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Johdanto
Tarkastuslautakunta on sille kuntalaissa määrätyn tehtävän nojalla arvioinut, ovatko valtuuston asettamat
toiminnan ja talouden tavoitteet Rovaniemen kaupungissa sekä kaupunkikonsernissa toteutuneet. Lautakunta on myös arvioinut, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus tulee käsitellä valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Arvioinnissa keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin
hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kaupunginhallitusta tarkastuslautakunta arvioi myös siksi, että se osana
konsernijohtoa vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.
Vuoden 2016 arvioinnin johtopäätökset ja kehittämisehdotukset tarkastuslautakunta esittää kootusti kertomuksen alussa (luku 1). Arvioinnissa palataan ensin eräisiin aiempien vuosien havaintoihin (luku 2). Vuoden 2016 arviointi alkaa tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista (luku 3). Valtuuston vuodelle
2016 asettamien tavoitteiden toteutumista arvioidaan ensin taloudellisten tavoitteiden osalta (luku 4) ja
sen jälkeen toiminnallisten tavoitteiden osalta (luku 5).
Kaupunginvaltuuston nimeämät tarkastuslautakunnan jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet
vuonna 2016 olivat Jaakko Huttunen, puheenjohtaja (varajäsen Markus Korjonen), Antti Paananen, varapuheenjohtaja (Mikko Lindroos), Heikki Haapala (Jari Nykänen), Kalervo Björkbacka (Erkki Talvensaari), Sari
Hänninen (Tenka Issakainen), Mari Jolanki (Anja Joensuu) ja Hilkka Kotila-Martti (Saara Koikkalainen).

Kuva 1: Rovaniemen kaupungin tarkastuslautakunta kokouksessa 10.5.2017

Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki, sekä ajalla 31.3.2016 – 31.8.2016
vs. tarkastuspäällikkö Paulina Koivuniemi. Lautakunnan kokouksissa ajalla 1.1.–30.4.2016 sihteereinä toimivat oman toimensa ohella hallintosihteerit Soili Kaihua ja Tuula Raitio sekä suunnittelija Kaisa Kinnunen.
Tarkastuslautakunnan valmistelijana ja sihteerinä toimi 2.5.2016 lähtien kaupunkitarkastaja Rauni Jokelainen. Vuoden 2016 aikana tarkastuslautakunta kokoontui 14 kertaa.
Kaupungin sekä kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta vastaa KPMG Julkishallinnon palvelut Oy.
Vastuullinen tilintarkastaja JHTT, KHT Tapio Raappana osallistui tarkastuslautakunnan kokouksiin tilintarkastussopimuksen mukaisesti.
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1. Arvioinnin johtopäätökset ja kehittämisehdotukset
1. Taloushallinnon järjestelyjä on kehitettävä. Kaupunkikonsernin taloushallinto on hajautetusti organisoitu. Talouden näkemykset eivät tule riittävästi huomioiduksi valmistelussa ja päätöksenteossa. Henkilöresurssit johdon laskentatoimen osalta ovat niukat. Konserniyhteisöjä koskevassa talouden raportoinnissa
korostuu yhtiöiden antama informaatio ilman strategisen hallinnon laatimaa omistaja-analyysia. Talouden
järjestelyt eivät riittävästi tue kaupunkikonsernin johtamista ja taloudellisten riskien hallintaa
 Tarkastuslautakunta suosittaa taloushallinnon uudelleen organisointia ja talouteen liittyvien tehtävien järjestelyä koko konserni huomioiden
2. Tulorahoitus on turvattava. Kaupunki verottaa asukkaitaan muun maan keskitasoa korkeammilla veroprosenteilla. Lainamäärä on kasvussa. Valtuuston hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti
kaupungin omaisuus tulee mieltää tulolähteeksi. Kaupunginhallitus on tehnyt merkittäviä maankäytön päätöksiä ilman, että päätösteksti kertoo tulorahoituksen mahdollisuuksien huomioimisesta.
Kaupunkiomistaja edellyttää yhtiöiltään pääomakorvausten ohella osinkoja. Jotta yhtiöllä on mahdollisuus
maksaa osinkoa omistajalle, on sen tehtävä toiminnassaan voitollista tulosta. Voitollisesta tuloksesta yhtiö
voi maksaa osinkoa vasta valtiolle tilitettävän yhteisöveron jälkeen. Osingonmaksuvelvoite siten kiertyy
korotuspaineeksi esimerkiksi kuntalaisilta perittäviin vesi- ja energiamaksuihin.
 Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kaupungin omistuksen sekä kaavoitusmonopolin hyödyntämiseen tärkeänä osana tulorahoitusta. Tarkastuslautakunta suosittaa selvittämään konserniyhteisöiltä edellytetyn tuloutuksen vaihtoehtoja konsernirakennetta kehittäen.
3. Kaupunkikonsernin lainamäärä kasvaa huolestuttavasti. Kaupunkikonsernin velkaantuminen on jatkunut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2012. Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku 58,4 % ylittää Kuntalaissa todetun 50 % raja-arvon. Omavaraisuusaste lähestyy Valtioneuvoston asetuksessa 205/2011 kriittistä
50 % tasoa.
 Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kaupunkikonsernin velkaantuneisuuteen.
4. Omistajaohjausta ja konsernivalvontaa on selkeytettävä. Yhä merkittävämpi osa kaupungin toiminnasta
ja varainkäytöstä järjestetään tytäryhteisöjen kautta sekä hyödyntäen erilaisia rahoitus- ja sopimusjärjestelyjä. Kuntalaki, julkisuuslaki tai valtuuston suora päätösvalta eivät yhtiöitettyyn toimintaan ulotu. Toimintaan voidaan kuitenkin vaikuttaa omistajaohjauksella ja konsernivalvonnalla. Kuntalain 48,2§ nojalla vastuu
voidaan määrätä esimerkiksi kaupunginhallituksen alaiselle jaostolle.
 Tarkastuslautakunta suosittaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan tehtävien selkeyttämistä.
5. Tavoitteiden perustuttava strategiaan ja oltava mitattavia. Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen ei
vuonna 2016 riittävästi kytkeytynyt kaupunkistrategiaan. Laajoihin asiakokonaisuuksiin painottuvat tavoitteet jäivät osin yleistasoiseksi ja vaikeasti mitattavaksi. Raportointi ei tilinpäätöksessä toteutunut yhteneväisellä menettelyllä. Tilinpäätös muutoin kertoo vahvasta toiminnallisuudesta.
 Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota toiminnallisten tavoitteiden asettamiseen strategisista
lähtökohdista. Mitattavaan muotoon asetetut toiminnan tavoitteet ovat vahva tuki johtamiselle.
6. Suunnitelmallisuus ja asiantuntijoiden näkemys varmistettava valmistelussa. Kaupunginhallitus ja muut
toimielimet tekevät merkittäviä päätöksiä ja antavat julkisuuteen kannanottoja ilman, että talouden ja kaupungin eri toimialojen asiantuntijat ovat jo alkuvaiheessa osallisia valmistelussa. Tästä seuraa tehottomuutta ja häiriöitä palveluihin sekä riski taloudellisiin menetyksiin.
 Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota asiantuntijuuden varmistavaan päätösten valmisteluun
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2. Havaintoja aiemmista arviointikertomuksista


Konsernitason taloussuunnittelua ja osavuosiraportointia tulee tehostaa



Korjausvelan seurantaa on syytä kehittää kirjanpidon keinoin



Nuorten työllisyys on parantunut, mutta pitkäaikaistyöttömyys on yhä korkealla tasolla.

2.1 Valtuusto saa tietoa vasta tilikauden jälkeen
Tarkastuslautakunta on vuosien 2014 ja 2015 arviointikertomuksissa todennut yhteismitallisuuden puutteen talousarvion ja tilinpäätöksen välillä. Talousarviossa ei huomioida kaikkia konserniin kuuluvia tytäryhteisöjä. Kuntayhtymien talousluvut puuttuvat, vaikka esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiiristä Rovaniemen
kaupungin omistus (yhtymäosuus) on 53,28 % ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymästä 65 %.
Kuntalain mukaan laadittavaan konsernitilinpäätökseen yhdistetään kaikki konserniyhteisöt, myös kuntayhtymät omistusta vastaavilta osin. Kokonaiskuvan konsernista valtuusto saa käsiteltäväksi vasta tilinpäätöskokouksessa, lähes puoli vuotta tilikauden päättymisen jälkeen.

Edelleen vuoden 2016 talousarviosta ja siten myös osavuosikatsauksista puuttui konsernitaso. Kaupunginhallituksen valtuustolle 17.10.2016 antaman selvityksen mukaan konserniraportoinnin kehittäminen edellyttäisi kuntayhtymien ja muiden yhteisöjen sitoutumista kaupungin toimintatapaan. Jatkossa tultaisiin
pyytämään tiedot myös kuntayhtymiltä.
Omistajaohjauksella vaikuttamista tulee lisätä myös kaupungin osaomistamiin kuntayhtymiin. Kuntayhtymien perussopimuksiin tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota, koska perussopimusmääräyksiin sisältyy
kuntayhtymän varojen jakoa ja velkavastuuta koskevat ehdot (kuntalaki 56§).
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2.2 Korjausvelan seurantaa tulee kehittää
Tarkastuslautakunta on aiemmissa kertomuksissa kiinnittänyt huomiota katuomaisuuden sekä tilaliikelaitoksen hallinnoimien rakennusten korjausvelkaan.
Vuoden 2015 lopussa korjausvelkaa tilaliikelaitoksen hallinnoimissa yhteensä 165 kaupungin rakennuksessa
oli 25,6 miljoonaa euroa. Korjausvelka perustuu laskelmaan, jossa rakennuksen kuntotaso on alle 75 %.
Liikelaitoksen johtokunnan valtuustolle 17.10.2016 antaman selvityksen mukaan kiinteistöjä tulee vuosittain korjata 7,3 miljoonalla eurolla, jotta korjausvelka ei kasva.
Tilaliikelaitos kohdensi vuonna 2016 rakennusteknisiin korjauksiin 3,61 miljoonaa. Myös muut investoinnit,
0,83 miljoonaa euroa, pienensivät korjausvelkaa. Muina investointeina toteutettiin muutostöitä, investointivalmistelua sekä projektit Ounasvaaran koulu ja Lappia-talo. Korjausmenoja kirjattiin myös käyttötalousmenoihin, esimerkiksi kiinteistöjen vuosikorjauksiin ja huoltokorjauksiin yhteensä 0,58 miljoonaa euroa.
Saadun selvityksen mukaan tilaliikelaitos seuraa korjausvelan kehittymistä ja valmistelee vuoden 2018 alusta otettavaa pääomamenot huomioivaa vuokrajärjestelmää. Tilinpäätöksestä ei ilmene korjausvelan taso
vuoden 2016 päättyessä. Mikäli tilaliikelaitos käyttäisi seurantatunnistetta kuten YL-koodia korjausvelkaa
pienentävissä investoinneissa ja käyttötalousmenoista katettavissa toimissa, voisi kirjanpidosta joustavasti
listata korjausvelan muutokset.
Korjausinvestointeja ei tule arvioida ja mitoittaa vain poistojen määrän mukaan. Muiden kuntien tavoin
Rovaniemen poistoajat määritettiin ennen vuotta 2011 käyttöikään nähden ylipitkäksi. Koska kuluminen on
usein poistoaikaa nopeampaa, korjausinvestointien määrä tulee olla poistotasoa suurempi.

2.3 Tarvitaan lisätoimia työllisyyden edistämiseen
Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2014 ja edelleen 2015 arviointikertomuksessa työllisyysasioiden ohjautuneen Perusturvalautakunnan vastuulle, vaikka valtuusto oli hallintosäännössä määrännyt kaupunginhallituksen vastuulliseksi työllisyysasioissa.
Valtuustolle 18.1.2016 antamassaan vastauksessa kaupunginhallitus painotti työllisyyden strategista johtamista. Eri toimialojen työllisyyttä edistävät toimijat säilyttäisivät omat operatiiviset tehtävänsä. Kaupunginhallitus ilmoitti perustavansa erityissuunnittelijan toimen sekä valmistelevansa työllisyyden edistämisen
linjaukset yhdessä kaupungin toimialojen ja konserniyhteisöjen kanssa.
Yksittäisissä toimissa on edistytty: Kaupunginhallituksen 2016 päätösten mukaan työllisyydenhoidon koordinointivastuu on kaupunginjohtajalla, perustettiin erityissuunnittelijan toimi, kaupunki haki työvoima- ja
yrityspalvelujen alueelliseen kokeiluun sekä käsiteltiin MONET-kuntakokeiluhankeen loppuraportti.
Kuva työllisyysasioiden hoidosta ja resursoinnista sekä kaupunginhallituksen tahtotilasta jäi kuitenkin vaillinaiseksi. Työllisyyden edistämiseen tarvitaan aktiivisuutta ja lisätoimia. Yli vuosi valtuustolle annetun vastauksen jälkeen erityissuunnittelijan toimen rekrytointi oli toteutumatta. Painotus on erilaisissa määräaikaisesti toteutetuissa ja siten määräaikaisen henkilöstön varassa olevissa työllisyys/kokeiluhankkeissa. Työllisyyden edistämisen linjaukset olivat kesken. Työllisyystavoitteiden huomioiminen ei nouse selkeästi esille
kaupunginhallituksen alaisen elinkeinojaoston päätöksissä, eikä työllisyystavoitteita esitetä mitattavassa
muodossa Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa laaditussa palvelusopimuksessa.
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Valtuusto hyväksyi
19.5.2015 kaupunkistrategiassa työllisyyden mittariston/kriteerit sekä tavoitetason vuodelle 2016. Työttömiä oli vuonna 2016 keskimäärin 4 645 henkilöä (työttömyysaste 15,5 %). Määrä
ei laskenut asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Erityisen ongelmallisena
kehitys on jatkunut pitkäaikaistyöttömyydessä. Nuorten työttömyyden väheneminen vuonna 2016 on
myönteinen havainto.
Kuva 3: Työttömyystilastot kertovat kausivaihtelusta

Jatkotarkastelussa työttömyyttä on syytä peilata eläköitymiseen /ikärakenteeseen sekä muuttoliikkeeseen.

2.4. Lappia-talosta erillinen selvitys valtuustolle
Lappia-talon laajennusta ja peruskorjausta koskevassa arvioinnissa päädyttiin lokakuussa 2016 tilintarkastajan suorittamaan kohdennettuun tarkastukseen. Tilintarkastajan laatimassa ja tarkastuslautakunnan valtuustolle saattamassa tarkastusraportissa todettiin epäkohtia, jotka johtivat kustannusten kohoamiseen.
Tarkastusraportissa nousivat epäkohtina esille erityisesti:





toimivalta-asiat (sääntöjen täsmentämisen tarve, toimivaltasäännösten noudattamisen varmistaminen)
päätösmenettely (päätöstekstien epätarkkuudet, päätösliitteiden puuttuminen, päätöksien täytäntöönpanon laiminlyönti)
sopimusasiat (sopimusten hallinta ja sopimusrekisteri) sekä
julkiset hankinnat (kilpailutusmenettely, edullisuusvertailu).

Valtuuston saatua 29.5.2017 kaupunginhallituksen antaman selvityksen, ei asiaan palata tässä arviointikertomuksessa.
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3. Tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi


Konserniohje velvoittaa sekä yhtiön johtoa että kaupungin konsernijohtoa



Konsernijohdon toimien määrääminen kaupunginhallituksesta erilliselle jaostolle varmentaisi ja tehostaisi omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan toimia



Konserniohjeen noudattamisessa on todettu epäkohtia

3.1 Omistajaohjauksella vaikutetaan yhtiöitettyyn kunnan toimintaan
Aiemmin kunnan toiminnan ajateltiin perustuvan kunta- ja hallintolakiin, hallinnolliseen päätöksentekoon ja
viranhaltijoiden ratkaisuvaltaan. Toiminnan piirissä ja valtuuston välittömän päätösvallan alla olivat kaupunginhallitus, lautakunnat sekä johtokunnat henkilöstöineen. Kunnan asiat olivat julkisia. Kuntalaiset saattoivat vaikuttaa valmisteluun ja vaatia oikaisua päätöksiin. Toiminta perustui hallintosääntöohjaukseen.
Kunnan toiminta on monimuotoistunut. Merkittävä osa toimintaa järjestetään kunnan tytäryhteisöjen kautta sekä hyödyntäen erilaisia rahoitus- ja sopimusjärjestelyjä. Koska kuntalaki, julkisuuslaki tai valtuuston
suora päätösvalta eivät toimintaan ulotu, kunnan yhtiöitettyyn toimintaan vaikutetaan omistajaohjauksella.

Kuva 4. Kunnan toiminnan kaksi ulottuvuutta

Hallintosääntöohjauksesta vastaa kunnanhallitus ja omistajaohjauksesta konsernijohto. Konsernijohto on
kokoonpanonsa ja sille kuntalaissa määrättyjen tehtäviensä osalta toinen kuin kunnanhallitus (kuntalaki
39§/48§). Rovaniemen kaupungissa konsernijohdon 13 hengen kollegion muodostivat kaupunginhallitus,
kaupunginjohtaja ja kehitysjohtaja.
Toiminnan kahdesta ulottuvuudesta huolimatta taloutta, suunnittelua, mittaamista ja organisointia tulee
tarkastella yhdestä kokonaisuudesta eli konserninäkökulmasta. Tämä on myös lainsäätäjän näkemys, sillä
kuntatalouden kriisissä tunnusluvut lasketaan konserniluvuista (kuntalaki 108§). Hallinnollisen kunnan luvuilla talouden näkökulma jäisi suppeaksi. Esimerkiksi hallintosääntöohjauksen alla oleva koko kaupungin
tasevarallisuus on 439,8 miljoonaa euroa (taseen pysyvät vastaavat), kun omistajaohjauksen alla oleva
merkittävimpien tytäryhteisöjen vastaava varallisuus on yhteensä jo 296,9 miljoonaa euroa.
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3.1.1 Konsernijohto vastaa omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta
Omistajaohjaus on omistajan tahdon näyttämistä. Kaupunki antaa toimiohjeita ja nimeää edustajansa tytäryhteisöihin. Omistajan tulee vaikuttaa myös muuten kuin päätöksillä.
Omistajaohjauksesta vastaa konsernijohto yhdessä. Jos halutaan siirtää konsernijohdolle laissa
määrättyjä tehtäviä esimerkiksi kaupunginjohtajalle, asiasta tulee olla määräys hallintosäännössä.
Konsernijohto vastaa myös konsernivalvonnasta.
Valvonta edellyttää tytäryhteisöjen tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa. Konsernivalvonnalla varmistetaan konserniohjeen noudattamista tytäryhteisöissä.

Kuva 5. Konsernijohto vastaa omistajaohjuksesta ja konsernivalvonnasta

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota
konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden eli
kaupunginjohtajan ja kehitysjohtajan tehtävänjakoon omistajaohjauksessa ja konsernivalvonnassa
(KH20.6.2016 §290).

3.1.2 Kaupunginvaltuuston hyväksymä konserniohje velvoittaa
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.5.2016 konserniohjeen. Ohjeella kaupunkiomistaja velvoittaa samalla sekä
konsernin tytäryhteisöjä, että omistajaohjauksesta vastaavaa konsernijohtoa: 1) Yhtiö joutuu sovittamaan
toimintansa konserniohjeessa annettuihin määräyksiin koskien mm. henkilöstöpolitiikkaa, hankintoja, rahoitusta ja johdon valintaa. 2) Konsernijohto on velvollinen valvomaan yhtiöitään sekä edellyttämään konserniohjeen noudattamista yhtiöissä.
Mikäli yhtiön johto sivuuttaa kaupunkiomistajan tahdon ja laiminlyö konserniohjeen noudattamisen, merkitsee se vähintäänkin yhtiön
johdon aseman muuttumista
epävarmaksi. Osakeyhtiölaki
antaa omistajalle välittömän
puuttumisen keinot.
Sen sijaan konsernijohtoa konserniohje velvoittaa juridisesti.
Mikäli konsernijohto jättää
huomioimatta konserniohjeeseen kirjatun määräyksen, voi
asia nousta tarkasteluun virkavastuukysymyksenä.

Kuva 6. Konsernijohdon tulee valvoa ja vaatia ohjeen noudattamista kaupungin omistamissa yhtiöissä.
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3.1.3 Konsernijohdon toimissa epäkohtia
Omistajaohjauksesta, samoin kuin konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto yhdessä 13 hengen kollegiona. Konserniohjeen noudattamisessa on todettu epäkohtia. Kaikilta osin ei ole voitu todentaa tapahtumien
kulkua, sillä konsernijohdon toimien dokumentointi on niukkaa.


Toimiohjeet kaupungin edustajille yhtiö- ja vuosikokouksiin löytyvät kaupunginhallituksen päätöksistä. Mutta konsernijohdon toimien todentaminen on osin mahdotonta. Kaikkia konserniohjeen
edellyttämiä raportteja ei ole diarioitu kaupungille saapuneeksi. Vaikka omistajaohjaus ja konsernivalvonta kohdentuvat yksityisoikeudelliseksi järjestettyihin kaupungin yhteisöihin, ovat konsernijohdon toimet osa hallintoa sekä kaupunginjohtajan ja kehitysjohtajan osalta osa viranhoitoa.

Osaa konserniohjeista pidetään yhtiöissä epätarkoituksenmukaisena ja vaikeasti toteutettavana. Ohjeeseen
sisältyviä määräyksiä on kuitenkin noudatettava, kunnes kaupunginvaltuusto on kaupunginhallituksen tekemän esityksen jälkeen muuttanut konserniohjeet tarkoituksenmukaisemmaksi.


Sijoitusasioissa konserniyhteisöt ovat voineet toimia itsenäisesti ohi ohjeiden. Keskitettyjä hankintoja ei kaikissa tilanteissa pidetä yhtiöille tarkoituksenmukaisena. Tilintarkastajavalinnoissa ei kaikissa tilanteissa ole toimittu tilintarkastusta koskevan valtuuston päätöksen mukaisesti.

Konsernijohto on vastuussa yhdessä. Se ei ilman hallintosäännön määräystä voi siirtää vastuutaan viranhaltijaedustuksen varaan siten, kuin hiljaisen hyväksynnän myötä näyttää tapahtuneen.


Esimerkiksi konserniyhtiön toimitusjohtajavalinnat edellyttävät konsernijohdon kuulemista. Tytäryhtiön perustaminen edellyttää neuvottelua konsernijohdon ja yhtiön johdon kesken. Konsernijohto ei omalla päätöksellään voi delegoida sille laissa määrättyjä velvoitteita ja vastuutaan vain viranhaltijaedustuksen varaan (vrt. kuntalaki 48,2).

Kaupunginhallitus kokoontui vuonna 2016 lähes viikoittain ja päätti yli 500 päätösasiasta. Osana konsernijohtoa se vastasi hallinnollisten asioiden ohella myös omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta. Jatkossa
on syytä arvioida omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan tehtävien (kuntalaki 48,2§) eriyttämistä ja määräämistä kaupunginhallitusta suppeammalle kaupunginhallituksen alaiselle jaostolle.



Jatkossa kaupunginhallitus voisi keskittyä hallinnollisiin asioihin ja sille määrättyyn kunnan johtamiseen, hallintoon ja talouteen (kuntalaki 39§).
Tehtävien eriyttäminen konsernijaostolle varmentaisi puutteelliseksi todettua dokumentaatiota
omistajaohjauksessa ja konsernivalvonnassa.
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3.2 Kaupunkikonsernin taloushallinto


Taloushallinnon organisointia syytä kehittää konsernitalouden näkökulmasta



Johdon laskentatoimen kehittäminen tuo tukea konsernin johtamiseen



Konserniyhtiöiltä edellytettyä raportointia sekä saadun tiedon analysointia on syytä kehittää

3.2.1 Konsernijohtamisen tueksi tarvitaan jalostettua taloustietoa
Rovaniemen kaupunkikonsernia voi henkilöstön, asiakkuuksien (asukasluvun), varallisuuden, velkavastuiden ja muiden tunnuslukujen perusteella rinnastaa suuryritykseen. Tasapainoisen talouden varmistaminen
on edellytys palvelujen tuottamiselle ilman, että vero- ja maksurasitus muodostuu kohtuuttomaksi ja uhkaksi kaupungin elinvoimaisuudelle.
Kuntalaki ja valtuuston hyväksymä hallintosääntö antavat kaupunginhallitukselle toimivallan koko konsernin huomioiviin taloudenhoidon järjestelyihin. Tämä tarkoittaa laskentatoimen, rahoituksen, taloushallinnon järjestelmien ja talousraportoinnin järjestämistä luotettavalla tavalla. Taloushallinto tuottaa tietoa
viranomaistarvetta kuten kirjanpitoa, alv-tilityksiä, valtionosuuslaskentaa, ja tilintarkastusta varten. Se vastaa määrärahataloudesta.
Näkökulma jää kuitenkin kapeaksi, ellei tiedosteta taloushallinnon toista tehtävää: Sen tulee jalostaa taloustietoa kuntakonsernin johtamisen tueksi ja organisaation sisäiseen käyttöön.

3.2.2 Keskitetyn taloushallinnon malli välttämätön kuntakonsernissa
Konsernirakenteisessa organisaatiossa tyypillinen taloushallinnon organisointitapa on keskitetty taloushallinto (keskitetty konsernitalous). Eri yksiköillä on omat taloushallintonsa, mutta ne raportoivat konsernitaloudesta vastaavalle taholle. Keskitetty konsernitalous määrittelee mitä tietoa ja milloin se eri yksiköiltä
edellyttää. Koottuaan yksikköjen tiedot
konsernitalous analysoi ja esittää niistä
tulokset johdolle.
Keskitetyn konsernitalouden toimintaprosessit ovat vakioidut ja aikataulut
täsmälliset. Päällekkäinen työ on eliminoitu. Rahoituksen näkökulma on konsernin toiminnassa jatkuvasti mukana.
Sen sijaan hajautetussa mallissa konsernitalous on heikko suhteessa johtoon. Sen resurssit ovat vähäiset ja taKuva 7. Keskitetyn konsernitalouden organisaatio
loustietojen osalta sillä on enintään välittäjärooli yksikköjen ja konsernijohdon
välillä. Yksiköt linjaavat itse taloutensa ja toimivat määrärahapäätösten varassa vailla rahoitusnäkökulmaa.
Kunnan toiminta on monimuotoistunut ja muuttunut konsernirakenteiseksi. Osa palveluista perustuu pitkäaikaisiin sopimuksiin. Keskitetty konsernitalouden malli sopii tai on jopa välttämätön isommissa kunnissa. Keskitetty konsernitalous minimoi yhtiöitetyn toiminnan riskejä, jotka viimekädessä kaatuvat kuntalaisten vastattavaksi.
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3.2.3 Kaupunkikonsernin taloushallinto on hajautetusti organisoitu
Rovaniemen kaupunkikonsernissa keskitetyn konsernitalouden piirteitä edustaa strategiseen hallintoon
kuuluva talous-ja kehittämispalvelut -yksikkö, jonka alaisuudessa työskentelevät määrärahataloudesta ja
ulkoisesta laskentatoimesta (kirjanpidosta) vastaavat eräiden toimialojen talouspäälliköt.
Taloushallinto ja talouden johtaminen on kuitenkin hajautetusti toteutettu. Taloussuunnittelu ja talousraportointi eivät toteudu konsernitalouden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Kaupungin eri toimialoilla toteutetaan kustannuspaikkakohtaista raportointia ja seurantaa, mutta ensisijaisesti oman toimialan näkökohtia palvellen. Hajautetun mallin piirteistä kertovat mm. seuraavat havainnot:


Toimialakohtaiset talouspäälliköt raportoivat ensisijaisesti omien toimialojensa toimialapäälliköille eivätkä konsernitaloudelle; tilaliikelaitokselta edellytetty talousraportointi on riittämätöntä.



Taloushallinnon henkilöresurssit kohdentuvat ensisijaisesti ulkoiseen laskentatoimen (kirjanpitoon);
johdon laskentatoimen tehtäviin resurssit ovat alimitoitetut.



Konserniyhteisöjen talousraportoinnilla ei ole selkeätä prosessinomistajaa, joka vastaa raporttitiedon
analysoinnista ennen konsernijohdon/kaupunginhallituksen käsittelyä.



Kaupunginhallitus toimielimenä käsittelee konsernitalouden asioita päätösasiana harvoin; tällöin päähuomio on määrärahataloudessa sekä tulojen osalta lähinnä veroissa ja valtionosuuksissa.



Rahoitukseen liittyviä merkittäviä päätöksiä tehdään ilman talous-ja kehittämispalvelut -yksikön myötävaikutusta; esimerkiksi perintätoimien keskeyttäminen tai ulkopuolisen rahoituksen hakeminen voivat
tapahtua ilman keskitetyn konsernitalouden roolia.



Konsernitalouteen liittyviä konserniohjeessa määriteltyjä tapahtumia ei dokumentoida kattavasti.

Talouden organisointimalli heijastuu päätöksentekoon ja valmisteluun. Merkittäviä toimia tehdään ilman,
että konsernitalous on valmisteluvaiheesta lähtien mukana:


Talous-ja kehittämispalvelut -yksikön näkemys ja mm. laskelmat tuotto-odotuksista puuttuvat tehdyistä 30 maankäyttösopimuksesta, Lampelan alueen vuokratason määrittelystä, Lapinaukean tonttikauppojen sekä teollisuustonttien vuokranhinnoittelusta sekä merkittävistä kaavoituksen toimista (Metsäruusu,
Valionranta).



Yleisestikin kaupunginhallituksen päätöksissä ei todeta onko päätöksissä varmennettu tulorahoituksen
mahdollisuudet valtuuston 16.5.2016 hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti.
o elinvoiman ja työllisyyden edistämisen toimet eivät saa merkitä kaupungin tulorahoituksen mahdollisuuksien hyödyntämättä jättämistä. Kaupungin myöntäessä kaavoituksella rakennustehokkuutta ja lisärakennusoikeutta maankäyttösopimuksen korvauksessa tulisi pyrkiä markkinaehtoiseen hinnoitteluun.



Valmistelussa on epäsuhtaisuutta. 20–30 vuotta vaikuttavat ja useita miljoonia euroja tulorahoituksena
vaikuttavat päätökset läpäisevät kaupunginhallituksen ilman talous-ja kehittämispalvelut -yksikön
kannanottoa. Vastaavasti jo lyhytaikaisen sijaisen palkkaus edellyttää päätökseen henkilöstöyksikön lausuntoa palkkatasosta.



Puutteellinen tai myöhään esitetty talouden asiantuntijanäkemys voi johtaa taloudellisiin menetyksiin.
Esimerkiksi kaupungin omistaman maan myynnissä on välttämätöntä huomioida kaupungin kirjanpidolliset vaikutukset. Kaupungin sitoutuminen sopimukseen hinnan ja muun sisällön ollessa vielä ratkaisematta heikentää sopimusehdoista neuvottelemista.
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3.2.4 Johdon laskentatoimen hyödyt kiistattomia
Kuntien taloushallinnossa korostuu ulkoinen laskentatoimi, joka tuottaa lakisääteistä informaatiota mm.
tilinpäätökseen sekä alv- ja valtionosuuslaskelmiin. Näkökulma on menneessä ajassa, laskennallisessa taloudessa ja määrärahoissa. Kuta enemmän on edetty kohti kuntakonsernirakennetta ja omistajaohjauksen
varassa olevaa toimintaa, on tiedostettu johdon laskentatoimen välttämättömyys.
Johdon laskentatoimi (toiselta nimeltään sisäinen laskentatoimi) on johtamisen tarpeisiin räätälöityä raportointia.
Se tuottaa päätöksenteolle ja johtamiselle välttämätöntä tietoa kuten kustannuspaikka- ja kustannuslajitietoa,
vaihtoehto- ja tavoitelaskentaa, tuottolaskelmia, projektien ja hankkeiden
kuluseurantaa.
Rovaniemen kaupunkikonsernissa taloushallinnon organisointi ja resursointi
painottuu ulkoiseen laskentatoimeen.
Laskentatoimen kehittäminen toisi tukea konsernin johtamiseen.

3.2.5 Konserniraportointia tulee kehittää
Valtuustolle kesäkuussa ja lokakuussa esitettävissä osavuosikatsauksissa annetaan valtuustolle tietoa eräistä konserniyhteisöistä. Raportointisisältö on todettu suppeaksi, eikä kaikkia yhtiöitä ole edellytetty kertomaan omistajan asettamien tavoitteiden toteutumisesta.


Jatkossa kullekin konserniyhteisölle olisi tarkoituksenmukaista asettaa nimenomaan omistajaintressiä ja
konsernijohtamista palveleva raportointivelvoite.



Esimerkiksi Rovaniemen Kehitys Oy:ltä ei edellytetä raportointia varainhankinnan kehittymisestä, vaikka
se talousarviossa on valtuuston tahtona. Riittävää on ollut kertoa talouden tasapaino omistajan maksaman vuotuisen 0,8 miljoonan euron korvauksen sekä tytäryhtiö Matkailu & Markkinointi Oy:n saaman
0,6-0,7 miljoonan euron rahoituksen turvin.

Epäkohtana on, että konserniyhtiöiden esittämiä tuloskortteja ei virkamiestyönä analysoida. Tuloskortit
välitetään osavuosikatsauksissa valtuustolle. Kaupunginhallitus toimii yhtiön antaman tiedon välittäjänä.


Raportointia tulee kehittää. On tarkoituksenmukaista, että konsernitalouden asiantuntija analysoi kunkin yhtiön antaman raportin esittäen siitä tiiviin omistajalle merkityksellisen näkemyksen.

Kaupunki ottaa 2017 käyttöön raportoinnin laadintaa nopeuttavan järjestelmän. Tällöin olisi luontevaa uudistaa raportointimenettely ja samalla järjestää se yhteismitalliseksi koko konsernissa. Myös tiedon analysointia tulisi kehittää.


Soveltuva raportointimalli voi olla esimerkiksi seuraava 1) Konsernijohto/kaupunginhallitus määrittelee
raportointisisällön, joka on huomattavasti nykymallia yksityiskohtaisempi. 2) Kaupungin konsernitalouden asiantuntija perehtyy yhtiön esittämiin lukuihin. 3) Asiantuntija esittää viranhaltijana oman käsityksensä kaupungin johdolle ja edelleen päättäjille. 4) Täsmällinen raportointi ja virkatyönä tehty tiedon
analysointi varmistavat, että konsernin taloudelliset riskit pysyvät hallinnassa.
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4. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
4.1 Kaupungin arviointi tuloslaskelman lukujen perusteella


Vuoden 2016 taloudellinen tulos on hyvä; osin tulosta selittävät kertaluontoiset tuloerät



Kaupunki verottaa asukkaitaan muuta maata korkeammilla veroprosenteilla; kaupunki ei ole
kyennyt pysäyttämään velkaantumista.



Kaupungin omaisuus tulee mieltää tulolähteeksi, jotta paineet veronkorotuksiin vältetään

Kuntalaissa on määräykset tilinpäätöksen mini
misisällöstä
kuten eri laskelmista, toimintakertomuksesta ja liitetiedoista. Tarkastuslautakunta

on arvioinut kaupungin ja liikelaitoksen taloutta
tuloslaskelman kautta.
Tuloslaskelma osoittaa, mistä eristä tilikauden
tulos on muodostunut. Toisin kuin rahoituslaskelma, tuloslaskelma kertoo ainoastaan laskennallisesta tuloksesta.
Esimerkiksi vuoden 2013 tilinpäätöksessä Ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä kirjattiin
tuloslaskelmaan reilun 10 miljoonan euron satunnainen tuloerä. Ilman kyseistä erää tilikauden
9,9 miljoonan euron tulos olisi pudonnut lähes
nollatuloksen tasolle.
Tuloslaskelman tarkastelussa keskitytään maksutuottoihin, palkkoihin, ostopalveluihin ja verotuloihin. Lukujen takaa tuodaan havaintoja eri toimielinten tapahtumista, toiminnoista ja päätöksistä.

Kuva 8. Tuloslaskelma, koko kaupunki

4.1.1 Maksutuottojen tavoite asetettiin vaatimattomalle tasolle
Kuntalain mukaan talousarvio on laadittava tasapainoiseksi tai ylijäämäiseksi sekä siten, että kunnalle määrätyt tehtävät turvataan. Veroista on päätettävä viimeistään talousarvion yhteydessä. Erityinen huomio
tulorahoituksen hankkimisessa voi painottua kuntalaisilta perittäviin verotuloihin, sillä maksutuottoja ja
muita tulolähteitä ei mainita kuntalain taloussäännöksissä (14 luku). Verotuloja korostaa myös ratkaisun
helppous: Verojen korotus edellyttää vain kunnan päätöstä - toimeenpanosta vastaa valtion verohallinto.
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Vuoden 2016 talousarviossa maksutuottoja budjetoitiin saatavan 17,3 miljoonaa euroa. Tuottotavoite asetettiin edellisvuoden tasolle. Suurimmat maksutuotot kertyvät hoitopäivämaksuista ja perusterveydenhuollon laitosmaksuista, mutta myös etäämpänä kuntalaisista olevista tulolähteistä, esimerkiksi rakentamiseen liittyvistä maksuista sekä maankäyttö- ja kehittämiskorvauksista. Vuoden 2016 maksutuotot ylittyivät
talousarvioon nähden 2,48 miljoonalla eurolla, sekä edellisen vuoteen myös yli 2 miljoonalla eurolla.
Maanvuokraus ja myyntitulot kasvoivat edellisestä vuodesta 4 miljoonaa euroa. Kasvu ei kerro, toteutuivatko tulot optimaalisesti. Kaupunginhallitus ei myyntipäätöksissä,
vuokratason määrittelyssä kuten ei
myöskään tekemissään kymmenissä
maankäyttösopimuspäätöksissä
edellyttänyt talous- ja kehittämispalvelut -yksikön lausuntoa.
Maksutuottojen lisääminen on vaihtoehto veronkorotuksille. Ympäristölautakunnan oma-aloitteisessa
projektissa selvitettiin rakennustietojen oikeellisuutta noin 400 kerrostalossa. Kiinteistöveron perusteena olevia tiloja todettiin noin
200m2/kiinteistö. Rekisteritietoja päivittämällä on saatu korjattua verorasitusta yhdenvertaiseksi sekä samalla rakennusvalvonnan lupatuottoihin merkittävää korotusta. Rakennusvalvonnan lupatuotoiksi budjetoitiin 0,373 miljoonaa euroa, mutta toteutuma oli 0,616 miljoonaa euroa.

4.1.2 Verotus on kireää vaikka valtionosuuksien saajana Rovaniemi hyvässä asemassa
Rovaniemen kaupungin verotulojen kokonaismäärä vuonna 2016 oli 248,7 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman
mukaan verotulot kattoivat 56 % kaupungin tuloista (toimintatuotot +verotulot +valtion-osuudet). Verotulot koostuvat kunnallisverosta 84 %, kiinteistöverosta 12 % sekä osuudesta yhteisöveron tuottoon 4 %.
Tuloveroprosentti 21,00 on ollut ennallaan vuodesta 2014. Se on 1,09 % -yksikköä muuta maata korkeammalla tasolla. Myös kiinteistöjen verotus on muuta maata kireämpää. Kiinteistöveroja nostettiin vuoden
2016 alusta lukien:
 Yleinen kiinteistövero on 1,55
%, (aiemmin 1,35 %).
 Vakituinen asunto 0,60 % (0,40
%) ja muut asuinrakennukset
1,20 % (1 %).
 Rakentamaton rakennuspaikka
4 % (3 %) ja voimalaitosvero
ylärajaan 3,10 % (2,85 %).
Verotulot sekä tulo- että kiinteistöverojen osalta olivat yhteensä 2,6 miljoonaa
euroa ennakoitua pienemmät. Tuloveroa kertyi noin 2,2 miljoonaa euroa ja
kiinteistöveroa 0,4 miljoonaa euroa
budjetoitua vähemmän.

Taulukko 2. Rovaniemi ja verrokkikuntien tuloveroprosentit
(Lähde: Kuntaliiton kysely)
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Kaupungin näkökulmasta muiden kuntien keskitasoa kireämpi verotus parantaa taloutta ja siten turvaa
palvelujen tuottamisen koko laajassa kaupungissa. Samalla kyse on kuitenkin uhkatekijästä kaupungin imagolle ja elinvoimaisuudelle sekä kuntalaisten ostovoimalle.
Yhteisöverojen osuus kaupungin verotuloista vuonna 2016 oli 4 %. Yritykset ja mm. yleishyödylliset yhteisöt ja yhdistykset maksavat yhteisöveron valtiolle, joka tilittää laskentakriteerien mukaisesti yhteisöveron tuotosta kunnille 30,92 %. Jaettava osuus ei siis perustu oman kunnan alueelta verotettuun summaan, vaan
sitä peilataan taannehtivasti koko maan tietoihin.
Yhteisövero maksetaan valtiolle voittovaroista. Vasta sen jälkeen yritys voi jakaa osinkoa omistajalle. Kaupunkikonserniin kuuluva Rovaniemen Markkinakiinteistö Oy maksoi ennen osinkoa yhteisöveroja noin
0,6 miljoonaa euroa. Vasta voitollisen tuloksen jälkeen yhtiö saattoi maksaa kaupunkiomistajan vaatiman
2,5 miljoona euron osingon.
Konsernirakennetta ja omistajan tuloutusvaatimusta on syytä arvioida lähtökohdasta, jossa yhtiötä ei pakotettaisi voitolliseen
tulokseen osingon maksamiseksi. Konsernirakennetta voi esimerkiksi kehittää mahdollistamaan rahasiirrot tappiolliseen toimintaan konserniavustusjärjestelyllä. Paine
kuntalaisilta perittävien energia- ja vesimaksujen korottamiseen vähenisi.
Verotulojen ohella keskeinen tuloerä Rovaniemen kaupungille ovat valtionosuudet,
joita kaupunki vuonna 2016 sai 98,3 miljoona euroa. Budjettiin verrattuna valtionosuuksia saatiin 2,3 miljoona euroa enemmän.

Taulukko 3. Valtion osuudet 50 000 -100 000 asukkaan kunnissa.
Lähde: Kuntaliiton kysely

Valtionosuuksiin sisältyy kertaluontoista tasauserämaksua neljältä edelliseltä vuodelta. Koska tilitykset tapahtuivat vuoden 2016 aikana, tämä paransi laskennallisen tuloksen ohella myös kassan tilannetta. Valtionosuuksiin sisältyvällä 17,8 miljoonan euron tasauksella valtio osaltaan varmistaa, että harvaan asutun ja
keskituloiltaan alhaisemman Rovaniemen ei tarvitse kohdentaa kuntalaisiin nähden kohtuutonta verorasitusta.

4.1.3 Henkilöstökulut vähenivät mutta ostopalvelujen kustannukset nousivat
Talousarviossa 2016 tavoitteeksi asetettiin oman toiminnan tuottavuuden parantaminen siten, ettei kaupungin henkilöstömäärä ja -kustannukset kasva. Budjetoidut henkilöstökulut 147,9 miljoonaa euroa myös
alittuivat 1,5 miljoonalla eurolla. Henkilöstömäärä aleni 153 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen.
Henkilöstökuluissa syntyi säästöä 0,730 miljoonaa euroa kaupungin henkilöstön pitäessä palkattomia vapaita yhteensä 5 757 kalenteripäivää. Laskennallisesti se vastaa noin 26 henkilön vuotuista työpanosta. Henkilökunnan säästövalmiuden ohella nousee pohdintaan, ovatko henkilöstöresurssit kohdennettu oikein, sillä
poissaoloista huolimatta palvelut kyettiin tuottamaan suunnitellulla tavalla.
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Varsinaiseen toiminnan tehostamiseen liittyvistä henkilöstösäästöistä esimerkkinä on varhaiskasvatus.
Kolme yksikköä ulkoistettiin ja siirrettiin palveluseteliyksiköiksi, sekä kaksi yksikköä lakkautettiin. Palvelusetelien käyttöönotossa ja palvelun ulkoistamisen murrosvaiheessa tilapäisiä työsuhteita ei jatkettu. Päiväkoteja on laitettu kiinni ja vakinaista henkilöstöä on siirretty toisiin yksiköihin. Merkittävää palvelun ulkoistamista on syytä jatkossa arvioida myös pedagogisista lähtökohdista sekä sopimustenhallinnan kysymyksenä.
Henkilöstölukuja ja -kustannuksia lukiessa ja tilinpäätösarviointia tehdessä tulee huomioida myös tilikauden
aikana tapahtuneet konsernirakennetta
koskevat muutokset; Infratoiminta yhtiöitettiin 1.2.2016 lukien. Liikkeen luovutuksen periaatteella yhteensä 73
henkilöä siirtyi siis kesken vuotta kaupungin organisaatiosta Infra Oy:hyn.
Henkilöstökuluja tulee peilata myös
ostopalvelukuluihin. Talousarviossa
palvelujen ostot olivat 41 % toimintakuluista. Toteutuma ylittyi ollen 43 %.
Vuonna 2016 palvelujen ostoja ulkopuolisilta hankki eniten sivistystoimi 57
% ja perusturva 42 %.

4.1.4 Tilikauden tulos budjetoitua parempi
Talouden toteutuma oli budjetoitua parempi. Tähän vaikuttivat mm. kertaluontoiset erät, joita ei budjetointivaiheessa ollut tiedossa. Investoinnit kyettiin kattamaan vuosikatteella. Talousarviossa 2016 tavoitteeksi sallittiin toimintakatteen (nettomenojen) 0,9 % kasvu, mutta toimintakate ei kasvanut, vaan pieneni
0,3 %. Lainakanta kasvoi edelleen 24,2 miljoona euroa ja on nyt asukasta kohden 2.290 euroa.
Tulorahoituksen lisäämiseksi korotettiin kiinteistöveroja. Kaupunki myös tuloutti tytäryhteisöiltään osinkoja. Rovaniemen Markkinakiinteistö Oy:n maksama osinko oli 1 miljoona euroa ja Napapiirin Energia ja Vesi
Oy:n osinko 2,5 miljoonaa euroa. Veronkorotukset vaikuttavat suoraan, ja kaupungin yhtiöiltä edellytetty
osinkotuloutus vaikuttavat välillisesti myös kaupungin pienituloisten asukkaiden asemaan.
On etsittävä keinoja kaupungin omaisuuden tuottavuuden parantamiseksi. Omistajapoliittisten linjausten
mukaisesti omaisuus tulee mieltää tulolähteeksi ja huomioida se osan valmistelua kaikissa kaupungin omaisuuteen liittyvissä päätöksissä. Kaupungilla on myös kiinteistöjä, jotka eivät tuota vuokratuloja, vaan aiheuttavat vajaakäytössä vain kuluja. Yksittäiset summat voivat olla matalia, mutta pitkällä tähtäimellä kustannukset nousevat hyvinkin korkeaksi.
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4.2 Kaupunkikonsernin taloutta arvioitu rahoituslaskelman luvuista


Tilikaudella 2016 rahavirta kääntyi positiiviseen suuntaan; vuosikatteeseen tuli merkittävä
parannus



Investointitaso jäi riittämättömäksi, investointitarpeita ja korjausvelkaa on huomattavasti
toteutunutta investointitasoa enemmän



Omavaraisuusaste on lähentynyt kriisikunnan kriteeriä

4.2.1 Konsernin rahoituslaskelma kertoo todellisista rahavirroista
Tilinpäätökseen sisältyvä rahoituslaskelma muistuttaa monelta osin kotitaloutta; se kertoo rahavirrat ilman tuloslaskelmaan sisältyviä arvostuksiin
ja jaksotuksiin liittyviä spekulatiivisia lukuja. Rahoituslaskelman informaatiota ei kunnissa hyödynnetä riittävästi.
Talousarvioon ei sisältynyt konsernitason taloustavoitteita, vaan tavoitteet vuodelle 2016 päätettiin ainoastaan tytäryhteisökohtaisesti. Siten kuntalain 114§ mukaisesti laaditulle konsernitilinpäätökselle ja sen rahoituslaskelmalle ei ole vertailukohtaa.
Koko konsernin kattava rahoituslaskelma on talouden analysoinnissa keskeinen asiakirja. Vaikka
merkittävä osa omaisuudesta ja vastuista on siirretty tytäryhteisöihin, seuranta on tietyiltä osin
mahdollista nimenomaan talouslukujen kautta.

Taulukko 5. Kaupunki konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma antaa tietoa toiminnan, investointien ja lainanoton rahavirroista myös silloin,
kun toimet tapahtuvat julkisuuden ulottumattomissa valtuuston suoran päätösvallan ulkopuolella. Rahoituslaskelma kertoo aktiivisesti taloutta seuraavalle asiantuntijalle reaalitalouden tilanteesta.
Vaikka konsernin tuloslaskelma osoittaa ylijäämän kasvun jatkuneen yhtäjaksoisesti
vuodesta 2010, kertoo rahoituslaskelma rahavirran olleen samaan aikaan laskeva. Vasta
tilikaudella 2016 rahavirta on kääntynyt positiiviseen suuntaan.

Kuva 10. Rovaniemen kaupunkikonsernin ylijäämä suhteessa rahavirtaan.
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4.2.2 Vuosikatetta kertyi selvästi edellistä vuotta enemmän
Rahoituslaskelman aloittava tunnusluku vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoitustoimintaan ja lainan lyhennyksiin. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen kertymä on 59,6
miljoonaa euroa. Yli 21 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta parantunut vuosikate selittyy valtaosaltaan
koko kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien yhteensä 12 miljoonan euron kasvulla.
Toinen merkittävä vaikutus vuosikatteeseen on, että koko konsernin toimintatuotot kasvoivat 5 miljoonaa
euroa samalla kun toimintakulut vähenivät 8 miljoonaa euroa. Konsernissa toimintatuotot kattoivat jo 41 %
toimintakuluista.
Merkittävimpien tytäryhteisöjen liikevaihdot ja tulokset paranivat edellisestä vuodesta yhtä poikkeusta
lukuun ottamatta. Tuloksen tasolla merkittävimmät tytäryhteisöt saavuttivat tavoitteensa. Napapiirin Energia ja Vesi sekä Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy pystyivät tulouttamaan omistajalleen osinkoina ja pääomakorvauksina yhteensä 3,5 miljoonaa euroa.
Tarkempi näkemys toimintakatteen kehityksestä ja muodostumisesta jää selvittämättä, koska yhtiöiden
tuloskortit vielä 2016 kertoivat vain nettotasolla yhtiön liikevaihdosta ja tuloksesta.

4.2.3 Investoinnit vähenivät ja korjausvelkaa jäi hoitamatta
Konsernin investointimenot vuonna 2016 olivat 89,4 miljoonaa euroa. Pudotus edelliseen vuoteen oli huomattava, sillä investointimenot vähenivät yli 48 miljoonaa euroa.
Tilinpäätöksessä (s. 3) todetaan, että kaupunkikonsernin investoinnit eivät olleet riittäviä, sillä investointitarpeita ja korjausvelkaa on huomattavasti toteutunutta investointitasoa enemmän. Korjausinvestointien
merkittävyyteen viitataan myös omistajapoliittisissa linjauksissa (KV 16.5.2016).
Jos korjausrakentamisessa tyydytään vain poistorahoituksen suuruiseen tasoon, merkitsee se todellisuudessa korjausvelan kasvua. Muiden kuntien tavoin Rovaniemen poistoajat määritettiin ennen vuotta 2011
käyttöikään nähden ylipitkiksi. Korvausinvestointien määrän tulisi olla selvästi poistotasoa suurempi.
Napapiirin Vesi Oy:n (Neve-konsernin) investoinnit olivat 15,4 miljoonaa euroa. Rovaseudun Markkinakiinteistöjen investoinnit olivat 13,9 miljoonaa euroa. Jätehuollosta vastaavan Napapiirin Residuum OY:n investoinnit jäivät 1,4 miljoonaan euroon.
Yhä merkittävämpään osaan on kunnissa noussut investointien toteuttaminen erilaisilla sopimusjärjestelyillä kuten leasingilla ja elinkaarimallilla. Investointi, jota ei esitetä rahoituslaskelman investointiluvuissa
voi sopimusvastuiden perusteella näkyä liitetiedoissa.

4.2.4 Lainamäärä kasvoi huolestuttavasti
Konsernin velkaantumisen vauhti hidastui. Rahoituslaskelma kuitenkin kertoo että lisävelkaantumista tuli
silti yli 25 miljoonaa euroa. Konsernin lainat kohosivat 223 miljoonaan euroon. Jokaista rovaniemeläistä
asukasta kohti velkaa on kertynyt 3 583 euroa.
Tarkastuslautakunta on vuoden 2014 kertomuksessa esittänyt lainakatosta päättämistä. Koska palvelutuotantoa ja vastuita on yhä enemmän siirretty konserniyhteisöihin, keskustelu konsernin lainakatosta on entistä tärkeämpi.
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Kaupunkikonsernin talous-ja kehittämispalvelut -yksikkö vastaa sisäisestä pankista. Sen kautta järjestetään
korkotasoltaan edullista lainoitusta yhtiöille ilman, että yhtiöllä on tarvetta kääntyä rahalaitoksen puoleen.
Vuonna 2016 kaupunki haki Euroopan investointipankilta 35 miljoonan euron pitkäaikaisen investointilainan ja välitti siitä lainaa tytäryhteisöilleen Napapiirin Energia ja Vesi Oy:lle ja Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:lle.
Konserniohje edellyttää konserniyhteisöjä neuvottelemaan konsernijohdon kanssa lainanottoon ja sijoituksiin liittyvissä kysymyksissä. Keskitetty lainojen hallinta on myös rahoituksen riskien hallintaa. Tässä vaiheessa jää selvittämättä menettely Kiinteistö Oy Arctic Centren lainajärjestelyissä.
Talouden tunnuslukuihin liittyvässä Valtioneuvoston asetuksessa 205/2011 omavaraisuusasteen raja-arvo
on 50 %. Tilinpäätöksen mukaan Rovaniemen konsernissa lähestytään raja-arvoa tunnusluvun ollessa 50,7
%.
Lainanhoitokate on tilinpäätöksessä 2016
hyvällä 3,28 % tasolla, perustuen alhaiseen
korkotasoon. Yksin lainanhoitokate ei riitä
kertomaan taloudellisesta tilanteesta.
Kuva 11 osoittaa, että vuonna 2014–2015
velkaantuneisuus ylitti omavaraisuuden.
Suhteellinen velkaantuneisuus on ollut kasvusuunnassa vuodesta 2012 lähtien. Samaan
aikaan omavaraisuusaste on lähentynyt kriisikunnan kriteeriä. Lainakanta on kasvanut
selvästi tuloja, kuten verorahoitusta ja toimintatuottoja, nopeammin.
Alhainen korkotaso on ollut kaupunkikonsernille eduksi, mutta siitä huolimatta koko
kaupungin korkokulut olivat vuoden 2016
tuloslaskelmassa 1,9 ja konsernilla 3,3 miljoonaa euroa, joka vastaa esimerkiksi Rovaniemen Kehitys Oy:n
liikevaihtoa. Korkojen nousu on korkeasta velkamäärästä johtuen huomattava riski, vaikka osaan lainoista
sisältyy suojaus koronnousua vastaan.

Kaupunkikonserniin kuuluvista
tytäryhtiöistä merkittävimmät
lainat ovat Napapiirin Energia ja
Vesi Oy:llä. Rovaniemen Kehitys
Oy:n edelleen myöntämä laina ei
näy laskelmassa

Taulukko 5. Rovaniemen kaupunkikonsernin merkittävimmät tytäryhtiöt, tuloskortit 2016.
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5. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen


Kaupunginvaltuuston asettamat strategiset tavoitteet eivät näy riittävän selkeänä eri toimielinten sekä konserniyhteisöjen tavoitteissa



Toiminnallisissa tavoitteissa yleisluontoisuutta; siksi toteutumisen mittaaminen vaikeaa



Kuntastrategia on keskeisin väline kunnan toiminnan pitkäjänteisessä johtamisessa. Uuden kuntalain
37§:ssä määrätään mitä toimintaa ja taloutta koskevia asioita strategiaan pitää sisällyttää. Kuntastrategia
on poliittisen ohjauksen väline. Kaupunkistrategia 2030 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 19.5.2014.
Rovaniemen kaupungin hallintosääntö asetti kaupunkistrategian kaupungin ja sen tytäryhteisöjen toiminnan perustaksi. Hallintosäännössä velvoitettiin kaupunginhallitusta johtamaan kaupunkia valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Strategiaan sisältyy
neljä strategista painotusta:


alueen elinvoimaisuus,



yritysten kilpailukyky,



asukkaiden hyvinvointi ja



viihtyisä elinympäristö.

Strategisille painotukselle listattiin myös
alatavoitteita vahvistamaan täytäntöönpanoa. Alatavoitteet liittyivät mm. koulutukseen, tutkimukseen, kaupungin vetovoimaisuuteen sekä kansainvälisyyteen.

Kuva 12. Rovaniemen kaupungin strategiset painotukset.

5.1 Tavoitteiden toteutumisen arviointia kaupungin eri palvelualueilla
Toiminnallisten tavoitteiden asettaminen vuodelle 2016 poikkesi aiemmasta. Talousarvion laadinnassa
kaupunginhallitus velvoitti toimielimiä keskittymään laajoihin asiakokonaisuuksiin. Kultakin palvelu-/ vastuualueelta edellytettiin 3-5 keskeisintä kaupunkistrategiaan pohjautuvaa tavoitetta. Kaupunginvaltuuston
hyväksyttyä talousarvion 16.11.2015 jäi tarkempi tavoitteiden määrittely kaupunginhallituksen varaan.
Tavoitteiden saavuttamisen arviointi on osoittautunut vaativaksi: 1) Tavoiteasetanta jäi laajoihin asiakokonaisuuksiin painottuen osin yleistasoiseksi. 2) Monella toimialalla kaupunginhallituksen edellyttämä strateginen tavoite jäi sivuun ja 3) tilinpäätöksen tuloskorteissa raportointi ei toteutunut yhteneväisellä menettelyllä; aikaansaannokset esitettiin kirjavasti eri otsikoiden alla.
Ne tavoitteet jotka asetettiin, näyttäisivät pääosin toteutuneen. Tilinpäätösraportointi kertoo sekä toimenpiteiden että lukujen perusteella vahvasta toiminnallisuudesta. On kuitenkin epäkohta, että osa toiminnan
tavoitteista sekä toiminnan raportoinnista jää etäälle niistä lähtökohdista, mitkä kaupunginvaltuusto kaupunkistrategiassa määritteli.
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ALUEEN ELINVOIMAISUUS
Termi elinvoima liitetään julkisessa keskustelussa mm. elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan sekä alueelliseen kehittämiseen. Valtuusto nosti alueen elinvoimaisuuden myös kaupungin strategiseksi
painotukseksi. Elinvoiman edistäminen luetaan kunnan keskeisiin tehtäviin uudessa kuntalaissa.
Toimiala/ vastuualue/palvelualue

Havaintoja talousarviosta; Alueen elinvoimaisuutta korostava tavoite

Toteutuman arviointia; elinvoima-tavoite ja
sen toteutuminen

Strateginen hallinto

Rovaniemen vetovoimaisuus kasvaa, asema
johtavana arktisena kaupunkina vahvistuvat ->
vastuualueen taloudelliset vaikutukset pääasiassa vaikutuksia kpgin verotuloihin (mm. verokertymä, toimeentulomenojen vähentyminen).

Alueelliset palvelut

Palveluverkko, palvelusopimukset ja elinympäristön kehittäminen; asukkaiden omatoimisen ja
aktiivisen vapaa-ajan toiminnan sekä liikunnan
ja kulttuurin harrastamisen tuki; Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien toimeksiannot ja
kehittämistehtävät (palvelumuotoilu/yritykset/
kolmas sektori) yhteistyössä korkeakoulujen ja
oppilaitosten kanssa.
Arviointikohteena Aikuisten ja työikäisten palvelualue; Tavoitteet liittyivät mm. sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon, palveluprosesseihin ja palvelutakuuseen.

KH toiminut aktiivisesti elinvoimatavoitteen
edistämiseksi; myös elinvoimaa edistäviin päätöksiin tulisi sisältyä arvio taloudellisista vaikutuksista; esim. yritystonttien vuokratasoa koskevat päätöksissä omistajapolitiikan ja tulorahoituksen näkökulma.
Tilinpäätöksen toteutumatiedoissa korostuvat
alueen elonvoimaisuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin liittyvät tekijät.
Kylien kehittämissäätiön avustuksia on myönnetty kylien omaehtoiseen elinympäristön
kehittämiseen; kyläyhdistyksille on tarjottu
mahdollisuus työllistää kylien nuoria osana
nuorten kesätyöohjelmaa.
Asumisen tehtäväalue, jolle vaiheittain siirretään erityisryhmien asuminen; verkostoyhteistyö, sähköisten palvelujen kehittäminen ja
sektorirajat ylittävä toiminta; vammaispalvelupäätökset 100 % määräajassa(ma), toimeentulotukikeskustelut 100 % ma, kotoutumissuunnitelmat 100 % ma.
Palveluverkon uudistaminen osallistavan suunnittelun keinoin (uusia toiminta- ja yhteistyötapoja, lähipalveluperiaatteet); Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluista on tehty palveluverkkoselvitys (lautakunta 2.2.2017).
Korjausvelka 2014 kadut+kevyen liikenteen
väylät noin 18 milj. euroa. Korvausinvestointeja
toteutettiin 7,5 milj. euroa joka oli 75 % teknisen lautakunnan kokonaisinvestoinneista.
Uusinvestointitarpeiden osalta tilinpäätöksessä
ei mainintoja.
Tilaliikelaitoksen oman käsityksen mukaan
tilojen vuokrausaste on pysynyt hyvänä. Sisäilman parantamiseksi ilmastointikoneiden käyntiaikoja on laajennettu.
Tilikauden toteutuma suunnitellusti. Työterveyshuoltokäytäntöjen varmistaminen mm.
asiakaskyselyin sekä benchmarking-toiminnalla.
Palveluprosessien päivitys sisäisen auditointiprosessin mukaisesti

Perusturvapalvelut

Sivistyspalvelut/
Varhaiskasvatus/koulutus ja vapaa-aika
Tekniset palvelut sekä
ympäristövalvonta

Palveluverkon uudistaminen (koulutuspalveluissa) osallistavan suunnittelun keinoin; palvelutarpeen mukaiseksi uudistettu palveluverkko
sisältäen investointisuunnitelman viiden vuoden
periodilla.
Omaisuuden taloudellinen hallinta; Korjausvelan
kasvun hallittu hidastaminen sekä uusinvestointitarpeiden minimointi täydennyskaavoituksella.

Tilaliikelaitos

Tilojen yhteiskäyttö ja toiminnollisuus. Talouden
tasapainoisuuden ja ilmastomuutoksen huomiointi päätöksenteossa

Työterveysliikelaitos

Työterveysliikelaitos tuottaa työssä käyvälle
väestölle laadukkaat työterveyshuoltopalvelut.
Asiantuntijuus; tuki elinkeinoelämälle mm.
työikäisten työkykyisyyden, työolosuhteiden
terveellisyyden, työyhteisöjen toiminnan sekä
yritysten kilpailukykyisyyden turvaaminen
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YRITYSTEN KILPAILUKYKY
Strategiseksi tavoitteeksi asetettua yritysten kilpailukykyä ja siihen keskeisesti liittyvää voiton tavoittelua ei aina voi sovittaa yhteen kaupungin ja sen asukkaiden edun kanssa. Yritysten kilpailukykyä soveliaampi ilmaisu olisi esimerkiksi yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Tämä tarkoittaa mm. aktiivista maankäyttöpolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymisen edistämistä.
Toimiala/ vastuualue/palvelualue

Havaintoja talousarviosta; Yritysten kilpailukyky-tavoite

Toteutuman arviointia; Yritysten kilpailukyky-tavoite ja sen toteutuminen

Strateginen hallinto

Osaamisen ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen;
Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen; Määrällisten
vaikutusten lisäksi vastuualueen toiminnoilla on
laadullisia vaikutuksia kuten yritysten kiinnostuksen
kasvu Rovaniemen alueeseen sijoituspaikkana ja
investointikohteena.

Alueelliset palvelut

Aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien toteutuksen toimeksiannot ja kehittämistehtävät (palvelumuotoilu, yritykset ja kolmas sektori) yhteistyössä
korkea-koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Perusturvapalvelut

Arviointikohteena terveydenhuollon palvelut;
tavoitteet liittyivät mm. terveydenhuoltopalvelujen kehittämiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon

Sivistyspalvelut/Varhaiskasvatus,k
oulutus ja vapaa-aika

Varhaiskasvatuksessa Palveluverkon uudistaminen
palvelutarpeen mukaiseksi sekä kotihoidon valintamahdollisuuden kehittäminen.

Tekniset palvelut
sekä

Tonttitarjonnan turvaaminen. Kaupungin kaavavarannoksi määritelty kaksi vuotta ja jaettavaksi tonttivarannoksi vuoden tarvetta vastaava määrä (MAATO).
Ympäristövalvonnassa asiointiprosessien sujuvuuden
varmistaminen.

Tilinpäätöksen mukaan toiminnalliset vaikutukset pääasiassa vaikutuksia, jotka liittyvät kaupunkiorganisaation ulkopuolisiin toimijoihin
kuten yrityksiin. Indikaattorit kuten yrityskanta
ja syntyneet työpaikat osoittavat suotuisaa
kehitystä. Jää todentamatta, onko kehitystä
tapahtunut strategisen hallinnon toimenpiteiden johdosta.
Tilinpäätöksessä korostuvat alueen elinvoimaisuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin liittyvät
tekijät. Kylien osuuskunnat (Pato Pirtti ja
Rovaniemen Raito) käynnistäneet toimintansa.
Osuuskuntien kautta edistetty yritysnäkökulmaa.
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelurakenteen uudistaminen (->yhdistyminen LSHP:n
kanssa); sähköisten palvelujen (Kansalaisen
ajanvaraus) sekä mobiilipalvelujen (Onnipalveluauto) kehittäminen.
Jatkettu palvelujen ulkoistamista. Yksityisessä
palvelutuotannossa palvelusetelillä kolmannes
(1147) varhaiskasvatuksen piirissä (3456) olevista 0-6 vuotiaista lapsista. Arviointia on syytä
jatkaa laatuarviointina sekä sopimustenhallinnan kysymyksenä.
Tonttivaranto MAATO:n mukainen. Hyväksyttiin yleiskaavoja 3, asemakaavoja 16 ja rantaasemakaavoja 1. Uutta asemakaava-aluetta
78,8 hehtaaria. Valionranta-Koskipuiston
osayleiskaava lainvoimainen;
Sähköiset palvelut ympäristövalvonnan asiointiprosessien sujuvuuden varmistajana.
Korjaustöissä huomattava palvelu-ja materiaalihankinnat ja vaikutus yritysten kilpailukykyyn;
rakennusteknisiin korjauksiin 3,61 milj€, muut
investoinnit, 0,83 milj€, vuosikorjaukset/huoltokorjaukset 0,58 milj€. Mm. Ounasvaaran koulu ja Lappia-talo toivat yrityksille
työtilaisuuksia.
Toteutunut suunnitellusti;
työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut yhtiöitettiin 2016 aikana kuntalain asettamien velvoitteiden mukaisesti.

ympäristövalvonta

Tilaliikelaitos

Tavoitteina mm. tilojensa yhteiskäytön edistäminen,
toiminnallisuus ja energiatehokkuus.

Työterveysliikelaitos

Työterveysliikelaitos tukee asiantuntijuudellaan
elinkeinoelämää ja asiakastyöpaikkoja, edistäen
osaltaan työikäisten työkykyisyyttä, työolosuhteiden
terveellisyyttä ja työyhteisöjen toimintaa sekä yritysten kilpailukykyisyyttä; Palvelujen kehittäminen
yhteistyössä työpaikkojen kanssa.
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ASUKKAIDEN HYVINVOINTI
Kaupunki vastaa asukkaiden hyvinvoinnista laissa säädettyjä palveluja järjestämällä sekä muilla
harkitsemillaan yhdenvertaisuutta edistävillä palveluilla. Kaupunki on kehittänyt osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia eri väestöryhmille koko kunnan alueella
Toimiala/ vastuualue/palvelualue

Havaintoja talousarviosta; Asukkaiden
hyvinvointia korostava tavoite

Toteutuman arviointia; asukkaiden
hyvinvointi-tavoite ja sen toteutuminen

Strateginen hallinto

Osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen. Kaupungin toimipisteiden tietoliikenneyhteyksien laadun
nosto ja sähköisten palvelujen lisääminen sekä digitalisoitiin hyödyntäminen.

Alueelliset palvelut

Palveluverkko, palvelusopimukset ja elinympäristön
kehittäminen: yhteistyö toimialalautakuntien kanssa,
toteuman seuranta, asukas- ja asiakaspalaute palveluiden laadusta, saatavuudesta ja saavutettavuudesta; -Kotiin tuotettavien palvelujen kokonaisuuden
suunnittelu ja toteuttaminen osallistuvaa budjetointia hyödyntäen; -Monikanavaisen lähipalveluiden
tuottamismallin kehittäminen ja vähittäinen käyttöönotto; --Asukkaiden omatoimisen ja aktiivisen
vapaa-ajan toiminnan sekä liikunnan ja kulttuurin
harrastamisen tukeminen; -- toimeksiannot ja kehittämistehtävät yhteistyössä korkea-koulujen ja oppilaitosten kanssa
Arviointikohteena erikoissairaanhoidon palvelut;
Siirtyminen kohti avohoitopainotteisuutta; palvelurakenneuudistuksen suunnittelu toteutetaan kiinteässä toimijoiden yhteistyössä; erikoissairaanhoidon,
perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen toiminnallista integraatiota.
Palveluverkon uudistaminen osallistavan suunnittelun keinoin (koulutuspalvelut).

Linjaus siitä, että edustuksellinen järjestelmä,
asukkaiden suora osallistuminen ja vuoropuhelu sekä vaikuttamistoimielimet muodostavat
kokonaisuuden”; (TP 2017) Asukastupa, aluelautakunnat, LIKELLÄ- ja viestintähanke
Ikäihmisille matalan kynnyksen kotiapua osana
kylien nuorten kesätyöllistämistä.
Maaseudun arjen palveluverkko – hankkeeseen osallistuminen; LIKELLÄ-hanke (kiertävät
kotipalvelut) jolla mm terveysneuvonnan palveluita ja ikäihmisten palveluneuvontaa;
Kylien viestintähanke hakemusta puollettu.
Tilinpäätöstiedoissa korostuvat alueen elonvoimaisuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin
liittyvät tekijät.

Perusturvapalvelut

Sivistyspalvelut/
Varhaiskasvatus,
koulutus ja vapaaaika

Tekniset palvelut
sekä

Tonttitarjonnan turvaaminen, viihtyisän, esteettömän ja turvallisen elinympäristön edistäminen.

ympäristövalvonta

Tilaliikelaitos

Työterveysliikelaitos

Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet olivat:
”Kaupunki edistää tilojensa yhteiskäyttöä, toiminnallisuutta ja energiatehokkuutta. Päätöksenteossa
tulee huomioida talouden tasapainoisuus ja ilmastomuutos”.
”Työterveysliikelaitos tukee asiantuntijuudellaan
elinkeinoelämää ja asiakastyöpaikkoja, edistäen
osaltaan työikäisten työkykyisyyttä, työolosuhteiden
terveellisyyttä ja työyhteisöjen toimintaa sekä yritysten kilpailukykyisyyttä.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ja LSHP:n
psykiatrian tulosalueen yhdistäminen; sotevalmistelun asiakasprosessityöhön että toiminnan muutoksen suunnitteluun osallistuttu
aktiivisesti. Palveluketjuja hiotaan yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa.
Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluista tehty
palveluverkkoselvitys: 1) yleinen osio, jossa
analysoidaan toimintaympäristön nykytilaa ja
tulevia palvelutarpeen muutoksia. 2) jokaisesta
koulusta oma korttinsa, josta ilmenevät koulukohtaiset tiedot, mm. swot-analyysi, oppilaskehitys ja luokkien määrä. Yksikön toimintaa
arvioidaan asiakkaan, resurssien ja tehokkuuden näkökulmista.
Rovaniemen kaupunki (yhdessä 27 kunnan
kanssa) mukana palvelutyytyväisyystutkimuksessa.
Ympäristövalvonta: asiointiprosessien sujuvuus
(mm. sähköiset palvelut); Palvelutyytyväisyystutkimuksen tulosten mukaan asiakastyytyväisyys on parantunut.
Liikelaitos on kyennyt tarjoamaan toimitilat
kaupungin toimintoja varten yhteistyössä
kaupungin yksiköiden
kanssa. Hoitanut keskitetysti toimitilojen välivuokrauksen.
Työterveysliikelaitos tuottanut työssä käyvälle
väestölle laadukkaat työterveyshuoltopalvelut.
vrt. ”Palvelut tuotetaan Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja niitä kehitetään
yhteistyössä työpaikkojen kanssa”.
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VIIHTYISÄ ELINYMPÄRISTÖ
Viihtyisä elinympäristö ei merkitse vain nykyhetkeä, vaan liittyy kestävän kehitykseen ja vastuuseen yli sukupolvien. Strategisena painotuksena viihtyisä elinympäristö varmistaa, että kunnan toiminta ja talous sovitetaan luonnon reunaehtoihin.
Toimiala/
vastuualue
/palvelualue

Havaintoja talousarviosta; Viihtyisää
elinympäristöä korostava tavoite

Toteutuman arviointia; Viihtyisä
elinympäristö ja sen toteutuminen

Strateginen hallinto

Rovaniemen vetovoimaisuus kasvaa
Osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen.

Alueelliset palvelut

Palveluverkko, palvelusopimukset ja elinympäristön
kehittäminen; aluelautakuntien kehittämissuunnitelmien toteutuksen toimeksiannot ja kehittämistehtävät (palvelumuotoilu, yritykset ja kolmas sektori)
yhteistyössä korkea-koulujen ja oppilaitosten kanssa.

Perusturvapalvelut

Arviointikohteena lapsiperheiden palvelut

Sivistyspalvelut/Varhaiskasvatus,k
oulutus ja vapaa-aika

Vapaa-ajan palvelut ovat helposti saavutettavissa
olevia lähipalveluja.

Tekniset palvelut
sekä

Liikkumistarpeen kasvun hidastaminen yhdyskuntarakennetta tiivistäen ja eheyttäen;
Viihtyisän, esteettömän ja turvallisen elinympäristön
edistäminen;
Resurssien tehokkaampi kohdentuminen ympäristönsuojelun valvontaohjelman avulla; terveellisen ja
turvallisen elinympäristön säilyttäminen ja lisääminen
Tilojen osalta yhteiskäyttö, toiminnollisuus ja energiatehokkuus. Ilmastomuutoksen huomiointi päätöksenteossa.

Tilinpäätöksessä kerrotut toimet viihtyisän
elinympäristön tavoitteen edistämiseksi vähäiset ja kuvattu pääosin välillisesti.
Opinnäytetyöt: Kyläyleiskaavojen toteutuminen (kyselytutkimus), Maaseudun vetovoimatekijöiden tunnistaminen, Kylätalojen toiminnallinen kehittäminen, Yläkemijoki komiaksi –
esiselvityshanke joka etenee varsinaiseksi
maisemanhoitohankkeeksi.
Toteutumana korostuvat alueen elonvoimaisuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin liittyvät
tekijät.
Toimet viihtyisän elinympäristön tavoitteen
edistämiseksi vähäiset ja kuvattu pääosin
välillisesti; Tilinpäätöksessä kerrottu toimista
joilla voi vaikuttaa esim. laitospainotteisuuden
vähenemiseen hoito- ja tukimuotona.
Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluista tehty
kattava palveluverkkoselvitys; Kirjastoverkkouudistus jatkuu; Vapaa-ajan palvelut
edistävät sosiaalista toimintaa sekä osallisuutta; tilinpäätöksessä viihtyisään elinympäristöön
vaikuttavia toimenpiteitä.
Rovaniemen yhdessä 27 kunnan kanssa mukana palvelutyytyväisyystutkimuksessa; tulosten
mukaan asiakastyytyväisyys parantunut; Ympäristövalvonnassa resurssien tehokkaampi kohdentuminen ympäristönsuojelun valvontaohjelman avulla, terveellisen ja turvallisen
elinympäristön säilyttäminen ja lisääminen.

ympäristövalvonta

Tilaliikelaitos

Työterveysliikelaitos

Työterveysliikelaitos tukee asiantuntijuudellaan
elinkeinoelämää ja asiakastyöpaikkoja, edistäen
osaltaan työikäisten työkykyisyyttä, työolosuhteiden
terveellisyyttä ja työyhteisöjen toimintaa sekä yritysten kilpailukykyisyyttä.

Energiatehokkuusinvestointikohteissa (ESCO)
on menossa seurantavaihe. Suurimmassa
osassa kohteista ilmanvaihtoa ohjataan rakennusautomaation avulla. Valaistusta kehitetään
energiatehokkaammaksi määrärahojen puitteissa.
Palvelut tuotetaan Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja niitä kehitetään yhteistyössä työpaikkojen kanssa.
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5.2 Konserniyhteisöjen toiminnallisten tavoitteiden arviointia
Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt, että myös konserniin kuuluvien yhteisöjen tavoitteet sidotaan kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan. Tarkastuslautakunnan arvioinnissa näkökulmana on
tämän vuoksi kaupunkistrategia ja siinä määritellyt painopisteet eli alueen elinvoimaisuus, yritysten kilpailukyky, asukkaiden hyvinvointi sekä viihtyisä elinympäristö.
Valtuuston strategiset painotukset eivät tavoitteina nouse riittävän selkeästi esille. Tilinpäätösraportoinnissa on todettu kirjavuutta. Kuntakonsernissa strategisen tahdon toteutumisesta vastaa ensisijaisesti konsernijohto omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan keinoin.
Tilinpäätös kertoo sekä tytäryhteisöjen toimenpiteiden että lukujen perusteella vahvasta toiminnallisuudesta. Toiminnalliset tavoitteet jotka tytäryhteisöille asetettiin, näyttävät pääosin toteutuneen.

ALUEEN ELINVOIMAISUUS
Konserniyhteisö

Havaintoja talousarviosta; Alueen elinvoimaisuutta korostava tavoite

Toteutuman arviointia

Napapiirin Residuum
Oy

Tavoitteena mm. hyötykäytön lisääminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen sekä jätehuoltopalvelujen
kehittäminen alueelliset tarpeet huomioiden.

Napapiirin Energia ja
Vesi Oy

Toiminta-ajatuksena yhdyskunnan peruspalveluiden
tarjoaminen; strateginen tavoite energiapalvelujen
tarjoaminen kaupungin alueelle (resurssien puitteissa koko Lapin alueelle.)

Jätehuoltopalvelut tuotettu tasapuolisesti
omistajakuntien alueella, jätteen lajittelu-toiminta keskitetty; Yhtiö kyennyt tulorahoituksellaan kattamaan tuottavuus-tavoitteen
mukaiset kustannukset.
Konsernin polttoainekäytöstä paikalliset polttoaineet (turve, puu, biokaasu) kattoivat yhteensä 98,6 %:sti.

Rovaniemen Infra Oy

Ei tavoitteita 2016 talousarviossa; toiminta alkoi
1.2.2016
Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vahvistaminen yritysten toimintaympäristöä kehittämällä.
Tilojen rakentaminen ja vuokraaminen täällä laajentaville kasvuyrityksille ja alueelle muuttaville uusille
yrityksille. Kansainvälisten yritysten saaminen alueelle.
Pyrkimyksenä vahvistaa, synnyttää ja monipuolistaa
alueen yritystoimintaa. Yhtiö osallistuu aktiivisesti
eri hallinnonalojen alueellistamistoimiin. Yhtiö järjestää yritysvierailuja, markkinointitapahtumia ja messumatkoja yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. Matkailutulon ja –työllisyyden osalta yhtiö
panostaa aktiiviseen vuorovaikutteiseen kaavoitusyhteistyöhön.
Teatteri edistää Rovaniemeä kulttuurikaupunkina,
lisää asukkaiden viihtyvyyttä, itsetuntoa ja identiteettiä sekä Rovaniemen ja Lapin matkaillullista
kiinnostavuutta.
Tukee ja avustaa tapahtumia, hankkeita ja toimintoja, jotka lisäävät Rovaniemen kyläalueiden vetovoimaisuutta sekä edistävät niiden kulttuuri-, virkistysja elinkeinotoimintaa
Säätiön ydinprosessit; 1) Nuorten hyvinvoinnin ja
arjenhallinnan tukeminen, 2) Pitkäaikais työttömien
hyvinvoinnin ja työhönkuntoutuksen edistäminen; 3)
Osatyökyisten hyvinvoinnin ja työhönkuntoutuksen
edistäminen; 4) Maahan muuttajien kotouttaminen
ja työhönkuntoutuksen edistäminen

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy

Rovaniemen Kehitys
Oy

Lapin Alueteatteriyhdistys ry

Rovaniemen kylien
kehittämissäätiö

Eduro-säätiö

Yhtiö siirtyi osaksi Neve-konsernia 1.1.2017
Tilojen vuokrausaste tilikaudella keskim. 86%
Yhtiö rakennuttanut kaupungin käyttöön uusia
investointikohteita, toimintaa varten perustettu tytäryhtiö Rovaniemen Kaupunki-kiinteistöt
Oy, jolle liiketoimintasiirrolla siirretty kaupungin käytössä olevat kiinteistöt.
Teollisuuden vienti oli vahvaa ja rakentaminen
vilkasta. Matkailijoiden lisääntyminen näkyi
niin majoitus- ja ohjelmapalveluiden kuin
kaupan ja ravintolamyynninkin kasvuna. Yrityksiä perustettiin yli 300, kasvu-yritysten toiminta kehittyi suotuisasti. Huomattava medianäkyvyys lisäsi Rovaniemen tunnettuutta
myös kansallisesti.
Teatterin ydintoiminta voidaan nähdä elinvoimaa edistävänä monin tavoin. Vaikuttavuutta
koko Lapin alueelle
Säätiö toteuttanut sääntöjensä puitteissa
toimintaa, jotka ovat linjassa kaupunki strategian painotusten kanssa.
Ydinprosessit tukevat kaupungin strategisia
painotuksia, myös elinvoimatavoitetta
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YRITYSTEN KILPAILUKYKY
Konserniyhteisö

Havaintoja talousarviosta; Yritysten kilpailukykyä korostava tavoite

Toteutuman arviointia

Napapiirin Residuum
Oy

Kiertotalouden kehittäminen.

Napapiirin Energia ja
Vesi Oy

Energiapalvelujen tarjoaminen; tuotannon polttoainehankinnoissa tukeudutaan maakunnan omiin metsähake- ja turvevaroihin.

Jätteen kierrätystä kehitetty yhteistyössä
tuottajayhteisöjen ja yritysten kanssa. Yhtiö on
osallistunut konsernin biokaasuhankkeeseen ja
kiertotal. edistävään kaavoitushankkeeseen
Suosiolan voimalaitoksen kehityshankkeita
jatkettiin 5 milj. euron edestä.

Rovaniemen Infra Oy

Ei tavoitteita 2016 talousarviossa; toiminta alkoi
1.2.2016.

Yhtiö siirtyi osaksi Neve-konsernia 1.1.2017.

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy

Alueen elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja
vahvistaminen yritysten toimintaympäristöä kehittämällä.

Vuokrausaste tilikaudella keskimäärin 86 %.
Elinkeinoelämän vilkastuminen tuonut uusia
vuokralaisia.

Rovaniemen Kehitys
Oy

Pyrkimyksenä vahvistaa, synnyttää ja monipuolistaa
alueen yritystoimintaa. Tavoitteena perustettavien
yritysten nettomäärä kasvaa (keskim. 4 % vuosittain).
Yhtiö järjestää yritysvierailuja, markkinointitapahtumia
ja messumatkoja yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. Presidentin vientipalkinto
Teatteri huomioi ohjelmistosuunnittelussa alueen
erityispiirteet sekä huomioi lappilaisten odotuksia ja
toiveita, paikallisten kirjoittajien tekstejä ja pohjoista
elämänmuotoa peilaavia aiheita

Yrityksiä perustettiin yli 300. Joulubrändi ja
Rovaniemen näkyvyys vahvistuivat. investointimarkkinoinnissa saavutettiin laajaa näkyvyyttä ja tehtiin Rovaniemeä tunnetuksi houkuttelevana sijoittautumiskohteena.

Rovaniemen kylien
kehittämissäätiö

Säätiön tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen kylien
elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia.

Säätiö myöntänyt tukea yritystoiminnan edellytysten parantamiseen mm. yritysseteleihin,
yhteismarkkinointiin ja
merkittävien yrityshankkeiden investointeihin
ja kehittämiseen. Tuotto-osuuksien käytöstä
yritysten tukemiseen 118 100 €

Eduro-säätiö

Eri palvelujen järjestäjätahon palveluista koostuvia
palveluprosesseja kumppanuusperiaatteella

Pitkäkestoiset palvelutuottajasopimukset,
jotka kattavat 2/3 vuosittaisista toimintamenoista.

Lapin Alueteatteriyhdistys ry

Teatteri markkinoi ja vuokraa Lappia-taloa
myös muille toimijoille kokous-, koulutus-,
kulttuuri-, juhla- ja asiakastilaisuuksiin. Vuokrausten tavoitteena on saada Lappia-talon tilat
tehokkaaseen käyttöön ja lisätä omaa tulonhankintaa.
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ASUKKAIDEN HYVINVOINTI
Konserniyhteisö

Havaintoja talousarviosta; Asukkaiden hyvinvointia korostava tavoite

Toteutuman arviointia

Napapiirin Residuum
Oy

Tavoite jätehuoltopalvelujen tuottaminen tasapuolisesti omistajakuntien alueella, hyötykäytön lisääminen
ja ympäristötietoisuuden lisääminen sekä jätehuoltopalvelujen kehittäminen.
Strateginen tavoite on energiapalvelujen tarjoaminen
kaupungin alueelle (resurssien puitteissa koko lapin
alueelle). Talousarviossa yksilöityinä asiakasryhmittäiset tavoitteet.

Yhtiö on koko sen palvelutuotanto ja sen palveluiden kustannustaso huomioiden toteuttanut
asukkaiden hyvinvointiin liittyvät tavoitteet.

Rovaniemen Infra Oy

Ei tavoitteita 2016 talousarviossa; toiminta alkoi
1.2.2016.

Yhtiö siirtyi osaksi Neve-konsernia 1.1.2017

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy

Lähtökohtana yritystoiminnan ja elinkeinoelämän
edellytysten luominen. Toisaalta yhtiöltä edellytetty
kohtuullista korkoa kaupunkiomistajan sijoittamalle
pääomalle.

Yhtiö toiminnallaan tukee myös asukkaiden
hyvinvointia; esim. 2016 liikevaihto (konsernitaso) 9,7 milj€ ja investoinnit 12,3 milj€.
Omistajalle (Rovaniemen kaupungille) maksettiin vuoden 2015 tuloksesta osinkoa 1 milj.
euroa.

Rovaniemen Kehitys
Oy

Osallistuminen eri hallinnonalojen alueellistamistoimiin tavoitteena saada syntyviä työmahdollisuuksia
Rovaniemelle.

Lapin Alueteatteriyhdistys ry

Teatteri edistää Rovaniemeä kulttuurikaupunkina, lisää
asukkaiden viihtyvyyttä, itsetuntoa ja identiteettiä
sekä Rovaniemen ja Lapin matkailullista kiinnostavuutta.

Rovaniemen joulubrändi ja näkyvyys vahvistuivat. Tehtiin Rovaniemeä tunnetuksi houkuttelevana sijoittautumiskohteena.
useita merkittäviä palkitsemisia mm. Tas.
Presidentin vientipalkinto. Huomattava medianäkyvyys lisäsi selkeästi Rovaniemen tunnettuutta.
Teatteri tuotti vuoden aikana 12 uutta ensiiltaa. Esityksiä oli yhteensä 264,joihin osallistui
30 083 katsojaa. Teatterin katsojaluvut nousivat edellisestä vuodesta 4077 katsojaa. Oma
tulonhankinta oli 15,8 % kaikista tuloista.

Rovaniemen kylien
kehittämissäätiö

Säätiön tarkoituksena on vahvistaa Rovaniemen kylien
elinkelpoisuutta sekä edistää niiden asukkaiden hyvinvointia.

Eduro-säätiö

Tavoitteena on taata heikossa työmarkkina-asemassa
oleville asiakasryhmille arvoketju tuottamalla eri palvelujen järjestäjätahon palveluista koostuvia palveluprosesseja kumppanuusperiaatteella. Asiakastasolla tavoitteena on auttaa ajoissa ottamaan vastuun omasta
hyvinvoinnista.

Napapiirin Energia ja
Vesi Oy

Yhtiön perustehtävää tukeakseen konserni on
laajentanut toimintaa arvonluontiketjun alkupäästä.

Kehittämiseen kohdistetut tuet jaettu aluelautakuntien kautta mm. lasten-, nuorten ja
ikäihmisten kulttuuri- ja liikuntatoiminnan
tukemiseen; kaksi työosuuskuntaa turvaamaan
kylillä tuotettavia erilaisia palveluja; lainoja
yhteisten kokoontumistilojen investointeihin ja
kylien laajakaistahankkeiden toteuttamiseen.
Vuoden 2016 aikana säätiön palvelujen piirissä
on ollut yhteensä 665 asiakasta.
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VIIHTYISÄ ELINYMPÄRISTÖ
Konserniyhteisö

Havaintoja talousarviosta; Viihtyisää elinympäristöä
korostava tavoite

Toteutuman arviointia

Napapiirin Residuum
Oy

Yhtiön tavoitteena mm. hyötykäytön lisääminen ja
ympäristötietoisuuden lisääminen sekä jätehuoltopalvelujen kehittäminen.

Napapiirin Energia ja
Vesi Oy

Talousarvioon sisältyvässä toiminta-ajatuksessa todettu ”älykäs jätehuolto” sekä ”sähköiset palvelut”
Uusi organisaatiorakenne jossa yhtenä viidestä liiketoiminnasta ”Kiertotalous ja ympäristö”.
Ei tavoitteita 2016 talousarviossa; toiminta alkoi
1.2.2016

Edelleen yhtiö tavoittelee aurinkoenergian ja
kaatopaikkakaasun hyödyntämistä Kuusiselän
kaatopaikalla omana toimintana. Kuusiselän
alueen tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeessa yhtiö mukana (yleiskaavoitus).
Kokonaisjätemäärästä (50.508 tonnia) meni
materiaalihyötykäyttöön 43 %, energiahyötykäyttöön 48 % ja kaatopaikalle loppusijoitukseen vain 9 %.
Suosiolan voimalaitoksen kehityshankkeita
jatkettiin; Savukaasupesurilla tuotettu kaukolämpö vastaa noin 19 % keskusta-alueen kaukolämpöverkkoon tuotetusta kaukolämmöstä.
Yhtiö siirtyi osaksi Neve-konsernia 1.1.2017

Rovaniemen Infra Oy

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy

Alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan edellytysten luominen ja kehittäminen rakennuttamalla tuotanto-, liike- ja muita tiloja Rovaniemen alueella.

Rakennusten energiatehokkuutta parannettu
ja suoritettu saneerauksia konsernin rakennuksissa. Merkittäviä palveluihin liittyviä investointeja; esim. Ounasrinteen monitoimitalo valm.
12/2016. Ounasjoen (Sinettä) ja Meltauksen
monitoimitalojen hankesuunnitelmat hyväksyttiin 6/2016; Rakennussuunnittelu aloitettu.

Rovaniemen Kehitys
Oy

Matkailutulon ja –työllisyyden osalta yhtiö panostaa
aktiiviseen vuorovaikutteiseen
kaavoitusyhteistyöhön.

Lapin Alueteatteriyhdistys ry

Koulutukset, työpajat ja muut tilaisuudet.

Rovaniemen kylien
kehittämissäätiö

Viihtyisä elinympäristö suunnitelluin toimenpitein

Eduro-säätiö

Ei todettu ympäristötavoitetta

Tehtiin aktiivista työtä alueen näkyvyyden
eteen matkailun avainmarkkinoilla -> vahvisti
Rovaniemen joulubrändiä ja näkyvyyttä. Myös
investointimarkkinoinnissa saavutettiin laajaa
näkyvyyttä ja tehtiin Rovaniemeä tunnetuksi
houkuttelevana sijoittautumiskohteena. Huomattava medianäkyvyys lisäsi Rovaniemen
tunnettuutta myös kansallisesti.
Teatteri järjesti koulutuksia, työpajoja ja muita
tilaisuuksia lappilaisille lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille sekä erityisryhmille
kuten pitkäaikaistyöttömille ja muistisairaille.
Järvien hoitokalastustoimenpiteet ovat kasvattaneet suosiotaan
ja niitä toteutetaan säätiön tuella ja merkittävillä asukkaiden talkootoimenpiteillä. Tuottoosuuksien käyttö Kylien kehittäminen
(210 300) sekä
• Kylätilojen ja laajakaistahankkeiden lainoitus
(81 400) todennäköisesti heijastuvat myös
elinympäristöhankkeina
Ei mainintoja

