia. Kunkin vastuualueen osalta laadittu tuloskortti sisältyy talousarvioon, osavuosikatsauksiin ja viime vaiheessa tilinpäätökseen. Tuloskortin avulla voidaan kuvata, seurata ja viime vaiheessa mitata myös vaikeammin tavoitteeksi
asetettuja asioita (esim. organisaatioiden kehittämiseen ja strategian toteuttamiseen liittyvät asiat).

Kuva 3. Balance Score Card malliin perustuva tuloskortti.
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7.2. Tavoitteet hallinto- ja viranomaistoiminnoissa sekä lautakunnissa




Kunnan velvollisuus on hoitaa lakisääteiset palvelut, jotka säädetään lailla.
Toiminnan ja talouden suunnittelussa on huomioitava harkinnanvaraiset palvelut.
Tilinpäätöksen informaatio kertoo toimielinten kokousten/käsiteltyjen asioiden lukumäärän.

Hallinto- ja viranomaistoiminnot
Kaupun-

Tuloskorttitavoite

Tilinpäätöksen informaatio

Toteutuma ja tarkastuslautakunnan havainnot 2015

Tiedolla johtaminen sekä sähköisten palvelujen ja menetelmien kehittäminen. Sähköisen
asiahallinta-järjestelmän kehittäminen.

Kokonaisarkkitehtuurimäärittelyn valmiusaste, tietoverkkojen kapasiteetti ja
häiriöt.
Toteutunut asiahallintajärjestelmän käyttöönottohanke.

Kokonaisarkkitehtuurin asiakirja
toimii pohjana ja lähtökohtana laajemmalle jatkotyölle, jossa yhteen
toimivuuden varmistamista täydennetään ja täsmennetään koko konsernissa.
Tietohallintoyhteistyön tiivistäminen Pohjois-Suomen kunnissa
(Sote-suunnittelu).

ginhallitus
Hallintoja viranomaispalvelut

Hankkeet on kirjattu rekisteriin.
Hankerekisteri.
Elinkeinoja aluekehittämispalvelut

Kansainvälisten yöpymisten
määrä kasvaa 2 % vuoden 2014
tasosta.

Vähennystä yöpymisten määrässä -3,7 %
edellisen vuoden tasosta.

Yrityskanta kasvaa 3 % vuoden
2013 tasosta 3317 yritystä.

Kaupungin yrityskannassa kasvua
0,5 %, 3341 yritystä.

Elinkeinoelämä kokonaisuutena on
säilynyt suurilta takaiskuilta ja teollisuusyritysten viennin kasvu on positiivista.
Venäläisten matkailijoiden määrä
romahti.

Lautakuntien toiminta ja talous
Perusturvalautakunta
Lapsiperheiden palvelut

Tuloskorttitavoite

Tilinpäätöksen antama informaatio

Sijoitusperhesijoitusten määrä
suhteessa kaikkiin kodin ulkopuolisiin sijoituksiin kasvaa.
Sijaisperhesijoitusten osuus 60
% kaikista kodin ulkopuolisista
sijoituksista.

Painottuvat sijaisperhehoitoon:
31.12.2015 perhehoidossa oli 80 lasta ja
muissa sijaishuollon paikoissa 34
lasta/nuorta. Omassa Etelärinteen yksikössä em. ajankohtana 14 lasta/nuorta.
Sijoituksia yht. 128.
Ostopalveluissa suhde on perhehoidossa
70 % ja muissa sijaishoidon yksiköissä 29
%.
98 % toteutuma seitsemän arkipäivän kuluessa. (ls-ilmoituksia 1052 sekä muita vireille tulleita 64, jotka sisältävä pyynnöt
ls-tarpeen arvionniksi ja ls-hakemukset.)
Toteutuma 3 kk:n kuluessa 96,5 % (714
kpl)
Neuvola-asetuksen mukaiset tarkastukset toteutuivat hyvin muissa palveluissa,
mutta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osalta varhainen tuki ei toteudu systemaattisesti johtuen resurssipulasta.

Lastensuojeluntarpeen arviointi
seitsemän arkipäivän kuluessa.
Lastensuojelutarpeen selvitys
kolmen kuukauden kuluessa.
Neuvola-asetuksen mukaiset
eri-ikäluokille asetetut tarkastukset toteutuvat asetuksen
mukaisesti.

Toteutuma ja tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta 2015
Sijaisperhesijoitusten osuutta on
pyritty kasvattamaan lain mukaisesti.

Määräajat eivät ole kaikilta osin
toteutuneet lain mukaisessa
ajassa.

Varhaisen tuen resursseihin on
kiinnitettävä huomio, ennaltaehkäisyyn resursseja.
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Perusturvalautakunta
Ikäihmisten
palvelut

Tuloskorttitavoite

Tilinpäätöksen antama informaatio

Enintään 9,5 % ympärivuorokautisen hoivan piirissä.

Ympärivuorokautisen hoivan piirissä 9 %.

Siirtyminen keskussairaalasta 02 vrk:ssa ja kotihoitoon joko
suoraan päivystyksestä ja osastoilta 1 vrk:n kuluessa.

Terveydenhuolto
palvelut

Teknologian hyödyntäminen
prosessin eri vaiheissa lisääntyy.

Kotihoidon palvelumäärät ja kustannukset ovat ylittyneet. Toiminnanohjauksen
hyötyjä ei ole saavutettu toimintavuoden
aikana.

Hilkka-sovelluksen hyödyntäminen
laajamittaisesti kotihoidossa. Jos
toiminnanohjauksen hyötyjä ei
pystytä saavuttamaan, harkittava
kaupungin tiimien ulkoistamista.

Hoidon saatavuus perusterveydenhuollossa toteutuu 100 %
terveydenhuoltolain mukaisesti.

Terveydenhuollon talousarvio ylittyi
831 679 euroa. Keskeisimmät syyt ylitykselle olivat päivystyksen, kuntoutuksen
sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen
asumispalvelujen arvioitua suuremmat
ostot.
Suun terveydenhuollon mukainen toiminta ei ole käynnistynyt, suunnittelutyö
tehty alueen toimijoiden kanssa.

Hankinnoissa ja toimintaprosesseissa on pyritty huomioimaan tulevan sote-uudistus ja siihen valmistautuminen.

Pikapolitoiminta vakiintuu ja
toimintaa säädetään tarvetta
vastaavaksi.

Toiminta vakiintui ja työnjako eri toimintayksiköiden välillä selkiytyi. Pikapolin
reaaliaikaiset tiedot ovat tulleet internettiin.

Toimintavuosi osoitti, että palvelulle on kysyntää. Profiloitui
akuutteihin sairauksiin, jolloin tiimien rooli kansansairauksien hoidossa on vahvistunut.

Palveluiden saatavuus toteutuu
100 % (jonoseurantatiedot)

Erikoissairaanhoidon peittävyys oli 41 %.
Peittävyyttä lisää yleislääkäri käyntien
siirtyminen erikoissairaanhoidon tilastointiin yhteispäivystyksen myötä. Mediaani odotusaika kiireettömään erikoissairaanhoitoon 31.12.2014 oli 35 vrk:tta.
Hoitopäivät aikuispsykiatrian vuodeosastolla lisääntyivät
15,5 %.

Mediaani odotusaika kiireettömään erikoissairaanhoitoon oli 14
vrk:tta lyhempi kuin vuonna
2014.

Sosiaalipalveluita koskeva palvelutakuu toteutuu: toimeentulotukipäätös määräajassa.

Toimeentulotuki on käsitelty keskimäärin
99 % määräajassa. Kiireellisen toimeentulontuen tarve on käsitelty 100 % lain
edellyttämällä tavalla.

Lain mukainen määräaika toteutui.

Ajanvaraus sosiaalityöntekijälle/ohjaajalle toteutuu määräajassa.

Toimeentulotukiasiakkaille on järjestetty
mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun sosiaalityöntekijälle tai ohjaajalle
100 % lain edellyttämässä määräajassa.

Lain mukainen määräaika toteutui. Palvelun tehokkaaseen resursointiin tulisi kiinnittää huomio.

Vammaispalvelulain mukainen
selvitys aloitetaan ja hakemus
käsitellään määräajassa.

Vammaispalvelujen mukainen selvitys on
aloitettu ka. 94 % seitsemän vuorokauden aikana.

Kaikki vammaispalveluita koskevat
päätökset annettu 3 kk:n määräajassa.

Päivystysasetuksen mukaisen
toiminnan käynnistäminen.

Erikoissairaanhoitopalvelut

Sosiaalipalvelut

Siirtoviiveet keskussairaalasta ovat olleet
somaattisella puolella 1,33 vrka ja kokonaisviive 1,77, kun huomioidaan myös
psykiatrian viive. Kotisairaalan hoitopäivät ovat lisääntyneet.

Toteutuma ja tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta 2015
Palvelualueen kokonaismääräraha
ylittyi 289 558 €. Pääsyy ylitykselle
on palveluasumisen ostopalvelujen runsaampi tarve. Palvelutuotannossa kotihoidon palvelumäärät, kustannukset, erityisesti ostopalvelujen osalta ovat ylittyneet.

Päivystysasetuksen vaatimusten
toteuttamiseksi suunnittelutyö
jatkuu Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien kanssa.

Erikoissairaanhoidon muutettu talousarvio ylittyi, sitä selittää erityisesti psykiatrisen erikoissairaanhoidon kasvu.
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Koulutuslautakunta

Tulokorttitavoite

Tilinpäätöksen antama informaatio

Toteutuma ja tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta 2015

Perusopetuspalvelut

Kaikki peruskoulunsa päättävät
siirtyvät jatko-opintoihin.

Jatko-opintoihin siirtyi 99,8 % perusopetuksen päättäneistä. 20.9.2015 perusopetuksen oppilasmäärä oli 5551, 101
oppilasta enemmän kuin 2014.
Kouluverkkoon ei kohdistunut muutoksia
2015 vuoden aikana.

Toteutettu järjestämisperiaatteiden mukaisesti.
Koulutuslautakunnan päätös Oikaraisen koulun oppilaiden siirtämisestä Koskenkylän kouluun
1.8.2016 alkaen.

Ei voi seurata ilman viivettä, vuoden
2013 tiedon mukaan Rovaniemen lukiosta valmistuneista 65,6 % oli opiskelupaikka vuoden kuluttua.
Kevään yhteishaussa 2015 Lyseonpuisto
184/180, Ounasvaaran yleinen linja
60/60, urheilulinjalle 50/30, IB-lukio
25/34, Ammattilukio 137/93.

Lukiopaikkojen hakijamäärät voivat vaihdella, riippuen ikäluokan
koosta. Ammattilukion paikkoja
on vähennetty vetovoimaindeksi
1,47. Hakijoita Urheilulinjalle on
enemmän hakijoita kuin paikkoja.
Muurolan lukio on päätetty lakkauttaa syksystä 2016 alkaen.

Kansalaisopiston asiakasmäärät
ja opetustunnit vähintään vuoden 2014 tasolla.
Kansalaisopistopalvelujen yhden toimijan mallin selvittämiseksi on perustettu työryhmä, joka on aloittanut työskentelynsä joulukuussa 2015.

Vuoden aikana on tarjottu Ikääntyvien
yliopistojen etäluentoja kylille ja järjestetty muuta koulutusta kylien Virtu-pisteiden välillä, mm. Taipaleen ja Vikajärven kouluille ja Yläkemijoen Siulaan.
Kansalaisopiston toimistolla on uudet toimistotilat musiikkiopiston yhteydessä.

Kuvataidekoulun tilojen korjaustarpeet voivat aiheuttaa kustannuspaineita.

Kasvava kysyntä on pystytty järjestämään palveluseteliyksiköiden määrällisen kasvun avulla
sekä tehostamalla omaa toimintaa täyttö- ja käyttöasteita
parantamalla.

Varhaiskasvatuksen yleiset periaatteet
tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi palveluverkkoratkaisujen perustaksi maaliskuun loppuun mennessä. Sinetän ja Saarenkylän alueiden uusien investointien
taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.

Omien yksiköiden siirto palvelusetelille ei toteutunut. Vanhempien kotihoidon valinnan mahdollisuutta on 2015 tuettu kotihoidon
tuen Rovaniemi-lisällä ja kehittämällä avoimia varhaiskasvatuspalveluja.

Lapsia oli kerhoissa 31.12.2015 yht. 129.
Näistä 75 lasta on joko irtisanonut hoitopaikan, perunut hakemuksen tai jäänyt
hoitotakuulle. Keskeiset palvelut, joita
käytetään, ovat osa- ja kokopäivähoito.

Koska tarkkaa määrää näiden palvelu muotojen jakautumisesta
säästyneisiin päivähoitopaikkoihin
ei ole 2015, on varovainen arvion
mukaan laskettu jakauma 50/50
osapäivähoidon ja kokopäivähoidon kesken. Näin ollen varovainen säästösumma on 180 000 euroa.

Perusopetuksen järjestämisperiaatteet.

Lukiokoulutuspalvelut

Kaikki lukiokoulutuksen päättävät siirtyvät jatko-opintoihin
vuoden sisällä valmistumisesta.
Lukioiden aloituspaikat / ensisijaiset hakijat / aloittaneet

Muut koulutuspalvelut

Lasten päivähoitopalvelut

Varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta ollaan yhteydessä jokaiseen hakemuksen jättäneeseen perheeseen, kartoitetaan
lapsen päivähoidon tarve ja ohjataan perheitä miettimään
myös kevyempiä vaihtoehtoja
kokopäivähoidon sijaan.

Musiikkiopiston on muuttunut
Lappia-taloon toukokuussa 2015.

Vapaa-ajan
lautakunta

Tuloskorttitavoite

Tilinpäätöksen antama informaatio

Toteutuma ja tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta 2015

Kulttuuripalvelut

Käyttö ja saavutettavuus lisääntyvät. Kulttuuritarjonta on monipuolista, moniarvoista, laadukasta ja tasapuolista.

Monipuolinen kulttuurituotanto toteutui
sekä yleisen kulttuuritoimen, lastenkulttuurin että aluelautakuntien osalta erinomaisesti ja resurssien mukaisesti.

Kulttuuripalvelut ovat olennainen
osa Rovaniemen vetovoimaisuutta. Rovaniemi-viikon kävijämäärä ennätys lähes 44 000, tapahtumia yht. 151 kpl.
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Vapaa-ajan
lautakunta

Tuloskorttitavoite

Tilinpäätöksen antama informaatio

Toteutuma ja tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta 2015

Kulttuuri-

Yhteiset palveluprosessit lisääntyvät hallintokuntien, 3. sektorin ja muiden toimijoiden
kanssa.

Kulttuurituottajat järjestivät toimintavuonna yht. 209 kulttuuritapahtumaa,
pääosin yhteistyössä joko 3. sektorin tai
kaupungin muiden palveluyksiköiden
kanssa.

Mittaria palveluprosessien lisääntymiselle ei ole esitetty/vaikea arvioida.

Lappia-talon remontin valmistuminen ja sen taloudelliset ja
toiminnalliset vaikutukset.

Lappia-talo avattiin yleisölle syyskuussa
2015.

Lappia-talon remontin vuoksi kaupungin teatterin vuokrakustannuksen nousevat merkittävästi.

Tuotetaan kuntalaisten tarpeiden mukaista palvelua.

Liikuntatoimintaa toteutti yli 100 järjestöä n. 20 000 henkilöstön jäsenistölleen.

Keskuskentän katsomo valmistui
ja se otettiin käyttöön kesällä
2015.

Kunnossapidetään kuntalaisten
tarpeiden mukaisia lähi- ja ulkoliikuntapaikkoja.

Nuorisoliikuntakulttuuria on voitu tukea
liikuntapaikkainvestoinnein ja huolehtimalla liikuntapaikkojen kunnosta.

Liikuntapalvelut on tuotettu talousarviovuodelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Eri hallintokuntien, 3. sektorin
ja muiden toimijoiden kanssa
yhteistoiminta.

Yhteistyökumppanit ja eri prosessien toimijat edustivat eri hallinnonaloja, julkisten palvelujen tuottajia, opetusaloja ja
oppilaitoksia, kolmatta sektoria sekä yksityisiä palvelutuottajia.

3. sektorin tuottamien liikuntapalvelujen lisääminen eri ikäryhmille.

Tavoitetaan 25 % 13-20 vuotiaista nuorista.

Vuonna 2015 nuorisopalveluiden toiminnoilla tavoitettiin 2 346 nuorta.

Toteuma vuonna 2015 oli
1 144 559 € eli 51 €/nuori (0-28vuotiaita yhteensä 22 569).

Moniammatillisen yhteistyöverkoston löytäminen ja määrittely.

Nuorisopalveluilla oli laajat ja moniammatilliset paikalliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot, joiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä, kehitettiin palveluita ja niiden laatua.

Nuorisoverkostojen määrä kasvoi
edellisestä vuodesta 51 kpl.

Tekninen
lautakunta

Tuloskorttitavoite

Tilinpäätöksen antama informaatio

Toteutuma ja tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta 2015

Tekniset
palvelut

Tonttitarjonta, Maaton mukainen tavoite.

MAATO:ssa on määritelty kaavavarannoksi kaksi vuotta ja jaettavaksi tonttivarannoksi vuoden tarvetta vastaava
määrä.

Teknisen varaston toiminta päättyi 31.12.2015 ja toiminta myytiin
Rovaniemen Energia ja Vesi
Oy:lle.

Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma.

Joukkoliikenteen hankinta/kilpailutus.
Kevytliikenteen kehittämissuunnitelma.
Investoinneista 60 % kilpailutettu. Ylläpitotöistä 50 % infra-palvelualueella.

Joukkoliikenteen uudelleen järjestäminen kilpailuttamalla.

Yleistavoitteet toteutuivat suunnitellusti.

Ylikunnallinen rakennusvalvonta
on vielä murroksessa, mutta toteutunee suunnittelukaudella.

Toteutui suunnitellulla tavalla ja ympäristönsuojelu vakiintui.

Ympäristönsuojelun yhteistyö Kolarin kunnan kanssa vakiintui.

palvelut

Liikuntapalvelut

Nuorisopalvelut

Ostopalvelut palveluhankintastrategian mukaiset.

Ympäristövalvonta- ja
pelastuspalvelut

Pelastuspalveluiden tason ylläpitäminen perussopimuksen
mukaisia kustannuksia merkittävästi lisäämättä.
Ympäristönsuojelun yhteistyö
Kolarin kanssa.

Katuomaisuuden korjausvelka
kasvaa määräraha tilanteesta johtuen.

26
Rovaniemen kaupunki, tarkastuslautakunta

.

Aluelautakunnat

Tuloskorttitavoite

Tilinpäätöksen antama informaatio

Toteutuma ja tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta 2015

Yläkemijoen aluelautakunta

Kylien monialaosuuskuntahake
on valmisteltu.

Sivistyspalvelujen palvelusopimukset
ovat toteutuneet pääosin tavoitteiden
mukaisesti.
Varhaiskasvatuksen ja ikäihmisten palvelutarpeen huomioiminen. Ikäihmisten
palveluissa palvelun käyttö toteutui ennakoitua merkittävästi suurempana.
Lisääntyvä kuntarajat ylittävä yhteistyö ja
liikkuvien palvelujen käyttöönotto joissakin lähipalveluissa.

Vuosittain seurattavat mittarit
kustannukset /asukas.

Aluelautakunnat ovat järjestäneet palvelut asukas- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti kunkin tehtäväalueen tavoitteiden mukaisesti ottaen
huomioon muuttuvat palvelutarpeet.
Aluelautakuntien elinkeinojen ja työllisyyden kehittämistä jatketaan.
Kyläalueiden kuituverkkoratkaisun viivästyminen voi estää palveluiden kehittämisen ja kylien elinvoimaisuutta tukevien
hankkeiden toteuttamisen.

Vuosittain seurattavat mittarit
kustannukset euroa/asukas.

KotiapuKuponki-kokeilun jatkaminen 2015, kylien liikuntapaikkojen kunnossapito-ohjelma
päivitetty ja vastuut selvitetty.
Sähköisten ja liikkuvien palveluiden kehittäminen. Virtu-pisteen käytön seuranta ja arviointi sekä hyvinvointibussin selvitys- ja toteuttamishanke.
Muut aluelautakunnat

Tavoitteena on järjestää palvelut asukas- ja asiakaslähtöisesti,
tehokkaasti ja taloudellisesti
kunkin tehtäväalueen tavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon muuttuvat palvelutarpeet.
Kyläalueiden kuituverkon toteuttaminen.

7.3.




Lisääntyvä kuntarajat ylittävä yhteistyö ja liikkuvien palvelujen
käyttöönotto joissakin lähipalveluissa.
LIKELLÄ-hankkeen käynnistyminen antaa mahdollisuudet tavoitteen toteutumiselle suunnittelukauden aikana.

Vuosittain seurattavien kustannusten avulla voidaan seurata kustannusten vuosikohtaista vaihtelua.

Tavoitteet liikelaitoksille sekä konserniyhteisöille

Tilaliikelaitoksen ja hallituksen toimivaltajako ei ole selkeä.
Omistajaohjauksella asetetaan toiminnalliset tavoitteet.

 … on perustettu liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa
Liikelaitokset
 …
tehtävää
varten. Tuloskorteissa on kiinnitetty huomio taloudellisiin näkökulmiin. Tuloskorttitavoitteissa korostuu tuottavuustavoitteet, joissa on laajuuden vuoksi keskitytty päälinjauksiin.
Toimielin

Tuloskorttitavoite

Tilinpäätöksen antama
informaatio

Toteutuma ja tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta
2015

Vesihuoltolain muutosten vaikutukset
hulevesijärjestelmään. Mahdollisen
fuusion(Energia, NaVe) aiheuttamat organisaatiojärjestelyt.

-

Kunnallisena liikelaitoksena toiminut Napapiirin Vesi myytiin
Rovaniemen Energialle.

Napapiirin
Vesi
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Toimielin

Tuloskorttitavoite

Tilinpäätöksen antama
informaatio

Toteutuma ja tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta 2015

Työterveysliikelaitos

Toiminta on kilpailukykyistä, sopimusten mukaista ja kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti kannattavaa.
Tuottavuuteen vaikutetaan mm. sähköisiä palvelujärjestelmiä kehittämällä.

Toiminta on toteutunut kilpailukykyisesti ja pääosin asiakassopimusten mukaisesti.

Toukokuussa 2015 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) yhtiöittämistä koskevan siirtymäsäännöksen 150 §:n mukaan
kunta ei voi tuottaa sairaanhoidonpalveluja ulkopuolisille
asiakkaille yli 10 % liikevaihdosta 1.1.2017.

Tilaliikelaitos

Tulostavoite on tehdä suunnittelukaudella vuosittain positiivinen tulos siten,
että liikelaitos pystyy maksamaan peruspääomalle ja omistajalainalle vuosittain päätettävän koron.

Sähköinen e-resepti ja sähköinen
ajanvaraus otettiin käyttöön. Ajanvaurauksista 2000 kpl ohjautui kevään jälkeen sähköisen järjestelmän kautta. Henkilöstöresurssien
mitoituksessa on huomioitu työterveyssopimusten laajuus, erilaiset
työaikamuutokset ja sairaslomat.
KH on 30.3.2016 § 128 päättänyt
yhdistää Tilaliikelaitoksen 1.1.2016
kunnossapidon- ja huollon.

2015 ei lakkautettu palveluverkostossa olevia toimintoja,
jotka olisivat vaikuttaneet merkittävästi Tilaliikelaitoksen toimintaan ja rakennuskantaan.

Merkittävimpien tytäryhtiöiden toiminta ja talous
Toimielin

Napapiirin
Residuum Oy

NEVE
Napapiirin
Energia
ja
Vesi Oy

Rovaseudun
Markkinakiinteistöt Oy

Rovaniemen
Kehitys Oy

Tuloskorttitavoite, valtuustolle tiedoksi saatettavat keskeiset muutokset
Napapiirin Residuum varautuu jätelain muutoksen voimaantulon aiheuttamiin muutoksiin.
Yhteistyössä konserniyhtiöiden
kanssa valmistellaan biokaasulaitoksen rakentamista Rovaniemelle.
Suunnittelujaksolla Neve-konserni
keskittyy tehtyjen investointien sekä
uuden kumppanuuksien perustuvan
liiketoimintamallin tuottavuuden varmistamiseen. Mahdollisia laajenemishankkeita arvioidaan tapauskohtaisesti niiden mahdollisuuksien ilmetessä.
Investointien määrä nousee 10, 8
M€. Keskuskentän katsomorakenne
valmistuu ja Ounasrinteen monitoimitalon rakentaminen alkaa 2015 kesällä.
Kohteiden kaavallinen jalostaminen
aloitetaan.

Tilinpäätöksen informaatio

Palvelujen tuotantoa tehostetaan ja
yhtiön liiketoimintaa kehitetään. Palvelut kohdistetaan oikea aikaiseksi ja
vaikuttavuuden lisäämiseksi tuotanto- ja palvelurakenne muutetaan
asiakaslähtöiseksi yhden luukun periaatteella toimivaksi palveluksi. Yhtiön
liiketoimintaa kehitetään ulkopuolisen rahoituksen lisäämiseksi.

Rovaniemen Kehitys Oy:ssä käytiin
yt-neuvottelut, jonka päätteeksi
toimintamalli päätettiin uudistaa ja
toimintaa tehostaa.
Rovaniemen Kehityksen tulos oli
alijäämäinen, mikä johtui kaupungin rahoituksen leikkaamisesta
(150 000).

Jätelain muutoksiin varautuminen
etenee laaditun suunnitelman mukaan.
Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n
kanssa on valmisteltu biokaasulaitoksen ympäristölupahakemusta.
Kuntatalouden kurjistuminen, energia- ja vesitoiminnan haasteiden
kasvaminen sekä tarve löytää lappilaista yhteistyötä toiminnan tehokkuuden parantamiseksi tuovat varteenotettavia toiminnan laajenemisen mahdollisuuksia Lapin alueella.
Investointien määrä nousi 2015
17,4 M€ .
Keskuskentän uusi katsomorakenne valmistui heinäkuussa 2015.
Suunnitelmassa olleiden kohteinen
kaavallinen kehittäminen ei yhtiöstä johtuvista syistä ole edennyt.

Toteutuma ja tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta
2015
Alakorkalon jäteasemalla toteutetaan muutos ja laajennustyöt
jätehuollon tulevaisuuden tarpeiden mukaisiksi vuonna
2015.
Laajenemisen mahdollisuuden
askeleita otettiin 2015 ja toiminnan uudet järjestelyt ovat
mahdollisia vuonna 2016.
Edetty valtuustolle ilmoitettujen toiminnallisten muutosten
mukaisesti.
Investoinnit ylittyivät siitä,
mitä alustavasti valtuustolle oli
ilmoitettu.

Kohteiden kaavallinen jalostaminen ei edennyt suunnitelman mukaisesti.
Keskeisiä muutoksia ei raportoitu 2015 talousarviossa suunnittelukauden osalta.

Vastaus ei kerro, toteutuivatko
kaikki 2014 kirjatut toiminnalliset muutokset.
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Tuloskorttitavoitteissa on huomioitu valtuustolle keskeiset muutokset suunnittelukaudella.
Muut konserniyhtiöt ja yhteisöt
Toimielin

Tuloskorttitavoite

Tilinpäätöksen antama informaatio

Lapin Alueteatteriyhdistys ry

Suunnittelukauden aikana teatteri pyrkii ohjelmistovalinnoillaan
ja vierailuesityksillä kasvattamaan
vuosittaisen katsojamäärän
30 000 katsojaan.

Teatterin ohjelmiston suunnittelujännettä on pidennetty, joka mahdollistaa
toiminnan ja tuotantojen tehokkaamman
suunnittelun sekä markkinoinnin ja
myynnin käynnistämisen aikaisemmassa
vaiheessa.
Tilavuokraustoiminta on käynnistynyt
syksyllä 2015 teatterin muutettua takaisin Lappia-taloon. Syyskaudella teatteritoiminnan lisäksi n. 40 messu-, seminaari-, ja kokoustilaisuutta.

Tilavuokraus, kokous- ja kongressitoiminta tuovat teatterin
omaan tulohankintaan merkittävän lisän.

Toteutuma ja tarkastuslautakunnan havainnot vuodelta
2015
Lappia-talon peruskorjauksen
viivästyminen aiheutti lisäkustannuksia ja tulonmenetyksiä
teatterille.
Lappia-talon peruskorjauksen
myötä toimitilakustannukset
nousevat merkittävästi.
Muita toiminnallisia muutoksia
ei ole kirjattu.

Rovaniemen Kylien
kehittämissäätiö

Säätiö lisää tuotto-osuuksien jakoa, joita käytetään mm. laadittujen kyläsuunnitelmien toteutumiseen.
Talousarviovuonna panostetaan
myös muun julkisen rahoituksen
lisäämiseen.

Säätiö on sitoutunut määrätietoisesti jakamaan määrärahoja maaseutualueen
asukkaiden ja yritysten esittämiin käyttökohteisiin. Muun julkisen rahoituksen lisäämiseksi maaseutualueelle säätiö tekee tiivistä yhteistyötä paikallisen Reader-rahoittajan kanssa.

Valtuuston asettama tulostavoite saavutettiin. Informaatio
painottuu taloudellisiin tavoitteisiin.

Eduro-säätiö

Säätiöllä on palvelutuottajasopimukset voimassa Rovaniemen
kaupungin kanssa vuoteen 2016.
Suunnitelmakauden aikana sotemuutokset astuvat voimaan.

Palvelujen piirissä oleva asiakasmäärä vähenee vuoden 2016 alusta huomattavasti
johtuen mm. kuntakokeilun pitkäaikaistyöttömien asiakkaiden (630 asiakasta)
vähenemisestä. Tällä on taas negatiivinen
vaikutus työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Eduro-säätiö Rovaniemen kaupungin konsernitoimijana menettää sosiaalipalvelujen tuottamisessa inhouse-edun ja säätiön palvelujen tuottaminen kilpailutetaan avoimilla markkinoilla.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on ollut pohtia, miten omistaja voi asettaa yhtiöille toiminnallisia
tavoitteita. Niiden ohella tulisi myös painottaa strategisia tavoitteita. 1) Varmistetaan että ao. yhtiö
on sitoutunut noudattamaan kaupunkistrategiaa ja 2) seurataan, miten KH omistajaohjauksella varmistaa strategisten tavoitteiden noudattamista.
Kuntalain 37 § määrittelee kuntastrategian lakisääteisyyttä ja sisältöä. ”Kuntastrategian, sitä toteuttavien ohjelmien, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion tavoitteiden tulee muodostaa
yhtenäinen ja johdonmukainen kokonaisuus, joka tulee käsitellä kunnan tulosyksiköiden ja tytäryhtiöiden kanssa. Kuntakonsernin strateginen johtaminen konkretisoituu kuntastrategiassa, toteuttamisohjelmissa sekä talousarviossa ja – suunnitelmassa määriteltyihin selkeisiin päämääriin, tavoitteisiin, toteuttaviin toimenpiteisiin sekä niiden seurantaan ja tuloksellisuuden arviointiin”. Toimimalla kuntalain 37 §:n sisältövaatimusten mukaisesti, varmistetaan, että yhtiö on sitoutunut noudattamaan kaupunkistrategiaa.
Yhtiön sitoutuminen noudattaa kaupunkistrategiaa vaatii raportointijärjestelmän. Toimielimet seuraavat strategiaa toteuttavien ohjelmien ja talousarvion sekä osavuosikatsauksen avulla yhtiön sitoutumista noudattaa kaupunkistrategiaa. (kts. KL 110.2 §)
Omistajaohjausta koskeva säännös on kuntalaissa uusi, ja se on luonteeltaan informatiivinen. Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja
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muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjauksella huolehditaan siitä, että kunnan omistaman yhteisön toiminnassa ja hallinnossa otetaan huomioon kunnan toiminnalle asetetut tavoitteet.
Valtuuston hyväksymään kuntastrategiaan sisältyvät omistajapoliittiset linjaukset sekä konserniohjeet ja omistajaohjauksen periaatteet ohjaavat omistajan tahdonmuodostusta. Omistajan tahdon
ilmaisee kunnanhallitus tai konsernijohto. Koska kunta ei voi suoraan vaikuttaa yhtiön päätöksentekoon, on tärkeää, että tytäryhteisö hyväksyy konserniohjeen ja siihen liittyvät corporate governance-käytännöt itseään sitoviksi. Tämä mahdollistaa sen, että KH omistajaohjauksella pystyy varmistamaan strategisten tavoitteiden noudattamisen. (kts. KL 46 §) Lisäksi tytäryhteisöllä tulee olla
omistajan eli kunnan asettama strateginen tavoite, ja tytäryhteisön hallituksen tulee pyrkiä toteuttamaan omistajan asettamaa tavoitetta. (kts. KL 47 §)
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8. Johtopäätökset
Investointikohteiden rahoituksen vaikutukset
Kaupunkikonserni investoi velalla, investointitaso on tulorahoitukseen nähden korkea. Lainataso
on vielä alle valtakunnallisen keskitason, mutta lainanmäärä on kasvanut. Investointikohteiden toteuttaminen konsernijärjestelyin hillitsee peruskunnan velkaantumista kuten Ounasrinteen koulun
uudisrakentaminen.



Kaupunkikonsernin lainakanta on kasvussa.
Vuosikate on liian pieni investointeihin, edellyttää lainanottoa tai vaihtoehtoisesti parantavia toimenpiteitä kuten verojen korotusta tai tuloutusvaatimuksen nostoa konserniyhteisöiltä.

Korjausvelka
Kaupunginvaltuuston saama korjausvelkaa koskeva selvitys oli puutteellinen. Kaupunginhallitus
antoi selvityksen, että korjaamisen rahoittaminen sovitetaan poistotasoon. Se ei kerro, voidaanko
näin edes hidastaa korjausvelan kasvua.



Selvityksestä ei käy ilmi, varaudutaanko esillä olleella euromääräisellä tasolla tievelka 24 M€. + rakennusvelka 34 M€. pitkäjänteistä omistajuutta turvaavaan peruskorjaamiseen vai onko tarkoitus saada omaisuus vain tilapäisluontoiseen kuntoon.
Vuosikatetta tulee nostaa nykyisestä, jotta investoinnit myös korjausvelan kattamiseksi voidaan toteuttaa ilman, että kaupunki velkaantuu kohtuuttomasti. Muutoin ei huolehdita omaisuuden asianmukaisesta hoitamisesta ja omaisuuden arvo
alenee.

Osavuosikatsauksen raportointi
Kaupunginhallitus ei osavuosikatsauksen yhteydessä ole antanut valtuustolle konserniraporttia tai
muutoin riittäviä konsernitason tietoja. Esimerkiksi kuntayhtymien taloudesta valtuusto saa tietoa
vasta konsernitilinpäätöksen kautta. Osavuosikatsauslomakkeessa, josta osavuosikatsaus koostetaan, on mukana ne konserniyhtiöt, jotka ovat myös mukana tilinpäätöksessä.



Osavuosikatsaus ei kerro konserninjohdon vastuulle määrätyn omistajaohjauksen
toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.
Osavuosikatsauslomaketta, johon osavuosikatsaustiedot koostetaan, on kokonaisuutena hyvä arvioida, antaako se riittävät konsernitason tiedot osavuosikatsausta
varten.

Työllisyydenhoito
Kaupunginhallitus jätti työllisyydenhoidossa todetut puutteet ilman huomioita kaupunginvaltuustolle 19.10.2015 annetussa selvityksessä. Valtuusto edellytti kaupunginhallitukselta vastausta työllisyydenhoidosta 14.12.2015 pidettävään kokoukseen. Kaupunginhallitus toimi vastoin valtuuston
tahtoa jättäen asian esittelemättä 14.12.2015 kokoontuneelle valtuustolle.
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Valtuusto ei saanut selvitystä siitä, miten kaupunginhallitus jatkossa vastaa sille määrätystä työllisyydenhoidon asiasta. Asia siirtyi vuodelle 2016.
Tarkastuslautakunta edellyttää kaupunginhallitukselta jämäkämpää asioiden hoitoa
valtuuston sille asettamassa aikataulussa.
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