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ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014
Alkusanat
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.
Tarkastuslautakunta on arvioinut Rovaniemen kaupungin taloutta ja toimintaa vuodelta 2014. Arvioinnin perustana on kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä talousarvio siihen 27.1.2014 ja
20.10.2014 tehdyin muutoksin. Talousarviossa valtuusto hyväksyi kaupunkikonsernia sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2014.
Arviointi perustuu ensisijaisesti niihin tietoihin, jotka käyvät ilmi 2014 kaupunginhallituksen
30.3.2015 allekirjoittamasta tilinpäätöksestä. Tarkastuslautakunta on hankkinut seurantatietoa
toimielinseurannalla sekä vastuuhenkilöiden kuulemisilla.
Arviointikertomuksen alussa (luku 1) esitetään tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta sekä
kuvaus hallinnon ja tarkastuksen järjestämisestä. Alussa myös esitetään tarkastuslautakunnan käsitys niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty vuoden 2013 arviointikertomuksen johdosta. Kaupunkistrategian täytäntöönpanoa arvioidaan työllisyysasioissa sekä konsernitalouden tasapainoisuuden varmentamisessa (luku 2).
Tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa huomioidaan sekä taloudelliset (luku 3) että toiminnalliset
(4) tavoitteet. Tarkastuslautakunta myös arvioi eräitä nimeämiään painopistealueita (luku 5). Tarkastuslautakunta esittää kootusti johtopäätökset ja suositukset kertomuksen lopussa (luku 6).
Tarkastuslautakunta on huolestunut tulojen ja menojen epätasapainosta. Kaupunki velkaantuu
vuosina 2013–2018 lähes 120 milj€. Kuuden vuoden ajan kaupunki ottaa miljoonan euron lisälainan keskimäärin kolmen viikon välein.
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta ja kaupunginhallituksen kautta edelleen asianomaisilta toimielimiltä ja viranhaltijoilta selvitykset niistä toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja suositusten
perusteella.
Rovaniemen kaupungin tarkastuslautakunta
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1. Arviointikertomuksen 2014 lähtökohdat
1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta
1.5.2015 voimaan tulleen Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on
 valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
 arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja
 arvioida onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
 arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
 huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
 valvoa Kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
 valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi
sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Kuntalain siirtymäsäännöksen nojalla tilikauden 2014 hallinnon ja talouden tarkastukseen sovelletaan aiemmin voimassa ollutta kuntalakia.
Kaupunginvaltuusto on määrännyt yksityiskohtaisemmin tarkastuslautakunnan tehtävistä
20.10.2014 hyväksymässään hallintosäännössä.
1.2. Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen
Rovaniemen kaupunginvaltuusto 25.2.2013 valitsi kaupungin sekä nimettyjen konserniyhteisöjen
tilintarkastajaksi vuosille 2013–2016 KPMG Julkishallinnon palvelut Oy. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut 1.1.2014 lukien JHTT Marko Paasovaara sekä 8.9.2014 lukien JHTT Tapio Raappana. Tarkastuslautakunnan kokoonpano oli vuonna 2014 seuraava:
Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Huttunen Jaakko, puh.joht.

Korjonen Markus

Paananen Antti, varapuh.joht.

Lindroos Mikko

Jolanki Mari

Joensuu Anja

Haapala Heikki

Nykänen Jari

Helin Liisa

Talvensaari Erkki

Kotila-Martti Hilkka

Koikkalainen Saara

Hänninen Sari

Tuominen Mari 15.9.2014 saakka, 16.9.2014 lukien Miettinen Satu

Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 15 kertaa. Tarkastuslautakunnan esittelijänä
toimi vs. tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki ja pöytäkirjanpitäjänä suunnittelija Kaisa Kinnunen. Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen irtisanoutui 31.8.2014 tarkastuspäällikön virasta. Jari Kotimäki
valittiin tarkastuspäälliköksi 1.1.2015 lukien.
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1.3. Havaintoja vuoden 2013 arviointikertomuksesta


Kaupungin lainataso on alle maan keskitason. Velkaantumisvauhti on kuitenkin nopeaa.
Velka kasvaa vuosina 2013–2018 lähes 120milj€.



Investoinneissa painopiste on ollut uusinvestoinneissa. Vanhempaan rakennuskantaan,
laitteisiin ja järjestelyihin kohdentuva piilevä korjausvelka on kasvanut suureksi.



Mikäli menoja ei kyetä merkittävästi karsimaan tai investointitasoa leikkaamaan, velkaantuminen kiihtyy. Myös paine maksujen ja tuloveroprosentin nostoon kasvaa.

Tarkastuslautakunta esitti kaupunginvaltuustolle 16.6.2014 §65 arviointikertomuksen vuodelta
2013. Kertomukseen sisältyi suosituksia ja kehittämisehdotuksia. Kaupunginvaltuusto pyysi niistä
kaupunginhallitukselta selvityksen.
Kaupunginhallituksen 13.10.2014 §432 antama selvitys käsiteltiin kaupunginvaltuustossa
20.10.2014 §98. Muodollisesti asian käsittely päättyi. Tarkastuslautakunta on vielä jälkikäteen arvioinut valtuuston kaupunginhallitukselta saamaa selvitystä.
Tarkastuslautakunnan esittämät suositukset ja kehittämisehdotukset

Tarkastuslautakunnan havainnot kaupunginvaltuustossa
20.10.2014 käsitellystä KH:n antamasta selvityksestä.

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

KH ei ottanut kantaa konserninäkökulman vahvistamiseen
 Tarkastuslautakunta toteaa, että konsernitason kokonaiskuvan vahvistaminen talousarviovaiheessa jää kuntalain
uudistuksen jälkeenkin kunnan omien päätösten varaan.
Konserniraporteissa (HS 22§) on syytä edistää konsernitason näkemystä myös kuntayhtymien talous huomioiden.
KH on kehittänyt talousarvion laadintaa ja toteutuman raportointia.
Tarkastuslautakunnan myönteisenä pitämät uudistukset näkyvät
vasta TA 2015 tuloskorttien rakenteessa talousarviovuoden ja suunnitteluvuosien erottamisella.
KH jätti lausumatta velkaantumisesta. Korjausvelan kasvu jäi vaille
riittävää huomiota. Näiltä osin selvitys jäi puutteelliseksi.
 Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä, että vuoden 2015
talousarviossa kaupunkikonsernin merkittävät investoinnit
esitetään kootusti ja paremman kokonaiskuvan antavana.
KH:n selvityksen mukaan jatkossa ohjelmien luonne korostuu kaupunkistrategian toteuttajana. Ja ohjelmien toimenpiteet tullaan
kytkemään paremmin taloussuunnitteluun.

Taloussuunnittelua tulee kehittää toiminnallisten tavoitteiden osalta. Tilinpäätöksessä tulee verrata toteutumatietoja talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin.
Tarvitaan 2-4 vuoden investointisuunnitelma, jossa eri kohteet kuvataan etusijajärjestyksellä ja jossa huomioidaan rahoitukselliset edellytykset velkaantumisen torjumiseksi.
Erilaisien taloudenpitoa tehostavien ohjelmien toimenpiteet tulisi huomioida normaalissa taloussuunnittelussa
Kaupunginhallituksen tulee varmistaa talousarviopäätösten toimeenpano.

Kaupunginhallitus vastaa ohjausjärjestelmän toteutumisen ja soveltuvuuden seurannasta.

Hallinnon uudistuksessa KH:n ohjausroolia vahvistetaan valtuuston
kaupunkistrategiassa määrittelemien tavoitteiden toteutuksessa.
 Tarkastuslautakunta seuraa asiaa ja tarvittavilta osin esittää käsityksensä myöhemmissä arviointikertomuksissa.
Toimenpiteiden aikataulu on sidottu hallinnon uudistamiseen. Valtuustokäsittelyyn 2015.
 Tarkastuslautakunta seuraa asiaa ja tarvittavilta osin esittää käsityksensä myöhemmissä arviointikertomuksissa.
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Kaupunginvaltuustolle kaupunginhallituksen antama selvitys oli riittävä. Arviointikertomus 2013
on loppuun käsitelty. Tarkastuslautakunta seuraa jatkossa kaupunginhallituksen selvityksessään
esittämien toimenpiteiden täytäntöönpanoa.
Kaupunginvaltuuston 19.5.2014 hyväksymän kaupunkistrategian mukaan kaupunki ei investoi velalla, vaan investointitaso määrittyy tulorahoituksen (omarahoituksen) perusteella. Investointeja ei
kateta verotusta kiristämällä, vaan tuloverotuksen taso pidetään ennallaan 2016 saakka, eikä sitä
pidemmällä aikavälillä (-> 2020) nosteta enemmän kuin kunnissa keskimäärin. Kaupunki on etääntymässä siitä, mitä strategiassa määriteltiin. Mikäli menoja ei karsita tai tuloja lisätä merkittävästi,
velkaantuminen kiihtyy. Paine kunnallisten maksujen ja tuloveroprosentin nostoon lisääntyy.
Investointitaso on korkea huolimatta siitä, että välttämättömiä korjausinvestointeja on lykätty.
Kaupungin varallisuuteen on kertynyt kymmenien miljoonien korjausvelka, joka ei näy taseessa.
Yksinomaan katuverkkoon kohdistuu 18,072 milj€ korjausvelka, eli summa, joka tulisi investoida
omaisuuden kohtuulliseen kuntoon saattamiseksi.
Euroa
70000000

Rovaniemen katuverkon korjausvelka 2014-2020
63046951

Korjausvelan kehitys lisäbudjetilla

60000000
50000000

Vuosittain sijoitettava euromäärä vuoden 2014
KoVe- tason säilyttämiseksi
Korjausvelan kehitys suunnittellulla rahoituksella

53915887
45679996

Yhteensä
38279788

40000000
31356565

30000000
21870147

20000000
10000000

19469243

25155147
21501565

7788910

7788910

8495094

2014

2015

2016

21854788

22684996

24350887

26911951

10137272

11282042

12508307

9483866

2017

2018

2019

2020

0

Katuomaisuuden korjausvelka kasvaa nykyrahoituksella nopeasti. Lähde Suomen KuntotekniikkaOy (TeknLtk28.4.2015)

Verojen ja maksujen kiristäminen ei ole ongelmaton keino torjua velkaantumista. Kaupungin tuloveroprosentti 21,0 on selvästi yli valtakunnallisen keskitason 19,74 heijastuen toimeentuloon ja
ostovoimaan. Verotuksen pitäminen kohtuullisena nähdään vetovoimatekijänä yritysten harkitessa sijoittumista paikkakunnalle. Kiinteistövero samoin kuin tuloutuksen lisääminen konserniyhteisöiltä ja liikelaitoksilta heijastuu tasaveron tyyppisenä menona asumiskustannuksiin.
Julkisia investointeja on suosittu osana työllisyyspolitiikkaa. Uusinvestointien työllisyyssykäys on
lyhytvaikutteisempaa kuin ennen. Ammattityövoima liikkuu ja tulee myös ulkomailta. Rakentamisen aputyöt on minimoitu. Materiaalihankinnat tapahtuvat markkinamekanismin pohjalta, eikä
aluevaikuttavuutta voi suosia. Työllisyyspolitiikan nimissä toteutettuja uusinvestointeja on syytä
arvioida kriittisesti.
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2. Kaupunkistrategia


Talouden tasapainoisuuden turvaamiseksi tarkastuslautakunta korostaa rahoituksen riittävyyden huomioimista talousarviovalmistelussa.



Tarkastuslautakunta myös suosittaa keskustelua velkakatosta.



Kaupunginhallitukselle määrätty vastuu työllisyyspolitiikasta edellyttää siltä vahvempaa
otetta työllisyydenhoitoon.



Omistajapolitiikan noudattamista, sekä konserniohjausta ja valvontaa koskevia menettelyjä on syytä täsmentää konserniohjeen päivittämisen yhteydessä.

2.1. Kaupunkistrategiassa toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet
Valtuusto asettaa talousarviossa kunnan toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet. Samassa yhteydessä valtuusto määrää tavoitteista myös vähintään kolmen vuoden ajalle suunnittelukaudelle.
Rovaniemellä ja monissa muissa isommissa kaupungeissa on yleistynyt menettely, jossa laaditaan
pidemmän ajan tavoitteista kertova kaupunkistrategia. Kaupungilla on ollut myös tietohallintostrategia, matkailustrategia, kansainvälistymisstrategia ja palveluhankintastrategia.
Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta ja asioista, jotka siinä tulee ottaa huomioon. Kuntastrategia kytkeytyy kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteisiin. Strategialla edistetään
laajojen kokonaisuuksien hallintaa. Kunta voi tukea strategiaansa ohjelmilla. Kuntastrategia voidaan kaupungissa jatkossakin nimetä kaupunkistrategiaksi.
Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 §152 päätti vuoden 2014 talousarvion yhteydessä Rovaniemen
kaupunkistrategiasta 2014-2017. Strategia rakentuu vision, arvojen ja päämäärien varaan.
Kaupunginvaltuusto 19.5.2014 §43 päätti uudesta Rovaniemen kaupunkistrategiasta 2030. Strategiaa toteutetaan ohjelmilla, joista tehtäväalueet ja yksiköt johtavat omat tavoitteensa. Kaupunkistrategia 2030 on huomioitu talousarvion 2015 laadinnassa ja tulee arvioiduksi 2015 arviointikertomuksen yhteydessä.
2.2. Rovaniemen kaupunkistrategia 2014–2017
Rovaniemen kaupunkistrategiaan 2014-2017 liittyy menestystekijöiksi määritellyt asiat tai tavoitteet, joissa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta kaupunki kehittyy vision, päämäärien ja
yleisten tavoitteiden suuntaan (TA 2014 s. 36). Mitattavina menestystekijöinä todetaan:
 Asukkaiden hyvinvoinnin edistyminen
 Yritysten ja Rovaniemen alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistuminen
 Kaupunkikonsernin talouden tasapainoisuus.
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2.3. Strategian täytäntöönpano työllisyysasioissa
Työttömyys on yksilön hyvinvointia horjuttava tilanne. Vuoden 2015 alussa työttömyysaste Rovaniemellä oli 15,4% tarkoittaen 4599 työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömien määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2008; lukumäärä oli viime vuonna jo 1349. Nuorilla työttömyys pitkään
jatkuessa lisää syrjäytymisen uhkaa.
Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys 2006 - 2014

(Laskelman pohjana Lapin työllisyyskatsaukset, joista esitetään alla Rovaniemen kaupunkia
koskevat keskiarvoluvut)
Henkilöä

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Yli vuoden työttömänä

955

737

630

653

787

840

925

1132

1349

Alle 25-v. työttömät

637

572

557

724

712

584

624

736

720

Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2008.

Kaupunki vastaa yhä suuremmasta osasta pitkäaikaistyöttömän henkilön työmarkkinatuesta. Ns.
sakkomaksut olivat 3,5 milj€. Summan arvioidaan kohoavan 2015 yli viiteen miljoonaan euroon.
Kaupunkistrategiassa 2014-2017 valtuusto asetti kolme työllisyyteen/työttömyyteen liittyvää tavoitetta ja niiden mittaria. (TA 2014, s 37). Alla olevan taulukon sarakkeissa esitetään tavoitteet,
mittarit, tilinpäätöksessä annnettu selvitys sekä tarkastuslautakunnan havainnot ja arviot asiasta.
Kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet

Kaupunginvaltuuston asettamat mittarit

Havaintoja KH:n tilinpäätöksessä antamasta
selvityksestä

Tarkastuslautakunnan havainnot ja
arvio

Työttömyysaste on enintään
12 % v. 2016

Työttömyysaste

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys alenevat

Nuorten työttömien määrä

Työttömyysaste ei ole kehittynyt tavoitteiden mukaisesti.
Työttömyysaste 2014 oli
15,3% (ka.)
Nuorisotyöttömyys väheni tavoitteen mukaisesti. Nuorten
työttömien määrä (ka.) laski
736 työttömästä 720:een.
Pitkäaikaistyöttömyys ei
vähentynyt tavoitteiden muk.
2014 keskiarvo oli 1 349
pitkäaikaistyötöntä.
Laajan selvityksen mukaan
mm. määrälliset tavoitteet
asiakasohjauksen osalta on
saavutettu hyvin.
Tilastokeskuksen viimeisin
tieto työllisten määrän kehittymisestä on ennakkotieto
vuodelta 2013.

KH ei ole riittävällä tavoin hoitanut sille
määrättyä vastuuta työllisyyspolitiikasta.
Työllisyysohjelman päivittämistä ei ole
toteutettu.
Hienoinen nuorisotyöttömyyden lasku
myönteinen asia. Edelleen tilanne vaikeampi kuin 2011 jolloin määrä oli alle 600
henkeä.
Kaupungin maksuosuus pitkäaikaistyöttömien työmarkkina-tuesta
kasvaa voimakkaasti.

Pitkäaikaistyöttömien määrä

Monet (kuntakokeilu) -hankkeen
mittarit
Työllisten määrän kasvu ylittää
kaupunkien (50 000 as.) keskitason. Työllisten määrä +1000
2016 loppuun mennessä. Työllisten määrä 2011 oli 25 529
työllistä.

Työllisten määrä/tilastokeskus

Kuntakokeilun tavoitteista eikä esim.
hankkeen resursseista ja vastuista ole
todettu poliittisen toimielimen päätöstä.
Arviointiin ei ole riittävää tietoa vuodelta
2014.
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Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa työllisyyspolitiikasta. Sen mukaisesti kaupunginhallitus on edistänyt työllisyyttä elinkeinojaostonsa kautta. Kaupunginhallitus on myös hyväksynyt kaupungin sitoutumisen Nuorisotakuukokeiluun. Toimielin- tai viranhaltijapäätöksistä ei käy
selville, miten kaupunginhallitus on kokonaisvaltaisesti vastannut, resursoinut ja järjestänyt raportoinnin työllisyyspolitiikan hoidosta.
Rovaniemen työllisyysohjelma 2010-2011 sisälsi toimia työllisyyskehityksen parantamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi. Ohjelmassa todettiin, että eri toimijoiden prosessit olivat osin päällekkäisiä ja irrallisia. Ohjelmaa ei ole päivitetty.
Kaupunki on mukana 3-vuotisessa työllistämisen Monet –kuntakokeilussa. Kaupunginhallitus ei ole
päättänyt tähän kuntakokeiluun sitoutumisesta, resursseista, vastuista tai kaupungin sille asettamista tavoitteista.
Vastuu työllisyysasioita on laajasti siirtynyt kaupunginhallitukselta perusturvalautakunnalle. Perusturvalautakunnalle valtuusto on kuitenkin Hallintosäännön 10§:ssä määrännyt ainoastaan ne työllisyystoimet jotka perustuvat Lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta.
2.4. Strategia konsernitalouden tasapainoisuuden varmentamisessa
Talouden tasapaino on edellytys sille, että kunta kykenee tuottamaan kuntalaisille määrällisesti
riittävät ja laadukkaat palvelut. Velkaantuminen ja korjausvelan kasvu samanaikaisesti, kun tulorahoitus mm. korkeamman verotuksen nojalla kasvaa selvästi, eivät kerro talouden tasapainosta.
Ylijäämä tuloslaskelmassa johtaa helposti väärään mielikuvaan talouden tasapainosta.
Talouden tasapainoisuus sisältyy strategisiin tavoitteisiin (TA 2014, s 37). Tasapainoisuuden varmistamiseksi 1) toimintakatteen kasvun (€) tulee alittaa verorahoituksen kasvu, 2) palvelutuotannon tuottavuuden tulee kasvaa sekä 3) kaupunkikonsernin tuloskehityksen tulee olla positiivinen.
Tarkastuslautakunta esittää havainnot ja arviot asiassa.
Kaupunginvaltuuston asettamat
tavoitteet

Kaupunginvaltuuston asettamat mittarit

KH:n tilinpäätöksessä
antama selvitys

Tarkastuslautakunnan arvio ja havainnot

Toimintakatteen
kasvu alittaa vuosittain euromääräisesti
verorahoituksen
kasvun

Toimintakatteen
ja verorahoituksen kasvu
euroina.

Toimintakatetta ei voine pitää hyvänä mittarina
talouden tasapainoisuuden mittaamiseen. Se ei
selkeästi kerro mitä viivan alle jää investointeihin
ja lainan lyhennyksiin.

Palvelutuotannon
tuottavuus kasvaa

20 suurimman
kaupungin tuottavuusmittarit
Konsernitilinpäätös

Toimintakate kasvoi 14,3
m€. Verorahoitus kasvoi
8,8 m€. Tavoitetta ei
saavutettu (alittui 5,5 m€)
(Verotulot kasvoivat,
valtionosuudet laskivat)
Tuottavuustietoja ei ole
vielä saatavilla.
Kaupunkikonsernin tulos
oli 7,1 miljoonaa euroa ja
lopullinen ylijäämä 8,6
miljoonaa euroa.

Talouden tasapainoisuuden arvioinnissa tulee
huomioida rahoitukselliset näkökohdat.
Rahoituslaskelma kertoo rahan riittävyydestä so.
tasapainoisen talouden perusteesta. Tarkastuslautakunta suosittaa keskustelua velkakatosta.

Kaupunkikonsernin
tuloskehitys on positiivinen

Ei arvioitavissa.

10

2.4.1. Keskustelu velkakatosta
Talouden tasapainoisuuden varmistamiseksi asetettu mittaristo ei ota kantaa ns. velkakattoon.
Myös uusi Kaupunkistrategia 2030 jättää toteamatta, miten paljon kaupunki voi velkaantua ylimitoitettujen menojen tai investointien vuoksi. Rahan saatavuus ei kaupungille ole este, rahamarkkinoilta on saatavissa koroltaan (toistaiseksi) erittäin edullista velkarahaa. Harkinta velkaantumisesta on kunnanvaltuuston päätettävissä oleva asia.
Eräissä kaupungeissa on päädytty velkakaton asettamiseen. Oulun kaupungin valtuustoryhmien
3.6.2103 allekirjoittamaan valtuustosopimukseen vuosille 2013-2016 sisältyi velkakatto. Käytössä
ei ole seurantatietoa velkakaton pitävyydestä.
2.4.2. Taloussuunnittelu rahoituksen antamista lähtökohdista
Tarkastuslautakunta korosti vuoden 2013 arviointikertomuksessa rahoituslaskelman merkitystä.
Laskelma kertoo rahoituksen riittävyydestä so. tasapainoisen talouden perusteesta. Kuntalain mukaan talousarviossa tulee esittää miten rahoitustarve katetaan. Ja tilinpäätökseen tulee sisällyttää
oikeat ja riittävät tiedot rahoituksesta. Aiheellisesti kuntalain esitöissä (HE 24/2012) muistutetaan,
että kunnan taloudellinen asema perustuu keskeisesti rahavirtoihin.
Talousarvion laadinta alkaa kunnissa keväällä. Kunnanhallitus ohjeistaa toimielimiä päättäen menoraamista sekä investointikehyksestä. Valmistelu etenee tavanomaisesti menot edellä. Rahoitus
nousee laajemmin keskusteluun vasta syksyllä veroprosentista päätettäessä. Vaikka rahoitus on
tyhjän päällä, ei aika enää riitä uuteen taloussuunnitteluun menojen karsimiseksi. Rahoitusvaje
katetaan verojen ja taksojen korotuksella, konserniyhtiöille annetuilla tuloutusvaatimuksilla ja
tuottavan omaisuuden myynnillä. Puuttuva rahoitus joudutaan kattamaan lainanotolla.
Rovaniemen kaupunginhallitus 10.6.2013 hyväksyi 2014 talousarvioraamiksi käyttötalouteen 338,9
milj€ ja investointeihin 41,2 milj€. Se miten menot rahoitetaan, jäi toteamatta. Päätöksessä kerrotaan noin 13,0 milj€ rahoituksesta, joka muodostuu liikelaitoksille ja kuntayhtymille asetetusta
koronmaksuvelvoitteesta peruspääomalle/omistajalainalle sekä konserniyhtiöille asetetusta tuloutusvaatimuksesta.
Antaessaan toimielimille menolupauksen, kaupunginhallitus jätti toteamatta, mistä lähteistä se
aikoo koota pääosan rahoituksesta eli noin 367 milj€. Esillä ei ollut arviota valtionosuuksista, verotuloista, maksutulosta, myyntituloista jne. Arviota ei ollut myöskään siitä, mitä 380 milj€ menolupaus tarkoittaa velanottotarpeena.
Samankaltainen havainto on talousarvioraamista vuodelle 2015. Kaupunginhallitus 28.4.2014
osoitti käyttötalouteen 350milj€ sekä investointeihin 30milj€. Tulorahoitus ja sen lähteet sekä
mahdollinen lainanotto menojen katteeksi jätettiin esittämättä. Esillä oli vain liikelaitoksilta ja konserniyhteisöiltä vaadittu tuloutus.
Tarkastuslautakunta on todennut edistystä talousarviovalmistelussa. KH 13.4.2015 §147 antoi
toimielimille ohjeet ja euromääräiset raamit vuoden 2016 taloussuunnittelua varten. Ohjeeseen
sisältyy näkemys rahoituksesta ml. velanottotarpeesta sekä veroprosentista tulojen katteeksi.
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2.5. Konserniohjaus ja -valvonta sekä omistajapolitiikka
Kunta ei ole vain peruskunta ja sen liikelaitokset, vaan kyse on laajasti kuntakonsernista pitäen
sisällään kunnan määräysvallassa olevat yhtiöt ja kuntayhtymät. Säätiöt ja yhdistykset voivat olla
osa kuntakonsernia.
Konserniohjaus sekä -valvonta on määrätty konsernijohdon eli kaupunginhallituksen sekä kaupunginjohtajien yhteisvastuulle. Konserniohjauksen periaatteista päättää valtuusto. Valtuusto edellyttää kaupunginhallitukselta konserniraportointia osavuosikatsauksen yhteydessä (Hallintosääntö
22§).
Uusi kuntalaki laajentaa kuntakäsitystä. Kunta johtamisen osalta ulottuu myös kuntien väliseen
yhteistoimintaan, ostopalvelusopimuksiin, yhteistoimintajärjestelyihin jne. On tärkeää tiedostaa
miten konsernin ohjauksen ja valvonnan sekä omistajaedun toteutuminen on varmistettu.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi omistajapoliittisen ohjelman 9.12.2013. Talousarvion 2014 omistajaohjauksesta ja – politiikasta kertovassa luvussa määrätään omistusosuuksista ja toistetaan valtuustotason päätökset samoin kuin raportointimenettelyt kaupunkikonsernissa.
Tilinpäätöksestä ei selkeästi ilmene, miten omistajapolitiikkaa, sekä konserniohjausta ja -valvontaa
on toteutettu. Sen sijaan päätösasiakirjoista löytyvät tilanteet, joissa kaupunginhallitus kuntalain
23,2§:n nojalla on antanut mm. ohjeita eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä kuntaa edustaville henkilöille.
Konsernijohdon toteuttamasta kuntalain 25a§:ään perustuvasta konsernivalvonnasta käsityksen
saaminen on ongelmallisempaa. Kokonaiskuva siitä, miten konsernijohto on vastannut mm. tytäryhteisöjen tuloksellisuuden seurannasta tai riskienhallintaan liittyvästä raportoinnista, ei täysin
avaudu sen enempää tilinpäätöksestä kuin toimielinpäätöksistäkään.
Tarkastuslautakunta pitää edelleen tärkeänä vuoden 2013 arviointikertomukseen sisältynyttä suositusta siitä, että vuodelta 2007 oleva konserniohje uudistettaisiin ja tässä yhteydessä huomioidaan myös uuden kuntalain säännökset. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että valtuustolle annettava konserniraportointi kattaa kaikki konsernitilinpäätökseen luettavat yhteisöt.
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3. Valtuuston asettamat taloudelliset tavoitteet


Talousarviossa esitetään luvut peruskaupungin sekä keskeisimpien konserniyhteisöjen
osalta. Konsernitalouden kokonaiskuva tulee valtuuston arvioitavaksi vasta tilikauden
päättymisen jälkeen konsernitilinpäätöstä käsiteltäessä.



Jo talousarviovaiheessa tulee arvioida taloutta koko konserni huomioiden. Osavuosikatsausten yhteydessä valtuustolle annettavaan konserniraporttiin on syytä sisällyttää tietoja konsernitilinpäätökseen sisältyvien kuntayhtymien toiminnasta ja taloudesta.



Kaupunkistrategia painottaa investointien toteutusta tulorahoituksella. Korkea investointitaso perustuu kuitenkin velanottoon. Investointitason tarkastelussa tulee huomioida myös konserniyhteisön toteuttamat investoinnit.

3.1. Konsernitalouden tavoitteet 2014
Vuoden 2014 talousarviossa sekä vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmassa tavoitteet asetettiin
peruskaupungille tarkoittaen hallinto- ja viranomaistoimintoja sekä lautakuntia. Koko kaupunkia
käsiteltäessä mukana ovat edellisten lisäksi kaupungin liikelaitokset.
Kolmatta tasoa so. kaupunkikonsernia ei esitetty talousarviossa; esillä olivat vain ne keskeisimmät
konserniyhteisöt joille valtuusto asetti tavoitteita. Esimerkiksi kuntayhtymät, eivät ole mukana
omistajakuntansa Rovaniemen talouslaskelmissa. Kuntalaki ei vaadi talousarviovaiheessa konsernikuvan esittämistä valtuustolle.
Vuoden 2014 tilinpäätös on laadittu peruskaupungin ja koko kaupungin osalta talousarvion kanssa
yhteismitallisesti ja vertailun mahdollistavalla tavoin. Tuloskorttien rakenteessa on pyritty yhteneväisyyteen. Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma ovat yhteismitallisia.
Sen sijaan konsernitilinpäätökselle ei ole vertailukohtaa. Vasta jälkikäteen tilinpäätösvaiheessa
yhdistellään kaikki konsernin tytäryhtiöt ja kaupungin määräysvallassa olevat yhdistykset ja säätiöt, sekä kuntayhtymät omistusosuutta vastaavalta osin. Rovaniemen kaupunkikonserni teki 2014
ylijäämää 8,6 milj€. Suurimmat voitot tekivät Lapin Ammattikorkeakoulu Oy 7,3 milj€, Rovakaira
Oy 4,5 milj€ ja Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä 3,3 milj€.
Alla kuvataan velkaantuneisuuden muutos konsernitasolla vuosina 2012-2014.

konsernin lainakanta
vuoden lopussa, 1000€
konsernin lainat,
€/asukas

2012

2013

2014

Muutos 2012-2014

133.957

156.250

159 385

+ 25 428

2 200

2 553

2 589

+ 389
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3.2. Peruskaupunki ja liikelaitokset
Talousarviopäätöksillä KV 11.11.2013 sekä KV 20.10.2014 hyväksyttiin määrärahat kaupunginhallitusta ja lautakuntia varten. Toimielimille sitovaksi määrättiin toimintakatteen loppusumma. Esimerkiksi koulutuslautakunta sai harkintansa mukaan kohdentaa euroja päivähoidon ja lukiokoulutuksen välillä, vapaa-ajan lautakunta sai siirtää painotusta kulttuurista nuorisopalveluihin, perusturvalautakunta saattoi valtuuston uutta päätöstä edellyttämättä painottaa lapsiperheiden palveluja.
Talousarvio +lisätalousarvio 2014 (€)

Tilinpäätös
(€)

Tarkastuslautakunta

-176 000

Kaupunginhallitus

2014

Erotus (€)

Toteutuma
(%)

-159 941

-16 059

90,9

-13 838 183

-13 707 342

-130 840

99,1

Aluelautakunnat/Yläkemijoki

-2 060 000

-1 989 048

-70 952

96,6

Aluelautakunnat/Muut

-9 246 992

-9 203 102

-43 890

99,5

Perusturvalautakunta

-198 448 830

-199 043 303

594 473

100,3

Koulutuslautakunta

-94 861 872

-94 457 919

-403 952

99,6

Vapaa-ajan lautakunta

-13 519 120

-13 482 302

-36 818

98,2

Tekninen lautakunta

-6 533 774

-6 251 530

-282 244

95,7

Ympäristölautakunta

-4 362 095

-4 148 908

-213 187

95,1

Yhteensä

343 046 866

-342 443 394

-603 472

99,8

Perusturvalautakuntaa lukuun ottamatta toimielimet pysyivät myönnetyissä määrärahoissa.

3.3. Investointien talousvaikutus
Vuoden 2014 talousarviossa peruskaupungin sekä liikelaitosten investointimenoiksi hyväksyttiin
34,049 milj€. Hyväksytty investointitaso oli huomattavan korkea ja perustui velanottoon. Aiempien
vuosien 2010-2013 investoinnit olivat toteutuneet 16-20 milj€ vuositasolla.
Investointeja hyväksyttiin toteutettavaksi myös 34,049 milj€ raamin ulkopuolisena hankkeena.
Keskuskentän katsomon (2015), Ounasrinteen monitoimitalon (2016), sekä Saaren päiväkodin laajennuksen (2016) toteuttaa Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy, joka vuokraa tilat kaupungin käyttöön. Em. hankkeiden investointikustannukset 21 milj€ sisällytetään kaupungin maksamaan vuokraan. Esimerkiksi katsomorakennuksen vuosivuokra on tulevan 20 vuoden ajan 531.000€.
Tarkastuslautakunta kiinnitti jo vuoden 2013 arviointikertomuksessa huomiota investointien toteuttamiseen konsernijärjestelyin. Markkinakiinteistöt Oy:n kautta toteutetut koulu-, päiväkoti- ja
katsomoinvestoinnit hillitsevät peruskaupungin velkaantumista sekä tuovat yhtiölle poistopohjaa
pienentäen sen verotettavaa tuloa. Kyse on kuitenkin nollasummapelistä, sillä konserniyhtiön toteuttama investointi pääomakuluineen veloitetaan kaupungilta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

14

Vuonna 2014 peruskaupungin investoinnit 31,912 milj€ toteutuivat hyväksytyn talousarvion puitteissa, mutta käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden ylimitoitettuna. Korkea investointitaso
tarkoitti velkaantumista samalla, kun myös piilevä korjausvelka kasvoi.

Investoinnit netto 1000 €

1000 €
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 000 €

2010

2011

2012

2013

2014

18102

19759

16261

16700

31912

Investointitaso kohosi voimakkaasti 2014. Investoinnit 31,9 milj€ (netto) rahoitettiin velalla.
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4. Valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet 2014



Toiminnalliset tavoitteet asetettiin talousarviovuoden sijaan nelivuotiskaudelle 20142017. Tarkastuslautakunnalle se on merkinnyt vaikeutta suorittaa tehtäväänsä, toisin
sanoen arvioida toiminnallisten tavoitteiden toteutumista talousarviovuonna 2014.



Kaupunginhallitus on kehittänyt tuloskorttien rakennetta. Uudistetut tuloskortit on otettu käyttöön vuodelle 2015 asetetuissa toiminnallisissa tavoitteissa.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2014 on toiminnallisten tavoitteiden osalta epäkohta.
Tavoitteet asetettiin ns. tuloskorteissa talousarviovuoden sijaan nelivuotiskaudelle 2014-2017.
Tarkastuslautakunnalle se merkitsee vaikeutta suorittaa tehtäväänsä toisin sanoen arvioida toiminnallisten tavoitteiden toteutumista talousarviovuonna 2014 kaupungissa ja kaupunkikonsernissa.
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota toiminnallisten tavoitteiden epäkohtaan vuoden 2013 arviointikertomuksessa. Kaupunginhallitus on saadun palautteen perusteella kehittänyt tuloskorttien
rakennetta talousarviovuoden ja suunnitteluvuosien asianmukaisella erottamisella. Uudistetut
tuloskortit on otettu käyttöön vuoden 2015 toiminnallisissa tavoitteissa (KV 11.10.2014) ja ovat
siten huomioitavissa vuodelta 2015 annettavassa kertomuksessa.
4.1. Tavoitteet hallinto- ja viranomaistoiminnoissa sekä lautakunnissa
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2014 on arvioitu tuloskortin kohdasta palvelurakenteet ja prosessit. Tekstin laajuuden vuoksi on päädytty otantaan ja tiivistettyyn esitykseen.
HALLINTO- JA VIRANOMAISTOIMINNOT
Kaupunginhallitus

HALLINTO- JA VIRANOMAISPALVELUT

Valtuuston asettama tavoite
2014-2017
palvelurakenteet ja prosessit
Sähköiseen asiahallintaan ja
sähköiseen päätöksentekoon
siirtyminen
Hallinnon prosessit tehostuvat
siten, että käytetty kokonaisresurssi ei kasva vuoden 2013
tasosta.

ELINKEINO- JA
ALUEKEHITTÄMISPALVELUT

Yritysten vaikutusten arviointien käyttöönotto kaupungin
investointien tehokkuuden ja
taloudellisuuden arvioinnissa
Alueiden välisten elinkeinollisten yhteishankkeiden määrän
kasvu (2012 hankkeita n. 20
kpl)
Kaupungin ja alueen oppilaitosten yhteishankkeiden määrän
kasvu (2012 hankkeita käynnissä n. 15 kpl)

Toteutuminen 1.1.-31.12. (havaintoja
tilinpäätökseen sisältyvistä vastauksista)
Sähköisen kokouskäytännön ja päätöksenteon kehittämistyötä jatk.; luottamushenkilöille sähköisiä kokousvälineitä -> paperisen kokousmateriaalin
postitusta voitu vähentää. Asiakirjahallinnon paperisen toimintaympäristön
tiedonhallinta-suunnitelmatyö jatkui.
Organisaatiomuutosten myötä + 3henk

Tarkastuslautakunnan arvio
ja havainnot

Yritysvaikutusarvioita on tehty 3 kpl
kaavoitukseen liittyen

Tilinpäätöksen tiedot eivät
mahdollista tarkempaa arviointia.

Alueiden välisiä elinkeinollisia yhteishankkeita oli vuonna 2014 n. 15 kpl

Aluekäsitettä syytä tarkentaa; ts. sitä onko kyse Rovaniemestä Rovaseudusta,
vai laajemmasta alueesta
Tilinpäätöksen tiedot eivät
mahdollista tarkempaa arviointia

Kaupungin ja alueen oppilaitosten
yhteishankkeita oli vuonna 2014 n. 10
kpl

Tarkastuslautakunta suosittaa
asiantuntija-arviota
kehittämistoimien etenemisestä, sekä sähköisten palvelujen käyttöönoton johtamisesta ja koordinoinnista.
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LAUTAKUNTIEN TOIMINTA JA TALOUS
Perusturvalautakunta
LAPSIPERHEIDEN
PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT

Valtuuston asettama tavoite
2014-2017 palvelurakenteet
ja prosessit
Sijaisperhesijoitusten määrä
suhteessa kaikkiin kodin
ulkopuolisiin
sijoituksiin
kasvaa

Tavoitteen
toteutuminen
1.1.-31.12.
(havaintoja tilinpäätökseen sisältyvistä
vastauksista)
määrä asiakkaiden.lkm til.31.12
132 94 57, laitossijoituksia
98 91 71, perhesijoituksia
272 196 132, tässä sijoitukset yhteensä (ks
tarkemmin s. 67)

Tarkastuslautakunnan arvio ja
havainnot

Lastensuojelutarpeen arviointi seitsemän arkipäivän kuluessa
Lastensuojelutarpeen selvitys
kolmen kuukauden kuluessa

Kaikkien lastensuojelun vireilletulojen
osalta (ls-ilm, pyyntö, hakemus) 7 arkipäivää ka. 87% ja kolmen kuukauden määräaika ka. 90%

Määräajat jääneet osin noudattamatta.

(Neuvolatarkastukset) kaikille
ikäluokille asetetut tarkastukset toteutuvat, niin määrällisesti kuin sisällöllisestikin

Neuvola-asetuksen velvoittamat tarkastukset pääsääntöisesti toteutuneet. Kolmen
ikäluokan HPV-rokotusurakointi pakottanut
jättämään tiettyjä väli-ikäluokkia väliaikaisesti tarkastamatta. Opiskeluterveydenhoidossa ei pystytty kunnolla vastaamaan
terveydenhuoltolain velvoittamaan opinnoista syrjäytymisvaarassa olevien tai
syrjäytyneiden tukemiseen.
Siirtoviiveen sakkopäiviä n. 100 vrk. Siirto
terveyskeskukseen keskim. alle 1vrk lähetteen tekemisestä. Vähennettiin (11) pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaa, 20 paikkaa
arviointi/ jaksohoidon paikoiksi. Kotiutustiimin yhteistoiminta kotisairaalan ja päivystysosaston kanssa varmisti turvallisen
kotiutumisen suoraan myös päivystyksestä.

Tarkastukset pääsääntöisesti toteutuneet. Lautakunnan syytä tarkemmin arvioida rokotusten toteutumattomuutta.
Tarkastuslautakunta
korostaa
lisätoimenpiteitä ja resurssien
kohdentamista nuorten syrjäytymisen torjumiseksi

Kotihoidon
toiminnanohjausjärjestelmä
älypuhelimineen käyttöön.
Aloitettiin
uuden turvalaiteen kokeilu kotiutuksen
tukena.
Hoidon saatavuus on toteutunut määräajassa 99,64 %.
Päivystyskäyntien osuus 11 % eli oman
tuotannon toiminta tehostunut. Pikapoli
aloittanut toimintansa 10/2014.
Hoitosuunnitelmien teon tilastointia ei ole
vuodelta 2014

Toiminnanohjausjärjestelmällä lisä
kotihoidon asiakkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia -> Vaikuttavuuden arviointi Perusturvaltk:n teht.
Todetaan lähes 100% toteutuma

Terveystarkastukset yleisterveydenhuollossa (pl. Lasten ja nuorten sopimus) kutsuntatarkastukset 408, lasten rutiinimainen
terveystarkastus 17, lääketiet. yleistark. 32.
MaMu terveystarkastukset ts. maahantulotarkastukset (lapset15, aikuiset32).
Hoidon saatavuus toteutunut määräajassa
(LSHP), yksittäisiä potilaita joutunut odotta-maan yli 6 kk. Mediaani odotusaika
kiireettömään erikoissairaanhoitoon per
31.12.2014 oli 49 vrk.
Toimintamallin mukaista palvelua on yhteistyössä terveydenhuollon kanssa tarjottu 70 eri henkilölle

Määrälliset tavoitteet eivät käy
ilmi. Tavoitteiden saavuttamista ei
voi arvioida

(Hoitoketjujen) 0 – 2 vrk/kk
(ja kotiutuksen toimivuus )
suoraan päivystyksestä /1
vrk:n kuluessa

Teknologian hyödyntäminen
prosessin eri vaiheissa lisääntyy
TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

(Hoidon saatavuus) toteutuu
100 %:sti
(Päivystyskäyntien osuus) 25
%
(Pitkäaikaissairauksien hoidon toteutuminen) hoitosuunnitelman toteutuminen
(Terveystarkastukset) asetuksen mukaiset ikäryhmätarkistukset (vrt Lasten ja Nuorten
sopimus)
250/v

ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT

(Palveluiden saatavuus) toteutuu 100 %:sti. (jonoseurantatiedot)

SOSIAALIPALVELUT

Käyttöön uudenajan sosiaalija terveyspalveluiden toimintamalli eri osa-alueilla. (Toimintamallin mukaista palvelua tarjotaan 250kpl/v)

Tilinpäätös vaikeasti tulkittavissa
tekstin ja lukujen osalta.

Sakkopäiväinformaatio valtuustolle
aiheellinen joskin ei selvästi tavoitteeksi kirjattu.
Kotiutuksen toimivuus eksaktein
vrk-mittarein olisi seurannan kannalta jatkossa perusteltua

Lähtötilanne (%) ei käy ilmi joten
tehostumista ei voi arvioida
Tilinpäätöksen tiedot eivät mahdollista arviointia

Odotusaika kiireet-tömään erikoissairaan-hoitoon 49 vrk. Tilinpäätös
ei kerro oliko mainittu 49 vrk tavoitteen mukainen aika.
Tavoite 250 ja toteutuma 70. Vaje
on tavoitteeseen nähden huomattava
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Toimeentulotukipäätös määräajassa

Ajanvaraus sosiaalityöntekijälle /ohjaajalle toteutuu
määräajassa
Vammaispalvelulain mukainen selvitys aloitetaan ja
hakemus käsitellään määräajassa

Koulutuslautakunta
PERUSOPETUSPALVELUT

Valtuuston asettama tavoite
2014-2017 palvelurakenteet
ja prosessit
Toimintaa toteutetaan järjestämisperiaatteiden mukaisesti.

LUKIOKOULUTUSPALVELUT

Lukiokoulutuksen osatekijät
mahdollistavat opintojen
edistymisen
- aloituspaikat/ensisijaiset
hakijat/aloittaneet
- kurssitarjonta
- opinto-ohjauksen ja oppilashuollon palvelut

MUUT
KOULUTUSPALVELUT

Yhteistyön vakiinnuttaminen
eri toimijoiden välillä

LASTEN
PÄIVÄHOITOPALVELUT

Oman tuotannon kapasiteetti
vuoden 2013 tasolla niissä
tiloissa, jotka ovat kaupungin
omistuksessa, kuitenkin niin,
että alle kolme -ryhmäisten
yksiköiden tilanne arvioidaan
vuosittain
Palveluseteliyrittäjien osuus
kasvaa
Vuokrakiinteistöissä olevien
yksiköiden toiminnan tarjoaminen palveluseteliyrittäjille
Kevyempien päivähoitomuotojen lisääminen avoimen
päiväkodin ja kerhotoiminnan
laajentamisella

Toimeentulo käsitelty keskim. 93 % määräajassa. Järjestelmävir-heen havaitsemisen
jälkeen -seurantatietoja pystytty korjaamaan. Elo-joulukuun osalta käsittely tot
99,6 % määräajassa. Kiireellinen toimeentulotuen tarve 100 % lain edellytt. tavalla.
Toimeentulotukiasiakkaalle
järjestetty
mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun sosiaalityöntekijälle/ oh-jaajalle 100 %
lain edellyttämässä määräajassa.
Vammaispalvelulain mukainen selvitys
(palvelutarpeesta) on aloitettu keskimäärin
92 % seitsemän (7) vrk:n aikana.
Kaikki vammaispalveluiden päätökset on
annettu kolmen kuukauden määräajassa.
Tavoitteen
toteutuminen
1.1.-31.12.
(havaintoja tilinpäätökseen sisältyvistä
vastauksista)
järjestämisperiaatteet ohjaavat perusopetuksen toteuttamista -> toteutettu niiden
mukaisesti.
20.9.2014
kokonaisoppilasmäärä 5450 (Vuonna 2013 5393).
Kouluverkossa ei tapahtunut muutoksia.
Lukioihin vähemmän ensisijaisia hakijoita
on kuin aloituspaikkoja
Aloituspaikat/ensisijaiset
hakijat
Lyseonpuisto
205/157, Ounasvaara 90/125, Muurola
52/13, Ammattilukio 93/139.
Kaikki lukio-opiskelijat opinto-ohjauksessa.
Koulupsykologi-palveluja ei riittävästi.
Koulukuraattoripalvelut tot. lakisäät. 7
työpv määräajassa.
Kpgin kansalaisopisto, Kuvataidekoulu ja
Lapin Tanssiopisto yhteistyötä Virvatulihankkeessa.
Rvn:n kansalaisopiston (Rovala) kanssa
Aktiivinen ja osallistuva kuntalainen laatuja kehittämistyöhanke. Yhteistyötä Lapin
kansalaisopistojen kanssa (Osaava-hanke)
Päivähoitoyksiköitä 31.12.2014:
ryhmäisiä 8 kpl
velusetelillä 15 kpl, määrä kasvanut 2
kpl:lla
Päivähoitopalveluiden piirissä 31.12. yht.
3293 lasta; Palvelusetelillä 615 lasta (18,7
% kaikista palvelun piirissä olevista lapsista
Omassa toiminnassa vuokrakiinteistöissä
olevia yksiköitä ei ole tarjottu palveluseteliyrittäjille. Selvitystyö jatkuu 2 yksikön
osalta 2015.
Uutena toimintana Avoimia varhaiskasvatuskerhoja yht. 3 ryhmää, ulkoleikki-kerho
Ounasvaaralla ja 2 sisäleikkikerhoa Saarenkylässä. Lapsia kerhoissa yht. 36. Kerhopäiviä 2 / ryhmä. Lasten käyntejä 906.
Avoimen päiväkodin toimintaan osallistunut n. 1000 lasta huoltajiensa kanssa.

Järjestelmävirhe aiheuttanut päätöksenteossa viiveitä. Tilinpäätös
kertoo, että nyttemmin käsittely
tapahtuu lain määräämässä ajassa.

Edetty tavoitteen mukaan. Asiantuntijaresursseja tehokasta järjestämistä syytä jatkuvasti arvioida
perusturvaltk:ssa
Laki edellyttää määräajassa tehtyä
selvitystä. Perusturvalautakunnan
on hyvä arvioida myös selvitysten
päivitysten tarvetta. Laki edellyttää
selvityksen uudelleen arviointia
mm. olosuhdemuutosten jälkeen.
Tarkastuslautakunnan arvio ja
havainnot
Perusopetuksen toteuttamista ja
opetusta toteutettu järjestämisperiaatteiden mukaisestsi

Lukiokoulutuksessa
ylitarjonta.
Koulutuksen järjestämistä kahteen
tai kolmeen lukioon perusteltua
arvioida kuntatalouden sekä mm.
oppilashullon ja tukipalvelujen
kehittämisen kannalta.

Yhteistyön kuvaus kattavaa. Yhteistyön taloudellisista vaikutuksista ja
edistämisestä ml. valtionosuustukien turvaamisesta suositeltavaa
hankkia asiantuntijanäkemystä

Edetty tavoittiden mukaisesti
Palveluseteliyrittäjyyden tavoitteet
(%%) eivät käy ilmi

Tavoite ei ole toteutunut

Kevyempien päivähoitomuotojen
lisääntymistä/ avoimen päiväkodin
ja kerhotoiminnan laajentumista
vaikea arvioida, koska määrällisistä
tavoitteista ei mainintoja.
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Vapaa-ajan
lautakunta

Valtuuston asettama tavoite
2014-2017 palvelurakenteet
ja prosessit

Tavoitteen
toteutuminen
1.1.-31.12.
(havaintoja tilinpäätökseen sisältyvistä
vastauksista)

Tarkastuslautakunnan
havainnot

KULTTUURIPALVELUT

Tilojen yhteiskäyttöisyyden
lisääntyminen

Yhteiskäyttöä on. Mutta se, että
tapahtuiko 2014 tilojen yhteiskäytön lisääntymistä tai vähentymistä
ja minkä suuruinen muutos oli
(esim %), ei käy ilmi tilinpäätöksestä.

LIIKUNTAPALVELUT

Yhteiset
palveluprosessit
lisääntyvät, myös 3. sektorin
kanssa
3. sektorin osuus kulttuuripalvelujen tuottajana kasvaa
Palvelujen laadun ja monimuotoisuuden kehittäminen
mm. mobiilipalveluja lisäämällä ja/tai pienautopalveluilla
Yhteistoiminnan monipuolistuminen ja lisääntyminen

Taidemuseon näyttelytiloja vuokrattiin
ulos 14 tilaisuuteen. Taidekasvatustila
taidetyöpajojen yhteydessä koulujen käytössä. Taidemuseon ystävillä (3. sektori) 11
taideluentoa taidemuseon tiloissa. Taiteilijaseura tuotti 12 näyttelyä Korundin ravintolaan. Orkesterin esiintyjälämpiötä vuokrattiin SPR:n veripalvelulle.
yhteistoiminta eri toimijoiden kanssa vireää. 3. sektorille jaettiin avustukset sekä
solmittiin palvelusopimuksia eri toimijoiden kanssa. 3.sektori tuotti laadukkaita
kulttuuri-palveluja.
Korundin kotisivut uusittiin yhteistyössä
Rovaniemen kaupungin viestintäyksikön
kanssa Korundin Facebook on tullut käyttäjille entistä tutummaksi.

Turvalliset ja toimivat liikuntapaikat ja – palvelut tasapuolisesti koko alueella

Tilanvarausjärjestelmän
internet-varauksien, sähköisten hakemusten ja raporttien
kehittäminen

NUORISOPALVELUT

Nuorisopalveluiden toimitilastrategian tarkastaminen

Toimitilojen
lisääminen.
Tekninen
lautakunta
TEKNISET
PALVELUT

Tekninen
lautakunta
YMPÄRISTÖVALVONTA- JA PELASTUSPALVELUT

yhteiskäytön

Valtuuston asettama tavoite
2014-2017 palvelurakenteet
ja prosessit
Toimivat palvelutilaukset ja
sopimukset
Ostopalvelut (palveluhankinta)strategian mukaiset

Valtuuston asettama tavoite
2014-2017 palvelurakenteet
ja prosessit

Uutena yhteistyömuotona Sportisti Roi,
yhteistyöverkoston -> lasten ja nuorten
liikunnan koordinointi ja tiedotta-minen.
Palveluissa käytettävyyttä ja informatiivisuutta kohentavia parannuksia ja päivityksiä. Liikuntapaikkojen kunnossapidon siisteys-, turvallisuus-, olosuhde- sekä kehittämispalautteet käsiteltiin kuukausittain.
Tilanvarausjärjestelmä ja latukarttapalvelu
merkittävimmät sähköisen asioinnin kehittämisen välineet. Asiakaspalautetta mm.
valaistuksen puutteista sekä hiihtolatujen
ja luistelukenttien kunnosta (myös häiriökäyttäytymisestä ja liikuntapaikkojen epäsiisteydestä
Alueellisia nuorisopalveluita vapaa-ajan
lautakunnalle 5 alueella: Nivavaara, keskusta, Ounasvaara, Korkalovaara, ja Ylikylä.
Tämän lisäksi 3 aluelautakunnan alueella
Sinetässä, Muurolassa ja Vanttauskoskella.
Jokaisella em. alueella nuorisotila (8 nuorisotilaa), joka on alueen nuoriso-työn keskus. Kaikki nuorisotilat yhteiskäyttötiloja.
Tavoitteen
toteutuminen
1.1.-31.12.
(havaintoja tilinpäätökseen sisältyvistä
vastauksista)
Palvelu- ja muiden sopimusten mukaiset
työt on suoritettu.
Tekn ltk:n käyttötalousarvion jakauma sis.
palvelujen ostojen osalta 56 % ja ulk.44 %.
Investointimäärärahojen jakauma sis.
palvelujen ostojen osalta 38 % ja ulk 62 %.
Tavoitteen
toteutuminen
1.1.-31.12.
(havaintoja tilinpäätökseen sisältyvistä
vastauksista)
-

arvio

ja

Tavoitteen toteutumista ei ole
mainintoja. Siis siitä onko yhteiskäyttö lisääntynyt ja jos on niin
mikä verran ei esitetä.
Palveluista informoinnissa (kotisivut, Facebook) edistystä, mutta
esim. vuorovaikutteisten monimuotoisten palvelu-kanavien kehittämisestä ei mainintoja.
Tavoite avoin ja siten myös tulosten ja aikaansaannosten mittaaminen ongelmallista
Todetaan hyviä käytäntöjä mm.
säännöllinen palautekäsittely

Varausjärjestelmien kehittämisestä
ei ole tarkemmin mainintoja

Vastaus ei kerro tarkastettiinko
2014 kuluessa toimitilastrategia
siten kuin tavoitteeksi oli kirjattu

Vastaus ei kerro tapahtuiko 2014
toimitilojen yhteiskäytön lisääntymistä.
Tarkastuslautakunnan arvio ja
havainnot
Tavoite hyväksytty yleisen tasoisena. Ei edellytyksiä arviointiin.
Tilinpäätös ei kerro toteutuivatko
ostopalvelut
palveluhankinta)strategian mukaisena
Tarkastuslautakunnan
havainnot

arvio

ja

Myös viranomaistoiminnoissa tulisi
asettaa tavoitteet palvelurakenteisiin ja prosesseihin liittyen
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Aluelautakunnat
YLÄKEMIJOEN ALUELAUTAKUNTA
MUUT
ALUELAUTAKUNNAT

Valtuuston asettama tavoite
2014-2017 palvelurakenteet
ja prosessit
Alueellisten
palveluiden
palvelurakenteita
ja
–
prosesseja arvioidaan osana
em. tehtäväalueen arviointia.
Alueellisten palvelujen palvelurakenteita ja –prosesseja
arvioidaan osana em. tehtäväalueen arviointia.

Tavoitteen
toteutuminen
1.1.-31.12.
(havaintoja tilinpäätökseen sisältyvistä
vastauksista)
Vastauksessa viitataan ko. tehtäväalueiden
arviointiin

Tarkastuslautakunnan
havainnot

arvio

ja

Vastauksessa viitataan ko. tehtäväalueiden
arviointiin

Selkeitä tavoitteita ei asetettu.
Myös aikaansaannokset jääneet
toteamatta tässä yhteydessä.

Selkeitä tavoitteita ei asetettu.
Myös aikaansaannokset jääneet
toteamatta tässä yhteydessä.

4.2. Tavoitteet liikelaitoksille sekä konserniyhteisöille
Liikelaitoksilla korostuu tuloskorteissa taloudelliset näkökulmat, sillä liikelaitokset on perustettu
liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet liittyvät tuloksen ohella mm. peruspääoman ja omistajalainan korkoon. Sen vuoksi toiminnallisten tavoitteiden sijaan on arvioitu tuloskortista kohtaa Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2014 – 2017. Tekstin laajuuden vuoksi on päädytty otantaan ja tiivistettyyn esitykseen.
LIIKELAITOSTEN TOIMINTA JA TALOUS
Toimielin

Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2014 – 2017

Toteutuminen 1.1.-31.12. (havaintoja
tilinpäätökseen sisältyvistä vastauksista)

NAPAPIIRIN
VESI

-Pienten jätevedenpuhdistamoiden vähentäminen siirto/yhdys linjoja rakentamalla.
-Veden ottokapasiteetin lisääminen sille
tasolle ettei varavedenottamoa tarvittaisi
kuin poikkeustilanteessa
-Painepiirirajan siirtäminen Saarenkylässä
-Kaupunkialueen verkoston hallinnan parantaminen lisäämällä paine- ja/tai virtausmittareita.
Omistajapoliittiset linjaukset liikelaitoksen
toiminnalle sekä mahdolliset lakimuutokset, jotka vaikuttavat työ-terveyshuollon
järjestämiseen

-yhdysvesijohto ja siirtoviemäri Lehtojärvi –Sonka.
-Avilta vedenottolupa Nuoralammen ja
Kampsavaaran pohjavedenottamoiden
rakent.
-yhdysvesijohtoja 3 kohteeseen sekä
runkoventtiilejä 8 kpl
- mittausasemia valmistui 2 kpl

TYÖTERVEYSLIIKELAITOS

TILALIIKELAITOS

Mahdollinen uudelleenorganisointi tullaan
selvittämään

Työterveyshuollon
organisoitumiseen
vaikuttaneet lakimuutokset eivät valmistuneet -> vaikeuttanut liikelaitoksen
pitkäjänteistä johtamista. AVL:n aiheuttamat muutokset laskutukseen eivät
selkiytyneet
Tilaliikelaitoksen uudelleenorganisointia
valmisteltiin vuonna 2014, valmistelu on
kesken ja sitä jatketaan vuoden 2015
aikana. Tilaliikelaitoksen uudelleenorganisoinnin vaihtoehtoina ovat sisäisenä
liikelaitoksena pysyminen, lii-kelaitoksen
purkaminen tai yhtiöityminen.

Tarkastuslautakunnan arvio ja havainnot
Edetty valtuustolle
ilmoitettujen toiminnallisten muutosten
mukaisesti.

Omistajapoliittiset
linjaukset tai lakimuutokset
ovat
ulkoisia tekijöitä.

Uudelleenorgansiointi korostetusti omistajan, eikä toimijan
itsensä asia. Liikelaitos on myötävaikuttanut uudelleenorganisointiselvityksen
toteutukseen

Myös tytäryhtiöillä korostuu tuloskorteissa taloudelliset näkökulmat. Valtuustoon nähden sitovat
yhtiöiden tavoitteet liittyvät korostetusti tulokseen. Arviointiin on selkeiden toiminnallisten tavoitteiden sijaan otettu tuloskortista kohta Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2014 –
2017. Tekstin laajuuden vuoksi on päädytty otantaan ja tiivistettyyn esitykseen.
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MERKITTÄVIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS
Toimielin

Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2014
– 2017

NAPAPIIRIN
RESIDUUM
OY

Residuum Oy varautuu jätelain muutoksen voimaantulon aiheuttamiin muutoksiin.
Jätteen hyötykäyttöastetta nostetaan suunnitelmakauden aikana n. 90 prosenttiin ja jätteen kaatopaikkasijoitta-minen vähenee n. 10 prosenttiin.
- Biojätteen käsittelytavasta päätetään vuoden
2014 alkuvuoden aikana.
- Polttokelpoisen jätteen energiahyödyntäminen
toteutetaan vuoden 2015 loppuun mennessä

ROVANIEMEN ENERGIA OY

Mustikkamaan voimalaitoshanketta ei budjetoida
alkavaksi vuonna 2014, mutta hanke pidetään
lähtövalmiina, mikäli toimintaympäristö sallii sen
etenemisen. Vuosikymmenen loppua kohti hankkeen liikkeelle lähtö on hyvin mahdollista.
Keskustan osayleiskaavan viivästyessä aloitetaan
Hälyn tontin os. Valtakatu 5 sekä Arktisen Instituutin kaavallinen kehittäminen ensivaiheessa..
Yritystilojen investointien tilapäisesti hiipuessa,
selvitetään poistopohjan laajentamismahdollisuus
kpgin käyttöön tulevien tilojen rakentamisella.

ROVASEUDUN
MARKKINAKIINTEISTÖT
OY
ROVANIEMEN KEHITYS OY

Verkkoviestinnän ja sähköisen markkinoinnin
uudistamisen kakkosvaihe, kokous- ja kongressivälitysmyynnin kasvattaminen, tapahtumatuotannon
keskittäminen, kaupungin omistuksessa olevien
liiketoimitilojen ja – tontti-en markkinoinnin keskittäminen.

Toteutuminen 1.1.-31.12. (havaintoja tilinpäätökseen sisältyvistä vastauksista)
Jäteasemien muutoksilla ja ajoittamalla jätteen energiahyödyntämisen
alkamaan 1.11.2015 on varauduttu
orgaanisen jätteen loppusijoituskieltoon 2016 alusta.
Biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui/oli
nähtävillä.

Tarkastuslautakunnan arvio ja
havainnot
Edetty valtuustolle
ilmoitettujen toiminnallisten muutosten mukaisesti.

Mustikkamaan voimalaitosinvestointi
ei edennyt rakennus-vaiheeseen.
Hanke pidetty lähtövalmiina syntyneistä viiveistä huolimatta. Rakennus- luvalle jatkoaika syksyllä 2014.
Kaavallinen kehittäminen ei yhtiöstä
johtuvista syistä ole edennyt.
Yhtiö toteuttaa keskuskentän katsomorakennuksen 2015, Ounasrinteen
monitoimitalon uudisrak 2016 Saaren
päiväkodin laajennuksen 2016.Em.
investoinnit yht n. 21 milj. euroa.
Verkkoviestinnän
uudistaminen
jatkuu läpi vuoden 2015. Markkinoinnin digitalisoiminen ja asiakkuuden hallinta-järjestelmän luominen
2015 - 2016.

Edetty valtuustolle
ilmoitettujen toiminnallisten muutosten mukaisesti.
Edetty pääosin
valtuustolle ilmoitettujen toiminnallisten muutosten
mukaisesti.
Vastaus ei kerro
toteutuivatko 2014
talousarvioon
kirjatut toiminnalliset muutokset

Myös muiden konserniyhteisöjen osalta on arvioitu valtuustolle ilmoitettua kohtaa Keskeiset toiminnalliset muutokset vuosille 2014 – 2017. Tekstin laajuuden vuoksi on päädytty otantaan eli 2-4
tavoitteen kuvaamiseen.
MUUT KONSERNIYHTIÖT JA YHTEISÖT
Toimielin

Keskeiset toiminnalliset muutokset
vuosille 2014 – 2017

LAPIN ALUETEATTERIYHDISTYS RY

Lappia-talon peruskorjaus toteutetaan
vuosina 2013 - 2014, jolloin teatteri
toimii väistötiloissa.
Teatteri palaa Lappia-taloon vuoden
2015 aikana.
Epävarma maailmantalous uhkaa vakaan ja turvallisen tuottotason saamista säätiön sijoituksille. Tavoitteena on
valita sijoituskohteet siten, että ne
eivät olisi riippuvaisia maailmantalouden heilunnasta ja niillä pystyttäisiin
edesauttamaan Rovaniemen talousalueen kehittymistä.
Asiakasmäärät tulevat nousemaan
seur. vuosina pitkäaikaistyöttömien
toiminnan tuottamisella ja erilaisten
työmarkkinoiden kehittämisellä. Nuorten asiakasmäärät tulevat kasvamaan
työpajatoiminnassa toimintakyvyn ja
ammatill.osaamisen vahvistamisen ja
työllistymisen edistämisen palveluissa.

ROVANIEMEN
KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

ROVANIEMEN
MONITOIMIKESKUSSÄÄTIÖ

Toteutuminen 1.1.-31.12. (havaintoja tilinpäätökseen sisältyvistä vastauksista)
Teatterin katsojaluvut laskivat edellisestä vuodesta 1 315 katsojaa, mutta
ylittivät tavoitteen 50 katsojalla.

Toimintavuoden aikana tulos saavutettiin pääosin osakesijoituksista.
Korot ovat erittäin alhaiset ja sieltä
tuloja saavutettiin mm. paremman
luottoluokituksen Investmet Grade
yritysten joukkolainoista.

2014 aikana säätiön palveluprosessien palveluja on käyttänyt 1356 asiakasta (erittely ilmenee tilinpäätötekstissä)
.

Tarkastuslautakunnan
arvio ja havainnot
Teatteri toimii väistötiloissa
2013-2014.
Muista toiminnallisista
muutoksista ei ole
mainintaa.
Toiminnallisten muutosten sijaan informaatio painottaa taloudellisten
tavoitteiden
asettamista.

Edetty
valtuustolle
ilmoitettujen toiminnallisten
muutosten
mukaisesti.
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5. Tarkastuslautakunnan nimeämät painotukset


Ylikunnallisen yhteistyön mahdollisuudet on syytä huomioida kaupunkistrategian päivityksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta suosittaa Hallintosääntöön kokoavaa esitystapaa ylikunnallisista palveluista.



Päättäjille tulee antaa perustieto kaupungin tuottaman palvelun luonteesta so. siitä onko palvelu lakisääteinen vai onko se kunnalle harkinnanvarainen

5.1. Ylikunnalliset palvelut kuntien välisen sopimuksen nojalla
Kuntalaissa lähtökohtana on itsehallinto sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäminen kunnan omalla alueella. Alueellaan kunta vastaa sekä lakisääteisistä että itse tarpeelliseksi päättämistään palveluista. Kuntalaissa on säännökset myös kuntien yhteistoiminnalle ja yli kuntarajat ylittävälle palvelutoiminnalle. Kuntien yhteistyö pohjautuu aina sopimukseen.
Kaupunkistrategia 2014-2017 Maakunnan Rovaniemi suuntautui kuntien väliseen palveluyhteistyöhön. Sen sijaan uusi kaupunkistrategia 2030 (KV 19.5.2014) ei selkeää ohjausta kaupunginhallitukselle tai muillekaan toimielimille suhtautumisessa ylikunnallisiin palveluihin. Päätöksenteko
esim. ylikunnallisten palvelujen laventamiseen tai supistamiseen, riskienhallintaan sekä resursointiin kaipaa strategista tukea.
Hallintosäännössä todetaan ylikunnallisten palvelujen mahdollisuus elinkeinojaoston, maaseutuhallinnon sekä ympäristölautakunnan yhteydessä. Kokoavaa esitystä ylikunnallisista palveluista ei
hallintosäännössä ole.
5.1.1. Kaupunki kuntayhtymän jäsenenä
Rovaniemi on osaomistajana viidessä eri kuntayhtymässä (ks. Tilinpäätös s. 8). Alueellisesti laajimpana yhteistyö toteutuu Lapin Liiton kautta. Rahoituksellisesti merkittävä on sopimusjärjestely
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymässä. Taloudellisesti merkittävin kuntayhteistyö toteutuu Lapin
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kautta.
Lapin sairaanhoitopiiri vastaa 15 kunnan väestön erikoissairaanhoidon palveluista sekä päihdeongelmaisten hoidosta ja kuntoutuksesta. Sairaanhoitopiirissä ylin päätösvalta on yhtymävaltuustolla, johon valtuutetut valitaan perussopimukseen kirjatun laskentakaavan mukaan. Laskentakaava
antaa suhteellista etua pienille kunnille. Rovaniemi saa 61.000 asukkaallaan 7 edustajaa 33 hengen
yhtymävaltuustoon – neljä kuntaa joissa kussakin on yli 2001 asukasta, saavat yhteensä 8 valtuutetulla isomman painoarvon. Rovaniemen kannalta merkityksellinen on myös ns. äänivaltaleikkuri.
Huolimatta laskennallisesta 53,28% omistusosuudesta, Rovaniemi käyttää valtuustossa enintään
35% ääntä.
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Edustuksellisuusvajeesta huolimatta Rovaniemi on kyennyt viemään sairaanhoitopiiriin näkemyksiä konserniohjauksen, omistajaedunvalvonnan sekä sijaintikuntanäkemyksen kautta. Kaupungin
kannan sairaanhoitopiirille esittää kaupunginhallitus, mutta se perustaa päätöksensä asiantuntijalautakunnan näkemykseen. Esimerkiksi lausunnon sairaanhoitopiirin talous- ja toimintasuunnitelmasta 2015-2017 (KH 1.9.2014 §372) valmisteli perusturvalautakunta.
Omistajuuteen ja poliittiseen päätökseen liittyvien ratkaisujen ohella merkityksellistä on miten
viranhaltijatason vuorovaikutus toteutuu ja miten toiminnallinen yhteistyö kaupungin perussairaanhoidon ja toisaalta sairaanhoitopiirin tuottaman erikoissairaanhoidon välillä toteutuu. Kaupunki pyrkii vaikuttamaan erikoissairaanhoidon tarpeen vähenemiseen sekä sote-ratkaisuihin.
Toimitilaratkaisuissa tiedostetaan kaupungin terveysasemaverkoston kehittämistarpeet.
5.1.2. Ympäristövalvonta ylikunnallisena palveluna
Hallintosäännössä valtuusto on määrännyt kaupungin ympäristölautakunnan vastuulle ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun sekä rakennusvalvonnan viranomaistehtävät. Hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta voi sopimukseen perustuen hoitaa myös toisen kunnan
ympäristölautakunnan alaisia tehtäviä.
Rovaniemen kaupunginhallitus on viidellä eri päätöksellä (2007-2013) hyväksynyt ympäristölautakuntaa velvoittaen sopimukset palveluyhteistyöstä muiden kuntien kanssa: Rovaniemi hoitaa ympäristönsuojelun tehtävät Ranuan, Pellon ja Ylitornion kunnissa, ympäristöterveydenhuollon tehtävät Kolarin sekä rakennusvalvonnan Ylitornion kunnassa.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt nimenomaan ympäristölautakunnan toimivaltaan kuuluvista asioista. Sopimuksiin sisältyy ehtoja mm. palvelujen sisällöstä ja korvauksista (ks. esim. KH 11.3.2013
§107). Sopimuksia ei ennen eikä jälkeen KH:n päätöksiä ole hyväksytty ympäristölautakunnassa.
Lautakunta on talousarviopäätösten ja tiedoksiannon (20.3.2013 §45) kautta tulkinnut sopimukset
sitoviksi. Toimivaltakysymykset tapahtuneessa edellyttävät tarkempaa arviointia.
5.1.3. Elinkeinoyhteistyö kuntien välillä
Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa elinkeinopolitiikasta (sekä työllisyys- ja aluepolitiikasta). Kaupunginhallitus 13.3.2006 §13 on määrännyt elinkeinoasiat asettamansa 6-henkisen
elinkeinojaoston vastuulle. Hallintosäännön mukaan kuntien välisellä sopimuksella voidaan jaostoa
täydentää myös muun kunnan nimeämällä jäsenellä. Pöytäkirjojen mukaan Ranuan kunnan edustajat
ovat jäsenenä/muutoin kutsuttuina osallistuneet kokouksiin. Sopimusta ei todennettu.
Elinkeinoasioissa jaosto on korostetusti palvelujen tilaajan roolissa. Palvelut se ostaa konserniyhtiö
Rovaniemen Kehitys Oy:ltä, jolla yhtiöjärjestyksen mukaan tarkoituksena on alueen elinkeinotoiminnan ja elinkeinopolitiikan kehittäminen. Maininta alueesta toistuu Kehitys Oy:lle asetetuissa
tavoitteissa (KV 11.11.2013 §152) sekä palvelusopimuksessa (ElinkJaosto 17.12.2013 §63).
Tarkastuslautakunnalle on jäänyt avoimeksi, millä perustein elinkeinojaostoa on täydennetty Ranuan kunnan edustajalla. Hallintosäännön edellyttämää sopimusta ei ole todennettu. Rovaniemen
Kehitys Oy:n alueellisessa toiminnassa jää avoimeksi, minkä alueen palveluita tarkoitetaan.
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5.2. Palvelujen lakisääteisyys ja harkinnanvaraisuus
Kunnan palveluista huomattava osa on lakisääteisiä. Ne on määrätty lailla kunnan velvollisuudeksi.
Toisaalta osa kunnan palveluista on harkinnanvaraisia, siis kunta vastaa valtuuston päätökseen
perustuen palveluista ilman, että nimenomainen säännös siihen velvoittaa. Harkinnanvaraisia palveluja on otettu kunnan hoidettavaksi ja taloudelliselle vastuulle myös hyvän hallinnon periaatteiden ja kuntalaisten tasapuolisen kohtelun sekä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Jako palvelujen lakisääteisyyteen ja harkinnanvaraisuuteen on perustieto toiminnan ja talouden
suunnittelussa. Tieto on tärkeä virkavastuun toteutumisen kannalta, sillä kukin toimielin on ensisijaisesti vastuussa sille määrätyistä lakisääteisistä tehtävistä.
Palvelun tunnistaminen (lakisääteisyys/harkinnanvaraisuus) oli lähtökohtana talousarvion 2014
laadintaa varten annetuissa ohjeissa (KH 10.6.2013 §219). Toimielinten tuli tehdä esitys niistä harkinnanvaraisista palveluista, joista voidaan kokonaan luopua.
Ohje hämärsi virkavastuisen valmistelun ja poliittisen päätöksenteon rajaa. Kultakin toimielimeltä
olisi tullut edellyttää virkavastuulla palvelujen esittämistä kahteen koriin jaettuna. Ensimmäiseen
koriin tulevat ne lakisääteiset palvelut, joissa toimielimellä ei ole valinnanvaraa, vaan joista sen on
lain mukaan vastattava (esim. äitiysneuvolapalvelut, solariumlaitteiden valvonta, toimeentulotuki,
irtokoirien haltuunotto).
Toiseen koriin tulevat ne harkinnanvaraiset palvelut, joiden osalta ei ole laissa velvoitetta, vaan
joiden osalta kyse on arvovalinnasta. On poliittisen päätöksenteon asia harkita missä laajuudessa
verovaroilla esim. annetaan kotitalousneuvontaa, järjestetään maksuttomia liikuntatiloja, valaistaan katuja tai jaetaan kunnan tiedotuslehteä.

HARKINNANVARAISET PALVELUT
-

LAKISÄÄTEISET PALVELUT
-

oikeus toimeentulotukeen
solariumlaitteiden valvonta
äitiysneuvolapalvelut jne.

-

oikeus käyttää iltaisin maksutta koulujen liikuntatiloja
kotitalousneuvonta
katuvalaistus jne.
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5.3. Hyvä hallinto

Hyvä hallinnon lähtökohdat tulevat mm. Perustuslain oikeusturvaa koskevista säännöksistä. Yksityiskohtaisemmin hyvän hallinnon periaatteet on kirjattu Hallintolakiin. Hyvä hallinto sääntelee
viranomaisen ja kansalaisen välistä suhdetta. Jokaista on kohdeltava asianmukaisesti ja puolueettomasti. Hyvä palvelu, tasapuolisuus, joutuisuus ja neuvontavelvollisuus ovat osa hyvää hallintoa.
Hyvä hallinto hyväksyttiin Hallinto- ja viranomaispalvelujen tavoitteeksi vuodelle 2014. Tilinpäätöksessä kerrotaan vastauksena mm. eri toimielinten kokousten/käsiteltyjen asioiden määrästä
sekä vireille tulleiden asioiden diaariin kirjaamisen tehostamisesta. Samoin viitataan kaupunginhallituksen tekemään itsearviointiin (KH 26.5.2014 §234). Tässä yhteydessä (s. 54) Hyvä hallinto painottuu hallinnon ja päätöksenteon asiaksi.
Kansalaisnäkökulmaa edistävät hyvän hallinnon toimenpiteet kuvataan kaupunkistrategian yhteydessä (ks. Asukkaiden vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen s. 52). Vuonna
2014 mm. käynnistettiin keskuksen alueen asukasfoorumit sekä asukastupatoiminta. Asukkaiden
osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäävää yhteistyötä edistettiin paikallisten yhteistyö- ja
sidosryhmien kanssa. Valtakunnallisen Demokratiapäivän tapahtuma toteutettiin Rovaniemellä.
Aluelautakuntakokeiluun liittyen vuonna 2014 osallistuttiin kylien osuuskunnan toimintaedellytysten selvittämiseen, hyvinvointibussin suunnitteluun sekä kylien kehittämistoimintaan.
5.4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Asianmukaisesti järjestetty sisäinen valvonta ja riskienhallinta ulottuvat peruskunnan ja sen liikelaitosten ohella konserniyhteisöihin. Sisäisen valvonnan vastuullisena viranhaltijana toimii sisäinen
tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Vuonna 2014 ei viralla ollut vakinaista hoitajaa. Viransijainen aloitti työnsä syyskuussa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.10.2011 §85 riskienhallintapolitiikan. Kaupunginhallitus hyväksyi
22.10.2012 §409 riskienhallinnan yleisohjeen. Lähtökohta on, että eri toimielimet sekä tilivelvolliset tunnistavat, arvioivat ja priorisoivat vuosittain toimialansa keskeisimmät riskit. Kaupunginhallitus käsittelee vuosittain riskienhallintaraportin. Riskienhallinnan toimenpiteet ovat tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan edenneet riskienhallintapolitiikan mukaisesti
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6. Johtopäätökset ja suositukset
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio sisältää toiminnan ja talouden tavoitteet peruskaupungin, liikelaitosten sekä eräiden keskeisten konserniyhteisöjen osalta. Kaupunkikonserni tulee
valtuuston arvioitavaksi vasta tilikauden päättymisen jälkeen konsernitilinpäätöstä käsiteltäessä.



Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan jo talousarviovaiheessa on tarkoituksenmukaista arvioida toimintaa ja taloutta koko konserni huomioiden.
Osavuosikatsaukseen sisältyvä konserniraportti on syytä laatia kattavana sisällyttäen siihen tietoa mm. konsernitilinpäätökseen sisältyvien kuntayhtymien toiminnasta ja taloudesta.

Kaupungin lainataso on alle maan keskitason. Velkaantumisvauhti on kuitenkin nopea. Kaupunki
velkaantuu 2013–2018 lähes 120 milj€. Mikäli menoja ei kyetä karsimaan tai tuloja lisäämään merkittävästi velkaantuminen kiihtyy. Paine maksujen ja tuloveroprosentin nostoon lisääntyy.



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

Kaupungin investointitaso on tulorahoitukseen nähden korkea tarkoittaen investointeja velalla.
Painopiste on ollut uusinvestoinneissa ja samalla toimitiloihin, rakennuskantaan, koneisiin ja laitteisiin kohdentuva piilevä korjausvelka on kasvanut huomattavan suureksi



Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota korjausvelkaan.
Valtuustolla ei ole kokonaiskäsitystä kaupungin toimitiloihin, katuihin ja vesijohtoverkostoihin kohdentuvan korjausvelan euromääräisestä tasosta sekä pitkäjänteisestä korjaussuunnitelmasta.

Valtuuston hyväksyi 19.4.2015 kaupunkistrategian 2030 ja siinä mm. tasapainoisen talouden mittariston.




Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä kaupunkistrategiaan sisällytettyä näkemystä investointitasosta, joka perustuu tulorahoitukseen.
Tarkastuslautakunta toteaa, että ylikunnallisen yhteistyön lähtökohtia ei esitetä kaupunkistrategiassa.
Kaupunginhallitukselle määrätty vastuu työllisyyspolitiikasta edellyttää siltä vahvempaa
otetta työllisyydenhoitoon.

