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1 TARKASTUSLAUTAKUNTA
1.1

Tehtävä ja kokoonpano

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 §:n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon
ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa
on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava myös talouden tasapainotuksen toteutumista.
Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta on muodostettu kaupunginvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön perusteella valiokuntamallin mukaisena eli jäseninä voivat olla vain valtuutetut ja
varavaltuutetut.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosille 2013–2016.
Varsinaiset jäsenet
Olkkonen Anna

puheenjohtaja

Berg Marja

varapuheenjohtaja

Hentelä-Aho Pirjo

jäsen

Keinänen Kalle

jäsen

Laukkanen Keijo

jäsen

Savolainen Ate

jäsen

Piironen Pirkko-Liisa

jäsen

Tarkastuslautakunnan esittelijänä on toiminut tarkastussäännön mukaisesti tarkastuspäällikkö
Ilkka Koutaniemi ja vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä ja tarkastuspäällikön sijaisena on lautakunnan päätöksen mukaisesti toiminut tarkastussihteeri Anne Koponen.
Esteellisyydet
Hallintolain kohdissa 27 §, 28 § ja 29 § määritellään keskeiset perusteet esteellisyyden arvioinnissa. Lähtökohtaisesti henkilöt itse arvioivat omaa esteellisyyttään. Tarkastuslautakunnan jäsenet
eivät ole olleet esteellisiä arviointikohteiden arvioinnissa.
Toiminta
Tarkastuslautakunta on laatinut valtuustokaudelle 2013–2016 tarkastussuunnitelman, joka muodostaa perustan toiminnalle ja ohjaa vuosittaista työohjelman laadintaa. Vuoden 2013 arvioinnissa
tarkastuslautakunta kokoontui yhteensä 22 kertaa.
Kokouksissa on käsitelty tarkastustoimen hallintoon ja tarkastustoimintaan liittyviä asioita sekä
toimialojen arviointia.
Valtuustokauden 2009–2012 tarkastuslautakunta aloitti tilintarkastuksen kilpailuttamisen valmistelun valtuustokaudelle 2013–2016. Vuonna 2013 aloittanut tarkastuslautakunta huolehti hankinnan valmistelun kaupunginvaltuuston päätettäväksi 25.3.2013. Kaupunginvaltuusto päätti valita
kaupungin tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy, JHTT- yhteisön.
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Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt arviointikokouksissaan huomioita kaupungin palvelutuotannon vaikuttavuuteen osana tavoitteiden arviointia.
Työohjelman mukaisesti tilikaudella 2013 arviointikäyntejä palvelualueille, liikelaitoksiin sekä tytäryhteisöihin on tehty seuraavasti:











Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitos Servica yhdessä Servican tarkastuslautakunnan kanssa
Nilsiän vierailu; tytär- ja osakkuusyhteisöt ja Tahkon alue
Tilakeskus yhdessä Servican tarkastuslautakunnan kanssa
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri yhdessä PSSHP:n tarkastuslautakunnan kanssa
IS-Hankinta Oy
Yritys- ja elinkeinopalvelut
Kuopion Energia Liikelaitos
Kuopion Energia Oy
Kaavoituspalvelut

1.2

Yhteenveto tarkastuslautakunnan arviointikokouksista

Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden aikana yhteensä 22 kertaa ja kuullut kokousten yhteydessä työsuunnitelmansa mukaisesti eri hallintokuntia sekä käsitellyt tilintarkastajien sekä sisäisen tarkastajan raportit. Lautakunta on laatinut hallintokuntien ja johtavien viranhaltijoiden
kuulemisista muistiot omaan käyttöönsä; seuraavassa yhteenveto tapaamisista.
Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet
Kuultiin vanhus- ja vammaispalvelujen osalta hoivajohtaja Mari Antikaista ja terveyspalvelujen
osalta terveysjohtaja Jari Saarista.
Hoivapalvelujen osalta tuli esille mm. budjetoinnin epärealistisuus; ylitysarvio oli elokuussa noin
4,5 -5,0 milj. euroa (nettomenojen toteutuma 31.12.2013 oli n. 6,2 milj. euroa/9 % yli alkuperäisen
talousarvion ja n. 1,2 milj. euroa yli tarkistetun talousarvion). Talousarvioprosessia ja talouden
seurantaa tulee kehittää siten, että kuluvan vuoden toteutumaennusteet ja toimintojen organisoinnin muutokset tulevat huomioiduksi paremmin jo alkuperäisessä talousarviossa. Johtamisjärjestelmässä täyttölupaprosessi koetaan kankeaksi ja hitaaksi moniportaisessa hallintoorganisaatiossa. Tilahallinnon osalta on koettu viiveitä tilamuutosten huomioimisessa vuokrakuluissa.
Terveydenhuollon osalta tuli esille mm. se, että kaupunkikonsernin sisäisten palvelutuottajien kustannustaso on selkeästi noussut, mikä ilmenee Istekki Oy:n ja Servican palveluissa. KYS:n ja kaupungin terveydenhuollon yhteistyö on tärkeää tuottavuusohjelman eteenpäinviennissä.
Johdon tilannekatsaus syyskuussa
Tarkastuslautakunta kuuli 11.9.2013 kaupungin ylintä virkamiesjohtoa talousarvion toteutumisesta
ja ajankohtaisista asioista. Keskustelussa oli esillä mm. talouden tasapainottamiseen liittyvien ohjelmien toteutuminen ottaen huomioon kuntalain ko. säännökset.
Vuoden 2013 tilinpäätöstilanteessa kaupungin taseessa on ylijäämiä yhteensä noin
7,8 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarvio on alijäämäinen noin 19,1 milj. euroa ja sen
toteutuessa taseessa on alijäämää tilinpäätöksessä noin 11,3 milj. euroa, joka tulee
kattaa suunnittelukaudella.
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Talousarvion yhteydessä laadittuun taloussuunnitelmaan nähden tilanne on parempi,
koska suunnitelmassa vuoden 2013 tilinpäätöksen alijäämäarvio oli 14,4 milj. euroa
ja toteutunut on noin 1,0 milj. euroa ylijäämäinen. Talouden tasapainotus suunnitelmakaudella on siltikin vaativa tehtävä ja se edellyttää tuottavuus-, hankinta- ja henkilöstöohjelmien toteutuksen tarkkaa seurantaa ja veronkorotuksia. Tasapainon saavuttaminen edellyttää palvelutuotantoon rakenne- ja verkostomuutoksia, joiden toteuttaminen vaatii aikaa ja joiden vaikutukset talouteen näkyvät vasta viiveellä.
Yhteiskokoukset Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servican) tarkastuslautakunnan kanssa
Tarkastuslautakuntien yhteiskokouksessa 25.9.2013 kuultiin Servican johdon katsaukset liiketoiminnasta ja kehitysnäkymistä. Todettiin, että kiinteistöpalvelujen osalta tuotteistus oli vielä kesken
ja että toimintaympäristön rakentuessa kolmen osapuolen roolijaolle tiedonkulussa on ollut ongelmia. Päätettiin pitää yhteinen arviointikokous myös Tilakeskuksessa 11.11.2013, jolloin kuultiin
johtavia viranhaltijoita toiminnan organisoinnista ja roolista kaupungin hallinnossa.
Tilakeskuksen hoidettavana on 530.000 htm², joista vuokrattuna on 440.000 htm². Noin 70 milj.
euron tuotoista lähes 90 % muodostuu sisäisistä vuokrista ja vuokrasopimuksia on lähes 1.000 kpl.
Sisäinen vuokra sisältää myös ydinkaupungille tuloutettavan 8 %:n peruspääoman koron 14,15
milj. euroa. Kokouksessa käsiteltiin tilakeskuksen kulurakennetta ja palvelujen hankintaperiaatteita. Tilakeskus tekee noin 50 milj. eurolla palveluhankintoja, joista kaupunkikonsernin sisäisiä hankintoja on 20 milj. euroa. Käytiin läpi erityisesti Servicalta ostettavien palvelujen määriä ja hankintakäytäntöjä.
Nilsiän vierailu; tytär- ja osakkuusyhteisöt ja Tahkon alue
Tarkastuslautakunta vieraili Nilsiässä 9.10.2013, jolloin kuultiin yritysasiamies Mikko Lehdon ja
toimitusjohtaja Petri Raution esittelystä Nilsiän elinkeinotoimen yhtiöiden ja asuntotoimen katsaukset. Esillä oli erityisesti Tahkon alueen yritystilanne ja markkinointiasiat. Lopuksi tarkastuslautakunta tutustui kiertoajelulla alueeseen.
Yhteiskokous Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunnan
kanssa
Yhteiskokouksessa sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan kanssa kuultiin johtavia viranhaltijoita
sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman tavoitteista ja toteutuksesta.
Esittelyssä tuli esille, että kustannusvertailuissa Kuopion erikoissairaanhoidon osuus on merkittävästi muita korkeampi ja vastaavasti perusterveydenhuollon osuus on matalammalla tasolla. Kuopion ns. ”sakk0paikkojen” hallintaan on keskitytty ja myös tuloksia on ollut nähtävissä. Kuopion
perusterveydenhuollon vahvistamiseen edelleen nähtiin tarvetta. Perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon piirissä on mahdollista tehdä mm. laboratoriotutkimuksia, eikä niitä varten ole tarvetta lähettää potilasta erikoissairaanhoidon piiriin.
Velkarahoituksella toteutettavien investointien määrä on kuluvalla vuosikymmenellä poikkeuksellisen suuri ja se tulee nostamaan pääomamenot kaksinkertaisiksi vuoteen 2016 mennessä; tämä
tarkoittaa Kuopion osalta nousua vuositasolla noin 7,8 milj. eurosta noin 15 milj. euroon.
Henkilöstömenojen sopeutus hoidetaan lähinnä sijaisten määrän käyttöä vähentämällä. Tukipalvelujen hinnoissa ei ole nousupaineita Servicaa lukuun ottamatta.
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Tarkastuslautakunnat kokivat yhteistapaamisen tarpeellisena ja käytäntöä päätettiin jatkaa; seuraavan kerran vuonna 2014 marraskuussa, jolloin tarkastellaan konkreettisemmin tuottavuusohjelman edistymistä talous- ym. lukujen valossa.
Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginhallitus on ohjannut päätöksellään 25.11.2013 § 390
sairaanhoitopiiriä talouden sopeuttamiseksi kaupungin tasapainotusohjelman edellyttämällä tavalla. On edellytetty, että vuonna 2014 otetaan kiinni vuonna 2013 syntynyt ylitys tuottavuusohjelman
2,6 %:n kasvuun verrattuna; vuonna 2015 menot pysytetään ennallaan ja vuonna 2016 -2,5 % laskua toimintamenoihin. Lisäksi on edellytetty valmistelua vaihtoehtoisesta kokonaisrahoitusmallista ns. puitesopimus-/kehysbudjetointimallin mukaisesti, jossa sairaanhoitopiirille päätetään toiminnan järjestämiseksi määräraha, joka jaetaan kunnille maksettavaksi asukasluvun ja aiheuttamisperiaatteen yhdistelmänä.
IS-Hankinta Oy:n arviointikokous
Kuopion kaupungin osaksi omistaman IS-Hankinta Oy:n toimialana on tuottaa kuntien, kuntayhtymien ja muiden vastaavien hankintayksiköiden hankintoja hankintalain mukaisena yhteishankintayksikkönä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt osakaskohtaisen puitesopimuksen 18.6.2012 §
240. Sopimuksessa yhtiölle annetaan valtuudet hankintapäätösten tekemiseen kaikissa toimeksi
annetuissa hankinnoissa, ellei erikseen toisin sovita. IS-Hankinta vastaa myös tekemistään päätöksistä, niitä koskevista valituksista ja reklamaatioista sekä hinnantarkistusten ym. sopimusasioiden
valvonnasta. Yhtiö on tehnyt isoja hankintoja koskevia riskinjakosopimuksia ehkäisemään suuria,
hankintoihin liittyviä taloudellisia riskejä.
Vastuu laadunvalvonnasta on tilaajalla ja mahdolliset reklamaatiot tulee hoitaa IS-Hankinnan
kautta yhtiön hoitamissa hankinnoissa.
Hankintaprosessien suunnitteluun ja alkuvalmisteluun (mm. valintaperusteiden ennakkotarkasteluun) on syytä kiinnittää huomiota, jottei päätöksiin muodostu valitusperusteita. Tuli myös esille
se, että valtuustotasolla päätetty hankintastrategia kaipaa vielä hankintoja ohjaavia täsmennyksiä.
Yritys- ja elinkeinopalvelujen arviointikokous
Tarkastustoimessa käytiin läpi kaupungin yrityspalvelujen toimintaa ja erityisesti yrityksille myönnettävien avustusten myöntämisperusteita, tehtyjä päätöksiä ja määrärahojen käyttöä. Tarkastushavaintona oli, että tuet oli myönnetty määrärahojen puitteissa ja kaupungin toimivaltasäännöksiä
sekä päätöspöytäkirjamenettelyä oli noudatettu mukaan lukien tiedottaminen kaupunginhallitukselle mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten.
Tarkastuslautakunnassa käsiteltiin tarkastushavainnot ja elinkeinojohtaja esitteli kaupungin yleisiä
elinkeinopoliittisia panostuksia sekä yrityspalvelujen toimintaa, tavoitteiden toteutumista ja tukien
myöntämisperusteita ja -käytäntöjä. Yritys- ja elinkeinopalvelujen tehtävänä on yritysten auttaminen, yritysten hankkiminen kaupunkiin ja edesauttaa omalta osaltaan toimintaympäristön kehittämisessä. Kuopiossa on meneillään ja suunnitteilla monta yritys- ja rakentamishanketta mm. linja-autoaseman ympäristö, jäähallin ympäristö ja Savilahden alue sekä Kylmämäen ja Pienen Neulamäen yritysalueet. Tahkon alueella kehitystä on tapahtumassa mm. lisärinteiden ja tapahtumien
myötä.
Tarkastuslautakunta toteaa, että päätöksentekijöiden (mahdolliseen) esteellisyyteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Asiaan on hyvä kiinnittää huomiota kaupunkikonsernin sisäisessä valvonnassa ja asiassa on syytä noudattaa tulkintaa, jolla hyvän hallinnon periaatteet toteutuvat.
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Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Energia Liikelaitoksen arviointikokous
Toimitusjohtajat esittelivät tarkastuslautakunnalle vuoden 2013 toimintaa, tavoitteiden toteutumista, vuoden 2013 tilinpäätöstä ja tulevaisuuden näkymiä.
Kuopion Energia Oy:n tulostavoitteeksi asetettu kaupungin talousarviossa positiivinen tulos ei toteutunut; tilikauden tappio oli noin 1,5 milj. euroa. Tulokseen on vaikuttanut mm. lämpimästä
säästä johtunut sähkön kulutuksen lasku sekä lämmön myynnin väheneminen liikelaitokselle ja
toisaalta polttoaineiden hinnannousut. Pitkällä tähtäimellä yhtiö pyrkii nollatulokseen ottaen
huomioon verotuksen. Yhtiön tulokseen sisältyy kaupungille maksetut lainojen korot (6 %/3 milj.
euroa).
Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet; joiltakin osin toteutuminen on siirtynyt kuluvalle vuodelle. Mm. Fennovoima Oy:n osakkeiden myyntityö jatkuu ja tavoitteena on saada osakkeisiin sitoutunut pääoma takaisin. Rikkidioksidi- ja pölypäästöjen vähennystoimenpiteet kilpailutetaan vuoden 2014 aikana ja tarvittavat muutostyöt suoritetaan ennen vuotta 2016.
Kuopion Energia liikelaitoksen toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin hyvin vuonna
2013; mm. toimintavarmuus pysyi edelleen hyvällä tasolla.
Alkuperäisessä talousarviossa valtuusto oli asettanut taloudellinen tavoitteeksi positiivinen tuloksen peruspääomakorvauksen (5,9 milj. euron) jälkeen. Valtuusto muutti johtokunnan esityksestä
tulostavoitteen vuoden aikana noin 1,8 milj. euroa alijäämäiseksi. Alkuperäinen tavoite ei toteutunut, vaan tulos oli 4,5 milj. euroa ennen tuloutusta ja tuloutuksen jälkeen alijäämäinen noin 1,4
milj. euroa. Liikelaitoksen liikevaihto oli noin 63,3 milj. euroa. Liikelaitoksen taseessa on ylijäämiä
vuonna 2013 alijäämän kirjaamisen jälkeen noin 12,2 milj. euroa.
Lämmin talvi vaikutti myös liikelaitoksen myyntiin, mutta lämpötilakorjattu myynti kasvoi kuitenkin hieman asiakasmäärän kasvun ansiosta. Kaukolämmön asiakashinnat pidettiin ennallaan ja
sähkön siirtohintoja alennettiin 1.4.2013 lukien keskimäärin 10 %. Toiminta ja hinnoittelu ovat
säänneltyjä ja viranomaisvalvonta ohjaa toiminnan tehostamiseen ja jatkuvaan parantamiseen.
Yleisen korkotason muutokset vaikuttavat sallittuun tuottotasoon.
Kaupungin kaavoituspalvelujen arviointi
Tarkastuslautakunta on kuullut kaavoituspalvelujen johtavia viranhaltijoita yleiskaavoituksesta,
asemakaavoituksesta ja niihin liittyvistä suunnittelu- ja rakentamisasioista sekä tavoitteiden toteutumisesta.
Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät prosessit ovat pitkiä ja edellyttävät pitkäjänteistä suunnittelua ja toteutusta ylimääräisten kustannusten välttämiseksi. Kaupungin säästötavoitteiden vuoksi
resursseja on vähennetty ja tämä on osittain hidastanut kaavoitusten etenemistä. Kasvustrategian
toteuttaminen edellyttää riittävää tonttitarjontaa ja hyvää talouden, toiminnan ja maankäytön yhteensovittamista. Kuntaliitosten myötä yleiskaavoituksen, maaseutualueen rakentamisen ohjauksen sekä alueellisen yhteistoiminnan tarve on lisääntynyt.
Tilintarkastajan havainnoista
Kuopion kaupungin vastuullinen tilintarkastaja on raportoinut tilintarkastajien havainnoista tarkastuslautakunnalle. Tarkastustoimen pyytämät vastineet hallintokunnilta on annettu tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Tilintarkastaja on kiinnittänyt huomiota mm. kuntalain talouden tasapainotusvaatimukseen alkusyksystä alijäämäennusteen oltua toteutunutta olennaisesti heikompi.
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Talousarvion esittämistapaa on vuoden 2014 talousarviossa tarkennettu tilintarkastajan esittämällä tavalla mm. siltä osin, että kokonaiskuvan muodostaminen taseyksiköiden ja liikelaitosten vaikutuksesta kaupungin talouteen helpottuu.
Tilintarkastaja kiinnitti huomiota Kuopion Energia Liikelaitoksen tulostavoitteesta syntyneeseen
ristiriitaan. Tulostavoitetta tarkistettiin tältä osin valtuuston päätöksellä 11.11.2013 § 112.
Tilintarkastaja on suositellut, että sopimusten tekoon liittyviä esteellisyysuhkia ja -virheitä voisi
välttää tilivelvollisilta vuosittain pyydettävillä, taloudellisia sidonnaisuuksia koskevilla selvityksillä.
Kaupungin sisäisen tarkastaja on raportoinut myös tarkastuslautakunnalle omista havainnoistaan.
Tarkastuskohteina on ollut mm. konserniyhteisöjen riskienhallinnan arviointi ja konserniraportointi, toimeentulotukiasiat sekä kaupungin saatavien laskutus- ja perintäasiat.

1.3

Ulkoisen valvonnan järjestäminen

Ulkoinen valvonta
Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti.
Kuntalain 71 §:n ja 75 §:n lisäksi lautakunnan keskeisenä tehtävänä on arvioida hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. Lautakunnan tulee seurata tarkastustoimintaa ja tarvittaessa tehdä sitä koskevia kehittämisehdotuksia. Lisäksi lautakunnan tehtävänä
on tehdä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastustoimisto valmistelee tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat ja toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta sekä avustaa tilintarkastajaa.
Tilintarkastus
Kaupungin tilintarkastajana toimi JHTT-yhteisö, BDO Audiator Oy. Yhteisö nimesi vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT Eeva-Liisa Auvisen. Auvisen siirryttyä muihin tehtäviin nimesi yhteisö vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT, HTM Johanna Lundströmin. Tilintarkastaja on raportoinut havainnoistaan tarkastuslautakunnalle tarkastusvuoden aikana kolme kertaa.

1.4

Talousarvion tavoitteiden asettaminen ja sitovuus

Kaupungin toiminnalle ja taloudelle asetettavista keskeisistä tavoitteista päättää kuntalain 13 §:n
mukaan kaupunginvaltuusto. Vuosittain talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
tehtävien hoitamiseen turvataan, kuten kuntalain 65 § 2 mom:ssa todetaan.
Vuoden 2013 talousarviossa kaupungin strategiset tavoitteet ovat sitovia. Strategiaan perustuvat
tavoitteet on määritelty strategisten päämäärien mukaisesti. Lisäksi liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille on asetettu sitovia tavoitteita. Toimielimillä ja tilivelvollisilla viranhaltijoilla on velvollisuus
toimia tavoitteiden toteuttamiseksi, sekä selvittää valtuustolle perustelut, mikäli asetetuista tavoitteista on poikettu. Toimintakertomuksessa kaupunginhallitus esittää selvityksen valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta.
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1.5

Edellisen vuoden arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely, arviointikertomuksen lausunnot
ja toimenpiteet

Vuoden 2012 Kuopion kaupungin ja Nilsiän kaupungin arviointikertomukset ja tilintarkastuskertomukset käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 17.6.2013. Valtuusto merkitsi arviointikertomukset
tiedoksi ja päätti lähettää Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Tilinpäätökset hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.
Arviointikertomuksen käsittelyprosessi etenee seuraavien vaiheiden mukaisesti:
1

Tarkastuslautakunta lähettää arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.

2

Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle valmistellaan palvelualueiden lausunnot sekä selvitykset arviointikertomuksen eri kohdista.

3

Kaupunginhallitus käsittelee lausunnot ja vastineet sekä lähettää lausunnot ja selvityksen
kaupunginvaltuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.

4

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi palvelualueiden lausunnot ja selvitykset.

5

Tarkastuslautakunta käsittelee palvelualueiden lausunnot ja selvitykset. Tarvittaessa tarkastuslautakunta pyytää lisäselvityksiä, mikäli annettu lausunto tai selvitys ei ole riittävä.

Vuoden 2012 arviointikertomuksesta talous- ja strategiapalvelu oli pyytänyt eri palvelualueilta vastineet tarkastuslautakunnan esille nostamiin asioihin. Lausuntojen perusteella on laadittu toimenpide-ehdotus kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle raportoitavaksi. Kaupunginhallitus käsitteli arviointikertomuksen vastineet kokouksessaan 16.9.2013 sekä saattoi selvitykset kaupunginvaltuustolle tiedoksi 30.9.2013.
Tarkastuslautakunta merkitsi lausunnot tiedoksi 25.11.2013. Tarkastustoimisto selvitti lausuntojen
jälkeen vielä joitakin sisäiseen valvontaan liittyviä asioita (mm. vanhustenhuollon ostopalvelujen
seurantaan ja puhelinten väärinkäytösten ehkäisyyn liittyviä asioita).

1.6

Tarkastuslautakunnan arvioinnin lähtökohdat ja arviointiprosessi

Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu kaupunginhallituksen toimintakertomuksessa esittämiin
tietoihin sekä tarkastuslautakunnan arviointikokousten yhteydessä saamiin tietoihin ja havaintoihin. Toimielinten pöytäkirjat, toimialojen raportit, tilintarkastajan raportit ja selvitykset sekä sisäisen tarkastajan raportit ovat myös olleet tarkastuslautakunnan käytettävissä.
Vuositasolla tarkastuslautakunnan toiminta ja seurantaraportointi valtuustotasolle etenee oheisen
yleisen toimintamallin mukaisesti:
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KAAVIO Tarkastuslautakunnan toiminta ja raportointi valtuustotasolle.
Valtuusto päättää kunnan ja
kuntakonsernin toiminnan
keskeisistä tavoitteista § 13

KH antaa KV:lle selvityksen
TarkLTK:n yksilöimistä
arviointikertomukseen
sisältyvistä asioista

Tavoitteet valmistellaan
palvelualueilla

KV ja KH
KH ja KV

Kahden vuoden välein
tehtävä kysely
tarkastuslautakunnan
toiminnasta

Tarkastuslautakunta
arvioi toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden
sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuuden
toteutumisen § 71

TarkLTK
Tarkastuslautakunta antaa
KV:lle arviointikertomuksen

LTK

TarkLTK

KH
KV

KH käsittelee tavoitteet
ja esittää KV:lle

Tavoitteet hyväksytään
kunnan talousarvioon ja
taloussuunnitelmaan § 65

KH
KH antaa KV:lle toimintakertomuksen
palvelualuiden toimintakertomusten
perusteella sekä selvityksen valtuuston
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta § 69

TarkLTK

Tarkastuslautakunta antaa
KV:lle
väliarviointimuistion

KH

Palvelualuilla toteutetaan
tavoitteet ja seurataan
sekä arvioidaan, onko
toiminta tavoitteiden
mukaista

Palvelualueet antavat 1-4 ja 1-8
kuukausien talousarvion
seurantaraportin KH:lle

Yleinen kuntalakiin perustuva arviointiprosessi korostaa valtuustotason tavoiteasetantaa ja siihen
perustuvaa toiminnan johtamista sekä valtuustotason arviointia. Tarkastuslautakunta on laatinut
tilikauden aikana myös väliarviointimuistion kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto merkitsi
väliarviointilausunnon tiedoksi 4.11.2013 § 105. Tarkastuslautakunnan oman toiminnan arviointi
toteutettiin viimeksi vuonna 2012 yhteistyössä viiden muun kaupungin kesken.
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2 KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEET
2.1

Strategian tavoitteiden toteuttamisessa edistyminen

Kuopion visio ja strategiset päämäärät
Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoteen 2020 ulottuvan strategian 28.6.2010. Keväällä 2013 strategiaa on arvioitu ja sen painotuksia tarkistettu. Tarkistettu strategia on hyväksytty osana vuoden
2014 talousarviota. Strategia määrittää Kuopion kaupungin kehittämisen suuntaviivat vuosiksi
eteenpäin. Visio ja päämäärät kuvaavat Kuopion kaupungin tulevaisuuden tahtotilaa eli sitä, millaiseksi Kuopion halutaan kehittyvän.
TAULUKKO Kuopion arvot, visio ja strategiset päämäärät

Strategian näkökulmat ja kriittiset menestystekijät
Strategian näkökulmat kuvastavat niitä toiminnan alueita, joihin halutaan kiinnittää erityistä
huomiota. Näkökulmiksi on valittu:
Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu
Asukkaat ja palvelut
Resurssit, johtaminen ja henkilöstö
Strategian tavoitteet vuodelle 2013 on jäsennetty näistä näkökulmista.
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TAULUKKO Strategisten tavoitteiden toteutuminen 2013
Tavoite

Vastuutaho

Toteuma toimintakertomuksen mukaan

VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU -NÄKÖKULMA
Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä
Toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuuta yhteistyössä työvoimaviranomaisen, elinkeinoelämän,
oppilaitosten kanssa. Rakennetaan erilaisia palveluja peruskoulun jälkeiseen nivelvaiheeseen.

Perusturvan palvelualue

etenee suunnitellusti

Kasvun ja oppimisen palvelualue
Vetovoimaisuuden palvelualue

Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori löytää peruskoulun jälkeen jatkoopiskelupaikan tai muun kiinnekohdan elämään.
Harjoittelupaikkoja ja oppisopimuskoulutusta lisätään

Perusturvan palvelualue

etenee suunnitellusti

Maanhankinta, kaavoitus ja rakentaminen edistävät kaupungin kasvua.

Kaupunkiympäristön palvelualue
Strateginen maankäytön suunnittelu

etenee osittain tai hitaasti

Matkailupalvelualueita kehitetään ja profiloidaan
(Tahko, Puijo)

Vetovoimaisuuden palvelualue

etenee suunnitellusti

Kaikki palvelualueet

Kaupunkiympäristön palvelualue
Strateginen maankäytön suunnittelu

Yritysvaikutusten arviointi vakiinnutetaan tarkoituksenmukaiseen laajuuteensa ja sitä kehitetään laadullisesti.

Kaikki palvelualueet

etenee suunnitellusti

Vetovoimaisuuden palvelualue

etenee suunnitellusti

Innovaatio- ja opiskelukaupunki
”Kampus” kaupunginosan markkinointiviestintä
on linjattu ja toteutus aloitetaan.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Uuden asemakaavan valmistelu on käynnistynyt, jotta asuntorakentaminen alueelle voi alkaa
vuonna 2016.
Opiskelija-asuntojen rakentamista kampusalueelle edistetään.
Kuopio on hyväksytty mukaan Innovatiiviset
kaupungit -ohjelmaan (INKA).

Vetovoimaisuuden palvelualue

Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa on säännöllistä ja aktiivista.

Vetovoimaisuuden palvelualue

valmis

Kuopion Innovation Oy
etenee suunnitellusti

Kaikki palvelualueet

Yhteistyö ja verkostot
Kuopio toimii aktiivisesti toiminnallisen kaupunkiseudun kuntien kanssa yhteistyön syventämiseksi ja kuntarajojen poistamiseksi.

Kaikki palvelualueet

etenee suunnitellusti

Kuopion vetovoimaa parannetaan aktiivisen
Kuopio-kuvan kehittämisen ja Kuopio-vetoisen
maakunnallisen markkinointihankkeen avulla.

Vetovoimaisuuden palvelualue

valmis

Kuopion asema tapahtuma- ja matkailukaupunkina vahvistuu.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

etenee suunnitellusti

Kuopio-kuva

Vetovoimaisuuden palvelualue
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ASUKKAAT JA PALVELUT –NÄKÖKULMA
Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne
Keskusta-alueen strategiset hankkeet etenevät
suunnitelmien mukaisesti.

Kaupunkiympäristön palvelualue

etenee suunnitellusti

Kehitetään liitoskuntien keskuksia.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Laajentunutta Kuopion maaseutualuetta koskeva maaseutuohjelma on laadittu yhteistyössä
maaseudun asukkaiden kanssa.

Strateginen maankäytön suunnittelu

Lähiöiden täydennysrakentamisen ja ympäristön
parantamisen suunnittelu jatkuu.

Strateginen maankäytön suunnittelu
Kaupunkiympäristön palvelualue

etenee osittain tai hitaasti

Joukkoliikenteen kilpailutus onnistuu ja täyttää
Kuopion asettamat tavoitteet.

Kaupunkiympäristön palvelualue

etenee suunnitellusti

Kuopion toiminnallisen seudun rakennemalli
(Loikka) on hyväksytty ja sitä toteutetaan.

Strateginen maankäytön suunnittelu

etenee osittain tai hitaasti

Sähköisiä palveluja sekä sähköistä palautejärjestelmää kehitetään edelleen. Sähköisten palvelujen kehittämisessä ensisijaisia ovat tuottavuutta parantavat ja vaikuttavimmat hankkeet.

Kaikki palvelualueet

etenee suunnitellusti

Jatketaan toiminnan kehittämistä asiakasnäkökulmasta (palvelualueuudistus)

Kaikki palvelualueet

etenee suunnitellusti

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

etenee suunnitellusti

Tilakeskus
etenee osittain tai hitaasti

Kaikki palvelualueet
Sydän Savon maaseutupalvelu

Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut

-

Asiakkaat ja henkilöstö otetaan mukaan suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen

Kaupunkitasoista osallisuusmallia kehitetään.

Konsernipalvelu
Lapsiperheiden hyvinvointia edistetään lastensuojelutarpeen vähentämiseksi:

Perusturvan palvelualue

etenee osittain tai hitaasti

Ikäystävällisen Kuopion rakentaminen vaiheittain jatkuu ja laajenee kuntaliitoskuntiin.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

etenee suunnitellusti

Vanhusten kotona asumista tuetaan laitoshoidon vähentämiseksi

Perusturvan palvelualue

Hankinta-asiamies -hankkeen kautta edistetään
pienten yritysten mahdollisuuksia osallistua nykyistä laajemmin julkisiin hankintoihin.

Vetovoimaisuuden palvelualue

Edistetään asukkaiden omaehtoista toimintaa.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

-

Kodin ulkopuolelle lastensuojelulain
nojalla sijoitettujen lasten osuus laskee
nykyisestä.

-

Sijaisperhehoidon osuus sijaishuollon
kokonaisuudesta kasvaa

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kaupunkiympäristön palvelualue
Terveydenhuollon palvelualue
etenee suunnitellusti

IS-Hankinta Oy
etenee suunnitellusti

Kaupunkiympäristön palvelualue
Kaikki palvelualueet
Avustustoiminnan vaikuttavuutta parannetaan.
Ohjataan järjestöjen toimintaa avustettavan toiminnan osalta kaupungin strategian mukaiseksi.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
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etenee suunnitellusti

Jatketaan palvelujen tuotteistamista (palvelukustannusten läpinäkyvyys, kilpailuttamisen tuki,
laadun vertailtavuus)

Konsernipalvelu

Ulkoisten palveluntuottajien laadunarviointia ja
raportointia parannetaan.

Perusturvan palvelualue

Palvelualueet

etenee osittain tai hitaasti
etenee osittain tai hitaasti

RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ –NÄKÖKULMA
Riittävä taloudellinen liikkumavara
Palvelutuotanto ja talous sopeutetaan tiedossa
olevaan tulokehitykseen. Tuottavuusohjelman
mukaiset toimet toteutetaan talouden pitkäjänteiseksi turvaamiseksi.

Palvelualueet

etenee osittain tai hitaasti

Tilojen ja verkostojen käytön tehokkuutta parannetaan ja tarpeettomiksi käyvistä tiloista luovutaan. Tehdään etenemissuunnitelma lähivuosille ja kytketään se kiinteistökehitykseen.

Tilakeskus

etenee suunnitellusti

Palvelualueet

Sitouttava omistajaohjaus
Tehostetaan konserniohjausta ja omistajaohjausta. Erityisinä painopisteinä ovat sairaanhoitopiirin strategisen omistajaohjauksen vahvistaminen sekä konserniyhteisöjen tuottamien tukipalvelujen kustannusten hallinta ja tuottavuustavoitteet.

Kaupungin johto

etenee suunnitellusti

Konsernipalvelu

Kannustava johtaminen ja henkilöstöpolitiikka
Henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne ja sijoittelu organisaation tehtäviin vastaavat määriteltyä palvelutasoa, ennakoituja palvelutarve- ja
toimintatapamuutoksia.

Työnantajapalvelu
Kaikki palvelualueet

etenee osittain tai hitaasti

Kaupungin tuottavuusohjelmassa määritelty 200
htv:n vähennys toteutuu vuoteen 2016 mennessä.
Palvelujen tuottaminen entistä tehokkaammin ja
taloudellisemmin tulospalkkausta ja henkilökohtaista palkkaa käyttämällä

Työnantajapalvelu
Kaikki palvelualueet

etenee osittain tai hitaasti

Palkkausjärjestelmää käytetään johdonmukaisesti johtamisen välineenä kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, työhyvinvoinnin edistämiseksi ja työmotivaation parantamiseksi
Strategisen henkilöstötiedon avulla suunnataan
ja toteutetaan palvelutuotantoa tukevaa henkilöstöjohtamista

Työnantajapalvelu

etenee osittain tai hitaasti

Henkilöstön työhyvinvoinnin johtaminen on tavoitteellista ja kokonaisvaltaista.

Työnantajapalvelu

etenee suunnitellusti

Työturvallisuuden johtaminen on tavoitteellista
ja kokonaisvaltaista.

Työnantajapalvelu

Henkilöstön osaamisen johtaminen perustuu
kaupungin strategisiin painopisteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin sekä tuottavuusohjelman toteuttamiseen

Työnantajapalvelu

Kaikki palvelualueet
etenee suunnitellusti

Kaikki palvelualueet
Kaikki palvelualueet
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etenee suunnitellusti

TAULUKKO Yhteenveto strategisten tavoitteiden toteutumisesta
Strategiset tavoitteet

Tavoitteiden
lukumäärä

Valmis

Etenee
suunnitellusti

Etenee hitaasti tai
osittain

4

1

Kriittiset menestystekijät
VETOVOIMA, KILPAILUKYKY, KASVU
Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

5

Innovaatio – ja opiskelijakaupunki

3

Yhteistyö ja verkostot

1

Kuopio-kuva

2

1

2
1

1

1

ASUKKAAT JA PALVELUT
Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

5

2

3

Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut

10

7

3

Riittävä taloudellinen liikkumavara

2

1

1

Sitouttava omistajaohjaus

1

1

Kannustava johtaminen ja henkilöstöpolitiikka

6

3

3

yhteensä

35

22

11

RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ

2

Talousarviokirjassa sivuilla 34–42 on esitelty Kuopion kaupungin strategia vuoteen 2020 ja tavoitteet vuodelle 2013. Kyseiseen strategiaosaan on koottu valtuustoon nähden sitovat kaupunkistrategiaa vuonna 2013 toteuttavat tavoitteet. Talousarviossa tavoitteita on 35 kappaletta. Tilinpäätöskirjassa sivuilla 64–73 on koottu strategisten tavoitteiden toteutuminen. Toimintakertomuksen mukaan 35 strategisesta tavoitteesta kaksi tuli valmiiksi ja 22 etenee suunnitellusti. Tavoitteista 11
etenee vain osittain tai hitaasti.
Tarkastuslautakunta yhtyy toimintakertomuksessa esitettyyn näkemykseen tavoitteiden etenemisestä todeten kuitenkin, että Kuopio-kuvan kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tavoitteet muotoillaan niin, että niiden toteutumista voidaan arvioida luotettavasti. Resurssien rajallisuus huomioiden tavoitteiden priorisointiin on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota.
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3 KAUPUNKIKONSERNI
3.1

Konsernitalous

Kaupunki muodostaa tytäryhteisöineen kuntakonsernin. Kuopion kaupungin tytäryhtiöiden määrä
on kasvanut viime vuosina. Tytäryhteisöjä on tällä hetkellä 24, joista 22 on yhdistetty konsernitilinpäätökseen. Konsernin talous oli vuonna 2012 alijäämäinen eikä konsernin vuosikate riittänyt
kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. Nyt konsernin talous on 1,6 milj. euroa ylijäämäinen ja
vuosikate oli lähes poistojen suuruinen.
TAULUKKO Konsernituloslaskelma
KONSERNITULOSLASKELMA

TP

TP

TP

TP

TP

TP

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Toimintatuotot

385,1

419,6

429,7

437,3

476,1

511,4

Toimintakulut

-706,5

-735,8

-760,3

-829,6

-903,3

-975,8

0,2

0,1

0,1

0,5

0,45

0,95

-321,3

-316,1

-330,5

-391,8

-426,7

-463,4

Verotulot

283,7

287,9

308,0

324,9

331,5

384,5

Valtionosuudet

102,1

111,1

119,7

157,9

165,2

181,8

Rahoitustuotot ja -kulut

-13,1

-12,3

-9,8

-11,5

-13,9

-14,1

51,5

70,6

87,4

79,5

56,0

88,7

-53,3

-63,9

-63,3

-67,6

-73,5

-88,8

-1,1

-0,9

2,0

1,5

7,7

Osuus osakkuusyhteisöjen
voitosta/tappiosta)
TOIMINTAKATE

VUOSIKATE

Suunnitelman mukaiset poistot
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS

-1,9

5,6

23,2

13,9

-15,9

7,5

Tilinpäätössiirrot

-1,8

-3,2

-6,9

-7,7

4,3

-5,6

0,0

0,1

0,0

-0,1

0,04

-0,3

-3,7

2,4

16,2

6,2

-11,6

1,6

Vähemmistöosuus

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

Seuraavalla sivulla on esitetty Kuopion kaupungin tytäryhteisöt, osakkuusyhtiöt, kuntayhtymät ja
isäntäkuntapalvelut.
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Kuntayhtymät

Kuopion kaupungin tytäryhteisöt

Kuopion kaupungin osakkuusyhtiöt

X ) ei yhdistelty konsernitilinpäätökseen

Isäntäkuntapalvelut:

Tuusniemen perusterveydenhuolto
16
Maaningan perusturva ja perusterveydenhuolto

Lisäksi Kuopion kaupunki tuottaa kirjastopalvelut Koillis-Savon kunnille Juankoskelle, Kaaville ja
Tuusniemelle. Myös kansalaisopisto on laajentunut, kun Koillis-Savon alueopisto osana Kuopion
kansalaisopistoa järjestää kansalaisopistopalvelut Nilsiän lisäksi myös Juankoskelle, Kaaville ja
Rautavaaralle.
Kuopion kaupunkikonserni on jo nykyisellään laaja kokonaisuus. Kuntaliitosten, vastuukuntapalveluiden ja muiden järjestelyjen myötä kokonaisuus laajenee ja toimintakenttä monimutkaistuu
entisestään.
Investoinnit ja lainakantakehitys
Kaupunkikonsernin nettoinvestointimenot olivat noin 170 milj. euroa, josta tulorahoituksella pystyttiin kattamaan noin puolet ja loppu katettiin lainanotolla.
Lainamäärän nettolisäys oli noin 127 milj. euroa. Lainoja on nostettu loppuvuodesta investointimenoja enemmän, mikä näkyy konsernin kassavaroissa ja vuoden vaihteen maksuvalmiudessa.
Konsernin lainakanta oli vuoden vaihteessa noin 825 milj. euroa ja 7.758 euroa/asukas (edellisenä
vuonna 6.694 euroa). Merkittävimmin kasvoi kaupungin lainakanta 37,5 milj. euroa. Osuus sairaanhoitopiirin lainakannasta kasvoi 28 milj. euroa ja Kuopion Energia Oy:n lainakanta 15,7 milj.
euroa.
Lainanhoitokate oli konsernitasolla tyydyttävällä tasolla (1,4), mikä osoittaa, että lainanhoitokulut
pystyttiin hoitamaan tulorahoituksella. Omavaraisuusaste on konsernitasolla huolestuttavan alhainen 26,4 %. Omavaraisuus mittaa vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Alle 50 %:n taso merkitsee merkittävää velkarasitetta. Emokaupungin omavaraisuusaste on
51,6 %. ja lainanhoitokate 1,5. Velkamäärän kasvaessa korkokulut ja -riskit kasvavat.
Sairaanhoitopiirin mittava investointiohjelma tulee nostamaan konsernin investointitasoa ja lainakantaa merkittävästi lähivuosina.
Kaupunkikonsernin lainakannan tarkastelussa ja vertailussa eliminoituu eri kaupunkien konsernirakenteen vaikutukset. Seuraava taulukko on lainattu Heikki Helinin raportista koskien suurten
kaupunkien tilinpäätöksiä vuonna 2013 (Heikki Helin, Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuskatsauksia 2014:2 ). Suurten kaupunkien investointitaso on ylittänyt poistotason ja kaupungit ovat
joutuneet rahoittamaan investointejaan ottamalla lisää velkaa noin 900 milj. euroa ja konsernitason lainamäärä kasvoi vuonna 2013 1,7 miljardia euroa.
Suurilla kaupungeilla on velkaa 15,2 miljardia euroa. Yli 7.000 euroa asukasta kohti konsernilainaa
on Vantaalla, Jyväskylässä, Lahdessa, Helsingissä, Kuopiossa ja Espoossa. Suurten kaupunkien talouskehitys on ollut 2000-luvulla huolestuttava; konsernilainat ovat kasvaneet 9,5 miljardia euroa.
Kaupunkien tulorahoitus ei ole riittänyt investointien rahoittamiseen, vaan ne ovat joutuneet kattamaan aukon velanotolla.
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3.2

Tytäryhtiöille ja liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden
saavuttaminen

Tytäryhtiöt
Vuoden 2013 talousarviossa on asetettu tytäryhtiöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet on johdettu kaupungin strategisista tavoitteista ja niillä pyritään vaikuttamaan konsernin
talouden tasapainoon sekä hallittuun lainakannan kasvuun, palveluiden laatuun ja toiminnan tehokkuuteen sekä omaisuuden arvon säilyttämiseen. Seuraavassa taulukossa on eritelty tavoitteiden
toteutumista tytäryhtiöittäin.
TAULUKKO Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen
Konserniyhtiö

Tavoite 2013 (talousarvio)

Tarkastuslautakunnan arvio

Kuopion Energia Oy
(100 % omistus)

Haapaniemen biopolttoaineterminaalitoiminnan käynnistäminen ympäristö huomioiden.

Tavoite toteutui toiminnan käynnistymisen osalta. Varastoinnin pölyhaittojen vähentämiseen kiinnitetään huomiota.

Haapaniemi 2 voimalaitoksen kattilainvestointi IE-direktiivin vaatimalle tasolle ja omistajaohjaukselta saatujen linjausten mukaisesti.
Uudet päästörajoitteet astuvat voimaan v.
2016 alussa.

Tavoite toteutui osittain, päästörajoitteiden edellyttämälle tasolle päästään
vuoteen 2016 mennessä.

Tavoitteena on hankkia 200 ha lisää suopinta-alaa, jolloin saavutetaan KE:n strategian
mukainen 1.000 ha:n oma turvetuotannontaso.

Tavoite ei toteutunut; tavoitteen toteutumista ei ole tarkemmin eritelty toimintakertomuksessa.
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Niiralan Kulma Oy
(100 % omistus)

Päätös Fennovoima hankkeen jatkamisesta.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2013,
että Kuopio irtautuu hankkeesta. Yhtiön hallitus on päättänyt toimia valtuuston ja omistajaohjausjaoston linjaamalla tavalla ilmoittamalla Voimaosakeyhtiö SF:lle, että Kuopion Energia Oy haluaa irtautua ydinvoimalaitoshankkeen taloudellisista sitoumuksista ja nykyisistä omistuksista myymällä osakkeet. Myynti ei ole toistaiseksi onnistunut ja myynnistä saattaa
aiheutua tulokseen merkittäviä alaskirjauksia.

Positiivinen tulos

Tavoite ei toteutunut; tilikauden tappioksi muodostui 1,5 milj. euroa kaupungille maksettujen n. 3,2 milj. euron
korkokulujen jälkeen.

Asuntokannan käyttöaste on 99,70 %.

Tavoite ei täysin toteutunut, käyttöaste oli 99,4 %

Asuntojen peruskorjaus vuosille 2011–2021
laaditun peruskorjausohjelman mukaisesti

Peruskorjauskohteita on valmistunut
vuoden aikana kaksi.
Korjausmenojen on todettu ylittyneen
johtuen välitöntä korjausta vaativien
korjausten kasvusta ja usealle vuodelle jaksotettujen korjauskulujen kertymisestä tilivuodelle. Ylläpitokorjaukset
lisääntyvät tulevaisuudessa kiinteistökannan ikääntyessä.

Omatoimiseen asumiseen pystyville osoitetaan asunto kohtuuajassa.

Tavoite on toteutunut.

Kaupungin kanssa vuonna 2012 pilotoidun
palveluasumisen tuotantomallin käyttöä laajennetaan.

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, että palveluasumiseen liittyvä
tavoite jäi saavuttamatta. Yhtiö on todennut tehneensä esityksen kaupungille että asiassa odotetaan jatkotoimenpiteitä.

Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella – tunnusluku on positiivinen.

Tavoite toteutui, kustannusseurannan
ylijäämää kertyi 663.046 euroa ja peruskorjausrahastoon siirrettiin 3,9 milj.
euroa

Positiivinen tulos

Tavoite toteutui; voitto n. 4,4 milj. euroa on siirretty asuintalovarauksiin (v.
2012 vastaavasti n. 3,5 milj. euroa)

Yhtiö maksaa omistajalle osinkoa ARA:n
säännösten puitteissa.

Kaupungin
toimintakertomuksessa
todetaan, että omistajan kanssa on
sovittu, että tämä tavoite jää pois v.
2013 tavoitteista. Kaupunki on edellyttänyt vuonna 2014 tuloutusta lainoihin
liittyvinä provisioina 93.000 euroa.

Asuinneliövelka on enintään 510€/asm².

Tavoite toteutui (484€/asm²)

Omarahoitusosuus
neista on 5 %.

Tavoite toteutui

peruskorjausinvestoin-
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Kuopion Opiskelija-asunnot
Oy (100 % omistus)

Asuntokannan käyttöaste 95,5 %

Tavoite ei toteutunut, käyttöaste oli
93,5 %

Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS) toteutetaan

Tavoite toteutui

Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella – tunnusluku on positiivinen

Tavoite toteutui

Positiivinen tulos

Tavoite toteutui, voitto n. 1,5 milj. euroa on siirretty asuintalovarauksiin

Yhtiö maksaa omistajalle osinkoa ARA:n
säännösten puitteissa.

Toimintakertomuksessa on todettu,
että omistajan kanssa on sovittu, että
tämä tavoite jää pois v. 2013 tavoitteista.

Asuinneliövelka on enintään 605€/asm²

Tavoite toteutui (548€/asm²)

Kiinteistö-KYS Oy

Asuntokannan käyttöaste on 100 %

Tavoite toteutui

(kaupungin omistus 51,10 %)

Asuntojen peruskorjaus toteutetaan peruskorjausohjelman mukaisesti.

Tavoite toteutui

Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella – tunnusluku on positiivinen.

Tavoite toteutui (n. 1,0 milj. €)

Positiivinen tulos

Tavoite toteutui; tilikauden voitto ennen asuintalovarausta n. 1,4 milj. euroa, varauksen jälkeen tulos 0

Yhtiö maksaa omistajalle osinkoa.

On todettu, että omistajan kanssa on
sovittu tämän tavoitteen poisjättämisestä v. 2013

Asuinneliövelka on enintään 708€/m².

Tavoite toteutui (661€/asm²)

Omarahoitusosuus hallituksen erikseen päättämissä asuntojen osittaisissa perusparannusinvestoinneissa on 100 %.

Tavoite toteutui 100 %

Sopimuksiin kuuluvien kiinteistöpalvelut toteutuvat sopimuksen mukaisesti, laatu ja hinta/tehokkuus.

Tavoite toteutui

Pohjantien koulun peruskorjaaminen valmistuu heinäkuussa 2013.

Tavoite toteutui

Nollatulos.

Tavoite toteutui

Nollatulos

Tavoite toteutui

Uusi pysäköintiosa ja kauppakäytävä valmistuu keväällä 2013.

Tavoite toteutui

Markkinointia jatketaan liiketilojen täyttöasteen nostamiseksi.

Markkinointia jatkettiin

Nollatulos rakentamisaikaisten korkojen aktivoinnin jälkeen.

Tavoite toteutui

Kiinteistö Oy Keskuskenttä

Kiinteistö pidetään kohtuullisessa kunnossa.

Tavoite on toteutunut.

(100 % omistus)

Positiivinen tilikauden tulos.

Tavoite toteutui (7.924,69 €)

Ki Oy Kuopion Koulutilat
(100 % omistus)

Ki Oy Kuopion Luukas
(kaupungin omistus 90,87 %)
Kuopion Pysäköinti Oy
(100 % omistus)
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Itä-Suomen Huoltopalvelut Liikelaitoskuntayhtymä Servica

Asiakastyytyväisyys on vuoden 2012 tasolla
tai parempi.

Tavoite ei toteutunut kaikilta osin.

(kaupungin omistus 51,25 %)

Henkilöstön sairas- ja tapaturmapoissaolot
vähenevät 10 % vuoden 2012 tasoa pienemmäksi.

Tavoite ei toteutunut, vähenemä 1,6
%

Toiminta toteutetaan henkilöstömitoituksen

Tavoite ei ole toteutunut; TUKEloppuraporttiin kirjattu tavoite 60 htv:n
vähenemästä saavutetaan v. 2014–
2016 aikana toimintakertomuksen
mukaan.

mukaisena.

Kuhilas Oy
(kaupungin omistus 71,76 %)

Asiakkaan kanssa yhdessä sovittujen yhteistyökäytäntöjen vakiinnuttaminen, mm. seurantapalaverit, ja epäkohtien kuntoon saattaminen.

Tavoite on toteutunut.

Selvitys palvelutuotannon liikelaitoskuntayhtymään siirtämiselle asetettujen tavoitteiden
toteutumisesta toukokuun loppuun mennessä.

Tavoite on toteutunut, TUKE-projektin
loppuarvio on laadittu ja käsitelty

Tilikauden tulos on positiivinen ja budjetti
vuodelle 2014 laaditaan positiiviseksi.

Tavoite ei toteutunut, tulos oli alijäämäinen 1,6 milj. euroa. V. 2014 on
laadittu n. 1,2 milj. euroa alijäämäiseksi.

Tuotettujen suoritteiden määrä/tehdyt henkilötyövuodet paranee vuoteen 2012 verrattuna
2-3 %.

Tavoite ei ole toteutunut.

Palvelujen myyntiä omistajille lisätään voittamalla omistajien järjestämiä markkinaehtoisia
tarjouskilpailuja. Osallistutaan useampaan
kilpailuun, joista 10–30 % saadaan.

Tavoite on toteutunut osittain.

Taloushallintopalvelujen prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa tehokkaammiksi

Tavoitteen suuntaisia toimenpiteitä on
tehty mm. laskujen sähköistä käsittelyä lisäämällä. Tavoitteen asettelua
olisi syytä täsmentää arvioinnin helpottamiseksi.

Taloushallinnon kokonaispalvelun hinta on
pienempi kuin vuonna 2012.

Tavoite ei toteutunut. Hinta on noussut Nilsiän kuntaliitoksen myötä.

Palkkahallintopalvelujen prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa tehokkaammiksi

Tavoitteen toteuttaminen on jatkuva
prosessi, tulisi täsmentää vuositavoitteita.

Palkkahallinnon kokonaispalvelun hinta on
pienempi kuin vuonna 2012.

Tavoite ei toteutunut. Hinta on noussut Nilsiän kuntaliitoksen myötä.

Selvitys palvelutuotannon yhtiöittämiselle
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta toukokuun loppuun mennessä.

Selvityksen laadinnasta ei ole raportoitu; on todettu kylläkin, että toiminta
on laajentunut uusien asiakkaiden
myötä

Nettotulos on positiivinen.

Tavoite toteutui (voitto 41.796,12 €)

Omavaraisuusaste on suurempi kuin 30.

Tavoite toteutui (62,3 %)
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Tuottavuusmittareiden kehittäminen ja
tuotteistus on kesken. Liikevaihto/htv
on pienentynyt edellisvuodesta.

Kuopio Innovation Oy
(kaupungin omistus 68 %)

Kuopion Matkailupalvelu Oy
(100 % omistus)

Asiakkuushallintajärjestelmä uudistettu ja koko henkilöstön käytössä.

Tavoite toteutui

Saavutetaan
osaamiskeskusohjelmalle
TEM:n ja omistajien asettamat tavoitteet ja
arvioinnissa ylitetään kansalliset keskiarvot.

Tavoitteen toteutumista ei ole tarkemmin eritelty kaupungin tilinpäätöksessä, on todettu, että on edetty
suunnitellusti ja että saatu palaute on
ollut hyvää.

Kuopio hakeutuu ja valitaan yhdeksi uuden
INKA (innovatiiviset kaupungit) -ohjelman
mukaiseksi kansalliseksi innovaatiokeskittymäksi.

Hakemus jätettiin määräajassa. Kuopio on mukana ohjelmassa Tulevaisuuden terveys -teemassa.

Henkilöstön tyytyväisyys hyvällä tasolla.

Tavoite toteutui

Yrityshautomotoiminnan kehittäminen on
edennyt suunnitellusti ja innovaatiokeskittymän sekä tiedepuiston markkinoinnin osalta
on toteutettu yhteisiä avauksia.

Toiminta etenee tavoitteen mukaisesti.

Toiminta toteutetaan budjetoidun mukaisena.

Tavoite toteutui

Kuopion yöpymisvuorokausien kasvattaminen 5 % vuoteen 2012 verrattuna. Venäläismatkailijoiden yöpymisvuorokausien määrän
kasvu 10 % vuoteen 2012 verrattuna.

Tavoite ei toteutunut; yöpymismäärät
vähenivät.

Tahkon alueen matkailumarkkinoinnin integrointi kiinteäksi osaksi matkailumarkkinointia
ja yhteistyön edelleen kehittäminen elinkeinon kanssa.

Kevama Oy
(100 % omistus)

Tavoite toteutui

www.visitlakeland.fi -portaalin markkinointi ja
tunnettuuden kasvattaminen, sisällön kehittäminen, verkkokauppatuotteiden määrän
kasvattaminen, sivuston päivitysten tehostaminen.

Tavoitteesta on luovuttu ja ko. markkinoinnista on luovuttu uuden matkailuyhtiön toiminnan aloittamisesta johtuen.

Toteutetaan organisaation ja toiminnan muutos omistajan päätöksen mukaisesti.

Tavoite toteutui; yhtiön varsinainen
toiminta lopetettiin vuoden loppuun
mennessä.

Positiivinen taloustulos

Tavoite toteutui (voittoa 277.811 €)

Ostopalvelusopimuksen mukaista palvelua:
Tuettu oppisopimuskoulutus 5 asiakasta.

Tavoite toteutui

Työ- ja toimintakykyä ylläpitävä työsuhde 17
asiakasta.

Tavoite toteutui lähes kokonaan (16
asiakasta)

Työhönvalmentaja -palvelu 40 asiakasta.

Tavoite ei ole toteutunut (vain keskimäärin 10 toukokuun loppuun mennessä ja toiminta on lopetettu
1.6.2013 lukien)

Työhön ja koulutukseen suuntaava valmennus 25 asiakasta.

Tavoite toteutui

Nuorten aktivoiva työtoiminta 15 asiakasta.

Tavoite toteutui osittain

Kartoittavat palvelut 25 asiakasta.

Tavoite toteutui
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Istekki Oy
(kaupungin omistus 48,73 %)

Avoimille työmarkkinoille työllistymismahdollisuudet omaavista ryhmistä työllistyminen tai
koulutukseen
hakeutuminen.
Alle
30vuotiaista asiakkaista työllistyy tai hakeutuu
koulutukseen 70 %, muista asiakkaista 50 %.

Tavoite toteutui alle tavoitteen (38/43
%)

Asiakaspalaute- ja asiakasmuutoksen seurantajärjestelmien ja niiden käyttöön liittyvien
toimintamallien edelleen kehittäminen.

Tavoite toteutui

Nettotulos on positiivinen.

Tavoite toteutui

Selvitys palvelutuotannon osakeyhtiöön siirtämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta toukokuun loppuun mennessä.

Tavoitteet ovat toteutuneet toimintakertomuksen mukaan lähes täysin.

Tilikauden tulos on positiivinen.

Tavoite toteutui; tulos n. 600.000 euroa ja verojen (n. 391.000) jälkeen tilikauden voitto 201.949,47 euroa.

TAULUKKO Yhteenveto tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta
Yhtiö

Tavoitteet
yht

Tavoite toteutui

Tavoite ei täysin toteutunut/Kesken

Tavoite ei toteutunut

Ei voi arvioida

2

2

1

1

1

2

1

1

Kuopion Energia Oy

5

Niiralan Kulma Oy

9

5

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

6

4

Kiinteistö-KYS Oy

7

6

Ki Oy Kuopion Koulutilat

3

3

Ki Oy Kuopion Luukas

1

1

Kuopion Pysäköinti Oy

3

2

Ki Oy Keskuskenttä

2

2

Itä-Suomen Huoltopalvelut lky
Servica

8

2

2

4

Kuhilas Oy

7

2

1

2

Kuopio Innovation Oy

6

4

1

Kuopion Matkailupalvelu Oy

5

3

Kevama Oy

9

5

2

Istekki Oy

2

1

1

Yhteensä

73

40

11

1

1

2
1

1

1

2

13

9

Tytäryhteisöille asetettiin talousarviossa 73 toiminnallista ja taloudellista tavoitetta. Suurin osa tavoitteista, 40 kpl, toteutui. Tavoitteista 13 ei kuitenkaan toteutunut. 11 tavoitetta toteutui osittain
tai toteutus on kesken. Yhdeksän tavoitteen osalta tarkastuslautakunta ei pystynyt arvioimaan tavoitteiden toteutumista toimintakertomuksessa annettujen tietojen perusteella mm. siksi, että tavoitteet ovat liian epämääräisiä.
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Liikelaitosten ja taseyksiköiden sitovien tavoitteiden saavuttaminen
Liikelaitosten ja taseyksiköiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 207 milj. euroa (ed. vuosi 199,77
milj. euroa) ja liikeylijäämää muodostui 28,16 milj. euroa (ed. vuosi 27,09 milj. euroa). Kaupungille
tuloutui peruspääoman korkona 23,85 milj. euroa (ed. vuosi 24,2 milj. euroa), mistä Kuopion
Energian osuus oli 5,9 milj. euroa kuten edellisenäkin vuonna ja Kuopion Veden osuus 3,4 milj. euroa. Vuoden 2010 alusta taseyksikkönä toimintansa aloittanut Tilakeskus tuloutti 14,2 milj. euroa.
TAULUKKO Liikelaitosten ja taseyksiköiden tilinpäätökset 2013 (milj. euroa)
LIIKELAITOSTEN/
TASEYKSIKÖIDEN
TILINPÄÄTÖKSET
2013
Liikevaihto

Kuopion
Energia
Liikelaitos

Kuopion
Vesi Liikelaitos

Kallaveden
Työterveys
Liikelaitos

Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos

PohjoisSavon aluepelastuslaitos

Tilakeskus
taseyksikkö

milj.euroa

milj.euroa

milj.euroa

milj.euroa

milj.euroa

milj.euroa

63,3

19,96

4,1

25,9

23,97

Liikeylijäämä

4,5

5,0

-0,14

-0,3

1,3

Tuloutus kaupungille/peruspääoma korko

5,9

3,4

0,11

0,24

Tilikauden voitto/tappio

-1,4

1,4

-0,24

-0,56

8,5

16,2

0,11

1,9

4,8

0

10,8

Investoinnit (brutto)

yht.
milj.eu

69,5 206,73
17,8

28,16

14,2

23,85

1,56

3,7

4,46

0,6

0,8

25,7

51,91

0,9

0

6,7

17,3

0

0

3,0
0

0

10,8

-

Rahoitussaatavat/
kassavarat
Lainakanta

Talousarviossa edellytetään liikelaitosten ja taseyksiköiden tehostavan toimintaansa siten, että ne
saavuttavat tulos- ja tuloutustavoitteen ja kaupungille tuotettujen sisäisten palveluiden yksikköhintojen nousu kyetään rajaamaan enintään tuottavuusohjelman tasolle tai vastaavasti kyetään lisäämään tuotettua suoritemäärää. Yhteisöjen tulee toiminnallaan tukea konsernin tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Liikelaitokset ja taseyksiköt raportoivat talouden toteutumisesta ja toteumaennusteesta kaupunginhallitukselle kerran kuussa.
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TAULUKKO Talousarviossa liikelaitoksille ja taseyksiköille asetetut sitovat tavoitteet
Liikelaitos

Tavoite 2013

Tarkastuslautakunnan arvio

Tilikauden tulos on positiivinen
Korvaus peruspääomasta on 5,9 milj. €

Valtuuston alkuperäisessä talousarviossa asettama tavoite ei
toteutunut. Tavoitetta muutettiin
valtuustossa n. 1,8 milj. euroa
alijäämäiseksi. Peruspääomakorvauksen jälkeen tulos muodostui 1,4 milj. euroa alijäämäiseksi.
Liikelaitoksen taseessa on ylijäämiä tämä huomioiden n.
12,3 milj. euroa

Toiminnan tehostuminen.

Henkilöstökulut ovat vähentyneet hieman edellisvuodesta.
Etäluentamittareiden käyttöönotto on tehostanut toimintaa.
Toiminnan tehostumista kuvaavia mittareita ja tunnuslukuja
olisi hyvä saada talousarvioon
ja tilinpäätökseen.

Tilikauden tulos on positiivinen
Korvaus peruspääomasta on 3,416 milj. euroa

Tavoite toteutui; tilikauden tulos
oli poistojen, peruspääomakorvauksen ja korkokulujen jälkeen
n. 1,4 milj. euroa ylijäämäinen.
Taseessa on ylijäämiä n. 21,9
milj. euroa.

Toiminnan tehostuminen.

Toimintakertomuksen mukaan
kustannussäästöjä on saatu talousarvioon nähden.
Toiminnan tehostumista kuvaavia mittareita ja vertailulukuja
olisi hyvä saada talousarvioon
ja tilinpäätökseen.

Kuopion Energia Liikelaitos

Kuopion Vesi Liikelaitos

Tilikauden tulos on positiivinen
Kallaveden Työterveys Liikelaitos
Korvaus peruspääomasta on 112.000 euroa.

Tavoite ei toteutunut; tilikauden
alijäämä oli 244.322 euroa.
Myös vuoden 2012 tulos oli alijäämäinen n. 281.000 euroa.
Liikelaitoksen liikevaihto oli
vuonna 2013 n. 4 milj. euroa.
Taseessa on edellisten kausien
ylijäämiä v. 2013 alijäämän jälkeen n. 353.000 euroa.
Peruspääoman korkoa ja poistoja ei pystytty rahoittamaan tulorahoituksella.
Peruspääomaa on taseessa
230.000 euroa, joten korvaus
on lähes 50 %; olisi varmaan
oikeampi käsitellä ko. erää tuloutustavoitteena.
Toiminnallisia tavoitteita ei ole
asetettu talousarviossa.
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Tilikauden tulos on positiivinen
Korvaus peruspääomasta on 243.000 euroa.

Tavoite ei toteutunut; tilikauden
alijäämä oli n. 555.000 euroa.
Poistoja (n. 823.000 euroa) ja
peruspääoman korkoa (243.000
euroa) ei pystytty kattamaan tulorahoituksella vain puolittain.

Palveluprosessien kehittäminen yhteistyössä
kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa.

Toiminnan tehostumista kuvaavia mittareita ja vertailulukuja
olisi hyvä saada talousarvioon
ja tilinpäätökseen.

Tilikauden tulos on positiivinen
Korvaus peruspääomasta on 14,15 milj. euroa

Tavoite toteutui; tilikauden ylijäämä oli n. 3,7 milj. euroa 7,8
%:n peruspääomakorvauksen
jälkeen. Tuotoista on lähes 90
% sisäisiä vuokria. Peruspääoma on taseessa n. 181 milj.
euroa.

Tilojen käyttö tehostuu vähintään 2,5 %, kokonaistavoite vuosille 2012–2015 on 10 % vuoteen
2011 verrattuna.
Tyhjät tilat saadaan myytyä tai vuokrattua vähintään 6 kk:n kuluessa niiden tyhjentymisestä.

Tavoitteen suuntaisesti edettiin;
rakennuksia myytiin ja purettiin
yhteensä n. 31.500 m², mikä
vastaa 6 % hoidettavana olevasta n. 530.000 htm²:stä.
Myös osakehuoneistoja myytiin
voitollisesti.

Kiinteistönhoitokustannusten aleneminen.

Kiinteistöjen ylläpitokulut vähenivät vuositasolla n. 440.000
euroa, mikä vastaan n. 4,5 % n.
9,6 milj. euron kuluista

Kuntatekniikkaliikelaitos

Tilakeskus (taseyksikkö)

Taseyksiköille Pohjois-Savon Pelastuslaitos ja Isäntäkuntapalvelut ei talousarviossa ole asetettu tavoitteita vuodelle 2013.

Liikelaitoksille asetettiin 16 tavoitetta. Taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa oli
suuria poikkeamia. Tilakeskuksen ja Kuopion Veden ylijäämät kattoivat muiden alijäämät ja toteutuma oli yhteen laskettuna noin 2,9 milj. euroa yli talousarvion. Toiminnallisten tavoitteiden asettamista ja raportointia on syytä täsmentää.
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4 KAUPUNGIN TALOUS
4.1

Kokonaistalous

Tulos ja verorahoitus
Kuopion kaupungin taloudessa vuonna 2013 toimintatuottoja kertyi 220,3 milj. euroa (ed. vuosi
205,7 milj. euroa) ja toimintakuluja 738,6 milj. euroa milj. euroa (ed. vuosi 654,8 milj. euroa).
Toimintakulut kasvoivat 12,8 prosenttia. Nilsiän kuntaliitoksen vaikutus huomioiden kasvua 0li 6,1
% (v. 2012 kasvu oli 6,8 %).
Vertailukelpoinen toimintakate heikkeni 3,4 prosenttia (16,5 milj. euroa). Edellisenä vuonna käyttötalouden nettomenojen kasvu oli 8,2 prosenttia (34 milj. euroa), joten menokehityksessä on tapahtunut selkeä käänne parempaan. Tosin toimintatuottoihin sisältyi käyttöomaisuuden myyntivoittoja 7,6 milj. euroa (v. 2012 2,1 milj. euroa). Kaupungin vuosikate oli noin 7 milj. euroa poistoja
pienempi, minkä vajeen satunnaiset tuotot kattoivat ja kaupungin ylijäämäksi muodostui poistoerokirjausten jälkeen 989.088,69 euroa.
Tuloksen vertailua vaikeuttaa omalta osaltaan verotilitysten kirjausmuutos joulukuun tilityksen
osalta ja verohallinnon vuoden aikana tekemät tilitysten jako-osuuksien muutokset. Kunnallisveroprosentti oli Kuopiossa molempina vuosina 19,5 prosenttia. Verotuloja kertyi kaikkiaan tuloslaskelmaan noin 35 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna, josta em. tilitysmuutoksia oli noin 14
milj. euroa ja kiinteistöveron korotuksen vaikutus oli noin 6 milj. euroa. Verotulot toteutuivat tilinpäätökseen noin 13,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota paremmin.
Verotuloja ja valtionosuuksia (verorahoitusta) kertyi noin 537,6 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen
vuoteen oli noin 70 milj. euroa. Nilsiän kuntaliitoksen vaikutus huomioiden kasvu oli noin 34,1
milj. euroa ja 6,8 prosenttia. Valtionosuuksien leikkausten vaikutus näkyy siinä, että ne jäivät kuntaliitos huomioiden suunnilleen edellisvuoden tasolle, joskin menetyksiä on kompensoitu osittain
toimintatuottoihin kirjattavilla erillä.
TAULUKKO Verorahoitus
VERORAHOITUS

TP2007

TP2008

TP2009

TP2010

TP2011

TP2012

TP2013

milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa milj. euroa
Kunnallisvero

232,2

250,1

257,5

275,2

286,3

295,3

335,5

Yhteisövero

16,2

16,3

11,9

13,6

18,4

14,8

17,1

Kiinteistövero

15,9

17,3

18,5

19,2

20,1

21,4

32,1

verotulot yhteensä

264,3

283,7

287,9

308,0

324,9

331,5

384,5

Valtionosuudet

91,0

102,1

111,1

119,7

129,7

136,2

153,1

yhteensä

355,3

385,8

399,0

427,7

454,5

467,7

537,6

Investoinnit ja lainakanta
Käyttöomaisuuden bruttoinvestointeja kertyi 75,2 milj. euroa. Omaisuuden myynnistä saatiin tuloja 9,1 milj. euroa (ed. vuosi 4,1 milj. euroa). Tulorahoituksella pystyttiin kattamaan investointimenoista noin puolet ja toinen puoli rahoitettiin omaisuuden myynnillä, kassavaroilla ja lainanotolla.
Lainakantaa jouduttiin lisäämään investointien rahoittamiseksi ja määrä oli vuoden lopussa 248,7
milj. euroa (2.366 euroa/asukas). Velkamäärä kasvoi edellisvuodesta yli 500 eurolla/asukas ollen
kuitenkin alle kuntien keskiarvon (2.553 euroa/asukas).
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Kaupungin maksuvalmius oli vuoden vaihteessa melko hyvä, noin 52,8 milj. euroa, mikä riittää
laskennallisesti 23 päivän menoihin. Edellisenä vuonna kassavaroja käytettiin tavallista enemmän
investointien kattamiseen ja kassavarat laskivat 34 miljoonaa euroa ja olivat vuoden lopussa vain
10,9 milj. euroa. Mikäli kassavarat olisi pidetty edellisen vuoden tasolla, kaupungin lainamäärä
asukasta kohden olisi ollut noin 2.100 euroa asukas.
Lainanhoitokate oli 1,5 kaupungin ja 1,4 kaupunkikonsernin tilinpäätöksessä, mikä osoittaa, että
tulorahoitus riitti lainanhoitokustannuksiin. Vuonna 2012 vastaava luku 0li kaupungin osalta vain
0,7 ja konsernin 1,2. Hyvä lainanhoitokatteen taso on pidemmällä aikavälillä 2-4 välillä, jossa se on
ollut Kuopiossakin vuosina 2007–2011.
Konsernitasolla vuosikate riitti poistoihin ja tilikauden ylijäämä oli noin 1,6 milj. euroa. Konsernitasolla alijäämiä on taseessa noin 104 milj. euroa.
Konsernin lainamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 127 milj. eurolla vuonna 2013. Lainamäärä oli
vuoden lopussa 825 milj. euroa (7.758 euroa/asukas). Konsernin omavaraisuusasteeksi muodostui
26,4 % ja sen jäädessä alle 50 prosentin se osoittaa merkittävää velkarasitetta. Emokaupungin
omavaraisuusaste oli 51,6 prosenttia.
TAULUKKO Kuopion kaupungin vuosikatteen, investointien ja lainojen kehitys, milj. euroa

Vuosikate
Bruttoinvestoinnit
Lainojen lisäys

TP 2006

TP 2007

TP 2008

TP 2009

TP 2010

TP 2011

TP 2012

TP 2013

29

19,3

24,6

33,4

45,1

41,7

20,5

37,8

74,5

72

77,9

58,3

48,8

52,2

77,4

75,2

20

33

28

17

22

27,5

46,6

75,7

KAAVIO Kuopion lainamäärän kehitys vuosina 2008–2013
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KAAVIO Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit, milj. €

4.2

Ydinkaupungin talous

Kaupungin talousarviossa asetetut taloustavoitteet toteutuivat kokonaisuutena budjetoitua paremmin.
Ydinkaupungin tilikauden tulos oli noin 3,5 milj. euroa alijäämäinen talousarviosta suunnitellun
noin 9,5 milj. euron sijaan. Verotulojen ja satunnaisten tulojen ennakoitua parempi kertyminen
kattoivat käyttötalouden menojen ylityksiä. Käyttötalouden nettomenojen eli toimintakatteen ylitystä oli noin 14 milj. euroa (2,5 %) alkuperäiseen talousarvioon nähden. Ydinkaupungin toiminnallinen alijäämä (toimintakate + verotulot ja valtionosuudet) oli noin 20 milj. euroa (v. 2012 n. 39
milj. euroa). Tilikauden tulos ilman satunnaisia eriä (7,6 milj. euroa) oli noin 11 milj. euroa alijäämäinen. Liikelaitosten ja taseyksiköiden tulokset huomioiden kaupungin ylijäämäksi muodostui 1
milj. euroa.
Talousarvioylityksiä tuli eniten perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Suurimmat poikkeamat olivat vanhus- ja vammaispalvelujen ja erikoissairaanhoidon menoissa.
Talousarvion laadinnassa olisi päästävä tarkemmalle tasolle. Huomattavat muutokset talousarvioon vuoden aikana vaikeuttavat myös tilinpäätöstarkastelua.
Toimintamenojen ja -tulojen vertailussa on huomioitava Nilsiän kuntaliitos vuoden 2013 alusta.
Ostopalvelujen määrä (muun kuin erikoissairaanhoidon) ylitti alkuperäisen talousarvion noin 10,8
milj. eurolla ja kasvua edelliseen vuoteen oli 16 %. Erikoissairaanhoidon menot ylittivät alkuperäisen talousarvion noin 8,7 milj. eurolla (kasvua 18 %).
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Henkilöstökulut alittivat säästötoimenpiteistä johtuen talousarvion huomattavasti (n. 4 milj. euroa
alkuperäisen talousarvioon nähden). Henkilöstömäärä laski lähes tavoitteen mukaisesti 70 henkilötyövuotta (tavoite 75 htv:a).
Vuonna 2012 henkilöstömäärän kasvettua vastaavasti henkilöstön vähennystavoite (200 htv:a yhteensä vuosina 2012–2015) edellyttää vuosina 2014–2015 noin 100 htv:n vähennystä/vuosi tai sopeutusajan jatkamista.

TAULUKKO Ydinkaupungin viime vuosien talouden kehitys
YDINKAUPUNKI

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Toimintatuotot

125,0

127,2

136,9

88,9

98,4

100,4

119,1

Toimintakulut

-483,4

-508,1

-525,6

-527,5

-570,9

-607,2

-677,4

Toimintakate

-358,4

-380,9

-388,7

-438,6

-472,6

-506,8

-558,3

264,4

283,7

287,9

308,0

324,9

331,5

384,5

91,0

102,1

111,1

119,7

129,7

136,2

153,1

Rahoitustuotot ja -kulut

8,4

8,3

10,9

27,9

25,8

26,9

26,3

Vuosikate

5,3

13,2

21,1

17,0

7,8

-12,2

5,6

-23,0

-25,0

-25,7

-13,9

-14,1

-14,6

-16,7

5,9

0,2

0,8

1,6

7,6

Verotulot
Valtionosuudet

Suunnitelman mukaiset
poistot
Satunnaiset erät
Rahastojen muutos
Tilikauden yli- ja alijäämä

-17,7

-11,7

1,4

0,5

1,5

12,1

0

3,8

-4,0

-13,1

-3,5

Toiminnallinen tulos on taseyksiköt ja liikelaitokset huomioiden noin 35 milj. euroa ylijäämäinen
ja rahoituserien jälkeen vuosikate on noin 37,7 milj. euroa, mutta se ei ole kuitenkaan riittänyt kattamaan tilinpäätöksen 44,7 milj. euron poistoja. Lisäksi poistot ovat olleet viime vuosina ja ovat tulevina vuosina keskimäärin noin 10 milj. euroa investointitasoa alhaisemmat (tilinpäätöksen liitetiedon nro 37 mukaan). Tämä tarkoittaa käytännössä merkittävää velkamäärän lisäämistä lähivuosina, ellei taloutta saada tasapainotettua olennaisesti lähivuosina.
Kirjanpidollisten eriyttämisten myötä kokonaiskuvan muodostaminen kaupungin tuloksen muodostumisesta on monimutkaistunut. Ydinkaupungin toiminta on voimakkaasti alijäämäistä ja taloudenhoidossa on paljon kaupungin sisäistä laskutusta ja eliminointia tilinpäätöksessä.
Tilinpäätöksen toimintakertomuksessa olisikin hyvä esittää vastaava taulukkoyhteenveto tuloslaskelmista kuin on tehty vuoden 2014 talousarviossa (s. 183).
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4.3

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden
alitukset

Tilinpäätöksessä on laadittu yhteenveto ydinkaupungin käyttötalouden sitovien määrärahojen ja
tuloarvioiden toteutumisesta. Vuonna 2013 määrärahan ylityksiä oli käyttötaloudessa yhteensä 2,6
milj. euroa (ed. vuosi 8,7 milj. euroa), mikä on 0,4 % kokonaismäärärahasta. Tuloarvioiden alituksia kertyi 0,3 milj. euroa (ed. vuosi 0,6 milj. euroa).
TAULUKKO Sitovuustason määrärahat ylittyivät seuraavilla toimialoilla:

Määrärahan ylitykset

TA 2013

TP 2013

Määräraha

Toteutuma

Ylitys

Ylitys %

1000 euroa

1000 euroa

1000 euroa

osuutena

Perusturvan palvelualue

163 676

165 968

-2 292

1,40 %

Terveydenhuollon palvelualue

217 196

217 474

-278

0,13 %

Yhteensä

-2 570

Toimintakertomuksessa perusturvan palvelualueen osalta on todettu, että verrattuna alkuperäiseen talousarvioon, joka jo alkuvuodesta osoittautui epärealistiseksi, menot ylittyivät 10,9 milj. euroa, noin 7 %. Myös terveydenhuollon alkuperäinen talousarvio osoittautui alkuvuodesta epärealistiseksi ja menot ylittyivät siihen verrattuna 10,0 milj. euroa, noin 5 %. Syyksi molempiin on todettu
edellisen vuoden 2012 lopun ennakoimattoman voimakas kulukehitys.
TAULUKKO Tuloarvioiden alitukset

Tuloarvion alitukset

Vetovoimaisuuden palvelualue
Kasvun ja oppimisen palvelualue
Konsernipalvelu
Yleishallinto

TA 2013

TP 2013

tuloarvio

tulot

Alitus

Alitus %

1000 euroa

1000 euroa

1000 euroa

osuutena

1 014

1 004

-11

1,08 %

13 001

12 758

-243

1,87 %

1 296

1 236

-60

4,63 %

10 625

10 613

-12

0,11 %

Yhteensä

-326

Tuloarvioiden alituksista merkittävin oli kasvun ja oppimisen palvelualueella 0,2 milj. euroa ja samalla käyttötalouden määrärahat alittuivat 2,3 milj. euroa. Perusturvan palvelualueella myyntituottoja tuli arvioitua enemmän ja tulot ylittyivät talousarvioon nähden 2,42 milj. euroa. Palvelualue on todennut, että tulojen ylitys on kattanut 2,29 milj. euron määrärahan ylityksen, johon olisi
pitänyt hakea bruttositovuuden takia kuitenkin valtuuston hyväksyntä talousarviovuoden aikana.

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt useamman vuoden aikana huomiota perusturvan ja terveydenhuollon määrärahojen ylityksiin ja budjetoinnin realistisuuteen. Kuluvan vuoden toteumaennuste ja talousarviovuoden aikana tapahtuvat organisaatioyms. muutokset on syytä ottaa budjetoinnissa entistä paremmin huomioon.
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4.4 Henkilöstö
Ydinkaupungin henkilöstömäärä väheni tavoitteen mukaisesti ja henkilöstömenot jäivät 3,5 milj.
euroa budjetoitua vähäisemmiksi. Saavutettu tulos muodostui osin kertaluonteisiksi tarkoitetuista
toimenpiteistä (mm. lomarahan vaihtaminen vapaaksi, palkattomat vapaat, rekrytointien viivästyttäminen). Henkilöstöä siirtyi Servicaan ja menot tältä osin muuttuivat ostopalveluksi. Henkilöstömäärien vertailua vaikeuttaa myös Nilsiän kuntaliitos ja yhteistoimintasopimusten perusteella siirtynyt henkilöstö Maaningalta ja Siiliset peruspalvelukeskuksesta.
Myönteisenä asiana voidaan todeta se, että henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet; kaupunki maksoi vuonna 2013 sairausajan palkkoja ydinkaupungin osalta noin 1,4 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työhyvinvointiin ja esimieskoulutukseen on kiinnitetty entistä
enemmän huomiota. Vakuutusyhtiön kanssa on nopeutettu hoitoon ja tutkimuksiin pääsemistä
työtapaturmatapauksissa. Henkilöstön ikärakenne ja mm. työtilojen sisäilmaongelmat huomioiden
ennaltaehkäisevään toimintaan on syytä kiinnittää jatkuvasti huomiota. Vakinaisen henkilöstön
keski-ikä vuoden 2013 lopussa oli 48,0 vuotta ja määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 37,3 vuotta. Vuoden 2013 lopussa vakinaisesta henkilöstöstä puolet oli 50 vuotta täyttäneitä.
Henkilöstöseuranta on perustiedon osalta hyvällä tasolla. Henkilöstösuunnittelua ja
työn tuottavuuden seurantaa on syytä kehittää koko konsernia tarkastellen. Ydinkaupungin htv-vähennysten lisäksi on huomioitava henkilötyöpanosten ostomenot mm.
Servicalta. Henkilötyöpanosten ostomenojen kehitys tulisi saada mukaan tuottavuustarkasteluun ja selkeästi erilleen kuntalaisille palvelutuotannossa ostetuista ostopalveluista.
TAULUKKO Kaupungin henkilöstökulujen kehitys
HENKILÖSTÖKULUT

TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013

Henkilöstökulut yhteensä milj. €

224,4

228,2

241,1

239,7

245,1

265,9

262,8

284,1

muutos %

2,1 %

1,7 %

5,7 %

-0,6 %

2,3 %

8,5 %

-1,2 %

8,6

V. 2013 Nilsiän kuntaliitos

TAULUKKO Muutokset henkilömäärässä, henkilötyövuosissa ja henkilöstömenoissa
TP 2012

TP 2013

Muutos

Muutos %

Henkilömäärä

5275

5560

+285

+5

Henkilötyövuodet (htv)

5285

5593

+308

+6

Henkilöstömenot yhteensä

262,8 M€

284,1 M€

+1296
+1078

+2,6
+2,2

KAUPUNKI YHTEENSÄ

Henkilöstömenot keskimäärin/henkilö
49807
51103
Henkilöstömenot keskimäärin/htv
49723
50801
Tilastossa on mukana taseyksiköt ja liikelaitokset (ilman työllistämisvaroin palkattuja)

Tarkastuslautakunnan mielestä henkilöstökertomus tulisi sisällyttää osaksi tilinpäätöksen toimintakertomusta.
Tarkastuslautakunta kiittää henkilöstöä osallistumisesta vapaaehtoisiin henkilöstösäästöihin.
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5 MUUT HAVAINNOT HALLINNOSTA JA TALOUDESTA
Talousarvion laadintaprosessi
Kaupungissa noudatettavaa talousarvioprosessia on muutettu palvelualueuudistuksen yhteydessä
viranhaltijapainotteiseksi. Lautakunnat eivät tee talousarvio- ja suunnitelmaehdotusta, vaan se
valmistellaan pääasiassa viranhaltijatyönä. Edellinen tarkastuslautakunta on esittänyt vuoden
2012 arviointikertomuksessaan, että prosessissa noudatettaisiin Kuntaliiton suositusta. Tämä voisi
parantaa talousarvion realistisuutta ja talousarvioon sitoutumista.
Tarkastuslautakunta esittää, että talousarvioprosessin toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioitaisiin kuluvan vuoden aikana ja mahdolliset muutokset huomioitaisiin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelman laadinnassa.
Toiminnan strategisessa suunnittelussa on hyvä ottaa ennakoiva ja aktiivinen ote
huomioiden mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden valtakunnallinen uudistamishanke.
Oman toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa on ennakoitava myös tulevat kuntaliitokset kouluverkko- ym. ratkaisuja tehtäessä.
Tarkastuslautakunta esittää myös, että suurista investointihankkeista (esim. Alatorihanke, Teatterin peruskorjaus) tehtäisiin valtuustolle taloudellinen loppuselvitys ja että tämä huomioitaisiin taloushallinnon ohjeistuksessa.
Konserniohjaus ja -valvonta
Kaupunkikonsernin ohjausta ja valvontaa on syytä edelleen tehostaa ja taloushallinnon ja -johtamisen osaamista vahvistaa, jotta mm. raportoinnin yhtenäisyys ja selkeys
paranee vuoden aikana ja tilinpäätösvaiheessa.
Kaupungin hankinta- ja tilaajaosaamisesta tulee myös huolehtia, jotta toimintojen
eriyttämisten ja ulkoistamisten yhteydessä asetetut taloudellisuus- ja tehokkuustavoitteet saavutetaan.
Hallinnon uskottavuuden ja riippumattomuuden turvaamiseksi hallinnon on syytä
huolehtia sidonnaisuuksien selvittämisestä säännöllisesti.
Ostopalvelujen valvonta
Palveluja ostetaan kuntalaisille lisääntyvässä määrin myös yksityisiltä palveluntuottajilta. Laatukriteerien huomioiminen jo hankintavaiheessa korostuu ja toisaalta palvelujen laadunvalvontaan, palautejärjestelmien kehittämiseen ja kokonaisarviointiin on
syytä panostaa hankintakauden aikana. Valvonnalla varmistetaan, että toiminta on
laadukasta ja tilaajan tarpeita vastaavaa ja että kuntalaisia kohdellaan tasapuolisesti ja
oikeudenmukaisesti. Valvontavastuu korostuu erityisesti laitoshoitopalveluissa.
Kuten valtuuston 30.9.2013 hyväksymässä palvelu- ja hankintaohjelmassa todetaan, palveluiden
kustannusrakenne ja vaikuttavuus on tunnettava, jotta omaa palvelutuotantoa pystytään vertaamaan muilta ostettaviin palveluihin. Vaihtoehtoisten tuotantotapojen vertailu ja palvelutuotannon
kilpailutus edellyttävät tuotteistamistyön jatkamista.
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6 YHTEENVETO
Tarkastuslautakunta toteaa yleisarvionaan, että valtuuston ydinkaupungin toiminnoille asetetut
toiminnalliset tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Taloudellisten tavoitteiden toteutumisessa oli
edelleen suuria poikkeamia hallintokuntien välillä.
Talouden heikkeneviin näkymiin reagoitiin vuoden aikana talouden tasapainottamiseksi. Myönteistä oli mm. henkilöstömenoista saadut säästöt, joiden tarkastelussa on syytä pyrkiä pysyvämpiin
ratkaisuihin ja ottaa tarkastelussa huomioon vastaavien henkilötyöpanosten ostojen lisäys. Ennakoiva henkilöstösuunnittelu on tärkeää.
Konserniyhteisöjen ja liikelaitosten tavoitteiden toteutumisessa oli suuria poikkeamia, joskin ne
kokonaisuutena paransivat kokonaistulosta jonkin verran.
Kokonaistalouden toteuma oli kokonaisuutena edellisvuotta ja talousarviota parempi. Tuottavuustavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien palvelu- ja tuotantoprosessien kehittämistyön valvonta on
tärkeää tuottavuusohjelman toteuttamisen varmistamiseksi. Toimintakatetarkastelun lisäksi on
hyvä tarkastella myös bruttomenojen kasvua kuntalaisnäkökulmasta, koska maksutulot peritään
myös kuntalaisilta.
Kunnallistalouden kiristyminen entisestään edellyttää jatkuvia ponnisteluja konsernin toiminnan
tehokkuuden parantamiseksi. Tämä vaatii mm. tehokkuutta kuvaavien mittarien ja tunnuslukujen
kehittämistyön jatkamista. Toiminnan eriyttämisten ja yhtiöittämisten myötä konserniohjaukseen
ja -valvontaan sekä riskienhallintaan on syytä kiinnittää jatkuvaa huomiota. Henkilöstökoulutuksessa on syytä huomioida taloushallinnon ja kustannuslaskennan koulutustarpeet.
Hallinnon riippumattomuutta ja tasapuolisuutta varmentavia säännöksiä on mm. kuntalaissa ja
hallintolaissa. Lähtökohtana on esittelijöiden ja päätöksentekijöiden oma vastuu asiasta huolehtimiseen ja esteellisyyksien ilmoittamiseen. Asian sisäiseen valvontaan on kiinnitettävä huomiota ja
yhtenäiseen ilmoitus- ja seurantakäytäntöön on hyvä pyrkiä huomioiden kuntalain uudistuksen
myötä asiassa mahdollisesti tulevat lisäsäännökset.
Kaupungin vetovoimaisuus ja palvelutaso on pysynyt verrattain hyvällä tasolla. Kuopion alueen
markkinointiin on panostettu. Asuntotuotannon tonttivaranto on huolestuttavan pieni.
Kunnallishallintoon kohdistuu suuria muutospaineita mm. kuntarakenne- ja sote-uudistuksen
myötä. Taustalla on suurelta osin valtiontalouden sopeutustarpeet velkamäärän kasvun taittamiseksi. Velkamäärän kasvu rajoittaa myös kuntatason liikkumavaraa ja lisää korkoriskiä.
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