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Tiivistelmä
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2012 kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.
Lautakunta esittää, että valtuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset arviointikertomuksessa
esitettyihin johtopäätöksiin ja kysymyksiin 1. - 5. niin, että ne voidaan käsitellä 16.9.2013 pidettävässä valtuustoseminaarissa tai valtuuston kokouksessa.
Johtopäätös 1: Tulorahoitus oli veroina ja valtionosuuksina vuonna 2012 jokaista rovaniemeläistä
kohti 4 879 euroa. Palveluiden käyttömaksuja ja muita maksutuottoja kerättiin kuntalaista kohti
1 074 euroa. Yhteensä tulorahoitusta kertyi 5 953 euroa. Tästä summasta sivistyspalveluihin, sosiaalija terveyspalveluihin sekä erikoissairaanhoidon palveluihin käytettiin 4 798 euroa. Loput 1 155 euroa
käytettiin ympäristövalvontaan, yhdyskuntatekniikkaan, rakentamiseen, kaupungin investointeihin ja
yleiseen hallintoon. Kaupungin tämänhetkinen tulopohja ei riitä nykymuotoisen palvelujärjestelmän
ylläpitämiseen.
Millä toimenpiteillä kaupunki turvaa tulojen riittävyyden lakisääteisiin palveluihin ja tarvittavaan
infrastruktuuriin?
Johtopäätös 2: Valtuuston hyväksymä palveluhankintastrategia ohjaa palveluiden hankintaa kaupungin omalta tuotannolta, yrityksiltä ja kolmannelta sektorilta. Palvelujärjestelmän tuottavuuden paraneminen edellyttää, että onnistutaan yhdistämään tehokkaimmalla tavalla oma tuotanto ja ostopalvelut.
Miten kaupunki huolehtii oman tuotannon ja ostopalveluiden välisen laadun ja hinnan vertailun,
jotta voidaan valita asiakasvaikutuksiltaan tehokkain palvelun tuottaja?
Johtopäätös 3: Todellinen taloudellinen tasapaino syntyy siitä, että kaupunki ei velkaannu kohtuuttomasti. Kaupungin investointitaso vuodesta 2006 alkaen on ollut matala. Investointisuunnitelman
mukaan suunnittelukauden nettoinvestoinnit ovat 87,9 miljoonaa euroa ja tulorahoitus 51,9 miljoonaa euroa.
Millä toimenpiteillä kaupunki varmistaa, että investointisuunnitelma toteutuu eikä kaupunki ala velkaantua kohtuuttomasti?
Johtopäätös 4: Asiakkaan sitoutumisen ja osallistumisen palvelutuotantoon on todettu vähentävän
palvelujärjestelmän kustannuksia.
Millä tavalla kaupunki edistää yhteistuotannon mahdollisuuksia?
Johtopäätös 5: Kaupunkikonsernilta puuttuu yhdenmukainen henkilöstöstrategia.
Mitä kaupunki aikoo tehdä, että koko konsernissa noudatetaan yhdenmukaista palkkaus- ja henkilöstöpolitiikkaa?
Talousarvion 2013 mukaan omistajapoliittinen ohjelma valmistuu syyskuuhun 2013 mennessä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan olisi hyvä analysoida, mikä on konsernin yhtiöiden tehtävä
ja rooli nykyisessä kaupunkirakenteessa.
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1 Kaupungin tavoitteissa edistyminen
1.1 Toimenpiteet aikaisempien vuosien arviointikertomusten johdosta
Alla olevaan taulukkoon on kerätty keskeisimmät arviointikertomusten kehittämisehdotukset vuosittain ja toimenpiteet niiden johdosta. Toimenpiteitä on tarkasteltu kaupunginhallituksen antamia
vastauksia laajemmin sen perusteella, mitä on esitetty tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa,
hyvinvointikatsauksissa, henkilöstöraporteissa ja toimintaympäristötilastoissa. Luvussa 1.2 on tarkempi arvio joidenkin toimenpiteiden edistymisestä.
Taulukko 1: Toimenpiteet vuosien 2008–2012 arviointikertomusten keskeisten kehittämisehdotusten johdosta
Vuosi
TarkastuslautaToimenpiteet
Edistyminen
Nykytilanne
kunnan havainto/kehittämisehdotus
1)
Kannustava
KH:n 31.8.2009 § 346
Toimintakertomuksen
Henkilöstöstrategia ei
2008
henkilöstövastauksen mukaan työs2009 mukaan kannustavalmistunut eikä se ole
politiikka
kentely käynnistyy heti ja
va henkilöstöpolitiikka
enää vuoden 2012 tai
henkilöstöstrategiaesitys
liitetään henkilöstöstra2013 talousarvion
valmistuu vuoden 2009
tegian valmisteluun.
tavoitteissa.
aikana.
2)
2008

Talouden tasapainoisuudesta huolehtiminen
toimintamenojen
kasvun saaminen
hallintaan

KV päätti 16.11.2009 korvata talouden tasapainotussuunnitelman tuottavuuden kehittämisohjelmalla.

KV hyväksyi 15.11.2010
tuottavuuden kehittämisohjelman vuoden
2011 talousarvioon.

Ohjelma on hyväksytty
samansisältöisenä
vuoden 2012 talousarvioon ja tarkistettuna
vuoden 2013 talousarvioon.
Tarkastellaan erikseen
luvussa 2.
Talousarvioon 2013
sisältyvässä tuottavuuden kehittämisohjelmassa edellytetään
organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistusesityksiä valtuustolle
kesäkuun 2013 loppuun
mennessä.

3)
2008

Sopimusohjausjärjestelmän selkiyttäminen

KV nimesi 16.3.2009 § 59
hallintosääntötyöryhmän,
jonka tehtävänä oli tuoda
käsittelyyn hallinto- ja
johtosääntöä koskevia
kehittämisehdotuksia.

Hallinto- ja johtosäännön pieniä muutoksia
hyväksytty KV:ssa
23.1.2012.
Johtokuntien määrä
supistettu kahteen.
Kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisolautakunnat
yhdistetty vapaaajanlautakunnaksi, KV
10.12.2012.

4)
2008

Omistajapoliittiset
linjaukset

Kaupunginhallituksen
vastauksen mukaan omistajapoliittisten linjausten
laatiminen aloitetaan.

Omistajapoliittiset linjaukset eivät valmistuneet
vuoden 2012 loppuun
mennessä.

Talousarvion 2013
mukaan omistajapoliittinen ohjelma on valmis syyskuussa 2013.
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Vuosi

5)
2009

6)
2009

Tarkastuslautakunnan havainto/kehittämisehdotus
Sairauspoissaolojen vähentäminen

Toimenpiteet

Edistyminen

Nykytilanne

Työkykyä edistävät toimenpideohjelmat ja työhyvinvointisuunnitelmat.
Yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Varhainen
avoin yhteistyö.

Kaupungin tavoite on
ollut suurempi kuin toteuma.

Sairauspoissaolojen
vähentyminen 19.6
kalenteripäivään (10 %
pieneneminen vuodesta 2009).

Työntekijöiden eläköitymistä hyödynnetään henkilöstörakenteen sopeuttamiseksi palvelutarpeen
mukaiseksi

Henkilöstökulujen osuus
toimintakuluista on laskenut vuoteen 2012 asti.

Talouden
kestävyys:
a) toimintamenojen kasvun hillintä

b) varojen ja pääomien tehokas
käyttö

Konsernitilijärjestelmä,
konsernin likvidien varojen
sijoitustili.

Maksuvalmius on ollut
riittävä 2011 asti.

Kassanhallinta on vaikeutunut.

Siirrettiin kaupungin tuloksesta 2 M€ vahinkorahaston peruspääomaksi 2010.

7)
2010

8)
2010

Talouden
kestävyys:
a) tulopohjan vahvistaminen

yritysten nettolisäys

tavoite 4 %

b) lisääntyvän
palvelutuotannon
tekeminen tuottavuuden kasvulla

Valtakunnallisen kuntien
tuottavuushankkeen tavoite on, että palvelujen
tuottavuus paranee laatua
ja vaikuttavuutta heikentämättä.

Ikäihmisten palveluissa
tuottavuutta on onnistuttu parantamaan.

Nuorten palveluiden vaikuttavuuden parantaminen

Kaupungin hanke, johon
saatiin myös Lapin liiton
rahoitusta.

Nuorisokeskuksen esiselvitys ja loppuraportti
ohjausryhmälle
29.4.2013 ja Lapin liitolle
30.4.2013.

yrityskannan kasvu
verrattuna ed. vuoteen
2011 n. 3,5 %
2010 n. 2,3 %
Tarkempi erittely luvussa 2.2.

Esitys valtuustolle
talousarviokäsittelyn
yhteydessä.
Koulutusosio nuorten
parissa työskenteleville
aloitetaan syksyllä
2013.
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Vuosi

Tarkastuslautakunnan havainto/kehittämisehdotus
Tuottavuuden
kehittämisohjelman täsmentäminen

Toimenpiteet

Edistyminen

Nykytilanne

KH:n vastauksen
1.10.2012 § 397 mukaan
tuottavuusohjelma täsmentyy kaupunkistrategian 2013–2016 kärkihankkeiden kautta.

Tavoitteissa edistymisen
raportoinnista ei selviä,
onko rakenteellisella
muutoksella tai toimenpiteellä ollut vaikutusta
tuottavuuden paranemiseen.

Talousarvioon sisällytetty tuottavuusmittarit.

10)
2011

Varhainen reagointi palvelusopimusten ylikäyttötilanteisiin

Vuoden 2012 talousarvion
määrärahoja jouduttiin
lisäämää 15,5 M€.
KH:n päätökset 10.4.2012
§ 148 ja 1.10.2012 § 387
tavoitteena 1 M€:n säästöt
loppuvuoden 2012 aikana.

Sivistyspalveluiden tuotanto-osasto saavutti
KH:n asettamat säästötavoitteet.

KH antoi 27.3.2013 §
146 vastaavan sisältöisen vuoden 2013 talousarvion tasapainottamiseen liittyvän
säästötoimenpideohjeen kuin ed. vuonna.

11)
2011

Yhteistuotannon
edistäminen

Tavoite lausuttu kaupunkistrategiassa ja ohjelmissa
(esim. lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma).

Asiakkaan sitouttaminen
palveluun on vahvistunut mm. työparityöskentelyn, varhaisen
avoimen yhteistyön ja
asiakkaan valinnan mahdollisuuksien lisääntymisen kautta.

9)
2011

12)
2011

Palvelurakenteen
muuttaminen palvelutarpeen ja
rahoitusmahdollisuuksien mukaisesti

13)
2011

Henkilöstön palkitseminen palveluinnovaatioista

Aluelautakunnilla on keskeinen rooli yhteistuotannon edistämisessä.
Taloussuunnitelmissa
tavoite siirtyä raskaista/korjaavista palveluista
kevyempiin/ennaltaehkäiseviin.

Edistymistä tapahtunut
mm. ikäihmisten palveluissa.

Terveyskeskussairaalan
osasto P5 palkittu työtapojen parantamisesta
2012.

Aluelautakuntien roolin arviointi tulevaisuudessa tärkeää.
Tuottavuuden kehittämisohjelman 2013
mukaan organisaatio
uudistetaan vastaamaan paremmin asiakkaiden palvelutarpeisiin.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden,
prosessien ja toimintatapojen uudistamisen –
ohjelma (valmisteilla).
Uusi palveluhankintastrategia tulee KV:n
päätettäväksi kesäkuussa 2013.
Palkitsemisjärjestelmää ei vielä ole.
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1.2 Tarkastuslautakunnan arvio ja perustelut toimenpiteiden riittävyydestä
1) Kannustava henkilöstöpolitiikka
Kaupunkikonsernin tehokkaan omistajaohjauksen varmistamiseksi olisi ollut hyvä, jos yhdenmukainen, koko konsernia koskeva henkilöstöstrategia olisi valmistunut.
Kaupunkistrategian mukaan henkilöstöpolitiikka on kannustavaa, henkilöstöä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Työn vaativuuden arviointi ja sen mukaisen palkkauksen toteuttaminen
on oleellinen osa kannustavaa henkilöstöpolitiikkaan. KVTES:n mukaista hallinnon ja hinnoittelemattomien työn vaativuuden arviointi -ryhmittelyä ja sen mukaista palkkarakennetta ei ole toteutettu
uuden kaupungin aikana.
4) Omistajapoliittiset linjaukset
Vuoden 2011 kertomuksessa tarkastuslautakunta arvioi omistajaohjauksen ja konsernijohtamisen
toteutumista. Rovaniemen Energia Oy:lle valtuusto on asettanut tavoitteen miljoonan euron vuosittaisesta osingonjaosta kaupungille koko suunnitelmakaudella. Suomalaisissa kuntakonserneissa esiintyy toisaalta linjauksia siitä, miten energiayhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät maksut.
Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä, vaikuttaako tuloutus kaupungille kaukolämmön hintaan.
1.1.2012 lähtien energiamaksun korotus oli 4,2 ja perusmaksun 4 prosenttia. Lokakuusta 2012 lähtien uusien liittymien hinnankorotus oli 10 prosenttia, paitsi pienliittyjille 1,6 prosenttia. Kaukolämmön
(energiamaksu + perusmaksu) keskimääräinen hinnankorotus oli 10 prosenttia 1.4.2013 lähtien.
Kaupungin omistusosuus osakkuusyhteisö Lapin informaatioteknologia LapIT Oy:stä on 33,85 prosenttia. Omistajapoliittisen työryhmän loppuraportin 23.2.2012 mukaan Rovaniemi ostaa yhtiön palveluja suhteessa huomattavasti enemmän kuin muut omistajat. Toimintoja tulee kuitenkin organisoida myös vähemmistöosakkaiden näkökulmasta. Kaupungin omistajaintressiä olisi hyvä arvioida uudelleen omistuksen kannattavuuden suhteen, mikäli palvelun kustannusrakennetta ei voida luotettavasti arvioida. Omistajaintressi on arvioita myös kaupungin perustehtävien sujumisen ja riskien näkökulmasta.
5) Sairauspoissaolojen vähentäminen
Kaupunki on panostanut henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämiseen. Työterveyshuollon kustannusten kasvu vuodesta 2006 vuoteen 2012 on 42,2 prosenttia. Vuonna 2006 työterveyshuollon kustannus oli 395 euroa työntekijää kohti ja 643 euroa vuonna 2012 eli yhteensä 2,262 miljoonaa euroa.
Sijoitettujen panosten ja saavutettujen hyötyjen arvoa on vaikea arvioida. Kaupungin henkilöstöyksikkö arvioi, että sairauspoissaolopäivien vähenemisen laskennallinen kustannusvaikutus on noin
1,970 miljoonaa euroa. Työhyvinvointi ja työssä viihtyminen ovat keskeisiä tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä.
6 a) Toimintamenojen kasvun hillintä
Vuonna 2006 henkilöstökulujen osuus kaupungin toimintakuluista oli 47,2 prosenttia. Osuus on laskenut vuosittain siten, että vuonna 2011 vastaava luku oli 43,2 ja 41,7 prosenttia tilikaudella 2012.
Kaupungin ulkoisista tuloista henkilöstökustannusten osuus oli 42,3 prosenttia vuonna 2012.
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Vuonna 2006 asukasluvun ja kaupunkiorganisaation henkilötyövuosien suhde oli 18,00 ja vuoden
2012 tilinpäätöksessä 19 mikä kertoo, että hieman vähemmällä henkilötyövuosien määrällä on voitu
järjestää ja tuottaa palvelut. Toisaalta lähtötaso oli korkea.
Ulkoisten ostojen deflatoitu kustannus oli 1 902 euroa asukasta kohti vuonna 2006 ja 2 637 euroa
vuonna 2012 eli seitsemän vuoden aikana yhtä asukasta kohti ulkoisten ostojen kasvu oli 735 euroa
(vuoden 2012 rahan arvossa). Edelliseen vuoteen 2011 kasvu oli 511 euroa. Ulkoisissa ostoissa suurin
osuus on erikoissairaanhoitoa. Vuonna 2006 palveluiden ostot ilman erikoissairaanhoitoa asukasta
kohti olivat 961 euroa ja 1 150 euroa vuonna 2012 (kasvua 189 €/as.).
Henkilöstökulut eivät laske samassa suhteessa kuin ulkoisten palveluiden ostot ovat lisääntyneet.
Palveluiden kilpailuttaminen vaatii henkilöstöresursseja. Valtuuston hyväksymän palveluhankintastrategian mukaisesti ulkoisia palveluja ostetaan omaa tuotantoa täydentämään niin, että sekä oman
että ostopalveluiden palvelukokonaisuuden tuottavuus ja vaikuttavuus paranevat samanaikaisesti.
Tuottavuus- ja vaikuttavuusmittareiden kehittäminen on tärkeää, jotta saadaan luotettavaa tietoa
siitä, miten rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset vaikuttavat kuntalaisten saamiin palveluihin ja
kaupunkikonsernin tehokkaaseen toimintaan.
6 b) Varojen ja pääomien tehokas käyttö
Kaupungin sijoitussalkun tasearvo on 4,323 miljoonaa euroa, josta arvopapereiden myyntivoitto oli
422 000 euroa. Tuloslaskelman korkotuotot sisältävät pääasiassa takausprovisioita, antolainojen korkotuottoja, maksuliikennetilien korkotuottoja ja muita sijoitusten korkotuottoja yhteensä 3,530 miljoonaa euroa. Mukana on vahinkorahaston korkotuotto. Muita rahoitustuottoja oli 2,692 miljoonaa
euroa, joista merkittävimmät olivat Rovaniemen Energia Oy:n ja Rovakaira Oy:n maksamat tuloutukset kaupungille sekä noin miljoonan euron myyntivoitto osakekaupoista.
Tytäryhteisöjen rahavarat konsernitilillä (1,8 M€ TP 2012) esitetään kaupungin taseessa, rahat ja
pankkisaamiset.
7 a) Tulopohjan vahvistaminen
Yritysten nettolisäys on yli 50 prosenttia vuodesta 2006 alkaen (kuvio 1). Tosin sitä ei tiedetä, kuinka
moni yrittäjä lopettaa vuoden toiminnan jälkeen. Yrityksiä oli 3 278 vuonna 2011 (Toimintaympäristön tilastot 2013).

Kuvio 1: Kaupungin toimintaympäristötietoja

Kuvio 2: Kaupungin verotulojen kumulatiivinen kasvu (%)
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Taloudellisella huoltosuhteella (kuvio 1) tarkoitetaan sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Kaupungin tavoite on, että taloudellinen huoltosuhde on alle
140.
Rovaniemen kokoisista kasvukeskuksista esimerkiksi Seinäjoella väestömäärän kasvu tuottaa suhteessa enemmän uusia työpaikkoja.
Taulukko 2: Kaupungin verorahoitus ja sen käyttö hyvinvointipalveluihin, €/asukas.

Verorahoitus
Kunnan tulovero
Yhteisövero
Kiinteistövero
Valtionosuus
Yhteensä

€/as. vuosi
2012
2 934
115
369
1 461
4 879

Rahan käyttö
Sivistyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Erikoissairaanhoito
Yhteensä

€/as. vuosi
2012
1 888
1 760
1 150
4 798

Palveluja rahoitetaan myös toimintatuotoilla, joita kertyi koko kaupungin tasolla 1 074 euroa asukasta kohti vuonna 2012.
Kaupungin tämänhetkinen tulopohja ei riitä nykymuotoisen palvelujärjestelmän ylläpitämiseen.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä erikoissairaanhoidossa on päällekkäisyyksiä sekä tehottomuutta
hoitoketjuissa tai palveluprosesseissa (ks. Arviointikertomus 2011). Nykymuotoiset sairaanhoitopiirit
lakkaavat vuoteen 2017 mennessä. Riippumatta siitä, millainen tulee olemaan sosiaali- ja terveyspalveluiden valtakunnallisen uudistuksen lopputulos Lapin sairaanhoitopiirien alueella, on terveydenhuoltolain mukainen uudistustyö jo aloitettu.
Terveydenhuoltolaki velvoittaa tekemään terveydenhuollon järjestämissuunnitelman, jossa on sovittava tarvittavasta yhteistyöstä eri toimijoiden kesken. Nykyisen Lapin sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat ovat valmistelleet vuosille 2013 – 2016 järjestämissuunnitelman, joka on hyväksytty perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmässä 20.3.2012. Suunnitelman painopiste on ikäihmisten
palveluissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä kuntoutuksessa. Taulukon 4. kustannusrakenteeseen vaikuttaminen on kiinni siitä, miten ohjelman toteuttamiseen sitoudutaan.
Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillinnässä oleellista on toimiva perusterveydenhuolto.
Valtion asettamat velvoitteet vaikuttavat erikoissairaanhoidon kustannuksiin.
Kaupungin palveluhankintastrategian mukaisesti asukkaiden kasvavaa palvelutarvetta tulee voida
tyydyttää niin, että se synnyttää uusia palveluinnovaatioita ja tukee kaupunkistrategian mukaista
tavoitetta riittävien ja laadukkaiden palveluiden, menestyvän yritystoiminnan ja elinkeinoelämän
sekä tasapainoisen kuntatalouden vahvistumisesta.
Väestöennusteen mukaan vuonna 2020 Rovaniemellä on 3 864 yli 65-vuotiasta enemmän kuin vuonna 2010. Heistä monet jatkavat työelämässä, ovat aktiivisia erilaisten hyvinvointipalveluiden käyttäjiä
ja osallistuvat monenlaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Heidän panoksellaan voi olla merkittävä
vaikutus kaupungin palvelurakenteen monipuolistamisessa ja elinkeinoelämän vahvistamisessa. (Ikäpoliittinen ohjelma).
Palveluhankintastrategialla kehitetään palvelumarkkinoita ja vahvistetaan kaupungin tulopohjaa.
Strategian toimeenpano edellyttää oman toiminnan ja ostopalveluiden kustannusten ja laadun vertaamista, jotta löydetään mahdollisimman edullisia ja vaikuttavia palvelukokonaisuuksia.
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9) Tuottavuuden kehittämisohjelman täsmentäminen ja siinä eteneminen
Tarkastuslautakunta kiinnitti vuoden 2009 arviointikertomuksessa huomiota siihen, että tuottavuusohjelmaa tulisi konkretisoida jo vuoden 2010 aikana, jotta ohjelman toteutumista olisi helpompi seurata. Valtuustolle raportoitiin tuottavuuden kehittämisohjelman etenemisestä 11.6.2012 § 69 ja toimintakertomuksessa 2012.
Valtuusto hyväksyi 14.11.2011 talousarviokokouksessaan toivomusponnen, jonka mukaan talousarvion mukaisiin tavoitteisiin liittyvistä toimenpiteistä ja niiden toteutusaikataulusta tulee raportoida
kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle kesäkuuhun 2012 mennessä.
Tarkastuslautakunta vertasi toivomusponnen edellyttämiä vastauksia talousarvion tavoitteisiin, tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettuihin tietoihin. Raportoinnin runsaus ja samojen asioiden toistaminen vähän eri tavalla eri dokumenteissa tekee kaupungin strategisissa tavoitteissa etenemisen seurannan ja arvioinnin raskaaksi.
Tarkastuslautakunta ehdottaa, että talousarvion ja toimintakertomuksen tuloskortin kohtaa ”Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet tilinpäätösvuonna” muutettaisiin niin, että siihen sisältyisi rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten tavoite ja sen aikataulu suunnitelmavuosille. Jos
kyseinen asia ei toteudu, myös se raportoitaisiin toimintakertomuksessa.
10) Varhainen reagointi palvelusopimusten yli-/alikäyttötilanteisiin
Säästöjä saatiin aikaan muun muassa siirtämällä kalustohankintoja, organisoimalla uudelleen koululaiskuljetuksia, kesäajan päivähoitojärjestelyillä, vähentämällä kirjastohankintoja ja henkilökunnan
koulutusta. Omaisuuteen ja henkilöstöön kohdistuvista investoinneista luopuminen tai siirtäminen ei
ole kestävä ratkaisu.
Mainittakoon, että sivistyspalveluissa talous- ja henkilöstöpalveluiden kustannukset laskivat 123 326
euroa, sosiaali- ja terveyspalveluissa kustannukset puolestaan kasvoivat 116 767 euroa tilinpäätöstietojen 2011 ja 2012 mukaan muuttuneiden laskutusperiaatteiden vuoksi.
11) Yhteistuotannon edistäminen
Asiakkaan osallistumisen ja vaikuttamisen tavat oman hyvinvointinsa edistämisessä raportoidaan
hyvinvointikertomuksessa.
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2 Kaupungin talouden ja palvelurakenteen tasapainoisuus
2.1 Kaupungin talouden tavoitteissa onnistuminen
Kaupunkistrategian 2012 – 2015 tavoite on, että tilikauden tulos on vuosittain positiivinen. Tilikauden tuloksen muutoksia on kuvattu uuden kaupungin osalta vuodesta 2006 lähtien.
Kaupungin tulos vuonna 2012
oli 14,833 M€ alijäämäinen
(mukana ei ole tilinpäätössiirtoja).
Kaupungin tilikausien 2006–
2012 yhteenlaskettu tulos
painui 12,276 M€ alijäämäiseksi.

Kuvio 3: Uuden kaupungin yli- ja alijäämät tilikausittain ja kumulatiivisesti (M€)

Kun huomioon otetaan vanhojen kuntien ylijäämä uudelle kaupungille ja kaupunginvaltuuston päätös 19.11.2012
§ 155 lakkauttaa kaupungin
kehittämis- ja investointirahasto sekä kirjata rahaston
pääoma edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille, on taseen
ylijäämä 37,477 M€.
Ilman rahaston lakkauttamista taseen ylijäämä olisi 0,477
M€.
Kuvio 4: Kaupungin kumulatiivinen ylijäämä, kun mukana on
lakkautettujen kuntien ylijäämä (sininen käyrä) ja kehittämis- ja
investointirahaston lakkauttamisen 31.12. jälkeen (punainen viiva)

Kehittämis- ja investointirahaston purkaminen mahdollistaa suunnitelmakaudella alijäämäisten budjettien laatimisen. Talousarvion ja – suunnitelman 2013–2016 mukaan vuoden 2013 tulos on 8,433
miljoona euroa alijäämäinen. Suunnitelman mukaan vuonna 2016 saavutettaisiin 1,360 miljoonan
euron ylijäämäinen tulos.
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Menojen kasvun hidastaminen on ollut kriittisin tekijä kaupungin talouden tasapainon hallinnassa.
Nettomenojen kasvu on ollut liian nopeaa suhteessa verorahoitustulojen kasvuun.
Vuonna 2012 tulojen kasvu jäi
pienemmäksi kuin menojen
kasvu.
Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat ennakoitua
enemmän. Tulopuolella verotulojen kasvu jäi ennakoitua alhaisemmaksi.

Kuvio 5: Kaupungin tulojen, menojen, väestön ja henkilöstökustannusten
suhteellinen kasvu (%)

Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat edellisestä vuodesta 13,1 prosenttia (8,1 M€, edellisenä vuonna 4,3 M€)). Ikävakioituna kustannukset olivat jo vuonna 2011 keskisuurten kuntien vertailussa neljänneksi suurimmat ja 4,5 prosenttia keskimääräistä suuremmat. Rovaniemen kaupungin menoja
kasvatti lomapalkkavarauksen lisäys (5 M€, edellisenä vuonna 1,3 M€). Lapin sairaanhoitopiirissä
lomapalkkavarauksen kasvu oli tilinpäätöksen mukaan 4,7 miljoonaa euroa. Ensihoidon siirtyminen
kasvatti Lapin sairaanhoitopiirin kustannuksia 4,5 miljoonaa euroa. Ilman edellä mainittuja eriä Lapin
sairaanhoitopiirin kustannusten kasvu oli noin 6 prosenttia.
Kaupunkistrategiassa on vuodesta 2006 alkaen ollut tavoitteena toimintakatteen kasvu, joka alittaa
vuosittain euromääräisesti verorahoituksen kasvun.
Vuonna 2012 toimintakatteen
kasvu ylitti verorahoituksen
kasvun euromääräisesti 13,3
M€ ja edellisenä vuonna ylitys
oli 11 M€. Vuonna 2010 pysyttiin vielä tavoitteessa: toimintakatteen kasvu oli 6,3 M€ pienempi kuin verorahoituksen
kasvu.

Kuvio 6: Toimintakate ja verorahoitus vuosina 2006–2012, M€

Toimintakatteen kasvu oli 7,5
tavoitteen ollessa 3,5 prosenttia.
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Talouden tasapainoisuutta kuvaa tuottojen (toimintatuotot ja verotulot) ja kulujen (toimintakulut ja
nettoinvestoinnit) muutoksen suhde. Kun tunnusluku pysyy yli yhden, on talous tasapainossa.
Taulukko 3: Talouden tasapainoa kuvaava tunnusluku
2006
2007
2008
Talouden tasapaino
1,18
0,82
1,42

2009
1,29

2010
0,84

2011
0,40

2012
0,51

Talous ei ole kestävällä pohjalla, jos tarpeellisia investointeja joudutaan lykkäämään. Vuonna 2012
kaupungin suunniteltu investointitaso oli 20,020 miljoonaa euroa, josta toteutuivat 17,450 miljoonan
euron investoinnit (toteuma 84,6 prosenttia alkuperäiseen talousarvioon verrattuna). Aikaisempien
vuosien investointien toteumaprosentit ovat seuraavat:
Taulukko 4: Kaupungin nettoinvestointien toteuma (%) alkuperäiseen talousarvioon verrattuna
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Investointien toteuma 82,5
98,2
74,0
84,8
90,6
83,0
% (alkuperäiseen
talousarvioon verrattuna)

2012
84,6

Kaupungin tavoitteen mukaisesti suunnittelukauden yhteenlasketun vuosikatteen tulee riittää verorahoitteisten peruspalvelujen järjestämiseen tarvittaviin nettoinvestointeihin.
Napapiirin Vesi liikelaitoksen investoinnit tulee vesihuoltolain mukaan rahoittaa käyttömaksuilla,
joten ne eivät tässä mielessä ole verorahoitteisia peruspalveluja. Vesihuollon maksujen tulee olla
sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset.
Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

Kun investoinneista
poistetaan Napapiirin Vesi
liikelaitoksen investoinnit,
ovat kaupungin
suunnittelukauden 2012-2015
nettoinvestoinnit 49,6 M€
(liikelaitos mukaan lukien
80,8 M€), mikä on 19,5 M€
vähemmän kuin suunniteltu
vuosikate 69,1 M€.

Kuvio 7: Kaupungin nettoinvestointien ja vuosikatteen suunnitelma
vuoden 2012 talousarvion mukaan
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Kuvio 8: Kaupungin nettoinvestointien ja vuosikatteen suunnitelma
vuoden 2013 talousarvion mukaan

Kaupungin nettoinvestoinnit
talousarviossa 2013 suunnittelukaudelle 2014–2016 ovat
87,9 M€ ilman Napapiirin Vesi
liikelaitoksen investointeja ja
liikelaitos mukaan lukien
110,7 M€. Vuosikatteeksi on
suunniteltu 51,9 M€. Erotus
on (36 M€) rahoitettava lainalla, mikäli investointeja ei
karsita tai vuosikatekertymä
ole suurempi.

Vuosikatetta tulee verrata kunnan todellisiin investointitarpeisiin. Tulorahoituksella pitää pystyä
kattamaan investoinnit kohtuullisen ajanjakson kuluessa.
Vuoden 2012 kaupunkistrategiassa tavoitteena on, että kaupungin kokonaislainamäärä ei kasva
vuoden 2010 tasosta. Vuoden 2013 kaupunkistrategiassa tätä tavoitetta ei ole.

Kuvio 9: Kaupungin lainakanta, nettovelka €/as. verrattuna Manner-Suomen kuntiin ja suhteellinen muutos (%)

Kaupungin kokonaislainamäärä (74,1 €) ei ole kasvanut vuoden 2010 tasosta (75,3 M€). Talouden
todellinen tasapaino tarkoittaa, ettei kaupunki velkaannu kohtuuttomasti. Tulorahoituksen tulee
riittää juoksevien menojen kattamiseen vuoden aikavälillä, investointimenojen kattamiseen pitkällä
aikavälillä ja kaupungin oman pääoman vahvistamiseen.
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Uuden kaupungin aikainen varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on alijäämäinen yli 17
miljoonaa euroa (taulukko 4). Kaupunki on rahoittanut toimintaansa myös rahavaroja ja sijoituksia
käyttämällä ja lainanotolla.
Taulukko 5: Yhteenveto kaupungin toiminnan rahoituksesta (M€)
M€
Toiminnan rahavirta, tulorahoitus yht.
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirran alijäämä
Toiminnan ja investointien rahavirran ylijäämä
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1.2006
Rahavarat 1.1.2012
Rahavarat yhteensä 31.12.2012

2006–2012
91,632
-108,982
-17,350

2012
-3,953
-13,750
-17,703

24,333
-3,994
9,978

11,014
-6,689

13,500

20,189
13,500

Taloussuunnitelman mukaan uutta lainaa otetaan suunnitelmakaudella 36,1 miljoonaa euroa, jolloin
lainakanta kasvaa tiukasta lyhennyssuunnitelmasta huolimatta lähes kaksinkertaiseksi asukasta kohti
vuoden 2016 loppuun mennessä. Veroprosenttia nostettiin puoli prosenttiyksikköä vuodelle 2013, ja
suunnitelman mukaan seuraavana vuonna on tarkoitus nostaa veroprosentti 21:een. Toimintakatteen kasvun tulisi jäädä 2,1 prosenttiin vuosittain, jotta taloussuunnitelma toteutuisi.

16

2.2 Kaupungin hyvinvointipalveluiden rakenteen muuttuminen
Hyvinvointipalveluiden hankintaperiaatteet määritellään kaupunginvaltuuston hyväksymässä palveluhankintastrategiassa. Strategia ohjaa, milloin palvelut hankitaan omalta tuotannolta, milloin ostopalveluna ja missä suhteessa. Esimerkiksi lasten päivähoidon osalta on määritelty, että palvelutarpeeseen, johon oma palvelukapasiteetti ei riitä, hankitaan palvelut tarvittaessa ostopalveluna palveluhankintastrategian yleisten periaatteiden mukaisesti.
Kuviossa 10 esitetään hyvinvointipalveluiden hankinnan jakaantuminen oman tuotannon ja ulkoa
ostettavien palveluiden osalta euromääräisesti (palvelun kokonaishinta €/as. on muutettu vuoden
2012 rahan arvoon). Taulukosta havaitaan, että vuonna 2008 jokaista kuntalaista kohti käytettiin
3 078 euroa hyvinvointipalveluiden hankintaan. Vuonna 2012 vastaava luku oli 3 597 euroa. Laskennallisesti jokainen kuntalainen on saanut joka vuosi yli 100 euron edestä enemmän hyvinvointipalveluja. Todellisuus on se, että raha on allokoitunut palveluja eniten tarvitseville subjektiivisten oikeuksien laajentuessa uusille palvelujen käyttäjäryhmille ja oikeuksien lisääntyessä. (Kuviot 10–13 perustuvat tarkastuslautakunnan laskelmiin.)

Vuosien 2008–2012 reaalikasvut
(vuoden 2012 rahanarvossa):
Oma sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelutuotanto: 5,2 %
Ulkoiset ostopalvelut ilman erikoissairaanhoidon osuutta: 109,9 %
Koko hyvinvointipalveluiden tuotanto
yhteensä: 16,9 %

Kuvio 10: Hyvinvointipalveluiden kokonaishinta jaettuna omaan
tuotantoon ja ostopalveluihin (€/as. vuoden 2012 rahan
arvossa) ja henkilöstökulujen osuus koko palvelutuotannosta.

Henkilöstökulujen osuuden kasvu koko palvelutuotannosta: 8,7 %

Oman toiminnan ja ostopalvelujen suhteen muuttuessa on tärkeää, että palveluiden järjestämis- ja
tuotantosuunnitelmissa varaudutaan riittävän ajoissa henkilöstörakenteen ja tarpeen muutoksiin.
Palveluiden järjestämis- ja tuotantosuunnitelmien henkilöstösuunnitelmia ei ollut laadittu vuoden
2011 tilinpäätökseen mennessä. Vuoden 2012 toimintakertomuksen mukaan henkilöstösuunnitelmat
ovat osittain edelleen työn alla.
Palveluiden järjestämisen muuttuminen on edellyttänyt resurssien kohdentamista palveluhankintoihin. Hankintaprosesseja on pystytty nopeuttamaan ja lisäämään muun muassa puitejärjestelyjä hankinnoissa. Hankintojen sujuvuus edellyttää, että kaupungin sopimusten hallinnointijärjestelmää parannetaan nopeasti.
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2.2.1 Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteiden toteutuminen
Kuviossa 11 esitetään sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan jakaantuminen oman tuotannon ja
ulkoa ostettavien palveluiden osalta euromääräisesti.
Vuosien 2008–2012 reaalimuutokset
(vuoden 2012 rahanarvossa):
Oman sosiaali- ja terveyspalvelutuotannon pieneneminen: -12,9 %
Ulkoisten ostopalveluiden kasvu ilman
erikoissairaanhoidon osuutta: 118 %
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon
kasvu yhteensä: 5,9 %
Kuvio 11: Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaishinta jaettuna
omaan tuotantoon ja ostopalveluihin (€/as. vuoden 2012 rahan
arvossa) ja henkilöstökulujen osuus koko palvelutuotannosta.

Henkilöstökulujen osuuden pieneneminen koko palvelutuotannosta: -10,8 %

Omaan tuotantoon sisältyy alihankintana tehtyjä ostopalveluja.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa oma toiminta on supistunut ja ostopalveluiden osuus kasvanut. Samanaikaisesti henkilöstökulujen osuus koko palvelutuotannosta on pienentynyt, mutta ei samassa
suhteessa. Kun palveluja ostetaan kasvaneeseen palvelutarpeeseen tai oma toiminta korvataan ostopalveluilla, jää oman tuotannon organisaatioon kustannuksia, joita ei voida lyhyellä aikavälillä poistaa. Henkilöstökustannuksissa vaikuttaa hieman vuoden 2012 alusta voimaan tullut kvtes:in mukainen kertakorvaus (150 € plus sivukulut).
Sosiaali- ja terveyspalveluille kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteen siirtyä raskaammista palveluista (laitoshoidosta) kevyempiin (avopalveluihin ja kotihoitoon) ja korjaavista palveluista ennaltaehkäiseviin.
Keskeinen rakenteellinen muutos, joka on vaikuttanut kuviossa 11 esitettyyn muutokseen, on ollut
yhden terveyskeskuksen hoitotiimin, Uittotiimin, palvelujen kilpailuttaminen ja ostaminen yksityiseltä palvelun tuottajalta. Yhteispäivystyksen lääkäripalvelut hankitaan samalta palvelun tuottajalta.
Nykyisin hankinnan kustannukset ovat 189 000 euroa kuukaudessa. Johtamiskäytäntöjen vertailulla
tiimien välillä on voitu parantaa toimintakäytäntöjä ja asiakasvaikuttavuutta.
Kaupungin elintarvikelaboratoriotoiminnot ulkoistettiin tarkastelujakson aikana, ja nykyisin palvelut
ostetaan. Ensihoito siirtyi erikoissairaanhoitoon vuoden 2012 alusta.
Ikäihmisten palveluissa on tapahtunut toiminnallisia muutoksia valtuuston hyväksymän Ikäpoliittisen
ohjelman mukaisesti. Kotihoidossa jaksohoitopaikkojen lisäämisellä on voitu vastata asiakkaiden
tarpeisiin kevyemmillä palveluratkaisuilla. Palvelukoti Aaltorannan toiminta ja osa Kaartokodin toiminnasta siirtyi vuokratiloihin vuoden 2012 aikana. Tehostetun palveluasumisen yksikköjä on lopetettu (Koivupuisto). Samassa yhteydessä omia hoitopaikkoja on siirretty ostopalveluihin.
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Ikäihmisten palveluissa tapahtuneet rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset näkyvät tehostetun
palveluasumisen ja kotihoidon tuottavuuslukujen paranemisena.
Taulukko 6: Tehostetun palveluasumisen tuottavuusindeksi (oma tuotanto)
2009
2010
Tehostetun palveluasumisen tuottavuusindeksi (oma t.)
100
103,6

2011
109,4

2012
110,8

Tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa tuottavuuskehitys on myös ollut positiivinen.
Taulukko 7: Kotihoidon tuottavuusindeksi (oma tuotanto) ja asiakkaan toimintakyvyn muutos (%)
2009
2010
2011
Kotihoidon tuottavuusindeksi (oma tuotanto)
100
103,5
106,1
Rava-toimintakyvyn muutos %
2,8
-1,6

2012
95,2

Kotihoidon tuottavuus laski (yli 10 %) vuoden 2012 aikana. Vastaisuudessa tehdyillä toimenpiteillä
odotetaan saavutettavan tehokkuuden ja myös asiakasvaikuttavuuden paranemista.
Kotihoidon kokonaisasiakasmäärät eivät muuttuneet, mutta asiakkaiden hoidollisuus muuttui raskaampaan suuntaan, mikä oli tavoite. Kun raskaammin hoidettavia asiakkaita voidaan auttaa kotiin,
vähenee laitoshoitopaikkojen tarve. Toisaalta tarvitaan enemmän kotihoidon työvoimaa. Mittariston
kehittäminen on auttanut sekä tilaajaa että tuotannon esimiestä arvioimaan muutostarpeita ja reagoimaan niihin nopeammin.
Tarkastelujakson aikana kehitysvammaisten ryhmäkoti Mäntylä ulkoistettiin, ja palvelu ostetaan yksityiseltä palvelun tuottajalta. Vammaisen henkilön työllistymistä tukeva työtoiminta lopetetaan Jämytien yksikössä. Palvelu ostetaan 1.8.2013 lähtien Rovaniemen Monitoimikeskussäätiöltä.
Terveyskeskussairaalan laitospaikkoja on voitu vähentää (15 laitospaikkaa).
Taulukko 8: Terveyskeskuksen vuodeosaston tuottavuusindeksi
2009
Terveyskeskuksen vuodeosaston tuottavuusindeksi
100

2010
101

2011
100

2012
91

Hyvinvointikertomusten raportointitapaa on muutettu vuosien 2011 ja 2012 välillä, joten indikaattoreiden tulkinta on vaikeaa. Toimintakertomuksen mukaan lastensuojelussa on onnistuttu korvaamaan laitossijoittamista perhesijoituksilla. Perhesijoituksen ja laitossijoituksen välillä joudutaan tekemään valintaa lapsen tarpeen mukaan. Sijoituspäätökseen voi vaikuttaa muun muassa lapsen ikä.
Tarpeen vaihteluun tulee varautua riittävällä omalla laitossijoittamisella.
Toimintakertomuksessa todetaan, että lakisääteiset terveydenhuoltopalvelut ovat toteutuneet jokseenkin määräysten mukaisesti. Kattavaa tilastoseurantaa on vaikea ylläpitää. Pitkäaikaissairaat, joilla
asiat ovat potilaan oman seurannan perusteella hyvin, ei pyydetä automaattisesti vuosikontrolliin.
Tällä voidaan ohjata resurssia vaativampiin hoitoihin. Avovastaanoton osalta toimintaa on pystytty
tehostamaan myös siten, että hoitajille tulevat kontrollikäynnit ovat lisääntyneet.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tarkastukset myöhästyivät lääkärivajauksen vuoksi. Resurssitarpeen lisäys on otettu huomioon talousarviossa 2013.

19

2.2.2 Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten vertailua
Kuntaliitto tekee 59 suurimman kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenojen vertailun (Kuntaliitto/Punnonen 26.3.2013, Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2012 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja ja vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin). Vertailun mukaan sosiaali- ja terveystoimen
nettomenot kasvoivat selvityksessä mukana olevissa kunnissa keskimäärin 6,1 prosenttia. Rovaniemellä kasvu oli kaikkein korkeinta (9,6 %). Rovaniemellä kustannus asukasta kohti oli vertailun keskivaiheilla. Sosiaalitoimessa nettomenojen kasvu oli 7,5 ja terveystoimessa 10,9 prosenttia (Terveystoimen menoissa on mukana erikoissairaanhoito, laskelmat ovat deflatoimattomia eli nimellisiä).
Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusten vertailussa käytetään ikävakioituja kustannuksia, jolloin Rovaniemi sijoittuu vertailun kärkipäähän. Vuonna 2011 vertailussa mukana olevista keskisuurista kunnista Rovaniemellä olivat toiseksi suurimmat ikävakioidut sosiaali- ja terveystoimen kustannukset (mukana on erikoissairaanhoito), (Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen
kustannukset vuonna 2011, deflatoitu).

Taulukon 12 mukaan vuosien 2008–
2012 erikoissairaanhoidon reaalikasvu oli 14,1 prosenttiyksikköä.
Keskisuurten kuntien vertailussa
vuonna 2011 Rovaniemen erikoissairaanhoidon ikävakioidut kustannukset olivat 4,5 prosenttia keskimääräistä suuremmat.

Kuvio 12: Erikoissairaanhoidon osuus hyvinvointipalvelurakenteessa (€/as. vuoden 2012 rahan arvossa)

Erikoissairaanhoidossa hoitotakuun määräajoissa pysyminen aiheutti sen, että sairaanhoitopiiri joutui
hankkimaan kalliita ostopalveluja. Lapin sairaanhoitopiirin henkilöstökertomuksen mukaan vuonna
2012 oli tarve rekrytoida uutta tutkimus- ja hoitohenkilökuntaa, jonka kasvu edelliseen vuoteen oli 7
prosenttia (64 uutta vakanssia). Lisäksi määräaikaisia virkoja vakinaistettiin. Sairaanhoitopiirin toimintakulujen kasvussa virkojen lisäys tarkoitti noin 400 000 euron ja 0,3 prosentin kasvua. Saman
verran kasvoi atk-palveluiden hankinta. Potilaiden hoito- ja tutkimustarvikkeiden kasvu oli 2,2 miljoonaan euroa eli 1,6 prosenttia. Ensihoidon siirtyminen Lapin sairaanhoitopiirille lisäsi sairaanhoitopiirin kustannuksia 4,5 miljoonaa euroa (3,4 %). Lomapalkkavelan osuuden kasvu oli iso, 4,7 miljoonaa euroa (3,5 prosenttia kustannusten kasvuosuudesta).
Viime vuosien suuret kasvuluvut eivät kuitenkaan tarkoita, että sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat
Lapissa ja Rovaniemellä kaikkein kalleimmat. Rovaniemen terveystoimen nettomenot, joihin sisältyy
erikoissairaanhoidon menot, olivat 59 kunnan vertailussa vähän yli keskiarvon vuonna 2012. Sosiaalitoimen nettomenot olivat puolestaan vähän alle keskiarvon kuntien välisessä vertailussa.

20

2.2.3 Sivistyspalveluiden tavoitteiden toteutuminen
Palveluhankintastrategian mukaan perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut
sekä kulttuuripalvelut hankitaan pääosin omalta tuotannolta. Kulttuurilautakunnan määrärahakehyksestä 2,8 prosenttia on ostopalveluja.

Vuosien 2008–2012 reaalimuutokset
(vuoden 2012 rahanarvossa):
Oman sivistyspalvelutuotannon kasvu:
2,5 %
Ulkoisten ostopalveluiden kasvu: 78,7 %
(mukana kotikuntakorvaukset vuodesta
2010 alkaen)
Sivistyspalveluiden tuotannon kasvu yhteensä: 8,7 %
Kuvio 13: Sivistyspalveluiden kokonaishinta jaettuna omaan
tuotantoon ja ostopalveluihin (€/as. vuoden 2012 rahan
arvossa) ja henkilöstökulujen osuus koko palvelutuotannosta.

Henkilöstökulujen osuuden pieneneminen koko palvelutuotannosta: -0,8 %

Ostopalveluihin sisältyy vuodesta 2010 alken kotikuntakorvausten valtionosuuden muutos (vaikutus vuonna 2012
yhteensä 3,2 M€).

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluille valtuusto on asettanut oppimistuloksiin, jatko-opintoihin
siirtymiseen ja menestymiseen yo-kokeissa liittyviä tavoitteita.
Valtuusto on asettanut tavoitteen, että kaikki peruskoulunsa päättäneet siirtyvät jatko-opintoihin.
Oppilashuoltoon on osoitettu lisää resursseja. Joustavan perusopetuksen ja ennaltaehkäisevän työotteen lisäämisen oppilashuollossa tulee tulevaisuudessa vaikuttaa myös siihen, että toisella asteella
aloittaneiden opiskelijoiden opintojen keskeyttäminen vähenee.
Perusopetuspalveluiden tuottavuus heikkeni, mutta ei enää niin paljon kuin edellisenä vuonna. Sen
sijaan lukiokoulutuspalveluiden kohdalla valtuusto hyväksyi talousarviokokouksessa 2011 sen, että
tuottavuus voi laskea. Lukion aloituspaikkoja jäi vuonna 2012 käyttämättä 58 kappaletta. Perusopetuksessa laadulliset tavoitteet saavutettiin, ja lukiot menestyivät valtakunnallisesti tarkasteltuna hyvin. Valtuuston asettamat tavoitteet perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta toteutuivat.
Päivähoidon kustannusrakenteen keventämiseksi ei ole löydetty riittävästi keinoja. Päiväkodit toimivat tehokkaasti ja laadukkaasti. Ongelma on se, että päivähoidon tarpeeseen voidaan vastata vain
koko- tai osapäiväisellä päiväkotihoidolla. Kotihoidon tuki, ns. Rovaniemi-lisä, ei ole vähentänyt päiväkotihoidon kysyntää toivotulla tavalla. Myöskään perhepäivähoitajan työtä ei ole koettu tarpeeksi
vetovoimaisena. Ratkaisuksi perhepäivähoitajia kannustetaan ryhtymään yrittäjiksi. Tätä toimintaa
tuetaan palvelusetelillä.
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Oman päivähoidon tuottavuus laskee lievästi (laskennan perusvuosi 2009).
Taulukko 9: Päiväkotihoidon tuottavuusindeksi (oma tuotanto)
2009
Päiväkotihoidon tuottavuusindeksi (oma tuotanto)
100

2010
99,57

2011
99,00

2012
98,68

Rovaniemellä lasten (0-6 v.) päivähoito oli 59 kunnan vertailussa toiseksi kalleinta. Kustannusten
pienentämiseksi tulee perheiden valinnanmahdollisuuksia (avoin päiväkoti, kerhot, aluelautakuntien
rooli) lisätä.
2.2.4 Yhteenveto hyvinvointipalveluiden rakenteen ja toiminnan muutoksista
Suomen sosiaali- ja terveys ry:n julkaiseman Sosiaalibarometrin perusteella (2011 ja 2013, sivulla 97)
ajatellaan, että kilpailuttaminen pikemminkin kasvattaa kuin vähentää lyhyen ja pitkän aikavälin kustannuksia. Raportissa todetaan, että palvelusetelijärjestelmä, hyvä kilpailuttaminen ja tarjouspyyntöjen pilkkominen pienempiin osiin estävät palvelujen tuottamisen keskittymistä isoille yksityisille tuottajille. Barometrin tulokset on saatu sosiaali- ja terveysjohtajien sekä luottamushenkilöiden haastatteluiden perusteella.
Hyvin hoidettu kilpailutus ja yhteistyö yrittäjien kanssa ovat parantaneet sekä oman toiminnan että
ostopalvelujen tuottavuutta. Kotihoidossa (sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) tässä on edelleenkin tehtävää, mutta suunta on ollut valtuuston asettaman tavoitteen mukainen.
2.3 Teknisen tuotannon tehostuminen
Teknisen toiminnan ja talouden arvioinnissa (29.11.2010 § 62) tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota
tuotantokapasiteetin tehokkaaseen käyttöön ympäri vuoden.
Teknisessä toimessa on yhdistetty viisi palvelukeskusta kahteen: Infrapalvelukeskus sekä Ruoka- ja
puhtauspalvelukeskus.
Tekninen tuotanto käyttää tuottavuuden mittaamisessa HCROI-mittaria, jonka mukaan vuosittaiset
tuottavuusmuutokset edellisestä vuodesta ovat:
Taulukko 10: Teknisen tuotannon tuottavuusluku, hcroi
2006
2007
hcroi
1,134
1,046
hcroi muutos (% ed. vuodesta)
-7,7

2008
1,026
-2,0

2009
1,133
10,5

2010
1,135
0,1

2011
1,060
-6,5

2012
1,087
2,5

hcroi = (liikevaihto – (aineet ja tavarat + ostetut palvelut))/henkilöstökulut
Mittari ei kovin hyvin kuvaa tuottavuuden muutoksia. Lukujen perusteella voidaan päätellä, että toimintojen yhteensovittamista tie- ja vesirakentamisen kanssa on hyvä jatkaa.
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2.4 Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen
2.4.1 Napapiirin Vesi liikelaitos
Kaupungin tavoitteen mukaisesti liikelaitosten tulee pystyä tulorahoituksellaan selviytymään investoinneista, lainojen takaisinmaksusta ja korkokuluista.
Taulukko 11: Napapiirin Vesi liikelaitoksen tulorahoitus
TP 2008

TP 2009

TP 2010

TP 2011

TP 2012

Liikevaihto

10,617

10,464

13,259

12,244

13,599

Toimintakulut
Rahoitus
Tulorahoitus
Nettoinvestoinnit
Poistot

-5,432
-2,754
2,431
-5,301
-3,071

-5,625
-2,909
1,930
-3,254
-3,172

-7,666
-2,819
2,774
-2,588
-3,264

-6,204
-2,827
3,213
-4,033
-3,241

-6,462
-2,813
4,324
-5,293
-3,286

Taseen ylijäämä vuoden 2012 tilinpäätöksessä on 4,371 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 tilinpäätöksessä ylijäämää oli vielä 6,351 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksen positiivisesta tuloksesta
liikelaitos kirjasi miljoonan euron investointivarauksen.
Veden ja jäteveden käyttömaksuja nostettiin 1.1.2012 alkaen 11 %, perusmaksuja 20 %, liittymismaksuja 10 % sekä muita maksuja 4 %. Tulorahoitus on kasvanut, mutta ei edelleenkään riitä investointien (korvaus- ja uusinvestoinnit) kattamiseen. Investointien tulorahoitusprosentti on 81,69.
Viiden vuoden ajanjaksolla tulorahoitusvaje on noin 21,831 miljoonaa euroa, joka on rahoitettu lainalla. Lainakanta vuoden 2012 lopussa oli 16,450 miljoonaa euroa.
Investointisuunnitelman mukaan Napapiirin Veden investoinnit ovat vuodesta 2014 lähtien 5,9
miljoonaa euroa vuosittain. Veden hintaan joudutaan tekemään vuosittain 6 ja perusmaksuihin 10
prosentin korotus. Oleellista on saada lainamäärän nousu katkeamaan suunnittelukaudella. Nykyisen
investointisuunnitelman mukainen verkoston ja kaluston uusimistahti on hitaampi kuin sen
vanheneminen.
Myönteistä on, että putkistojen vuotovesimäärä saatiin puolittumaan 30 prosentista 15 prosenttiin
viime vuoden aikana. Henkilöstöhallinnossa on saatu aikaan merkittäviä parannuksia.

23

2.4.2 Työterveysliikelaitos
Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos tuottaa kaupungin henkilöstölle lakisääteiset
työterveydenhuollon palvelut sekä lisäksi sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja.
Kaupungin asettamat tavoitteet ovat toteutuneet.
Taulukko 12: Työterveysliikelaitoksen tulorahoitus

Liikevaihto
Toimintakulut
Rahoitus
Tulorahoitus
Nettoinvestoinnit
Poistot

TP 2008

TP 2009

TP 2010

TP 2011

TP 2012

2,611

2,623

3,084

3,427

4,037

-2,504
0,015
0,122
0,041

-2,617
0,003
0,009
-

-2,918
0,002
0,168
-

-3,453
0,002
-0,024
-

-4,005
0,010
0,042
-

Työterveysliikelaitoksella on noin 8 000 käyttäjäasiakasta. Liikevaihdosta 59 prosenttia muodostuu
kaupungin palvelusopimuksesta. Muita sopimuksia on noin 700. Monet pienet yritykset järjestävät
työterveyshuoltonsa liikelaitoksen kautta.
Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta ehdotetaan kunnallisia
liikelaitoksia koskevan sääntelyn tarkistamista. Esityksen mukaan liikelaitosmuodossa ei voisi toimia
kilpailutilanteessa markkinoilla. Esitetyn yhtiöittämisvelvollisuuden perusteella sosiaali- ja
terveydenhuollon lainsäädäntöä voi olla tarpeen tarkentaa. Lainsäädäntöön tulee mahdollisesti
siirtymäsäännöksiä ja kilpailuneutraliteettiin liittyviä lievennyksiä.
2.4.3 Tilaliikelaitos
Tuottavuuden kehittämisohjelman mukaisesti kaupungin tulee myydä tai purkaa tilat, joita
kaupungin hallinto tai palvelutuotanto ei tarvitse. Tiloja hallinnoin Tilaliikelaitos. Kiinteistöjä on
myyty seuraavasti:
2008: Nahkurinpolku 1
2009: Ylinamman koulu, Sinetän palveluasunnot, Auttin opettajarakennus
2010: Lapinkatu 9, Kieliköngäs, Mellalampi, Kairatie 20, Ylikörköntie 3088, Kittiläntie 6825, Eteläranta
39, Vikajärven ent. neuvola, Asunto Oy Aaltohakan osakkeet, Korkalovaaran Palvelu K Oy osakkeet
2011: Totontie 10, Ruokolammentie 7, As Oy Tuovilankulman osakkeet
2012: Auttin vanha koulu, Tapion vanha koulu.
Käytössä olevien tilojen energiatehokkuutta on parannettu, vertailuvuosi tulee olemaan vuosi 2013.
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Taulukko 7: Tilaliikelaitoksen tulorahoitus
TP 2008

TP 2009

TP 2010

TP 2011

TP 2012

Liikevaihto

14,527

16,605

17,889

20,055

22,430

Toimintakulut
Rahoitus
Tulorahoitus
Nettoinvestoinnit
Poistot

-9,774
-3,277
1,476
-3,347
-3,474

-9,622
-3,159
3,824
-7,198
-3,797

-10,764
-3,216
3,909
-8,133
-4,003

-12,100
-3,305
4,650
-6,556
-4,307

-14,360
-3,322
4,748
-2,017
-4,365

*Liikevaihdossa on mukana liiketoiminnan muut tuotot, tuet ja avustukset sekä vuodesta 2010 alkaen valmistus
omaan käyttöön. Vuoden 2011 liikevaihtoon sisältyy 600 000 euron liikelaitosavustus.

Tilaliikelaitoksen taseessa on alijäämää 1,160 miljoonaan euroa. Viiden vuoden tarkastelujaksolla
tulorahoitus ei ole riittänyt poistoihin.
Tilaliikelaitoksen liikevaihto on kasvanut liikelaitoksen perustamisesta 54,3 prosenttia. Vuoden 2012
talousarvioon liikevaihto (vuokratuotot) nostettiin sellaiseen tasoon, joka riittää kattamaan tilojen
ylläpidosta aiheutuvat kulut. Liikelaitoksen investointien rahoituskulut vaikuttavat myös vuokrien
nousuun.
Kiinteistöjen huoltoon ja korjaukseen liittyviä palveluja Tilaliikelaitos hankkii teknisen tuotannon Infrapalvelukeskukselta. Ulkoisten ostojen määrä on huomattava. Vuonna 2012 energia-, vesi- ja viemärikustannukset olivat 25,6 prosenttia liikevaihdosta (liikelaitoksen tuloslaskelmakaava). Vuonna 2012
kaukolämmön kustannukset nousivat kesken kauden 10 prosenttia. Napapiirin Vesi liikelaitoksen
vesimaksujen nosto vaikuttaa Tilaliikelaitoksen toimintakuluihin. Myös korjausvelka nostaa vuokratasoa.
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3 Kaupunkikonsernin talouden tasapainoisuus
3.1 Konsernin talouden tavoitteissa onnistuminen
Kaupunkien tilinpäätöslukujen avulla ei voida suoraan verrata kaupungin toiminnan taloudellisuutta
suhteessa muihin kaupunkeihin, koska palvelut organisoidaan eri tavalla. Sisäisen organisoinnin erilaiset vaihtoehdot voivat johtaa myös yksiköiden talouden seurannan korostumiseen kokonaisuuden
kustannuksella. Näistä syistä johtuen kaupunkien talouden tasapainoa on perusteltua arvioida konsernitasolla. Varsinaisia konsernitilinpäätöksiä on tehty vuodesta 2008 alkaen.
Kuviossa 14 esitetään konsernin tilikausien ali- ja ylijäämät vuosina 2006–2012 ja vastaavien vuosien
kumulatiivinen ylijäämä (30,590 M€). Taseen ylijäämä on kehittämis- ja investointirahaston purkamisen jälkeen 76,813 miljoonaa euroa.

Konsernin kirjanpidollinen ylijäämä taseessa

Rovaniemen kaupunkikonsernin
tulos vuonna 2012 oli 9,310 M€
alijäämäinen (mukana ei ole tilinpäätössiirtoja, vähemmistöosuuksia, varauksia eikä rahastojen
muutoksia) ja tilikauden alijäämä
8,469 M€.
Kaupunkistrategian tavoite konsernin vuosittaisesta positiivisesta
tuloksesta ei toteutunut.

Kuvio 14: Uuden kaupungin aikaisen konsernin ali- ja ylijäämät
tilikausittain sekä kumulatiivisesti (M€) sekä taseen ylijäämä, kun
mukana ovat vanhojen kuntien taseet.

Useiden kaupunkien tulokset ovat parempia kuin koko konsernin tulokset, koska lainaa otetaan konsernin kautta. Kriisikunnan kriteerit koskevat vain kuntaa.

Rovaniemi konsernin vahvuus on,
ettei se ole velkaantunut kohtuuttomasti.

Kuvio 15: Kaupunkikonsernin lainakanta verrattuna Manner-Suomen
kuntiin.
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Konsernitaseen tunnusluku omavaraisuusaste (%) kuvaa vakavaraisuutta ja alijäämän sietokykyä sekä
kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuusaste heikkeni hieman 57 prosenttiin tavoitteen ollessa yli 60 prosenttia. Suurten kaupunkikonsernien keskiarvo vuonna 2011 oli 46 %.
Rahoituslaskelman tunnusluku investointien tulorahoitus (%) kuvaa, mikä osuus investointien omahankintamenosta katetaan tulorahoituksella. Tunnusluku laski 59,5 prosenttiin. Suurten kaupunkikonsernien keskiarvo vuonna 2011 oli 64 %.
3.2 Yhtiöiden kannattavuus
Talousarviossa valtuusto on asettanut merkittävimmille konserniyhtiöille tulostavoitteeksi saavuttaa
positiivinen tulos (Napapiirin Residuum Oy:llä, Markkinakiinteistöt Oy:llä ja Rovaniemen Kehitys
Oy:llä tilikausittain, Rovaniemen Energia Oy:llä suunnittelukausittain). Yhtiöiden toiminnan tulee olla
kannattavaa ja niiden on rahoitettava toimintansa ilman kaupungin lisäpanostusta.
Kannattavuus kytkeytyy maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen. Näiden tunnuslukujen muutoksia on
seurattava useamman vuoden ajalta.
Rovaniemen Energia – konserni teki 159 000 euron tuloksen. Energiakonsernin kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut: oman pääoman tuottoprosentti (0,4) ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti (4,6)
ovat laskeneet viimeisen kolmen vuoden aikana. Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste on parantunut hiukan 28 prosenttiin. Maksuvalmius on heikentynyt 1,2:een. Emon oman pääoman tuottoprosentti (2,3) ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti (5,0) olivat konsernia paremmat. Omavaraisuusaste parani 23,6 prosenttiin ja maksuvalmiusluku oli 1,1. Asiakasmaksuja nostettiin 10 prosenttia
vuonna 2012.
Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy teki 2,6 miljoonan euron ylijäämäisen tuloksen vuonna 2012.
Konsernin oman pääoman tuottoprosentti oli 7,2 ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti 5,9. Emon
oman pääoman tuottoprosentti oli 9,1 ja sijoitetun pääoman 5,9. Konsernin omavaraisuusaste oli
47,2 prosenttia.
Napapiirin Residuum Oy:n vuoden 2012 tulos oli 297 000 euroa. Kolmen viimeisen vuoden aikana
oman pääoman tuottoprosentti on laskenut 40,4 prosentista 16,2 prosenttiin ja sijoitetun pääoman
tuottoprosentti on ollut 5,6 tai suurempi. Omavaraisuusaste on pikkuhiljaa parantunut ollen 20,5
vuonna 2012. Maksuvalmius sen sijaan on heikko alle yhden lukuna (0,5), mutta on ollut yhtiön tietoinen valinta, kun investointeihin ei ole otettu lainaa viime vuosina. Yhtiön velkaprosentti on laskenut alle 100 (vuonna 2012 97,7). Suurempi kuin 80 prosenttia kertoo heikosta tilanteesta.
Rovaniemen Kehitys Oy:n tulos oli positiivinen, ja yhtiön omavaraisuusaste nousi yli 60.
Talousarvion 2013 mukaan omistajapoliittinen ohjelma valmistuu syyskuuhun 2013 mennessä. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan olisi hyvä analysoida, mikä on konsernin yhtiöiden tehtävä
ja rooli nykyisessä kaupunkirakenteessa.
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4 Erityisiä huomioita
Lapin aluehallintovirasto pyysi 30.1.2013 kirjeellään perusturvalautakuntaa antamaan selvityksen
lääketieteellisesti tarpeelliseksi todetun hoidon järjestämisestä viimeistään kolmen kuukauden määräajassa. Perusturvalautakunta antoi vastauksen (26.2.2013 § 22), ja Aluehallintovirasto päätöksensä
12.3.2013. Päätöksessä todetaan, että saadun selvityksen perusteella ei ole ollut mahdollista arvioida, onko terveyskeskuksessa yli laissa säädetyn kolmen kuukauden määräajan tarpeelliseksi todettua
hoitoa odottaneita. Aluehallintovirasto velvoitti perusturvalautakuntaa antamaan 30.9.2013 mennessä selvityksen siitä, miten kiireettömään hoitoon pääsy on saatettu lain edellyttämälle tasolle.
AvoHILMO – ohjelmalla saadaan kerättyä avovastaanoton potilaiden tiedot käynnin syystä ja hoitoon
pääsystä. Ohjelman käyttöönotto viivästyi Effica-potilastietojärjestelmän päivityksen siirtymisen
vuoksi helmikuulle 2013, jossa yhteydessä siirryttiin myös AvoHilmon käyttöön.
Kaupungin yhden, noin 10 000 asukkaan alueen käsittävän hoitotiimin, Uittotiimin, kilpailutus viivästyi. 3.11.2008 § 418 kaupunginhallitus hyväksyi Uittotiimin terveydenhuoltopalveluiden ja yhteispäivystyksen lääkäripalveluiden tuottajaksi kilpailutuksen jälkeen MedOne Oy:n ajalle 9.2.2009 31.12.2010. Sopimus sisälsi optioehdon vuosille 2011 ja 2012. Perusturvalautakunta päätti
31.1.2012 § 5 uuden kilpailutuksen valmistelun käynnistämisestä. Kilpailusta ei kuitenkaan ehditty
tekemään, josta syystä käynnistettiin neuvottelut Attendo Oy:n kanssa. Perustuvalautakunta
29.11.2012 § 117 päätti määräaikaisen sopimuksen jatkamisesta ajalle 1.1.–31.7.2013 aiemman sopimuksen sopimusehdoin. Sopimushinnan osalta tehtiin tarkistukset.
Viime vuonna kilpailutettiin psykiatrinen asumispalvelu, jonka jälkeen tehtiin sopimukset uusien yrittäjien kanssa. Kesäkuussa aloitettiin Uittotiimin kilpailutuksen valmistelu. Kilpailutuksen valmistelua
päästiin jatkamaan Hankintayksikön henkilövaihdosten jälkeen marraskuussa 2012. Tarjousten jättöaika päättyy 29.4.2012.
Kilpailutus vaatii henkilöstöresursseja, joka on otettava huomioon palveluiden järjestämisessä. Palvelun järjestäjän on huolehdittava kilpailutettujen palveluiden sopimusten valvonnasta. Palveluiden
laadun valvontaan liittyvät käytännöt tulee määritellä sopimukseen. Hankinnat vaativat riittävän
valmisteluajan ja resursoinnin.
Kaupungilla ei ole keskitettyä sopimusrekisteriä (todettu Sisäisen valvonnan selonteossa toimintakertomuksessa 2012). Puute tulee korjata mahdollisimman nopeasti. Sopimusrekisteriin tulee liittää
sopimuksen noudattamisen raportointivastuu. Yrittäjän on tuotettava kattava seurantatieto tuotetusta palvelusta sisältäen myös palvelun laatuun liittyvät tekijät. Palveluyrittäjän toimilupaan ja ilmoitusvelvollisuuteen liittyvät asiat tulee yhdistää sopimusrekisterin kanssa. Samaan yhteyteen palvelun
käyttäjille tulee luoda parempi mahdollisuus antaa palautetta palvelun laadusta.
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5 Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin toteutus
5.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä ja arvioinnin toteutustapa
Valtuusto on kaupungin ylin toimielin, joka päättää kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteutumisesta tarkastuslautakunta antaa vuosittain arviointikertomuksen
Kuntalain 71 §:n mukaisesti. Tarkastuslautakunnan toimintaa sääntelee Kuntalain lisäksi valtuuston
hyväksymä hallinto- ja johtosääntö tai tarkastussääntö. Tarkastussääntöön tehtävistä muutoksista
päättää kaupunginvaltuusto tarkastuslautakunnan valmistelusta. Tarkastuslautakuntaa koskeva voimassa oleva johtosääntö on vuodelta 2007 (KV 22.1.2007 § 5).
Tarkastuslautakunta valmisteli 29.11.2012 § 62 valtuuston hyväksyttäväksi Tarkastussäännön. Kaupunginhallitus jätti esityksen pöydälle 3.12.2012 § 536. Perusteluja kaupunginhallitus ei esittänyt.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Rovaniemen kaupungin taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, joten tarkastuslautakunnalla
ei ole velvollisuutta arvioida Kuntalain 71 §:n mukaista talouden tasapainotuksen toteutumista.
Tarkastuslautakunta antoi valtuustolle arviointiraportin Lappia-talon peruskorjauksen suunnittelusta
12.11.2012 § 141. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisen Lappia-talon peruskorjauksen suunnittelun erityisen tarkastuksen teki KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Tarkastusraportti toimitettiin
valtuustolle päätettäväksi.
Tilintarkastajat antavat Tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen käsittelykokoukseen 24.6.2013.
5.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastusyhteisö
Tarkastuslautakunta valittiin valtuuston toimikaudeksi vuosille 2009 – 2012:
Jäsen
Antti Paananen, pj.
Heikki Haapala, vpj.
Sanna Karhu
Paula Kairakari
Esko Riepula
Marketta Tuisku
Sari Arponen

Varajäsen
Aarne Jänkälä
Erkki Pääkkönen
Mari Mäki
Einerakel Pulju
Teijo Penders
Saara Hartzell
Sari Ylipulli

Tilintarkastusyhteisönä toimi valtuustokaudella 2009 – 2012 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Vastuullinen tilintarkastaja esitti lautakunnalle vuosittaisen tarkastussuunnitelman ja raportoi lautakunnalle vuoden 2012 havainnoistaan kaksi kertaa (24.10.2012 § 57, 21.3.2013 § 17) arviointikertomuksen hyväksymiseen mennessä. Sisäinen tarkastaja raportoi vuoden 2012 havainnoistaan tarkastuslautakunnalle (21.2.2013 § 12).
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