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1. Johdanto
Tarkastuslautakunta esittää arviointinsa Rovaniemen kaupungin taloudesta ja toiminnasta vuodelta 2013.
Arvioinnin pohjana on kaupunginvaltuusto hyväksymä talousarvio. Talousarviossa valtuusto hyväksyi toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteiden toteutumista tarkastuslautakunta on arvioinut vertaamalla talousarviota kaupunginhallituksen hyväksymään tilinpäätökseen vuodelta 2013. Tarkastuslautakunnan arviointi kohdentuu paitsi kaupunkiorganisaatioon, laajemmin koko kaupunkikonserniin.
Arviointikertomuksen alussa esitetään tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta (2). Sen jälkeen esitetään käsitys niistä toimenpiteistä joihin on ryhdytty vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta (3). Talouden tasapainoisuutta vuonna 2013 koskevan esityksen (4) jälkeen arvioidaan vuoden 2013 toiminnallisten
tavoitteiden toteutumista (5). Investointeihin liittyy erillinen tarkastelu (6). Suositukset ja kehittämisehdotukset Tarkastuslautakunta esittää kertomuksen lopussa (7).
Tarkastuslautakunta kiinnittää suosituksissaan huomiota toiminnallisten tavoitteiden esittämiseen talousarviossa ja vastaavasti toteutuman osoittamiseen tilinpäätöksessä. Investointitasoa tulorahoituksen tasoon
nähden lautakunta pitää ylimitoitettuna. 1.1.2014 voimaan tulleen sovelletun tilaaja-tuottajamallin toimivuutta on syytä seurata tulorahoituksen riittävyyden kannalta
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto pyytäisi kaupunginhallitukselta selvitykset niistä toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten ja kehittämisehdotusten
perusteella. Tarkastuslautakunta pitää tarkoituksenmukaisena, että toimenpiteet esitetään aikatauluun
sidotusti, vastuutaho nimeten sekä konkreettisista toimenpiteistä kertovalla tavoin. Tarkastuslautakunta
esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydetään, että ne voidaan käsitellä viimeistään lokakuussa
2014 kokoontuvassa valtuustossa.
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2. Arviointikertomuksen 2013 lähtökohdat
2.1.

Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta

Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Samoin lautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen
toteutumista tilikaudella, sekä arvioitava voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Tasapainotusta on arvioitava, mikäli kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.
Hallinto- ja johtosäännön mukaan tarkastuslautakunnan on 1.1.2014 alkaneella tilikaudella arvioitava myös
toimintojen tuloksellisuutta, hallinnon ja talouden sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Samoin
lautakunnalle on määrätty kehittämistehtävä sekä aloitteiden tekeminen lautakunnan, tilintarkastajan ja
sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamiseksi.

2.2.

Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen

Rovaniemen kaupunginvaltuusto 25.2.2013 valitsi kaupungin sekä nimettyjen konserniyhteisöjen tilintarkastajaksi vuosille 2013–2016 KPMG Julkishallinnon palvelut Oy. Tarkastuslautakunta hyväksyi 26.9.2013
sopimuksen tilintarkastuspalvelujen tuottamisesta. Tarkastuslautakunta 30.10.2013 hyväksyi vastuullisen
tilintarkastajan vaihtumisen.
Kaupunginvaltuusto 14.1.2013 valitsi tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudelle 2013 -2016. Kaupunginhallituksen todettua, että eräät varajäseniksi nimetyt eivät täyttäneet kelpoisuusvaatimuksia, kaupunginvaltuusto 25.2.2013 valitsi kelpoiset jäsenet myös tältä osin. Lautakunta on kokoonpanoltaan seuraavanlainen.
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Huttunen Jaakko, puheenjohtaja
Paananen Antti, varapuheenjohtaja
Jolanki Mari
Haapala Heikki
Helin Liisa
Kotila-Martti Hilkka
Hänninen Sari

Korjonen Markus
Lindroos Mikko
Joensuu Anja
Nykänen Jari
Talvensaari Erkki
Koikkalainen Saara
Tuominen Mari

Tarkastuslautakunnan esittelijänä 1.1.2013 – 31.12.2013 toimi tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen. Arviointikertomuksen 2013 valmistelusta on 1.1.2014 jälkeen vastannut vs. tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki.
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3. Havainnot vuoden 2012 arviointikertomuksen perusteella
3.1.

Johtopäätökset vuodelta 2012

Tarkastuslautakunnan (toimikausi 2009-2012) havainnot vuoden 2012 arviointikertomuksessa koskivat
tulorahoituksen riittävyyttä, oman tuotannon ja ostopalveluiden vertailua, investointisuunnitelman seurannan tarvetta, yhteistuotantoa, palkkaus- ja henkilöstöpolitiikkaa sekä konsernin yhtiöiden roolia. Kaupunginvaltuusto pyysi kaupunginhallitukselta selvitykset esitettyihin johtopäätöksiin ja kysymyksiin. Kaupunginhallitus saattoi vastauksensa Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 16.9.2013 § 116.
Nykyinen tarkastuslautakunta (toimikausi 2013–2016) arvioi jäljempänä kaupunginhallituksen valtuustolle
esittämiä toimenpiteitä, edistymistä ja nykytilannetta:

3.2.

Tulorahoituksen riittävyys

Tarkastuslautakunnan
havainto/
kehittämisehdotus
Tulojen riittävyys lakisääteisiin
palveluihin
ja
tarvittavaan
infrastruktuuriin
(=tuotantoelämän perusedellytyksiin)?

Toimenpiteet (KH:n valtuus- Edistyminen
tolle antaman selvityksen
mukaan)

Tarkastuslautakunnan
arvio nykytilanteesta

toimenpideohjelma
talouden
tasapainottamiseksi 2014– 2017

TA 2014 mukaan talouden tasapainottamisen
toimenpideohjelma
”TALTTO” tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn huhtikuussa 2014.
Asia oli KH:n käsittelyssä
28.4.2014. Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.
Tehostamiskeinona
ei
ole nopeasti vaikuttava

esitys harkinnanvaraisista, eilakisääteisistä palveluista, joista
voidaan kokonaan luopua
selvitys vaihtoehtoisista tavoista
järjestää palvelut edullisemmin

KH velvoitti toimielimet laatimaan esitykset osana 2014 talousarviosuunnittelua. Vain eräissä
toimielimissä on toimittu valtuustolle ilmoitetun mukaisesti.

selvitys palveluista taloudellisempaa palveluverkkoa käyttäen
ohjeet myynti- ja vuokratulojen
kasvattamiseksi
maaomaisuuden tuoton lisääminen

pääomasijoituksille
tuottovaatimuksia

suurempia

organisaatiuudistus; suoraviivaisempaan hallintoon; johtamisen
ja päätöksenteon vaikuttavuutta

maankäyttö ja kaavoitus KH:n
johdettavaksi

KH 27.3.2013 ohjeisti selvittämään tarpeettoman omaisuuden
myynti/vuokraus-mahdollisuudet
Omistajapoliittisissa linjauksissa
(KV) esim. keskustan ja Napapiirin
kaava-alueilla ensisijaisena tontinluovutusmuotona
tonttien
vuokraaminen
Omistajapoliittisissa linjauksissa
tuotto-odotuksista eri konserniyhteisöille. Ilmaisut osin tulkinnanvaraisia
KV:n päätös 21.10.2013 § 132/
HJS:n muuttaminen, uudet säännöt voimaan 1.1.2014

HJS uudistus -> KH:n aseman
vahvistuminen merkittävien kaavojen osalta; KH 7.10.2013 §368-
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Käytetäänkö kaavoitusmonopolia tehokkaasti?
Kaavoituksella
raakamaan arvo ja luovutushinta nousevat
Esim TA 2014; ”kaupunki
voi periä sijoitetulle
pääomalle kohtuullisen
tuoton…”.
Lautakuntarakenne
muutettu, aluelautakuntien vaikuttavuutta lisättiin, johtokunnat yhdistetty
KH:lle strategisen kaavoituksen vastuu; muutoin Tekninen ltk

3.3.

Oman tuotannon ja ostopalveluiden välisen laadun ja hinnan vertailu

Tarkastuslautakunnan
havainto/
kehittämisehdotus
Oman
tuotannon ja
ostopalveluiden välisen laadun
ja hinnan
vertailu

3.4.

Toimenpiteet (KH:n valtuus- Edistyminen
tolle antaman selvityksen
mukaan)

Tarkastuslautakunnan
arvio nykytilanteesta

KV 24.6.2013 hyväksyi uuden
palveluhankintastrategian

Hankinnoissa huomioon paikallinen yrittäjyys hankintalain puitteissa
Huomioitu taloussuunnittelussa
(TA 2014)

Hankintapalveluiden ja
yrittäjien
yhteistyöilta
8.10.2013
Ei vielä edellytyksiä arvioida vaikuttavuutta

tukipalvelujen osalta kartoitetaan mahdolliset seudulliset liikelaitokset tai yhtiöittämisratkaisut
asiantuntijaresurssia vahvistetaan sote-hankintoihin

Kaikki kustannukset pyritty ottamaan ns. laskentapohjaan (ei
kuitenkaan politiikka- ja demokratiakustannuksia)
Valmistelut
ruokapalvelujen,
siivoushuollon ja kiinteistöhuollon yhteistoiminnoista
Hankinta-asiantuntija
10/2013
Hankintapalvelut –yksikköön

Tarkka kustannuslaskenta merkityksellistä vasta
kun se hyödynnetään
osana päätöksentekoa
Yhteistyöselvitys 9/2013
kaupunki, LSHP & koulutuskuntayhtymä
Resursseja kohdistettu
palveluhankintoihin

kaupunki kehittänyt hankintaosaamistaan erillisellä projektilla

Perehtymistä sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin

Julkisten
hankintojen
kehittämishanke Sotefin2 -> Huomiota kotona
selviytymistä tukevien
palvelujen hankintaan

oma palvelutuotanto organisoidaan toimialoittain, palvelut
tuotteistetaan vertailukelpoisiksi
kustannukset tuotteille aiheuttamisperiaatteella myös pääomakustannuksen huomioiden

Toimenpiteistä investointisuunnitelman toteutumisen varmistamiseksi

Tarkastuslautakunnan
havainto/
kehittämisehdotus
Investointisuunnitelman toteutus siten että
kaupunki ei
velkaannu
kohtuuttomasti

Toimenpiteet (KH:n valtuus- Edistyminen
tolle antaman selvityksen
mukaan)

Tarkastuslautakunnan
arvio nykytilanteesta

investointien omarahoitusosuus
100 %.
Edellyttää kaupungin
vuosikatteen nostamista vähintään nettoinvestointien tasolle

Verorahoitus ei tuota riittävää
vuosikatetta investointien rahoittamiseen. Veroja ja maksuja korotetaan ja otetaan lisää lainaa

tarvitaan pitkän aikavälin vähintään valtuustokauden mittainen
investointisuunnitelma (tietyllä
etusijajärjestyksellä)

KH tiedostaa että mainitun kaltainen
investointisuunnitelma
tulisi tehdä -> investointien määrällä, priorisoinnilla ja ajoituksella
talous tasapainoon.

investointien tulorahoitusta on
kasvatettava

Ilmaisu on tulkinnanvarainen;
tarkoitettaneen investointiavustuksia, pääomasijoituksia jne

Nykytuloihin
nähden
investointien
määrää
tulisi supistaa tai tulorahoitusta (vuosikatetta)
tulisi kyetä nostamaan
merkittävästi. Kaupunki
elää yli varojensa.
Investointikohteiden
etusijajärjestyksestä
kertovaa ja tiukemmin
tulorahoitukseen kytkeytyvää Investointisuunnitelmaa ei ole tehty.
Huomiota syytä kiinnittää ”vastikkeettomaan”
EU-perustaiseen
tai
valtionaputyyppisen
tulorahoituksen hankkimiseen
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3.5.

Yhteistuotannon edistämisen toimenpiteistä

Tarkastuslautakunnan
havainto/
kehittämisehdotus
Asiakkaan
sitoutuminen ja osallistuminen
palvelutuotantoon
(yhteistuotannon edistäminen)

Toimenpiteet (KH:n valtuustolle antaman selvityksen
mukaan)

Edistyminen

Tarkastuslautakunnan
arvio nykytilanteesta

osallisuuden ja vaikuttamisen
kehittämisohjelma, aluelautakuntakokeilu tuovat mahdollisuuksia
asukkaiden osallisuudelle palvelujen suunnittelussa, tuottamisessa
sekä arvioinnissa
kansalaisraadit, palvelumuotoilu,
osallistuva budjetointi asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen
menetelminä
hanketoiminnan
valmiuksien
parantaminen ja omatoimisuuden edistäminen koulutustoiminnalla

Osallisuuden ja vaikuttamisen
kehittämisohjelma (KH 2.9.2013)
-> asukkaiden, päättäjien sekä
kaupungin johdon ja työntekijöiden yhteiseksi, linjaavaksi kehittämistyön välineeksi

Alkuvaiheessa
osallisuushankkeissa painotus
ollut kylien alueilla ja
järjestäytyneessä
toiminnassa.
-> Tavoitteeksi voimavaroja sinne missä osallisuuden
edistämisellä
vaikuttavuutta palvelukustannuksiin (vrt. sosiaaliset ongelmat)
Osallistavaa vaikuttamista sosiaalisessa mediassa/verkkopalveluna:
Harava-hanke
esim.
asukkaiden turvallisuuskokemuksista
Kaupunkistrategiassa
yhteisöllisyys:
”rakennamme kumppanuutta
ja verkostoidumme”
Käyttöönotto vuoteen
2014. KoulutusLtk toteutti budj.leikkaukset
vähentämällä määrärahaa palveluseteliostoihin
Suunnittelussa 3. sektorin kanssa mm. kerhotoiminta

asukkaiden omatoimista palvelujen ja elinympäristön kehittämistoimintaa tuetaan kumppanuutena
palvelusetelin käyttöönotto lasten päivähoidossa

päivähoidon ja vanhuspalvelujen
asiakasohjauksen kehittämisellä
pyritään edist. yhteistuotantoa.

3.6.

Lähidemokratian kehittämishanke Topakka:aluelautakuntamallin
-lin laajentaminen, maaseutuohjelman, kylien kehittämissuunnitelmien laatim. Maaseutupalvelut
tukee EU-hanketoimintaa ja toimintaryhmätyötä
TA 2104: Osallisuushankkeen
kautta pyrittävä edistämään kansalaisten omavastuisuutta kumppanuutena kaupungin kanssa
Palveluseteli lisää asiakkaan valinnanvapautta ja ohjaa päivähoitopalvelujen kehittämistä.

Ilmaisu epätarkka; tarkoitetaanko
palveluohjauksen yhteistyötä vai
palvelutuotannon yhteistyötä?

Toimenpiteistä yhdenmukaisen palkkaus- ja henkilöstöpolitiikan noudattamiseksi

Tarkastuslautakunnan
havainto/
kehittämisehdotus
Yhdenmukaisen palkkausja henkilöstöpolitiikan
noudattaminen koko
konsernissa

Toimenpiteet (KH:n valtuustolle antaman selvityksen
mukaan)

Edistyminen

Tarkastuslautakunnan
arvio nykytilanteesta

kaupunkikonsernin yhdenmukainen palkkaus- ja henkilöstöpolitiikka edellyttää toimivaa ja yhdenmukaista omistajapolitiikkaa

TA 2013: Valmistellaan henkilöstöstrategia toimikaudelle 2013 –
2016. -> mm. henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehitt.

Työryhmä
valmistelee
henkilöstö- ja työnantaja-poliittista
ohjelmaa
(=henkilöstö-strategia)

kpgin tulee laatia periaatteet ja
omistajaohjauksen kautta edellyttää että konserniyhteisöt tekevät päätöksensä niiden mukaan
Kj nimennyt työryhmän valmistelemaan henkilöstö- ja työnantajapol. ohjelmaa (=henkilöstöstrategiaa).Tavoite KH:lle 3/2014

Konserniohje: ”Kaupunkikonsernissa noudatetaan kaupungin
henkilöstöpolitiikan periaatteita
ja tavoitteita”.
KH: ”tulee laatia periaatteet ja
omistajaohjauksen kautta edellyttää, että konserniyhteisöt
tekevät omat päätöksensä”

Yhdenmukaista henkilöstöpolitiikkaa
koskevat
ratkaisut toteutettavissa
johtamisen ja konserniohjauksen keinoin
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3.7.

Tarkastuslautakunnan arvio toimenpiteiden riittävyydestä

Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan on useita aiemmassa arviointikertomuksessa todettuja tehtäväalueita, joilla on edistytty. Kaikissa asioissa ei ole edetty valtuustolle 16.9.2013 ilmoitetulla tavoin. Arviointia vaikeuttaa KH:n vastauksessaan käyttämien ilmaisujen tulkinnanvaraisuus, aikataulutuksen puute korjausta lupaavien toimien osalta sekä esitettyjen toimenpiteiden vastuuttamatta jättäminen.
Kaupunginhallituksen mukaan velkaantumisen pysäyttäminen edellyttäisi investointihankkeiden toteuttamista vain tulorahoituksen sallimissa rajoissa. Vuosikatteen tulisi olla vähintään 20 milj€ ja tuloksen vähintään 7-8milj€ ylijäämäinen. Kaupunginhallitus tiedostaa että mainitut taloudelliset tavoitteet eivät ole realistisia lyhyellä aikavälillä.


Tarkastuslautakunta: Kaupunginhallitus ei velkaantumisen torjumiseksi ole esittänyt eri
investointikohteiden etusijajärjestyksestä kertovaa ja tulorahoitukseen vahvemmin sidonnaista
investointisuunnitelmaa. Sekä investointien yhteenveto talousarviossa että toteutumisvertailu
tilinpäätöksessä esitetään taloudellisena laskelmana ilman investointikohteita. Investointien
kokonaiskustannuksiin nähden vuosikate on liian pieni ja siten edellyttää lainanottoa tai
vaihtoehtoisesti tulorahoitusta parantavia toimenpiteitä kuten taksojen ja verojen korotusta sekä
tuloutusvaatimuksen nostoa konserniyhteisöiltä. Välttämättömiä korjausinvestointeja joudutaan
myös siirtämään.

Kaupunginhallitus oli tulojen riittävyyden turvaamiseksi edellyttänyt kaikilta toimielimiltä osana vuoden
2014 talousarviovalmistelua selvitykset ei-lakisääteisistä palveluista, joista voidaan kokonaan luopua sekä
selvitykset palveluista taloudellisempaa palveluverkkoa käyttäen.


Tarkastuslautakunta: Tulojen riittävyyttä turvaavat toimenpiteet eivät toteutuneet valtuustolle
ilmoitetulla tavoin. Selvitykset on siirretty annettavaksi vuonna 2014.

Kaupunginhallituksen mukaan tulorahoituksen riittävyyden turvaamiseen on vastattu myös organisaation ja
hallinnon uudistuksella pyrkien tehokkaampaan ja suoraviivaisempaan hallintoon sekä lisäämään johtamisen ja päätöksenteon vaikuttavuutta. Kaupunki päätti sovellettuun tilaaja-tuottaja -malliin siirtymisestä.
Aluelautakuntien asemaa vahvistettiin. Henkilöstöorganisaatioon tehtiin muutoksia.


Tarkastuslautakunta: Vielä ei ole edellytyksiä arvioida ohjausjärjestelmän toimivuutta ja
vaikuttavuutta nimenomaan tulorahoituksen (ja vakaan talouden) turvaamisen kannalta.

Kaupunginhallituksen selvityksen mukaan konsernin yhdenmukainen palkkaus- ja henkilöstö-politiikka edellyttäisi toimivaa ja yhdenmukaista omistajapolitiikkaa. Kaupungin tulisi laatia periaatteet ja omistajaohjauksen kautta edellyttää päätöksiä konserniyhteisöiltä.


Tarkastuslautakunta: Yhdenmukaisen henkilöstöpolitiikan toteuttaminen, mikäli se nähdään
tarkoituksenmukaiseksi, on toteutettavissa ilman enempiä valtuustotason päätöksiä. Kuntalain
konserniohjausta koskevat säännökset sekä kaupunginvaltuuston hyväksymä Konserniohje ovat
Konsernijohdolle ohjauksen ja valvonnan mahdollistavia säännöksiä.
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Kaupunginhallitus ei vastauksessaan valtuustolle ottanut kantaa tarkastuslautakunnan esittämään kysymykseen konsernin yhtiöiden ”tehtävästä ja roolista nykyisessä kaupunkirakenteessa”.


Tarkastuslautakunta: Konsernin yhtiöillä ja muilla konserniyhteisöillä on kuntalaisiin nähden
taloudellinen vaikuttavuus (osinkotuotto, pääomatuotto) mutta myös toiminnallinen rooli
(kulttuuripalvelut, energia, jätehuolto, toimitilarakentaminen). Kuntalain riskienhallintasäännökset
ulottuvat koko konserniin. Konsernin yhtiöiden ja yhteisöjen roolia on syytä arvioida myös
organisaation kehittämistä koskevissa ratkaisuissa. Konserniohjeen (KV 17.12.2007) päivitystarve
tulee myös arvioida.





LISÄVELAN OTTAMINEN
VEROJEN KOROTUS
TAKSAT JA MAKSUT
YLÖS
 LISÄÄ TULOUTUSTA
KONSERNIYHTIÖILTÄ

 INVESTOINNIT
 PALVELUT &
PALVELUVERKKO
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4. Kaupunkikonsernin talouden tasapainoisuus 2013
4.1.

Konsernin taloudellinen asema

Vuoden 2013 talousarvio esitetään tasoilta peruskaupunki sekä koko kaupunki tarkoittaen koko kaupungilla sekä peruskaupunkia että sen liikelaitoksia. Konsernitasoa ei esitetä talousarviossa; ainoastaan eräät
keskeisimmät konserniyhteisöt esitetään yksittäin talousarvion lopussa.
Tilinpäätös ei ole yhteismitallinen talousarvion kanssa huolimatta siitä, että sekä talousarvio että tilinpäätös
on laadittu Kuntalain edellyttämällä tavoin. Koko kaupungin tilinpäätös pitää sisällään kaupungin ja sen
liikelaitokset (vrt. Kuntalaki 68§). Konsernitilinpäätökseen (Kuntalaki 68a§) on yhdistetty konsernin tytäryhtiöt ja kaupungin määräysvallassa olevat yhdistykset ja säätiöt. Samoin on yhdistetty kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä samoin kuin osakkuusyhteisöt omistusosuutta vastaavalta osin.
Rovaniemi-konserni teki vuonna 2013 ylijäämää 12,6milj€ edellisen vuoden tuloksen ollessa noin 8,5milj€
alijäämäinen. Konsernin nettomenot olivat 278,5milj€ (274,5milj€ v. 2012). Vuosikatetta kertyi 39,8 mij€ ja
sillä voitiin kattaa 127 prosenttia poistoista, mutta ei nettoinvestointeja.
Konsernin lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta 22,3milj€ ollen tilinpäätöksessä yhteensä 156,3 milj€.
Velkaantuneisuus asukasta kohti laskettuna Rovaniemellä on 2 553 €/as.
Konsernin lainakanta ja vastuusitoumukset
Milj.
Konserni on velkaantunut maltillisesti,
300
mutta ongelmana ovat tuloihin nähden
liian suuret käyttötalousmenot ja al250
hainen vuosikate suhteessa investointitasoon.
200

Konsernin taloudellista asemaa arvioitaessa on huomioitava myös tilinpäätöksen liitetiedoista (s. 207) ilmenevät
konsernin
vakuudet
ja
vastuusitoumukset. Annetut vakuudet
laskivat 144,7 milj€:oon (vrt. 2012
158,5 milj€). Muissa vastuusitoumuksissa kasvu jatkui ollen 2013 pääomaltaan yht. 275,9milj€ (vrt. 2012
260,5milj€).

150
100
50
0
2010

2011

Konsernin lainakanta

2012

2013

Muut vastuut yhteensä

Tytäryhteisöt hoitivat velvoitteensa emolle tavoitteiden mukaisesti ja osin sen ylittäen. Kaupunki omistajana tuloutti osinkoja myös tilanteessa, jossa tuotto-odotusta ei etukäteisesti valtuuston päätöksin määrätty
(Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy).
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4.2.

”Koko kaupungin” talouden tasapainoisuuden arviointi

Kuntien taloudellisen aseman tarkastelussa on painotettu taseen ja tuloslaskelman antamaa informaatiota.
Rahoituslaskelma on jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikka laskelma kertoo rahoituksen riittävyydestä so.
tasapainoisen talouden perusteesta. Rahoituslaskelma antaa realistisen kuvan, koska se ei sisällä harkinnanvaraisia omaisuuden arvostukseen tai tulojen ja menojen jaksotukseen liittyviä eriä.

Rahoituslaskelma sis. peruskaupunki ja liikelaitokset (milj€)
2010

2011

2012

2013

Vuosikate

22,3

11,3

-1,3

14,0

*Tulorahoitus

21,1

10,2

-4,0

12,6

* Investointimenot

-18,8

-24,4

-17,5

-17,8

Investointien rahavirta

-16,9

-18,9

-13,8

-15,6

Toiminnan ja investointien rahavirta

4,2

-8,7

-17,7

-3,1

*Lainakannan muutokset

-1,1

-3,2

1,9

21,2

Rahoituksen rahavirta

3,5

-5,5

11,0

13,9

Rahavirtojen muutos

7,7

-14,2

- 6,7

10,8

Tulorahoitus antaa perustan investoinneille. Vuoden 2013 vuosikatteella
(14,0milj€) päädyttiin 12,6 milj€ tulorahoitukseen. Tulorahoituksessa oli merkittävä parannus vuodesta 2012 jolloin
tulorahoitus jäi 4,0 milj€ miinukselle.
Investointimenot 2013 olivat 17,8 milj€
(budj 30,9 milj€). Investointien toteutumisprosentti jäi alle 60% tasoon erityisesti Lappia-talon peruskorjauksen
viivästyessä ennakoidusta.

Menojen ollessa suuremmat kuin tulot, joudutaan vaje kattamaan kassavaroista tai lainan otolla. Kaupungin
kassassa ei puskuria ollut vaan kassaa jouduttiin päinvastoin vahvistamaan maksuvalmiuden vahvistamiseksi. Lainakannan muutokset kertoo, että rahoitusvajeen kattamiseksi kaupunki joutui ottamaan lisälainaa
21,2 milj€ tarkoittaen lisälainaa 348€/jokainen kaupungin asukas. Mikäli investoinnit olisivat toteutuneet
budjetoidusti, olisi se merkinnyt vielä edellisen päälle lainaa runsas 200€/asukas.

Milj. €

Tulorahoitus, investointimenot ja lainakannan muutokset rahoituslaskelman
osoittamin tiedoin (peruskaupunki ja liikelaitokset)

40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10

2010

2011
Tulorahoitus

2012
Investointimenot

2013
2014, TA2014
Lainakannan muutokset

Lainat/asukas olivat vuoden lopussa 1 558€ (vrt. konsernin lainat/asukas olivat 2 553€). Valtakunnallisessa
kuntavertailussa velkaantumisen taso ei vielä ole huolestuttava, mutta lisävelkaantumisen vauhdittumisen
estämiseksi tulisi tulorahoitusta (vuosikatetta) kyetä merkittävästi nostamaan tai investointeja supista-
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maan. Näin ei näyttäisi toteutuvan, sillä vuoden 2014 investointimenoihin on budjetoitu 37,5milj€; ennakoitu lisälainan tarve 2014 on 27,9milj€ tarkoittaen lisälainaa 457€/asukas.
Investointien kuten Ounasrinteen koulun ja keskuskentän katsomon toteuttaminen konsernijärjestelyin
sinänsä hillitsee peruskunnan velkaantumista. Kustannukset kohdentuvat kuitenkin yhtälailla ja pitkävaikutteisesti kuntaan. Esimerkiksi Markkinakiinteistöt Oy:n toteuttaessa katsomo/monitoimirakennuksen ja
vuokratessa sen edelleen kaupungille, merkitsee se alustavien laskelmien mukaan pääomakustannusten
osalta 531.000€/v sitoumusta 20 vuodeksi. (Muut kentän kulut huomioiden kustannukset 823.000€/vuosi).
4.3.

Valtuuston asettamien taloudellisten tavoitteiden täytäntöönpano

Kaupunginvaltuusto asetti 19.11.2012 talousarviovuoden 2013 tulostavoitteeksi - 8,4 milj€. KH edellytti että
viranomaislautakunnat ja KH:n alaiset osastot laativat em. talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat
esittäen siinä ”talousarviota tarkemmalla tasolla tehtäväalueidensa määrärahojen käytöstä”. Samoin KH
edellytti että liikelaitosten ja osastojen johtokunnat hyväksyvät toimialakohtaiset talousarvionsa. Täytäntöönpanoprosessi toteutui asianmukaisesti.
Kaupunginvaltuusto päätti 16.9.2013 muutoksista talousarvioon. Lautakuntien ja eräiden muiden tehtäväalueiden määrärahoja karsittiin 1,4 milj€. Määrärahoja lisättiin erikoissairaanhoitoon 3,0 milj€. Taseyksiköiden ja liikelaitosten ylijäämätavoitteeksi asetettiin 3,6 milj€. Tulostavoite (-8,4 milj€ ) säilyi ennallaan.
Muutetun talousarvion käsittely ei tapahtunut asianmukaisesti. KH ei enää talousarviomuutosten jälkeen.
antanut tarkempia ohjeita käyttösuunnitelmien ja toimialakohtaisten talousarvioiden muuttamisesta Vaikka käyttösuunnitelmat ja talousarviot on eri toimielimissä muutettu valtuuston 16.9.2013 talousarviopäätöstä vastaavaksi, päätöksenteko lähes kaikissa toimielimissä jäi puutteelliseksi. Päättäjille ei tullut mahdollisuutta arvovalintaan varojen kohdentamisessa.
4.4.

Tuottavuuden kehittämisohjelma

Talousarvioon 2013 sisältyy Tuottavuuden kehittämisohjelma. Ohjelma on samanaikaisesti strateginen
asiakirja, mutta myös yksityiskohtaisia toimia sisältävä suunnitelma. Ohjelman odotetaan parantavan kannattavuutta tilikausien 2013-2016 kuluessa. Kehittämisen alueet liittyvät mm. henkilöstöön, palveluverkkoon, johtamisjärjestelmään sekä tuottavuusmittareiden kehittämiseen. Ohjelma kohdentuu osin talousarviovuodelle, osin koko suunnitelmakaudelle.
Kehittämisohjelma on jatkoa aiempien vuosien tasapainotusohjelmille ja muille vastaaville suunnitelmille.
Ohjelmatyö saa jatkoa 2014 talousarviossa talouden tasapainottamisen toimenpideohjelmalla (ns.TALTTO).
Ohjelmista on muodostunut talousarvioon sisältyvä tai sitä täydentävä ”ohjelmajohtamisen prosessi”, jolla
mm. korostetaan kriisitietoutta ja talouden ja toiminnan seurannan merkitystä.
Ohjelmien ja laajemmin ohjelmajohtamisen vaikuttavuutta ei ole arvioitu. Ei ole tuotu julki mitkä seikat
ovat estäneet ohjelmaan listattujen toimenpiteiden huomioon ottamista talouden ja toiminnan suunnitteluvaiheessa ja sittemmin seurattavaksi jokapäiväisessä johtamisessa. Olisi perusteita pohtia ohjelmatyön
vaikuttavuutta suhteessa niihin laajamittaisiin toimenpiteisiin ja prosessikustannuksiin joita ohjelmien laadinta, niistä päättäminen ja seuranta edellyttävät.
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5. Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 2013
5.1.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen osoitetaan tuloskorteilla

Rovaniemen kaupunki käyttää toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa/aikaansaannosten mittaamisessa
BSC-malliin (Balaced Score Card) perustuvaa tuloskorttia. Kunkin vastuualueen osalta laadittu tuloskortti
sisältyy talousarvioon, osavuosikatsauksiin ja viime vaiheessa tilinpäätökseen. Tuloskortin avulla voidaan
kuvata, seurata ja viime vaiheessa mitata myös vaikeammin tavoitteeksi asetettuja asioita (esim. organisaation kehittämiseen ja strategian toteutumiseen liittyvät asiat).

TULOSKORTTI
• TALOUSARVIO
• OSAVUOSIKATSAUS
TULOSKORTTI

• TILINPÄÄTÖS
TULOSKORTTI

Talousarvion 2013 laadintaohjeiden mukaan kunkin vastuualueen tuli määrämuotoisessa tuloskortissa esittää yleistavoitteen ohella mm. palvelurakenteet ja prosessit sekä tehtäväalueen keskeiset muutokset ja
toimenpiteet. Tuloskortin mukaisesti toiminnalliset tavoitteet asetettiin tavoitetasolle 2013-2016. Se mitä
toimenpiteitä edellytettiin tehtäväksi talousarviovuonna 2013, ei edellytetty lausuttavaksi.
Tarkastuslautakunnan tulee riippumatta tavoitteiden esittämistavasta arvioida miten nimenomaan talousarviovuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Tarkastuslautakunta on arvioinut kunkin vastuualueen talousarviosta sekä vastaavasti tilinpäätöksestä tuloskortin kohtaa ”Tehtäväalueen keskeiset
muutokset ja toimenpiteet”. (Palvelukeskuksilla, liikelaitoksilla ja konserniyhteisöillä tuloskortti on otsikoitu
”Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2013 -2016”).
Arvioitavaksi on otettu sellaisia ”keskeisiä muutoksia ja toimenpiteitä”, jotka tekstin perusteella näyttäisivät
tarkoitetun toteutettavaksi vuonna 2013. Samoin on otettu eräitä muita tärkeänä pidettäviä tavoitteita,
silloinkin kun aikataulutus ei käy selkeästi ilmi. Toteutumista on arvioitu tilinpäätöksestä vastaavasta tuloskortista. Havaintoja on voitu täydentää tilinpäätöksen ulkopuolisilla tiedoilla ja saadulla virkamiespalautteella. Tällöin arvioinnin yhteydessä kerrotaan esim. ” Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen mukaan tarveselvitys koskee Ylikylän koulua” tai ”Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta.
Selvityksen mukaan opiskelijoiden ja nuorten taajamalipun hinnan alennusta jatkettiin”.
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5.2.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestäminen
LAPSIPERHEIDEN
PALVELUT

Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimen- Tilinpäätöksen antama selvitys
piteet
tavoitteiden toteutumisesta
Lastensuojelun kodin ulkopuolisten sijoitusten painopisteen siirtäm. laitoshoidosta sijaisperhesijoituksiin

Ennaltaehkäisevien ja varhaisen auttamisen työmuotojen ja työmenetelmien vahvistaminen ja kehittäminen, mm. konkreettisen kotiavun anto

IKÄIHMISTEN
PALVELUT
TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

Sairaalapaikat vähenevät 8 paikkaa 2013 ja terveyskeskuksen pitkäaikaishoidosta luovutaan ja kehitetään
kodinomaisempaa hoivahoitoa
Ikäohjelman päivittäminen
Palveluverkkoselvitys ja sen pohjalta toimitilaratkaisut.

Lääkäripalveluiden kilpailutus.

Palveluseteliselvitys suun terveydenhuollossa.
Klinikkabussin ja terveyskioskin selvitys

ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteen perustaminen
Toimitilojen suunnittelu yhdessä perusterveydenhuollon kanssa
Ensihoidon vastetasojen määrittäminen ja uuden sopimuksen valmistelu, uusi sopimus 2014 alkaen.
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman hyväksyminen 2013

SOSIAALIPALVELUT

Kuntakokeilu, jonka tavoitteena pitkäaikaistyöttömien
työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen.
Kehitetään hallinnon rajoja ylittävien palveluiden järjestämisen tapoja. (Mm. vammaispoliittisen ohjelman
(2012 – 2020) toimeenpano
Perustetaan nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista
edistävä laajapohjainen työryhmä.

SOSIAALI- TER- Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille
VEYS2013 -2016
Tuottavuuden kehittämisohjelman täytäntöönpano
PALVELUIDEN
TUOTANTO
Jämytien työtoimintojen ulkoistaminen Romotkelle
Ikäihmisten palvelujen rakenteiden keventäminen
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Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen mukaan painopisteen siirrossa edistytty: perhesijoitukset yht. 59 (2012) -> yht. 70 (2013).
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen muk. ennaltaehkäisevän perhetyön henkilöstöä
lisätty –> kotipalvelua lapsiperheille.
Sairaalapaikkoja vähennettiin noin 8
ss. Hoivaosastopaikkoja jaksohoidoksi,
vahvistettiin kotisairaalan toimintaa
Päivittäminen siirtyi vuodelle 2014
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen mukaan toimitilakartoitus tehty (tilapalvelu ja FCG).
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen mukaan kilpailutettu (Attendo Terveyspalvelut Oy)
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selv.muk. ei ole toteutettu.
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen muk opinnäytetyössä selvitetty palvelukylien tarpeita
Terveysneuvontapiste aloittanut toimintansa Rompun yhteydessä 2/2014
Sairaanhoitopiirin toimitilalaajennukseen liittyvä yht. suunnittelu jatkunut
Ensihoidon palvelut koko sairaanhoitopiirin alueella yksityisiltä palvelun
tuottajilta sairaanhoitopiirille 2013
Järjestämissuunnitelma
hyväksytty.
Päivitys &kehittäminen työryhmissä
(esim. yhteispäivystys, mielenterveysja päihdepalvelut, hoitoketjut)
Monet-kuntakokeilu ->heikoimmassa
työmarkkinaasemassa olevien työelämäosallisuuden lisääminen, työllistym.
tukeminen &työttömyyden vähentäm.
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta

Tilinpäätöksen antama selvitys
tavoitteiden toteutumisesta
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta
Kehitysvammaisten työtoiminta Romotken toiminnaksi elokuusta lukien
Kaartokodin palveluasumisen yksikön
toiminta lopetettiin. Korvattiin lisäpaikoilla Aaltorannasta ja ostopalveluista

5.3.

Sivistys, päivähoito, kulttuuri, liikunta ja nuoriso

Tehtävä alue

Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toi- Tilinpäätöksen antama selvitys
menpiteet
tavoitteiden toteutumisesta

PERUSOPETUSPALVELUT

Kouluverkon kehittäminen perustamalla yhtenäisiä
peruskouluja (luokat 1-9).
Koulutilojen käyttöasteen lisääminen, eri toimijoiden saaminen luontevaksi osaksi koulujen tiloja ja
toimintaa.
Vennivaara-Ylikylän koulun uudisrakennuksen tarveselvitys toteutetaan vuonna 2013.

LUKIOKOULUTUSPALVELUT

Opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvien tuen muotojen
kehittäminen.

Lukiokoulutuksen järjestämisperiaatteet hyväksytään ja otetaan käyttöön
Muurolan lukion jatkoa arvioidaan kehittämissuunnitelman valmistuttua 31.1.2013 mennessä

MUUT KOULUTUS- Ennakoivat palvelut ja esteettömän ympäristön
luominen ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseksi
PALVELUT
LASTEN
PÄIVÄHOITOPALVELUT

Ounasjoentielle tuleva uusi kuusiosastoinen päiväkoti aloittaa toimintansa helmikuussa 2013.
Palvelusetelin käyttöönotto yksityisten päiväkoti- ja
perhepäivähoitopalvelujen hankinnassa.
Päivähoidon kehittämissuunnitelma, joka sisältää
johtamisjärjestelmän uudistamisen, laaditaan kesäkuun 2013 loppuun mennessä.

Sinetän ja Vennivaaran päivähoitopalveluita koskeva
terveselvitys toteutetaan vuoden 2013 aikana.

KULTTUURIPALVELUT

Kirjastopalveluissa kehitetään uusia toimintamalleja, mobiilipalveluja

Kehitetään Ounasrinteen yhteistoiminnallista kombikirjastoa, pääkirjaston nuoriso-osaston tilakonseptia sekä ”Pikakirjaston” rakentumista

LIIKUNTAPALVELUT Liikuntapoliittinen ohjelma ja siihen liittyvä liikuntainvestointisuunnitelma tuodaan valtuuston päätettäväksi.
3. sektorin osuuden vahvistaminen työikäisten terveysliikunnan tuottajana.
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Kouluverkon kehittäminen on jatkunut
erityisesti Keskusta-Ounasjoen, Saaren
ja Ounasvaaran koulu-alueilla.
Tuloskortti ei kerro käyttöastetavoitteesta; tuloskortti kertoo monitoimitalon suunnittelutyön käynnistymisestä
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen mukaan tarveselvitys koskee Ylikylän koulua (->
koulutuslautakuntaan 10/2014)
Erityisopetuksen tarjontaa lisätty.
Opinto-ohjauksen menetelmiä ja systemaattisuutta on kehitetty. Opintoohjausta (Omalla polulla). avulla. Henkilökohtainen Opopassi sähköiseen
tiedotuskanava Wilmaan
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta Selvityksen mukaan asia on
valmistelussa
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Saadun selvityksen mukaan
on toteutunut, ks. koultk 13.2.2013
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen mukaan yhteistyötä aluelautakuntien kanssa
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta
Syksyllä 2013 palveluseteliyrittäjänä
aloitti 1 yksityinen perhepäivähoitaja
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen mukaan kehittämissuunnitelma on valmistelussa ja
johtamisjärjestelmää uudistettu (esim.
palveluohjaus)
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen mukaan Vennivaaraan valmistuu palvelusetelipäiväkoti 8/2014. Sinetän päiväkodin tarveselvitys hyväksytty 20.3.2014
2013 täsmäpalveluauto -> palveluita
henkilöille, jotka eivät iän, sairauden
tai vamman vuoksi pääse itse kirjastoon. Uudet kirjastoautoreitistöt 2013
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen mukaan kombikirjasto osana Ounasrinteen koulun
suunnittelua
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen muk. laadittiin
Liikuntapoliittinen ohjelma 2014-2020
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta

Nuorisokeskuksen esiselvitys valmis. Toteuttaminen
aloitetaan 2013 koulutuksella monialaiseen ja
moniammatilliseen työhön. V 2014 nuorisokeskuksen varsinainen toiminta aloitetaan
Toimintojen painopiste 13-20-vuotiaissa nuorissa.
Nuorisotoimintaa kehitetään entistä monipuolisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi
Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2013 2016
Toisen asteen opiskelijoiden määrä vähenee.
Lukiokoulutuksen koulutustarjonnan ja palvelurakenteen sopeuduttava kysynnän vähenemiseen.
Lukiokoulutuksen järjestämisperiaatteet ohjaavat
lukiokoulutuksen rakennetta ja laatua
Kulttuuritalo Korundin liiketoiminnan kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden lisätä Korundin päätoimijoiden omarahoitusta. Tulorahoituksen lisääminen edellyttää markkinoinnin ja myynnin tehostamista, tuotteistamisen kehittämistä sekä toimijoiden välistä hyvää yhteistyötä.

NUORISTOPALVELUT

SIVISTYSPALVELUIDEN
TUOTANTOOSASTO

5.4.

Nuorisokeskuksen
esiselvitykseen
valmiiksi nuorisokeskusmallit keväällä
2013. Muilta osin vastaus ei ilmene
tuloskortista.
Toimintojen painopiste oli 13-20vuotiaissa nuorissa
Tilinpäätöksen antama selvitys tavoitteiden toteutumisesta
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Palvelurakennetta ei ole
sopeutettu vuoden 2013 aikana
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta.
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta.

Tekniset palvelut

Tehtävä alue

Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toi- Tilinpäätöksen antama selvitys
menpiteet
tavoitteiden toteutumisesta

TEKNISETPALVELUT

Palvelukyläalueiden maankäyttöä alueidenkäytön
strategian ja kaupunkistrategian mukaisesti. Palvelukylien ja palvelukyläalueiden oikeusvaikutteisilla
yleiskaava-alueilla ja asemakaava-alueilla kaupungin
tonttien ja rakennuspaikkojen aktiivinen markkinointi. Yleiskaavojen laatiminen palvelukylille.
Selvitetään 3. kpginosan yksityisten maanomistajien
mahdollinen halukkuus myydä tonttejaan. Tarkistetaan Saarenkylän rakentamiskehotuksien aikataulu

Opiskelijoiden bussilippukokeilun jatkaminen

YMPÄRISTÖVALVONTAPELASTUSPALVELUT

JA

Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset taksojen tarkistukset.

Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen mukaan vapaana olevat tontit ja rakennuspaikat
kpgin karttapalvelun internet-sivulta.
Palvelukylien yleiskaavoja laaditaan
järjestelmällisesti.
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen muk. määritetty tonteille uudet luovutusehdot.
Saarenkylässä rakentamiskehotustonteilla lunastustoimituksen loppukokous 11.11.2013.
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen mukaan opiskelijoiden ja nuorten taajamalipun hinnan alennusta jatkettiin
Ympäristölautakunta päätti talouden
tasapainottamisohjelmasta; taksojen
nosto vähintään kustannustason nousua vastaavaksi

Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille Tilinpäätöksen antama selvitys
2013 -2016
tavoitteiden toteutumisesta
TEKNISEN
TUO- Tuottavuusohjelmaa toteutetaan siten, että käyn- Tukipalvelujen tuottavuusohjelmaan
nistetään neuvottelut alueen kunta-yhtymien kans- liittyviä toimenpiteitä viety eteenpäin.
TANTO-OSASTO
sa yhteisestä tukipalvelujen organisoimisesta.
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(Roi kaupungin, LSHP:n ja Rov koulutuskuntayhtymän yhteisselvitys) kartoitetaan organisaatioiden yhteistä
toimintamallia. Neuvottelut LSHP:n
kanssa logistiikan osalta

5.5.

Hallinto- ja viranomaistoiminnot, elinkeinot sekä alueelliset palvelut

Tehtävä alue

Tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toi- Tilinpäätöksen antama selvitys
menpiteet
tavoitteiden toteutumisesta

HALLINTO- JA
RANOMAISPALVELUT

VI- Valtuustokauden ensimmäisenä vuotena toteute- Toteutettiin laaja uusien luottamus-

ELINKEINOPALVELUT,
ALUEKEHITTÄMISPALVELUT
ALUEELLISET
LUT

PALVE-

taan laaja luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden koulutusohjelma (-> hyvän hallinnon periaatteet)
Valmistellaan KV:n päätettäväksi vuorovaikutuksessa asukkaiden, luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden kesken osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2013-2016.
Valmistellaan henkilöstöstrategia toimikaudelle
2013 – 2016 ja hyväksytään se Kaupunginhallituksessa
Painopistealueita ovat matkailu, luovat alat, teollisuus sekä kauppa ja palvelut. Maaseutualueiden
yritystoiminnan kehittämisessä kootaan yhteen
eri toimijoiden toimenpiteet.
Perusopetusikäisten kerhotoimintaa kehitetään
sisällöllisesti ja määrällisesti.
Varhaiskasvatusta ja perusopetusta sisällöllisesti
ja toiminnallisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Kotiapukuponki vakinaistetaan.

5.6.

henkilöiden ja viranhaltijoiden koulutus.
Osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 2.9.2013.
Kj nimennyt työryhmän valmistelemaan henkilöstöohjelmaa (henkilöstöstrategiaa) tulee olla valmis 3/2014
Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö on
toteuttanut elinkeinojen ja matkailun
kehittämisohjelmaa suunnitellun mukaisesti ja budjetin puitteissa.
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen mukaan on
mm. tarjottu lasten ja nuorten kerhoja
kaikille perusopetusikäluokille. Samoin
on mm. järjestetty yhteisöllisyyttä
tukevia tilaisuuksia päiväkodin ja koulun kesken.
Kotiapukupongin käyttö vakiintunut

Liikelaitokset

Liikelaitos

Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille Tilinpäätöksen antama selvitys ta2013 -2016
voitteiden toteutumisesta

NAPAPIIRIN VESI

Siirtolinjan (paineviemärin) rakentaminen välille
Sinettä – Länsikangas.
Kaupunkialueen verkoston hallinnan parantaminen lisäämällä paine- ja/tai virtausmittareita.
Etäluettavien mittareiden koe-alueen määrittäminen ja käyttöönotto.
Lietteen käsittelyn tulevaisuuden selvitys.

TYÖTERVEYSLIIKELAITOS

TILALIIKELAITOS

Potilastietojärjestelmän uusimispaineet ja tiedonsiirron sähköistämisestä aiheutuvat muutokset kuten Kanta-järjestelmään yhdistyminen
ja e-reseptin käyttöönotto.
Sairasvakuutuslain muutokset toimintaan
Valtakunnalliset
linjaukset
terveydenhuollon/työterveyshuollon järjestämiseen ja rahoitukseen
Valtuusto ei asettanut tilaliikelaitokselle lainkaan
keskeisiä toiminnallisen muutoksen tavoitteita
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Pohtimolampi – Länsikangas siirtoviemäri otettiin käyttöön, Sinetän jätevedenpuhdistamon toiminta lopetettiin
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta
Tuloskortti ei kerro tavoitteen toteutumisesta. Selvityksen mukaan tuloskortti
tuli palauttaa ennen kuin 2013 tunnusluvut ja taloustilanne olivat tiedossa. Ko.
asiat ilmenevät liikelaitoksen toimintakertomuksessa Liikelait Jtk 19.3.14§36.
Linjaukset eivät toimintavuoden aikana
selkiytyneet; -> vaikeuttavat toiminnan
organisoimista ja johtamista

5.7.
Konserniyhteisöille annetut kaupunkistrategian mukaiset yleistavoitteet
Valtuusto asetti omistuksessaan/määräysvallassa oleville konserniyhteisöille tavoitteet ensisijaisesti taloudellisina tavoitteina mm. liittyen tulokseen (Rovaniemen Energia Oy, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy,
Rovaniemen Kehitys Oy, Napapiirin Residuum Oy), tulorahoitusosuuteen suhteessa bruttomenoihin (Lapin
Alueteatteriyhdistys ry) ja sijoitusten tuottoprosenttiin (Rovaniemen kylien kehittämissäätiö). Keskeisille
konserniyhteisöille asetettiin myös kaupunkistrategian toteutumista edistävät yleistavoitteet joista jäljempänä eräitä mainintoja.
Konserniyhteisö

Yleistavoitteet (kaupunkistrategian mukai- Tilinpäätöksen antama selvitys
set)
tavoitteiden toteutumisesta

Napapiirin Residuum Oy

Hyötykäytön lisääminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen sekä jätehuoltopalvelujen kehittäminen alueelliset tarpeet huomioiden

Rovaniemen Energia
Oy

Energiapalvelujen tuottaminen kaupungin alueelle sekä resurssien puitteissa koko Lapin alueelle. Tuotannon polttoainehankinnoissa tukeudutaan maakunnan omiin metsähake- ja turvevaroihin

Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy

Lapin Alueteatteriyhdistys ry

Elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja vahvistaminen. Tilojen rakentaminen ja vuokraaminen täällä laajentaville kasvuyrityksille sekä
aleelle muuttaville uusille yrityksille
Alueen yritystoiminnan vahvistaminen, synnyttäminen ja monipuolistaminen
Vuonna 2013 toiminnan painopisteenä on Rovaniemen joulubrändityö, matkailun sähköisen
kaupan, internet-markkinoinnin ja verkkoviestinnän kehittäminen
Teatteriesityksien valmistaminen ja tuottaminen
sekä työpajojen järjestäminen

Rovaniemen kylien
kehittämissäätiö

Kylien elinkelpoisuuden vahvistaminen sekä
niiden asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

Rovaniemen Monitoimikeskussäätiö

Sosiaalisen työllistämisen yksiköstä laajempaan
kokonaisuuteen; kuntoutus- ja ohjauspalveluja
tuottavaksi asiantuntijaorganisaatioksi -> pyritään vastaamaan alueen työelämäkuntoutustarpeisiin ja varhaisen avun yhteistyöhön

Rovaniemen Kehitys
Oy
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Jätehuoltopalveluja
tasapuolisesti
omistajakuntien alueella. Tiedottamiseen ja neuvontaan panostettiin; mm.
jäteopas. Alakorkalon jäteasemalle
yleissuunnitelma. Kuusiselän kaatopaikalle ympäristöluvan muk. kaasunkeräys- ja sulkemissuunnittelma.
Taloustaantuma näkyy. Menot kasvavat mm. metsäenergian tukien leikkauksen vuoksi.
Kannattavuuden parantamista etsimällä tehokkaampia kustannusrakenteita, etsien tehokkaampia toimintatapoja ja organisoitumista.
Tilojen vuokrausaste vuositasolla 98
%. Loppuvuodesta tiloja vapautui n.
3.000 m2. Uusien yritystilojen rakentaminen ollut vähäistä
2013 painopisteenä ollut Joulubrändityön vahvistaminen, visitrovaniemi.fi
– verkkokäyttöliittymän uudistaminen-> vahvistettu verkkomarkkinointija viestintä. Vv 2013–2014 yleistavoitteet pohjautuvat tähän linjaan
Rovaniemen Teatteri – Lapin Alueteatteri valmisti ja tuotti vuoden aikana
263 teatteriesitystä sekä 10 työpajaa
Tuotto-osuuksia 291 697€ kylien yritysten toimintojen kehittämiseen,
kylien yht.investointihankkeisiin, hajaasutusalueen
laajakaistasuunnitteluun, järvien hoitokalastukseen, asukkaiden kulttuuri- ja virkistystoimintaan.
Säätiö hallinnoinut ESR:n rahoittamaa
Novus-hanketta -> sektori- ja hallintorajat ylittävä toimintamalli alle 29-v
koulutus- ja työmarkkinoiden ulkopuolelle jääville nuorille. Työelämäosallisuuden palvelujen tuottaminen
1.8.2013 lähtien kehitysvammaisille ja
sosiaalihuollon asiakkaille.

5.8.

Toiminnallisten tavoitteiden seuranta ja arviointi vaikeaa

Valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet talousarviossa, jossa kuvataan kunkin vastuualueen tavoitteet
määrämuotoon laadituissa tuloskorteissa. Valtuustolle hyväksyttäväksi laaditussa tilinpäätöksessä tavoitteiden toteutuminen esitetään vastaavalla tavoin tuloskorteissa. Tavoitteiden toteutumisen arviointi on
Kuntalaissa määrätty tarkastuslautakunnan tehtäväksi.
Vuoden 2013 tilinpäätökseen liittyvä arviointitehtävä on monien vastuualueiden osalta osoittautunut vaikeaksi erityisesti seuraavista syistä





tuloskorteissa ilmaisut toiminnallisista tavoitteista on kuvattu epätarkasti, moniselitteisesti ja
vaikeasti mitattavalla tavalla
tuloskortissa ei vaadittu suunniteltavaksi, mitä valtuuston myöntämin varoin aiotaan tehdä
talousarviovuonna ja miltä osin tavoite kohdentuu koko suunnittelukaudelle
tilinpäätöksessä käytetyt ilmaisut ja tekstit eivät ole yhteismitallisia talousarviotekstin kanssa;
tavoitteen toteutumisesta on voitu mainita, mutta eri sanoin tai eri tuloskortin kohdassa
tavoitteen toteutumatta jäämisestä ei ole aina ilmoitettu

Talousarvioprosessia ja erityisesti siinä tuloskorttien tekstisisältöä tulee tarkentaa sekä suunnitteluvaiheen
että toteutumisen, siis sekä talousarvion että tilinpäätöksen osalta. Myös tuloskorttien rakennetta/otsikointia tulisi arvioida perusteellisemmin. Esimerkiksi kuntalain ytimeen sijoittuvan kunnan järjestämisvastuun toteutumisesta ei edellytetä mainintaa tuloskortissa.
Myös valtuuston talousarviovuodelle asettamat toiminnalliset tavoitteet ovat juridisesti sitovia. Siten ne
ovat merkityksellisiä tilinpäätöksen hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen kannalta. Valtuustolta
ja yksittäisiltä valtuutetuilta ei voi edellyttää tavoitteiden toteutumisesta kertovan tiedon hankkimista esim.
eri toimielinten päätöksistä, ohjelma-asiakirjoista tai viranhaltijoiden antamista selvityksistä. Valtuuston
tulee voida tehdä päätöksensä tukeutuen tilinpäätösinformaatioon.
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6. Investoinnit 2013
6.1.

Investointitaso rahoitusmahdollisuuksiin nähden korkea

Rovaniemen kaupungin sekä sen liikelaitosten yhteenlasketut investointimenot 2013 olivat 17,8milj€ (rahoitusosuudet ja luovutustulot huomioiden 15,6milj€). Koko Rovaniemi-konsernin investointimenot olivat
47,7milj€ (rahoitusosuuksien ja luovutustulojen jälkeen 44,3milj€).
Jo talousarviossa 2013 tiedostettiin, että kaupungin investointimenot ovat rahoitusmahdollisuuksiin nähden korkeat. Verorahoituksella ei saataisi riittävää vuosikatetta suunniteltujen investointien rahoittamiseen
ja siksi on ”investoinnit maksettava korottamalla veroja ja ottamalla lisää lainaa”.
Tarkastuslautakunta (2009–2012) kysyi vuoden 2012 arviointikertomuksessa toimenpiteitä jotta ”investointisuunnitelma toteutuu eikä kaupunki ala velkaantua kohtuuttomasti”. Valtuustolle antamassaan vastauksessa kaupunginhallitus edellytti vähintään valtuustokauden mittaisen suunnitelman laatimista painottaen
tuloa tuottavia investointeja sekä investointia välttämättömien lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi.
6.2.

Investointien toteutuksen ja aikataulutuksen ohjaus

Korkea investointitaso korostaa johtamisen kautta tapahtuvaa investointien ja aikataulutuksen hallintaa.
Tarkastuslautakunnan 21.3.2013 käsittelemässä Lappia-talon erityistilintarkastuksen raportissa todettiin
epäkohtia. Menettely jossa investointeihin liittyviä päätöksiä tekee kaksi tai useampi vastuullinen toimija, ei
varmista kustannukseltaan edullisinta investointia.
Kaupunginhallituksen roolia investointeihin liittyen vahvistaa 1.1.2014 voimaan tullut HJS:n määräys jonka
mukaan liikelaitoksen johtajan valinta ja erottaminen ovat KH:n toimivallassa (tapahtuu kuitenkin liikelaitoksen johtokunnan esityksestä). Apulaiskaupunginjohtajan määrääminen liikelaitoksen johtokunnan esittelijäksi (KH 17.12.2013) myös vahvistaa KH:n asemaa investointien toteutuksen hallinnassa. Kaupunginhallitus on 31.3.2014 hyväksynyt tilahankkeiden valmistelu- ja toteutusohjeen.
6.3.

Uusinvestoinnit ja korjausvelka

Talousarvio ja tilinpäätös eivät kerro miltä osin kaupungin investoinneissa (menot yht. 17 824 677) kyse on
uusinvestoinnista ja minkä verran korjausinvestoinnista. Myöskään kiinteään omaisuuteen kohdistuva korjausvelka ei käy ilmi eikä kerro vastaisten korjausinvestointien tarvetta
Napapiirin Veden investointimenoihin 5,5milj€ (budj. 5,4milj€) sisältyy niin uusinvestointeja kuin saneerauskohteita sekä vesijohto- että viemäripuolelta. Omistajapoliittisista linjauksista (KV 9.12.2012) ilmenee
Napapiirin Veden vuotuinen 7,5milj€ korjausinvestointien tarve, jonka perusteella 5,5milj€ investointimenojen toteutuma on alimitoitettu. Korjausvelka kasvaa ja tuo ennen pitkää riskiä myös keskeytymättömälle
palvelutuotannolle.
Teknisen lautakunnan investointien kokonaismenot 2013 olivat 7,4milj€ (budj. 8,2milj€). Yksin katujen
rakentaminen ja katuvalot sekä uudet alueet olivat tästä lähes 6,0 milj€. Mittavaan korjausrakentamiseen ei
varoja ollut käytössä. Omistajapoliittisen ohjelman mukaan tie- ja katuverkon korjaustarve edellyttäisi
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3,5milj€ taloudellista lisäystä. Siihen nähden teknisen lautakunnan investointitaso on selvästi alimitoitettu.
Korjausvelka kasvaa ja kaupungin tieverkko rapistuu.
Tilaliikelaitoksen investointien 4,5milj€ (budj 13,1milj€) osalta ei ole luetteloitu miltä osin kyse on uusinvestoinnista ja miltä osin olemassa olevan rakennuskannan korjaamisesta. Kuitenkin tilinpäätös osoittaa
että Lappia-talon peruskorjaus oli menoista noin kolmannes (1,46milj€). Tilaliikelaitos on tehnyt palvelutuotannon kannalta keskeisimpiin 176 kaupungin omistamaan kiinteistöön kohdistuvan selvityksen todeten
korjausvelaksi korjaustasosta (70->120%) riippuen 40,0 – 90,0 milj€. Tilaliikelaitos valmistelee pitkän tähtäimen (PTS 2025) korjaussuunnitelmaa, jossa tullaan esittämään mitkä rakennukset korjataan ja missä
aikataulussa, sekä mikä on korjauksen rahoitustarve ja rahoitukselliset vaihtoehdot.
Yhteenvetona voidaan todeta, että korjausvelkaan nähden kaupungin investointitaso on selvästi alimitoitettu - tulorahoitukseen so. vuosikatteeseen nähden investointitaso on puolestaan liian korkea. Vuosikatetta pitää kyetä nostamaan merkittävästi nykyisestä, jotta investoinnit myös korjausvelan kattamiseksi voitaisiin toteuttaa ilman että kunta velkaantuu kohtuuttomasti. Ellei korjausvelkaa kurota kiinni,
merkitsee se yhteisen varallisuuden turmeltumista.
6.4.

Investoinnit toimielinkohtaisesti ja kohteittain

Peruskaupungin ja sen liikelaitosten investointimenot 17,8 milj€ toteutuivat budjettiin nähden (30,9 milj€)
alle 60% tasolla. Jäljempänä vuoden 2013 investoinnit toimielinkohtaisesti ja kohteittain
Toimielin

TA 2013
-menot
+tulot
=netto (€)

TP 2013
toteutuma
netto (€)

Rahan käyttö (€)

Kaupunginhallitus

-3 790 000
1 000 000
-2 790 000

19 702

Vapaa-ajan ltk

-410 000
50 000
-360 000
-8 190 000
90 000
-8 100 000

-176 617

Tilaliikelaitos

-13 080 000
1 800 000
-11 280 000

-3 869 531

Napapiirin Vesi

-5 380 000
50 000
-5 330 000

-5 487 414

Palvelujohtokunta
Yhteensä

-50 000
-30 900 000
2 990 000
-27 910 000

-49 902
-17 824 676
124 326
-16 700 350

Maan hankinta ja myynti toteutuma oli -973 522. Osakkeet
ja osuudet toteutuma oli -563 991
Laajakaistainvestointeihin budjetoitiin 990.000, mutta toteutuma joka oli vain 1 500 kirjattiin käyttötalousmenoksi
Liikuntapaikkojen rakentaminen 350 600 johon valtionavustu 90 000. Ounasvaaran H65 hyppyrimäen peruskorjaus
50 653. Keskuskenttä 134 636
Katujen rakentaminen ja katuvalot -4 155 181
Ympäristö- ja puistorakentaminen -646 724
Valtatie 4 korjaushankkeen käynnistämiseen varattiin
300 000 mutta toteutuma oli -80 646
Merkittävimmät investoinnit 2013 olivat Lappiatalo -1 464
151 (vrt. budjetoitu 7 200 000), Kirjastotalo -749 864, Ounasvaaran koulu -551 195. Palolaitoksen öljyntorjuntakaluston varasto -240 851
Taloudellisesti merkittävimmät kohteet 2013 Siirtojohdot
Sinettä - Rovaniemi (928 315), Vennivaaran kaava (865 127)
ja Pallarintie-Antinmukka (709 215). Vesi- ja viemärijohtojen erillisiin saneerauksiin -1 775 638
Em. varoilla kartutettu taidekokoelmaa
Rahan käytön jakautuminen uudiskohteiden ja korjausinvestointien välillä ei käy ilmi
investointitaso vuosikatteeseen nähden liian korkea; Korjausvelkaan nähden investointitaso on selvästi alimitoitettu

Tekninen ltk

-7 136 588
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Lähtökohtana investoinneissa pitäisi olla, että merkittävä osuus kunnan investoinneista rahoitetaan tulorahoituksella eli vuosikatteella. Rovaniemen kaupungin vuosikate 14,0 milj€ ei kattanut tilinpäätösvuoden
14,2 milj€ poistoja ja arvonalentumisia. Nettoinvestointien kattamiseen olisi tarvittu 16,7 milj€ vuosikate.
Se merkitsi lisälainan ottoa ja tältä osin rahoitusvastuun siirtämistä myöhemmin vastattavaksi. Talousarviovuodelle 2014 investointeja on suunniteltu tehtävän 37,5 milj€ verran. Rahoitussuunnitelman mukaan lisälainan tarpeeksi 2014 on arvioitu 28,0 milj€.
6.5.

Konserniyhteisöjen investoinnit 2013

Talousarvion investointiosassa peruskunnan sekä sen liikelaitosten hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot, sekä investointikohteet kuvataan toimielinkohtaisesti. Konserniyhteisöjen osalta investointien määrärahat ja investointikohteet kuvataan talousarviossa kunkin konserniyhteisön oman talousarvion yhteydessä.
Konsernitason yhteenvetoa investoinneista ei esitetä. Sinänsä tilinpäätöksessä (s. 20) tiedostetaan koko
kuntakonsernin talouden tasapainon, kannattavuuden ja velkaantumiskehityksen olevan sidoksissa investointien hallintaan.
Konsernitilinpäätöksen tunnusluvuin konserniyhteisöjen investoinnit olivat kolminkertaiset siihen mitä peruskunnan ja sen liikelaitosten investoinnit olivat. Konsernitilinpäätöksen investointien rahavirta oli
44,3milj€ kun se peruskunnan ja sen liikelaitosten osalta oli 15,6milj€. Koko kuntakonserni yhteen lukien
investointien rahavirta oli lähes 60,0milj€.

Konserniyhteisö

TA 2013 investoinnit brutto/ netto (€)

TP 2013 toteutuneet
investoinnit
brutto/ netto(€)

Toteutuneet 2013 investoinnit (€)

Tarkastuslautakunnan
huomiot investoinneista
2013

Napapiirin
Residuum
Oy
Rovaniemen
Energia Oy

400 000 /
400 000

566 00/
566 000

Pellon uusi jätelaituri otettiin
käyttöön. Ranuan jäteasemalle
rakennettiin vastaanottolaituri

Investoinnit
asettamien
mukaiset

valtuuston
tavoitteiden

13 385 000/
4 220 000

13 385 000/
15 768 000

Mustikkamaan voimalaitoshanketta ei käynnistetty 2013

valtuuston
tavoitteiden

Rovaseudun
Markkinakiinteistöt
Oy

3 500 000
2 329 000

3 500 000/
2 329 000

Yritys luo yritystilojensa kautta
edellytyksiä alueen elinkeinoelämälle ja yritystoiminnalle

Investoinnit
asettamien
mukaiset
Investoinnit
asettamien
mukaiset

/
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valtuuston
tavoitteiden

7. Suositukset ja kehittämisehdotukset
Talousarvion rakenne ja sen painotukset kohdentuvat peruskuntaan ja sen liikelaitoksiin. Yksittäisten konserniyhteisöjen tavoitteet esitetään luettelon omaisesti talousarvion lopussa. Vasta konsernitilinpäätös
antaa päättäjille riittävän ja oikean kokonaiskuvan kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta.


Jo talousarviovaiheessa tulisi vahvistaa kokonaiskuvaa kuntakonsernista antamalla laajemmin
tietoa kuntakonsernin toiminnasta ja taloudellisesta asemasta

Talousarviossa toiminnalliset tavoitteet esitetään tuloskorteissa osin epätarkasti. Tavoitteiden osalta on
vain poikkeuksellisesti todettu, kohdentuuko tavoite talousarviovuodelle vai koko suunnittelukaudelle.
Tilinpäätöksen tuloskorteissa tavoitteiden saavuttamisen esittämistapa ei ole yhteismitallista talousarviossa
lausuttuun nähden. Tavoitteiden toteutumisen seuranta, mittaaminen ja arviointi ovat vaikeaa.


Taloussuunnittelua tulee kehittää toiminnallisten tavoitteiden osalta. Tilinpäätöksessä tulee
esittää toteutumatiedot verrattuna nimenomaan talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin

Kaupungin investointimenot ovat tulorahoitukseen nähden liian korkeat. Velkaantuminen on nopeaa. Kiinteän omaisuuden korjausvelka kasvaa. Tulorahoituksen lisääminen vero- ja taksapolitiikkaa kiristämällä
vaikuttaa asukkaiden toimeentuloon sekä epäedullisesti kaupungin imagoon. Tuloutuksen lisääminen konserniyhteisöiltä ja liikelaitoksilta heijastuu väistämättä tasaveron tyyppisenä menona asumiskustannuksiin.


On syytä laatia 2-4 vuoden investointisuunnitelma, jossa eri kohteet kuvataan etusijajärjestyksellä ja jossa huomioidaan rahoitukselliset edellytykset velkaantumisen torjumiseksi.

Kaupungin talouden ja toiminnan ohjauksessa on talousarvion ohella korostettu ns. ohjelmajohtamista.
Talouden ja toiminnan kehittämisohjelmista on muodostunut jatkuvan kaltainen talousarviota täydentävä
prosessi. Ohjelmilla mm. korostetaan kriisitietoutta ja listataan toimenpiteitä joita eri toimielimiltä toiminnassaan edellytetään. Ohjelmajohtamisen vaikuttavuutta ei ole arvioitu.


Erilaisissa ohjelmissa olevat toimenpiteet tulisi pyrkiä huomioimaan normaalissa taloussuunnittelussa sekä ottamaan huomioon jatkuvassa talouden ja toiminnan seurannassa

Kaupunginvaltuusto päätti 16.9.2013 muutoksista talousarvioon. Kaupunginhallitus ei ohjeistanut käyttösuunnitelmien ja toimialakohtaisten talousarvioiden muuttamisesta talousarviomuutoksia vastaavaksi. Vain
yksittäiset toimielimet reagoivat muutoksiin oma-aloitteisesti. Päätöksenteko muutettua talousarviota vastaavaksi jäi puutteelliseksi eikä päättäjille tullut mahdollisuutta arvovalintaan varojen kohdentamisessa.


Kaupunginhallituksen tulee varmistaa talousarviopäätösten asianmukainen toimeenpano

Kaupunki uudisti ohjausjärjestelmää. Sovellettuun tilaaja-tuottaja-malliin siirtymisen ja samanaikaisten
toimielin- ja henkilöorganisaatiomuutosten on esitetty varmistavan tulorahoituksen riittävyyttä.



Kaupunginhallituksen vastuulla on ohjausjärjestelmän toteutumisen ja soveltuvuuden seuranta
tulorahoituksen riittävyyden kannalta
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