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1 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA
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

Piironen Pirkko-Liisa

jäsen

Savolainen Ate

jäsen

Maaningan kunnanvaltuuston päätöksen 15.12.2014 § 119 mukaisesti Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnassa Maaningan edustajana puhe- ja läsnäolo-oikeudella 1.1.2015 alkaen valtuustokauden loppuun toimii Aarne Blom.
Tarkastuslautakunnan esittelijänä on toiminut vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö Timo Nuutinen ja tarkastussihteeri Anne Koponen tarkastuspäällikön sijaisena. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjänä on lautakunnan päätöksen mukaisesti toiminut tarkastussihteeri Anne Koponen ja vs. tarkastussihteeri Tarja Räisänen.
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 hyväksynyt valtuustokaudelle 2013–2016 tarkastus- ja arviointisuunnitelman 24.6.2013 § 27. Tarkastus- ja arviointisuunnitelma muodostaa perustan toiminnalle ja ohjaa
vuosittaista työohjelman laadintaa. Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2014 hyväksyttiin
18.6.2014 § 58. Vuoden 2014 arvioinnissa tarkastuslautakunta kokoontui yhteensä 21 kertaa. Kokouksissa on käsitelty tarkastustoimen hallintoon ja tarkastustoimintaan liittyviä asioita sekä toimialojen arviointia.
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Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt arviointikokouksissaan huomioita kaupungin palvelutuotannon vaikuttavuuteen osana tavoitteiden arviointia.
Työohjelman mukaisesti tilikaudella 2014 arviointikäyntejä palvelualueille, liikelaitoksiin sekä tytäryhteisöihin on tehty seuraavasti:













Lapsiperhepalvelut
Aikuissosiaalityö
Varhaiskasvatuspalvelut
Omistajaohjaus
Kuopion kaupunginteatteri
Joukkoliikenteen järjestäminen
Kuopion Vesi Liikelaitos
Kuopion Energia Liikelaitos ja Kuopion Energia Oy
Yhteiskokous Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan kanssa
Kiinteistö-KYS Oy
Kuopio Innovation Oy
Kuopion Pysäköinti Oy

1.2 Yhteenveto tarkastuslautakunnan arviointikokouksista
Tarkastuslautakunta on kuullut kokousten yhteydessä työsuunnitelman mukaisesti kaupungin johtavia viranhaltijoita, eri hallintokuntia ja käsitellyt tilintarkastajan sekä sisäisen tarkastajan raportit. Lautakunta on laatinut kuulemisista ja tapaamisista omaan käyttöönsä muistiot, joista yhteenveto seuraavassa.
Johdon tilannekatsaus syyskuussa
Tarkastuslautakunta kuuli 10.9.2014 kaupungin ylintä virkamiesjohtoa talousarvion toteutumisesta ja ajankohtaisista asioista. Talousarvioylityksiä ennakoitiin ainakin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueille. Keskusteltiin talousarvion ja –suunnitelman tasapainotuksen vaikeudesta.
Tuli esille, että valtuustoryhmien ja lautakuntien puheenjohtajat ovat mukana talousarvion valmistelussa.
Tarkastuslautakunta totesi myönteisenä asiana, että tietoisuus talouden tilasta ja talouden seurannan ajantasaisuus on parantunut. Lautakunta kiinnitti huomioita ostopalvelujen lisääntymiseen ja
kertaluonteisiksi tarkoitettujen säästökeinojen muuttumiseen jatkuvaksi toiminnaksi.
Lapsiperhepalvelut
Tarkastuslautakunta kuuli lapsiperhepalveluiden talouden ja toiminnan tilasta sekä tavoitteiden
toteutumisesta 24.9.2014 vastuunalaista viranhaltijaa. Esillä oli mm. vaikeus vastata lisääntyneistä
tarpeista ja asiakasmääristä johtuviin vaateisiin. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuutta ikäluokasta ei ole saatu pienennettyä alle 2 %:n (toteuma 2,2 %) eikä ostopalveluja vähennettyä, vaikka ennaltaehkäiseviin palveluihin on kiinnitetty huomiota ja avohuoltoon ja lapsiperheiden kotipalveluun on lisätty resursseja. Lain muutoksen myötä kotipalvelun antamisen ehtona ei ole enää
lastensuojeluasiakkuus ja lapsiperheitä on hyvä tukea tarpeen mukaan ennaltaehkäisevästi.
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Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten asioista huolehditaan yli palvelualue- ja
yksikkörajojen ja ennaltaehkäiseviin sekä varhaisen tuen palvelumuotoihin panostetaan riittävästi.
Ostopalvelujen kilpailutuksen jälkeen on tärkeää noudattaa hankinnan yhteydessä määriteltyjä
etusijajärjestyksiä sijoituspäätöksiä tehtäessä.
Aikuissosiaalityö
Johtavien viranhaltijoiden kuulemisen lisäksi tarkastuslautakunta on tutustunut aikuissosiaalityön
palvelujen toimintoihin ent. Valkeisen sairaalan tiloissa.
Aikuissosiaalityöhön kuuluu neljä palveluprosessia ja yksikköä: sosiaalityön, taloudellisen tukemisen, maahanmuuttaja- ja työllistymisen yksikkö.
Aikuissosiaalityön tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena tarkastellen hyvin.
Tarkastuslautakunta kiittää rohkeasta ja palvelualueuudistuksen tavoitteita toteuttavasta organisaatiomuutoksesta aikuissosiaalityön palveluissa. Lautakunnan mielestä on hyvä, että palveluissa
kiinnitetään huomioita ennaltaehkäisevään, asiakaslähtöiseen ja asiakkaiden tarpeita vastaavaan
palveluun.
Lautakunta pitää tärkeänä, että erityisryhmien palvelutarpeen arviointiin ja palveluohjaukseen panostetaan ja että erityisryhmien asuntoja on saatavilla riittävästi. Hoidonporrastukseen liittyvissä
järjestelyissä on huomioitava jo budjetoinnin yhteydessä riittävistä määrärahoista asiakkaita vastaanottavissa yksiköissä.
Varhaiskasvatuspalvelut
Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluu päivähoito ja esiopetus, perhepäivähoito, leikkitoiminta sekä
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeminen.
Tarkastuslautakunnan mielestä varhaiskasvatuspalvelut ovat onnistuneet henkilöstön joustavassa
käytössä hyvin ja menoja on pystytty alentamaan palvelujen kysyntää vastaavasti. Toimintakate
alittui n. 750.000 euroa. Työhyvinvointiin liittyvissä käytännöissä on onnistuttu hyvin, josta on
osoituksena mm. se, että Niiralan päiväkoti on palkittu parhaasta työhyvinvointisuunnitelmasta
syksyllä 2014. Hyvien käytäntöjen jakaminen ja levittäminen on tärkeää. Myös lasten vanhemmilta
saatu palaute on ollut hyvää.
Lautakunta pitää tärkeänä, että yksityisen päivähoidon osuus pidetään kohtuullisena, koska alalla
on nähtävissä yritystoiminnan keskittymistä ja tämän johdosta kaupungin neuvotteluasema on
vaarassa heikentyä jatkossa.
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Omistajaohjaus
Omistajaohjausjaoston ja johtavien viranhaltijoiden tapaamisessa 3.12.2014 käytiin läpi jaoston
toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Keskeisinä tavoitteina on ollut v. 2014 erikoissairaanhoidon
kustannuskehityksen hillitseminen, omistajaohjauksen vahvistaminen ja liikelaitosten ja konserniyhtiöiden tuottamien tukipalvelujen kustannusten hallinnan parantaminen. Yhtiöjärjestelyjä on
tehty osin lakimuutosten takia, mutta toisaalta järjestelyillä on pyritty parantamaan konsernin tehokkuutta tulevaisuudessa.
Tarkastuslautakunta toteaa, että sekä konserniohjaus että -valvonta ovat tehostuneet, mutta yhteisesti todettiin, että kehitettävää on edelleen mm. konsernin kokonaisedun huomioimisessa.
Konserniyhteisöille tulee määritellä jatkossa nykyistä täsmällisempiä tavoitteita konsernijohtamisen perustaksi ja mm. henkilöstöpolitiikan yhtenäistä toteutumista on valvottava järjestelmällisesti.
Kaupunginteatteri
Tarkastuslautakunta tutustui peruskorjattuun teatteriin kokouksessaan 12.11.2014 ja teatterinjohtaja ja hallintopäällikkö esittelivät teatterin toimintaa ja talousarviotavoitteiden toteutumista.
Teatterin niin kuin muidenkin taidepalvelujen ylätason tavoitteet liittyvät toisaalta yleisiin kaupunkikuva- ym. tavoitteisiin ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tarkemmat käyttösuunnitelmassa esitetyt tavoitteet liittyvät mm. yhteistyöhön eri tahojen (Musiikkikeskuksen ym.) kanssa ja toiminnan kustannustehokkaaseen ja laadukkaaseen toteuttamiseen.
Teatterin peruskorjaus on toteutunut hyvin yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa. Investoinnissa on
huomioitu hyvin teatterin toiminnalliset tarpeet.
Vuoden 2015 talousarviotavoitteena on todettu, että Teatterin ja Musiikkikeskuksen toiminnallisesta ja taloudellisesta yhdistämisestä tuodaan malli päätöksentekoa varten.
Tarkastuslautakunta kiittää Tilakeskusta ja teatteria hyvin toteutetusta peruskorjauksesta, jota
voidaan pitää hyvänä esimerkkinä onnistuneesta hankkeesta. Investointihankkeesta on laadittu
erikseen taloudellinen loppuselvitys, mitä menettelyä lautakunta suositteli v. 2013 arviointikertomuksessa noudatettavaksi isoissa investointihankkeissa.
Tarkastuslautakunta toteaa myös hyvänä teatterin aloittamaa uudentyyppistä toimintaa, jossa teatteria on tehty tunnetuksi ja viety esityksiä myös laitoksen ulkopuolelle mm. lapsille ja vanhuksille
sekä etsivään nuorisotyöhön.
Joukkoliikenteen järjestäminen
Henkilökuljetusten järjestämiseen kuuluu avoin joukkoliikenne, vammaispalvelun ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset, koulukuljetukset sekä matkojenyhdistelykeskus.
Joukkoliikenteen järjestämisessä on tapahtunut suuri muutos; toiminnat on keskitetty yhteen yksikköön ja toisaalta kaupungille on tullut paljon sellaisia tehtäviä, joita liikennöitsijät hoitivat ennen. Kilpailutuksen myötä kaupunkiliikenteeseen on saatu useampi liikennöitsijä tavoitteen mu4

kaisesti. Aikataulu- ja reittimuutokset aiheuttivat runsaasti palautetta ja osaltaan ruuhkauttivat yksikön toimintaa. Laajan eri kaupungeissa käyttöönotettavan yhteiskäyttöisen lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotossa on ollut suuria ongelmia ja viiveitä, joista on aiheutunut kaupungille lisäkustannuksia ja ohjelmistotoimittajalle esitettäviä korvausvaateita.
Tarkastuskäynnillä tuli esille puutteelliset resurssit henkilökuljetusten järjestämisessä ja huoli
henkilöstön jaksamisesta. Näin toimittaessa tärkeät suunnittelu- ja kehittämistehtävät vaarantuvat. Kaupungin kasvutavoite huomioiden toimivan joukkoliikenteen turvaaminen on tärkeää. Lautakunta toteaa, että joukkoliikenne toimii, kilpailutus on saatu tehtyä ja yhteistyö Siilinjärven kanssa sujuu hyvin. Asiakaspalautetta on kuunneltu ja toimintaa muutettu asiakastarpeita vastaavasti.
Tarkastuslautakunta on havainnut useissa ydinkaupungin arviointikohteissa, että toiminta vaarantuu resurssipulan vuoksi.
Kuopion Vesi Liikelaitos
Tarkastuslautakunta tutustui Lehtoniemen jätevedenpuhdistamoon kokouksessaan 29.10.2014.
Lisäksi lautakunta kuuli liikelaitoksen toimitusjohtajaa toiminnan ja talouden tilasta sekä tavoitteiden toteutumisesta.
Valtuuston asettamat taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet; 3,6 milj. euron peruspääomakorvauksen jälkeen tilikauden tulos 0,64 milj. euroa. Kunnan sijoittaman pääoman tuotto oli 6,9 %.
Peruspääomakorvaus oli 13,5 %.
Toiminta on laajentunut kuntaliitosten myötä. Suurin huolenaihe on verkoston ja laitosten kunto;
saneerausvelkaa on kertynyt seuraavalle kymmenelle vuodelle n. 30 milj. euroa eli vuosittainen investointitaso olisi kaksinkertaistettava nykyisestä 3 milj. eurosta keskimäärin 6 milj. euroon.

Vesilaitostilastojen mukaan toiminta on verrattain tehokasta sekä taloudellista. Asiakasmaksut on
pystytty pitämään Suomen keskiarvotasossa huolimatta suhteellisen korkeasta tuloutusvaatimuksesta.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että vesilaitoksen verkoston kunnosta huolehditaan riittävillä
vuosittaisilla saneerauksilla, jotta korjausvelkaa saadaan pienemmäksi.
Kuopion Energia Oy ja Kuopion Energia liikelaitos
Yhtiön ja liikelaitoksen yhteinen arviointikokous pidettiin 25.3.2015, jolloin lautakunnalle esiteltiin
v. 2014 tavoitteiden toteutumista, tilinpäätöksiä ja tulevaisuuden liiketoimintanäkymiä.
Valtuuston asettamat taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet molempien osalta melko hyvin ottaen huomioon leudosta talvesta johtuneet myynnin laskut.
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Yhtiön liikevoitto oli n. 6,1 milj. euroa (v. 2013 n. 5,0 milj. euroa). Tilikauden tulos oli rahoituskulujen (sisältäen kaupungille 3,2 milj. euroa) jälkeen hieman tappiollinen ja tilikauden tappio oli tilinpäätökseen tehdyillä verotusteknisten lisäpoistojen jälkeen n. 0,6 milj. euroa. Liikelaitoksen tulos oli kaupungin 7,0 milj. euron tuloutuksen jälkeen n. 233.000 euroa voitollinen.
Toiminnallisesti suuri muutos tapahtui vuoden aikana, kun liikelaitos siirrettiin liiketoimintakaupalla yhtiölle ja sähköverkkotoiminnan eriyttämisvelvoite toteutettiin siten, että toimintaa jatkaa
Kuopion Energia Oy:n tytäryhtiönä Kuopion Sähköverkko osakeyhtiö.
Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet myös pääosin talousarvion mukaisesti.
Fennovoiman osakkeita ei ole saatu myytyä vuoden aikana. Yhtiön ilmoituksen mukaan osakeomistuksessa ei ole sitouduttu lisärahoitusvastuuseen.
Tulevaisuuden haasteisiin on varauduttu mittavilla investoinneilla ja kuluvana vuonna investoidaan 12 milj. euroa lisää savukaasujen poistoon. Verkostot on pidetty kunnossa, joten korjausvelkaa ei ole päässyt syntymään. Rahoitusriskeihin on varauduttu korkosuojauksilla.
Sijoitetun pääoman tuottoa pyritään nostamaan eri keinoilla; myyntikatteen ja kulukurin kautta
sekä maksamalla mahdollisuuksien mukaan velkoja pois.
Sähkömarkkinavirasto ja Kilpailuvirasto valvovat hinnoittelun ja tuottojen kohtuullisuutta. Toisaalta verohallinto tarkastelee sisäisten korkokulujen vähennyskelpoisuutta. Yhteistyössä kaupunkiomistajan kanssa käydään läpi tavoitteita ja toimintaperiaatteita em. rajoitukset huomioiden.
Yhtiön taloudellisena tavoitteena on kuluvalle vuodelle 13,2 milj. euron liikevoitto ja 3,2 milj. euron
tulos. Yhtiön mukaan tuloutusvaatimukset ovat kohtuullisia ja yhtiö suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteen; yhtiörakennemuutos on antanut toiminnallisesti parhaat mahdolliset ja taloudellisesti
riittävän hyvät lähtökohdat.
Kuopion Energia liikelaitos
Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymässä talousarviossa on todettu Kuopion Energia liikelaitoksen sitoviksi tavoitteiksi (s. 159):




tilikauden tulos vähintään 0,46 milj. euroa
korvaus peruspääomasta 7,0 milj.
toiminnallisena tavoitteena on todettu kuntalain edellyttämä yhtiöittäminen
ja sen prosessiin tukeminen

Liikelaitoksen liikevaihto oli 66,3 milj. euroa ja liikevoitto 7,3 milj. euroa. Kaupungin 7,0 milj. euron tuloutuksen jälkeen tilikauden tulos oli n. 233.000 euroa. Tavoitteeksi oli asetettu kaupungin
talousarviossa 460. 000 euroa, joten tavoitteesta jäätiin 227.000 euroa.
Liikevaihtotavoitteesta jäätiin 4 milj. euroa; siihen nähden tulos oli tyydyttävä ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin; mm. etäluentaprojekti saatettiin loppuun ja yhtiöittäminen toteutettiin.
Työtapaturmia ei sattunut vuonna 2014.
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Yhteiskokous Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa
Tarkastuslautakunta kutsui sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan ja johtavia viranhaltijoita tapaamiseen ja yhteiseen kokoukseen, joka pidettiin 17.12.2014. Kokouksen keskeisenä teemana oli
kuntayhtymän tuttavuusohjelman ja sen toteuttamisen esittely.
Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman eteneminen ja onnistuminen erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen hallitsemiseksi on avainasemassa kaupungin talouden tasapainoon saattamisessa.
Kaupungin tulee omalta osaltaan kehittää toimintaansa ja tukea sairaanhoitopiiriä tuottavuusohjelman toteuttamisessa.
KYSin tuottavuusohjelman tavoitteena on alentaa kuntalaskutusta vuosina 2013-2016. Tavoitteena
on vähentää KYSin ylikäyttöä verrattuna muihin sairaanhoitopiireihin. Tavoitteena on ollut vähentää kuntalaskutusta 2,6 % vuodessa. Vuonna 2013 tavoitteesta jäätiin kasvun ollessa jopa kaksinkertainen (5,2 %) tavoitteeseen nähden. Vuonna 2014 tavoitteena oli saada tavoitetta kiinni. Vuoden 2015 tavoitteeksi on sairaanhoitopiirin hallitus asettanut enintään 1 %:n kasvun verrattuna v.
2014 alkuperäiseen talousarvioon. Tavoitteena on ollut siirtää toimintoja pois KYSiltä, mutta eteneminen on ollut hidasta. Sijaisten käyttöä on pystytty vähentämään.
Kuopion kaupungin ostopalvelut olivat v. 2014 138,7 milj. euroa, jossa kasvua oli
edellisvuoden toteutumiseen vain 0,5 milj. euroa (0,4 %). Kaupungin talousarvio alittui tältä osin huomattavasti.
Menojen kasvun taustalla on tosin vuosien 2011-2013 tapahtunut voimakas kasvu
(108 milj. eurosta 138 milj. euroon).
Kuopiolaisten hoitojaksojen, hoitopäivien ja leikkausten määrä on vähentynyt
edelliseen vuoteen verrattuna.
Siirtoviivemaksut ovat kasvaneet v. 2013-2014.Vuonna 2014 kasvua oli 10,7 %:lla ja
maksut olivat 538.000 euroa.
Kuopion erikoissairaanhoidon ikävakioidut kustannukset olivat suurten kaupunkien
vuoden 2013 vertailussa korkeimmat (1.307 euroa/asukas), 14,7 % mediaania
suuremmat. Vastaavasti perusterveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat
vertailukuntien pienimmät (994 euroa/asukas), 10,6 % mediaania pienemmät.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että tuottavuusohjelman seurantaa jatketaan ja yhteistyötä
jatketaan perusterveydenhuollon ja perusturvan kanssa saumattomien ja kustannustehokkaiden
palvelujen turvaamiseksi.

Kiinteistö-KYS Oy
Tarkastuslautakunta kuuli Kiinteistö-KYS Oy:n toimitusjohtaja Juhani Simpasta ja hallituksen puheenjohtaja Väinö Korhosta 13.8.2014 ja sai katsauksen yhtiön toiminnan ja talouden kehitysnäkymistä ja talousarviotavoitteiden toteutumisesta.
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Kiinteistö-KYS on Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Suomen
aivotutkimus- ja kuntoutussäätiön yhdessä omistama yhtiö. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa laadukkaita työsuhdeasuntoja ensisijaisesti kaupungin ja KYSin henkilökunnalle.
Tarkastuslautakunta toteaa Kiinteistö-KYS Oy:n täyttävän hyvin asetetut tavoitteet ja että yhtiö on
tunnuslukujen ja saatujen selvitysten perusteella hyvässä kunnossa ja hyvin hoidettu.
Kuopio Innovation Oy
Kuopio Innovation Oy toteuttaa Kuopion kaupungin kasvuun ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävää strategiaa. Yhtiö toteuttaa Kuopion seudun osaamiskeskusohjelmaa ja edistää erityisesti
tiedepuiston tutkimustulosten kaupallistamista sekä yritystoiminnan syntyä ja kasvua. Yhtiö tuottaa kaupungille toimintaansa liittyviä erilaisia valmistelu-, hallinnointi-, koordinaatio- ja markkinointipalveluja. Kuopion kaupunki omistaa yhtiöstä 68 %.
Tarkastuslautakunta kuuli toimitusjohtaja Heikki Helvettä ja talous- ja hallintopäällikkö Anitta Kasurista yhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 8.10.2014.
Yhtiön strategia on uudistettu ja yritysten kehitystoimintaan liittyvät hankkeet ovat edenneet ja
toimintamallia on kehitetty osaamisen ja investointien houkuttelemiseksi tiedepuiston innovaatiokeskittymän yhteyteen. Markkinointitoimia on valmisteltu, mutta uudet avaukset odottavat
Kampus-toiminnan kokonaisuuden etenemistä.

Kuopion Pysäköinti Oy
Tarkastuslautakunta kuuli yhtiön toimitusjohtaja Ari Pääkköä, hallituksen puheenjohtaja Hannu
Kanasta ja Tilakeskuksen kiinteistötalouspäällikkö Riitta Karjalaista 20.8.2014 yhtiön toiminnasta,
taloudesta ja tavoitteiden toteutumisesta.
Alatorihankkeesta ja siihen liittyvistä investoinneista on tehty taloudellinen loppuselvitys kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi tuli n. 46 milj. euroa alkuperäisen 29 milj. euron arvion sijaan.
Tarkastuslautakunta toteaa, että vastaavanlaisiin hankkeisiin on syytä nimetä tai hankkia päätoiminen vastuuhenkilö, koska hankkeet vaativat eri osapuolten toimintojen yhteensovittamista ja
valvontaa. Lisäksi hankesuunnittelussa tulee huomioida valitusajat.
Yhtiön edustajat totesivat, että v. 2014 tavoitteet on asetettu täysin epärealistisesti (täyttöaste 100
% ja nollatulos). Elokuussa tulos oli n. 900.000 euroa tappiollinen (31.12.2014 toteutuma -1,5 M€)
ja täyttöaste 60 % (vuoden lopussa 55 %). Toimintaedellytysten vakiinnuttaminen kannattavalle
toiminnalle oli valmistelussa.
Vuoden loppuun mennessä tehtiin päätökset ja yhtiön omaa pääomaa korotettiin
kaupungin ottaessa vastattavakseen yhtiön lainoja 31,1 milj. euroa ja sijoittamalla
lisäksi apporttina Haapaniemenkadun ja Maaherrankadun pysäköintilaitokset sekä
muuta liiketoiminnassa käytettävää omaisuutta 1,3 milj. euroa. Pysäköintiliiketoiminta on siirtynyt yhtiön hoidettavaksi kokonaan 1.4.2015 alkaen.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että jatkossa yhtiöitä perustettaessa on syytä laatia selkeä ja toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma, jotta yhtiöllä on mahdollisuus menestyä ja saavuttaa riittävä tulorahoitus. Lautakunta toteaa myös, että palvelualueuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli
eri yksiköiden rajapintojen häivyttäminen. Pysäköintiyhtiön tilanne osoitti, että ainakin konsernitasolla asiassa on ollut vielä parannettavaa.

1.3 Ulkoisen tarkastuksen 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 toimii tilivuosina 2013–2016 JHTT-yhteisö, BDO Audiator Oy. Yhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT, HTM Johanna Lundström. Tilintarkastaja on raportoinut havainnoistaan tarkastuslautakunnalle tarkastusvuoden aikana neljä kertaa.
Tilintarkastuksen työohjelmassa on ollut hallinnon ja talouden tarkastuksen lisäksi mm. tietoturva-asioiden tarkastus. Tarkastuksessa esille tulleet suositukset tietoturvallisuuden ja –suojan parantamiseksi on annettu tietohallinnon ja kaupunginjohdon tietoon.
Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan esittämiin suosituksiin:
Tietoturvallisuustyö on osa johtamista ja palvelualueiden tulee ottaa nykyistä suurempi vastuu
etenkin hallinnollisen tietoturvallisuuden tehtävistä ja vastuista.
Tietoturvallisuuden tavoitteiden saavuttaminen ja riskien parempi hallinta edellyttää, että palvelualueet laativat ja päivittävät omat varautumissuunnitelmansa ja jatkuvuussuunnitelmansa. Palvelusopimuskumppanit ja yhteistyötahot tulee sitouttaa noudattamaan kaupungin tietoturvastrategian tietoturvallisuustavoitteita.
Turvallisuus- ja salassapitosopimukset on liitettävä kaikkiin merkittäviin palvelusopimuksiin.
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Tilintarkastaja on kiinnittänyt huomiota kaupungin kassa- ja laskutustoimintojen sisäiseen valvontaan.
Kaupungin taloushallintoprosesseja on syytä käydä läpi säännöllisesti yhteistyössä kirjanpitoa hoitavan Kuhilas Oy:n kanssa. Kaupungin laskutus- ja perintäohjeet ovat vuodelta 1998 ja ne eivät ole
ajantasaiset. Myös perintään liittyvät sopimukset on syytä laittaa ajan tasalle.
Kaupungin sisäinen tarkastaja on raportoinut myös tarkastuslautakunnalle omista havainnoistaan.
Tarkastuskohteina ovat olleet mm. taloushallinnon asiat ja havainnot tukevat em. lausumaa.
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1.4

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:
KAAVIO Tarkastuslautakunnan toiminta ja raportointi valtuustotasolle

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 10.11.2014 § 116. Tarkastuslautakunnan oman toiminnan arviointi
toteutettiin loppuvuonna yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa.

1.5

Tavoitteita, tarkastuslautakuntia ja arviointikertomuksia
koskeva kysely

Kuopion ja Lahden kaupungeissa tehtiin vuoden 2014 lopulla kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää tavoitteiden yhteyttä kunnan toimintaan ja tarkastuslautakunnan onnistumista tehtävässään
sekä tarkastuslautakunnan toiminnan ja arviointikertomuksen kehittämiskohteita. Vastaava kysely
on tehty myös vuosina 2008, 2010 ja 2012. Kyselyyn osallistuvien kaupunkien joukko on vaihdellut
eri vuosina, mutta Kuopio ja Lahti ovat olleet mukana kaikissa kyselyissä. Kyselyn käytännön järjestelyt sekä loppuraportin laadinnan teki Lahden kaupungin tarkastustoimisto. Kyselykaavakkeen
laadintaan ja tulosten analysointiin osallistui professori Lasse Oulasvirta Tampereen yliopistosta.
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Kysely jakautui kolmeen aiheosioon: 1) valtuuston hyväksymät tavoitteet, 2) tarkastuslautakuntien
toiminta ja 3) arviointityö ja arviointikertomuksen sisältö.
Kyselyn tarkoituksena oli ennen kaikkea saada käytännössä sovellettavaa tietoa siitä, miten tarkastuslautakuntien toimintaa ja raportointia voidaan kehittää. Erityisesti vastaukset avoimiin kysymyksiin sisältävät paljon mielipiteitä toiminnan ja raportoinnin kehittämiseen.
Kuopion vastausprosentti putosi selvästi vuoden 2012 kyselyyn verrattuna. Varsinkin viranhaltijoiden vastausprosentti tipahti rajusti, 90 prosentista 40 prosenttiin. Luottamushenkilöiden osalta
pudotus ei ollut niin raju, 63 prosentista 55 prosenttiin. Varsinkin valtuutetuilta saatiin riittävästi
vastauksia johtopäätösten tekoa varten. Valtuutettujen vastausprosentti oli 54. Tämä on tärkeää ottaen huomioon, että arviointikertomusten pääkohderyhmä ovat juuri valtuutetut. Myös tilivelvollista hallintoa edustavilta johtavilta viranhaltijoilta saatiin riittävästi vastauksia (vastausprosentti
53) johtopäätösten tekoa varten. Koko kyselyn vastausprosentti oli 55,5.
Kyselyyn annetuita vastauksista ilmeni kokonaisarviona, että sekä Lahdessa että Kuopiossa on tapahtunut parannusta vuosiin 2010 ja 2012 verrattuna. Arvio kehityksestä oli samansuuntainen sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden osalta.
Yleisissä, kaupungin tavoitteita koskevissa avoimissa vastauksissa toivottiin toiminnan ja talouden
tavoitteiden parempaa kytkentää kaupungin strategiaan. Aiemmissa kyselyissä toivottiin tavoitteisiin aiempaa terävämpää konkreettisuutta ja mitattavuutta sekä parempaa yhteyttä tavoitteiden ja
resurssien välille, niin myös tässä kyselyssä.
Tarkastuslautakuntaa koskevassa osiossa kysyttiin mm. tarkastuslautakunnan riippumattomuudesta ja itsenäisestä asemasta, viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden riittävästä arvioinnista
ja arvioinnin tasapuolisuudesta. Valtuutettujen tyytyväisyys tarkastuslautakuntaan on tasaisessa
hienoisessa nousussa. Kyselyn tulos osoittaa, että tarkastuslautakunnat ovat toiminnallaan saavuttaneet ja pitäneet valtuutettujen arvostuksen ja luottamuksen. Avoimissa vastauksissa toivottiin
mm. että tarkastuslautakunta tuottaisi tietoa strategisten tavoitteiden toteutumisesta ja arvioisi
kuntakonsernia ja sen taloutta sekä omistajaohjausta. Aiemmissa kyselyissä toivottiin väliraportointia valtuustolle ajankohtaisista asioista kesken vuottakin. Tämän kyselyn avoimissa vastauksissa ei enää toistunut niin usein väliraportointitoive. Kaupunkien tarkastuslautakuntien toimintatavat ja raportointi saivat tunnustusta, näin erityisesti Kuopiossa. Toisaalta tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ehdotusten vaikuttavuudessa ja kertomuksen jälkiseurannassa nähtiin myös
ongelmia.
TAULUKKO Kouluarvosana arviointikertomukselle
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Arviointia koskevan osion vastauksista päätellen ainakin valtuutettujen tyytyväisyys tarkastuslautakunnan arviointia kohtaan on kasvanut edellisistä kyselyistä. Kokonaisarvosana Kuopion arviointikertomuksesta on hivenen noussut edellisistä kyselyistä. Valtuutetut ovat antaneet arviointikertomuksesta jonkin verran korkeamman kouluarvosanan kuin viranhaltijat. Kyselyn perusteella arviointikertomuksesta ei tiedoteta riittävästi kuntalaisille, varsinkaan Kuopiossa. Tätä voidaan pitää
jatkossa tärkeänä kehittämiskohteena Kuopiossa. Avoimissa vastauksissa toivottiin erityisesti jälkiseurantaan liittyvää raportointia. Lisäksi toivottiin arvioinnin olennaisten tulosten tiivistämistä ja
selkeämpää raportointia. Myös arviointikertomuksen vastineiden pyytämiseen, antamiseen ja käsittelyyn kaivattiin parannusta.
Tarkastuslautakunta kiittää vastaajia palautteesta ja toivoo, että seuraavassa kyselyssä viranhaltijoiden vastausprosentti nousee.
Tarkastuslautakunta käyttää palautteena saatua tietoa arviointiprosessinsa sekä arviointikertomuksensa kehittämiseen.
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2 EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN
JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI
Vuoden 2013 Kuopion kaupungin arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 16.6.2014. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi ja päätti lähettää sen
edelleen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Tilinpäätös 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 2013 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 15.9.2014 sekä saattoi selvitykset kaupunginvaltuustolle tiedoksi 29.9.2014. Tarkastuslautakunta merkitsi lausunnot tiedoksi
29.10.2014.
Vuoden 2013 arviointikertomuksessa esille tuotuihin havaintoihin ja kysymyksiin saatiin sinänsä
kattavasti vastauksia talous- ja strategiapalvelujen laatimassa vastinekoosteessa. Osasta vastineita
jäi vaikutelma, että hallinnossa on erilaisia käsityksiä toiminnan kehittämisestä ja tavoitteiden toteutumisesta (esimerkiksi talousarvioprosessin kehittämisestä ja tukipalvelujen hintakehityksestä).
Jatkossa olisi hyvä, jos vastineista esitettäisiin koosteen lisäksi kokoava, kaupunginhallituksen yhteenveto. Joiltakin osin vastineissa oli toistettu tarkastuslautakunnan esittämää tekstiä ilman tarkennusta, miten asiaa tullaan korjaamaan.
Arviointikertomukseen annettavien vastineiden käsittelyssä pyritään jatkossa siihen, että kaupunginhallituksen antamat vastineet valtuustolle käsitellään ja merkitään tiedoksi ennen valtuuston
kokousta. Tarkastuslautakunnan vastineita edellyttämät asiat esitetään kootusti ja entistä selkeämmin tässä arviointikertomuksessa.
Tavoitteet
Tarkastuslautakunta on useana vuonna kiinnittänyt arviointikertomuksessaan huomiota mm. tavoitteiden selkeyteen ja seurattavuuteen. Tavoitteiden asettelussa on tapahtunut kehitystä. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä kehityksenä sitä, että tavoitteiden toteutumisesta vastaavaksi tahoksi
on vuoden 2015 talousarviossa nimetty johtajia aiempien palvelualueiden sijaan. Nimeämällä vastuutahoksi viranhaltijan vastuu konkretisoituu paremmin. Lisäksi tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että talousarvion 2015 tavoitetaulukkojen yhteydessä on esitetty mittarit, joilla tavoitteiden
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saavuttamista mitataan. Tarkemmat vastuutukset ja mittarien hyväksymiset on jätetty tehtäväksi
palvelualueiden käyttösuunnitelmissa. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa on esitetty kylläkin
hyvinvointitavoitteista painopisteitä (mm. lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy) ja hyvinvointilupauksia (esim. kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus alle 2 %:n). Hyvää on myös, että strategisten näkökulmien koko valtuustokauden tavoitteet on kuvattu strategisten talousarviotavoitteiden yhteydessä. Vuoden 2014 talousarvion kohdassa resurssit, johtaminen ja henkilöstönäkökulma
on todettu tuottavuuskehitykselle selkeästi mitattavia tavoitteita ja niille tavoitearvot. Tarkastuslautakunnan mielestä ne olisi ollut hyvä esittää myös vuoden 2015 talousarviossa. Omistajaohjaus
on saanut ansaitsemaansa painoarvoa strategisissa tavoitteissa. Tavoitteiden asettelussa, mittareiden valinnassa ja niiden raportoinnissa on edelleen kehitettävää.

3 VALTUUSTON ASETTAMAT TAVOITTEET JA NIIDEN
TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
3.1

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 momentissa todetaan.
Vuoden 2014 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.

3.2 Strategisten tavoitteiden toteuttamisessa edistyminen
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. Strategian näkökulmat kuvastavat niitä toiminnan alueita,
joihin halutaan kiinnittää erityistä huomiota. Menestystekijät ovat asioita, joissa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta visio saavutetaan.
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TAULUKKO Kuopion arvot, visio, strategiset päämäärät sekä näkökulmat ja menestystekijät

Vuoden 2014 talousarviokirjassa esitettiin sivuilla 37-46 Kuopion kaupungin strategia vuoteen 2020
ja valtuustoon nähden sitovat kaupunkistrategiaa toteuttavat tavoitteet vuodelle 2014. Talousarviossa esitettiin yhteensä 28 sitovaa tavoitetta. Toimintakertomuksen sivuilla 51- 61 on esitetty ensin
yhteenvetotaulukko tavoitteiden toteutumisesta, jonka mukaan noin kaksi kolmasosaa tavoitteista
on toteutunut suunnitellusti ja yksi kolmasosa on edennyt hitaasti tai vain osittain. Vetovoiman, kilpailukyvyn ja kasvun tavoitteiden on todettu edistyneen parhaiten. Palvelualueiden tavoitteiden toteutumattomuuden perusteluina on todettu olleen usein resurssien puute. Eri menestystekijöihin
liittyvien tavoitteiden toteutumista on eritelty tarkemmin toimintakertomuksen sivuilla 51- 61.
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TAULUKKO Strategisten tavoitteiden toteutuminen
Tavoite

Vastuutaho

Toteuma toimintakertomuksen mukaan

VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU -NÄKÖKULMA
Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä
Tontteja on tarjolla riittävästi ja monipuolisesti.
Yrityspalvelujen taso säilytetään hyvällä tasolla.

Kaupunkiympäristön palvelualue
Strateginen maankäytönsuunnittelu

etenee osittain tai hitaasti

Vetovoimaisuuden palvelualue

etenee suunnitellusti

Vetovoimaisuuden palvelualue
Kaupunkiympäristön palvelualue

etenee osittain tai hitaasti

Kaupunkiympäristön palvelualue

etenee suunnitellusti

Selvitetään vaihtoehtoiset mallit sille, miten tiedelaakson osaamiseen liittyvää yritystoimintaa
parhaiten kehitettäisiin Kuopiossa.
Joukkoliikennejärjestelmää kehitetään
Innovaatio- ja opiskelukaupunki
Kampus –hankkeen suunnittelu etenee.

Vetovoimaisuuden palvelualue
Edistetään Kuopion Kampuksen kehittymistä ja
uuden liiketoiminnan syntymistä osaamisen kärkialueille.

Vetovoimaisuuden palvelualue

Yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa on aktiivista ja edistää Kuopion houkuttelevuutta opiskelijakaupunkina ja tukee Kampuksen kehittymistä.

Kaikki

etenee suunnitellusti

Kuopio Innovation Oy
etenee suunnitellusti

Kuopio-kuva
Kuntarakennetta koskevat selvitykset toteutuvat.

Kaikki

valmis
etenee suunnitellusti

Tehdään Kuopion alueen kehitystä edistävää
yhteistyötä valtakunnallisesti, alueellisesti ja
paikallisesti.
Matkailumarkkinointia tehostetaan yritysvetoisesti. Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta
ja vahvistetaan jo hyvää mainetta.

Vetovoimaisuuden palvelualue

etenee suunnitellusti

ASUKKAAT JA PALVELUT –NÄKÖKULMA
Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne
Kaupunkikeskustan edelleen elävöittäminen:
Keskeiset hankkeet - kävelykeskusta, Matkakeskus

Kaupunkiympäristön palvelualue

Vahvistetaan täydennysrakentamista ja pidetään huolta keskustaajamien elinvoiman säilymisestä. Kasvu tukeutuu yhä enemmän täydennysrakentamiseen ja olevaan infrastruktuuriin.

Kaupunkiympäristön palvelualue

Toimiva joukkoliikenne

Kaupunkiympäristön palvelualue

etenee osittain tai hitaasti

Toiminnallisen seudun rakennemallin ”Loikan”
kärkihankkeiden edistäminen. Erityisesti painopisteenä on Kuopion lentoaseman yhteyksien
kehittäminen.

Vetovoimaisuuden palvelualue

etenee osittain tai hitaasti

etenee suunnitellusti

Vetovoimaisuuden palvelualue

Strateginen maankäytönsuunnittelu
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etenee osittain tai hitaasti

Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut
Palvelutapoja kehitetään asukkaat mukaan ottaen. Asukkaiden kykyä ottaa omaa vastuuta
terveydestään ja hyvinvoinnistaan edistetään.

Kaikki

etenee suunnitellusti

Kuntalaisten sähköisiä asiointimahdollisuuksia

Kaikki

etenee osittain tai hitaasti

Ennaltaehkäiseviä palveluja ja toimintatapoja
kehitetään edelleen ja niillä korvataan raskaampien ja kalliimpien palvelujen käyttöä.

Kaikki

etenee suunnitellusti

Palvelu- ja hankintaohjelman linjausten jalkautuminen varmistetaan ja ohjelmaa toteutetaan.
Keskeisiä painopisteitä ovat raportoinnin kehittäminen ja yritysyhteistyön lisääminen.

Konsernipalvelu

etenee suunnitellusti

parannetaan. Välittömän asiakastyön osuutta
lisätään peruspalvelutehtävissä. Aluksi toteutetaan työajan seuranta lähtötilanteen kartoittamiseksi.

Kaikki

RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ –NÄKÖKULMA
Tasapainoinen talous
Tilikauden tulos on 2014 budjetin mukainen tai
parempi.

Kaikki

etenee suunnitellusti

Kaikki

etenee suunnitellusti

Palveluverkostojen tehokkuutta lisätään. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomat tilat myydään
tai vuokrataan ulos. Tilahallintaa ja tilankäyttöä
tehostetaan.

Kaikki

etenee suunnitellusti

Palveluprosesseja arvioidaan kriittisesti, tehostetaan ja järkeistetään. Johtamisrakenteita kevennetään ja palveluprosessien ohjausta parannetaan.

Kaikki

etenee suunnitellusti

Kaikki

etenee osittain tai hitaasti

Lainanhoitokate on vähintään 1 eli tyydyttävällä
tasolla.
Vuosikate paranee suunnitelmakaudella ja kattaa poistot viimeistään 2016.
Toteutetaan tuottavuuden kehittämistoimenpiteitä ja toimitaan käytettävissä olevien resurssien
puitteissa.
Ydinkaupungin toimintakate vuonna 2014 on
budjetin mukainen tai parempi ja kasvaa suunnitelmakaudella keskimäärin enintään 1 %:n, kun
Maaningan kuntaliitoksen vaikutus vuonna 2015
otetaan huomioon.
Tilakeskus

Päätöksentekoon tuodaan uusia avauksia tuottavuuden kehittämiseksi.
Henkilöstön eläköityminen ja muu poistuma
hyödynnetään tehokkaasti tuottavuuden parantamisessa. Laskennallisesti henkilöstötyön tuottavuus paranee 75 henkilötyövuotta.
Sairauspoissaolot vähenevät 1 kalenteripäivä/
henkilötyövuosi.
Varhaiseläkemaksut vähenevät
110€/henkilötyövuosi.
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Työtapaturmista aiheutuvat työkyvyttömyyspäivät vähenevät 1500 kalenteripäivää.
Palvelujen tuottamistapoja arvioidaan kriittisesti
(ostopalvelun ja oman toiminnan arviointi)

etenee osittain tai hitaasti

Kaikki

Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus
Erikoissairaanhoidon kustannuskehitystä hillitään. Sairaanhoitopiirin strategista omistajaohjausta vahvistetaan ja tuetaan tuottavuusohjelman toteutumista. Tiivistetään erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyötä ja
vertikaalista integraatiota.

Terveydenhuollon palvelualue

Edelleen vahvistetaan ja terävöitetään omistajaohjausta.

Konsernipalvelu

etenee suunnitellusti

Liikelaitosten ja konserniyhtiöiden tuottamien
tukipalvelujen kustannukset pidetään hallinnassa ja toiminnan tuottavuus nousee.

Konsernipalvelu

etenee suunnitellusti

Henkilöstöohjelmaa toteutetaan.

Kaikki

Kannustavan palkkauksen mallia kehitetään
edelleen.

Työnantajapalvelu

etenee suunnitellusti
tai hitaasti

Työtä ja toimintatapoja kehitetään kaikilla tasoilla palvelutapauudistuksen tavoitteiden mukaisesti.

Kaikki

etenee suunnitellusti

Henkilöstö sitoutetaan tuottavuuden parantamiseen.

Kaikki

etenee osittain tai hitaasti

etenee suunnitellusti

Perusturvan palvelualue
Konsernipalvelu

Toteutetaan lain edellyttämät yhtiöittämisvelvoitteet ja selvitetään tarkoituksenmukaisessa laajuudessa muilta osin.
Konsernirakennetta selkeytetään.
Määrätietoinen kokonaisjohtaminen

TAULUKKO Yhteenveto strategisten tavoitteiden toteutumisesta
Tavoitteiden
lukumäärä

Etenee suunnitellusti/ valmis

Etenee hitaasti
tai osittain

Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

3

2

1

Innovaatio – ja opiskelijakaupunki

3

3

Kuopio-kuva

2

2

Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

4

1

3

Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut

4

3

1

Tasapainoinen talous

6

4

2

Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus

3

3

Määrätietoinen kokonaisjohtaminen

3

1

2

yhteensä

28

19

9

Strategiset tavoitteet
Kriittiset menestystekijät
VETOVOIMA, KILPAILUKYKY, KASVU

ASUKKAAT JA PALVELUT

RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ
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Hitaasti tai osittain toteutuneita tavoitteita on todettu yhteensä yhdeksän, jotka koskevat:
1. tonttitarjonnan riittävyyttä ja monipuolisuutta
2. täydennysrakentamista ja keskustaajamien säilyttämistä
3. toimivaa joukkoliikennettä
4. kuntarajoista riippumatonta tehokasta maankäytön, palveluverkon ja liikennejärjestelmän
suunnittelua
5. sähköisen asioinnin kehittämistä, välittömän asiakastyön osuuden lisäämistä
6. henkilöstötyön tuottavuuden parantaminen
7. palvelujen tuottamistapojen arviointi kriittisesti
8. henkilöstöohjelman toteuttaminen, kannustava palkkaus
9. henkilöstön sitouttaminen tuottavuuden parantamiseen

Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena ottaen
melko hyvin. Parhaiten ovat toteutuneet kaupungin vetovoimaa, kasvua ja kilpailukykyä toteuttavat tavoitteet. Täysin toteutumattomia tavoitteita ei ole. Kokonaisarviota laskee hidas eteneminen rakenteellista tuottavuutta parantavissa toimenpiteissä, jotka ovat keskeisiä talouden tasapainottamisessa. Vuonna 2014 tehdyistä toimenpiteistä huolimatta ydinkaupungin toimintakate kasvoi 2,4 %.
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3.3 Kaupungin talous
Kokonaistalous
TAULUKKO Ydinkaupungin viime vuosien talouden kehitys
YDINKAUPUNKI

TP

TP

TP

TP

TP

TP

TP

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Toimintatuotot

127,2

136,9

88,9

98,4

100,4

119,1

121,1

Toimintakulut

-508,1

-525,6

-527,5

-570,9

-607,2

-677,4

-692,8

Toimintakate

-380,9

-388,7

-438,6

-472,6

-506,8

-558,3

-571,7

283,7

287,9

308,0

324,9

331,5

384,5

405,7

129,7

136,2

153,1

Verotulot
Valtionosuudet
Ed. yhteensä:
Rahoitustuotot ja -kulut
Vuosikate
Suunnitelman mukaiset
poistot

102,1

385,8

111,1

399,0
8,3

119,7

427,7
10,9

27,9

467,7

537,6

25,8

26,9

149,1

554,8
26,3

28,0

13,2

21,1

17,0

7,8

-12,2

5,6

9,5

-25,0

-25,7

-13,9

-14,1

-14,6

-16,7

-17,9

5,9

0,2

0,8

1,6

7,6

124,7

0,5

1,5

12,1

0

0

3,8

-4,0

-13,1

-3,5

116,4

Satunnaiset erät
Tilinpäätöserät
Tilikauden yli- ja alijäämä

454,6

-11,7

1,4

Kaupungin tilikauden tulos oli ilman yhtiöittämisjärjestelyistä syntyneitä myyntivoittoja 4,1 milj.
euroa alijäämäinen. Tulos oli n. 5 milj. euroa heikompi kuin edellisvuonna, jolloin ylijäämää oli n.
1,0 milj. euroa. Yhtiöjärjestelyjen jälkeen tilikauden tulos on n. 118,4 milj. euroa ylijäämäinen ja taseessa oleva ylijäämä kasvoi 128,3 milj. euroon. Yhtiöjärjestelyt eivät paranna käytännössä kaupungin rahoitusasemaa, koska mm. Energialiikelaitoksen myyntisaatava on taseessa lyhennysvapaana lainana konsernin sisäiseltä Kuopion Energia Oy:ltä.
Ydinkaupungin käyttötalousmenot kasvoivat n. 15,5 milj. euroa (2,3 %) edellisvuodesta. Toimintakatteen eli käyttötalouden nettomenojen kasvua oli 2,4 %. Talousarvioon nähden säästöjä saatiin
aikaan kaikilla palvelualueilla. mutta menojen kasvu ylitti suunnitelmakaudelle asetetun keskimääräisen 1 %:n tason. Henkilöstökulujen säästöt olivat talousarvioon nähden merkittäviä, joskaan rakenteellisia tuottavuustavoitteita ei saavutettu. Ydinkaupungin henkilöstökulut ja palvelujen ostot
kasvoivat molemmat 1,9 % edellisestä vuodesta.
Verotulot toteutuivat n. 6,2 milj. euroa talousarviota paremmin. Tuloveroprosenttia nostettiin 1 %yksiköllä 20,5 prosenttiin ja tämän vaikutus (n. 16 milj. euroa) kasvua oli vain 1,3 %, joten menot
ovat kasvaneet verotulojen kasvua nopeammin. Valtionosuudet laskivat edellisvuodesta n. 4 milj.
eurolla ja ydinkaupungin toiminnallinen alijäämä oli n. 17 milj. euroa (v. 2012 39 ja v. 2013 n. 20
milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet eivät riitä kattamaan peruspalvelujen menoja (mukaan lukien ostot taseyksiköiltä ja kaupungin liikelaitoksilta).
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Taseyksikköjen ja liikelaitosten yhdistelyn jälkeen kaupungin toiminnallinen ylijäämä oli n. 42
milj. euroa ja vuosikate n. 43 milj. euroa, mikä taso ei ole ollut kuitenkaan täysin riittävä 49,7 milj.
euron poistoihin nähden. Koko kaupungin toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 22,2 milj.
euroa (2,6 %).
Palvelualueittain tarkasteltuna toimintakatteiden kasvua oli edellisvuoteen seuraavasti:
Milj. €

%

-

perusturva

5,6

4,2

-

terveydenhuolto

1,3

0,6

-

em. yhteensä:

6,9

2,0

-

kasvu ja oppiminen

4,0

2,5

-

hyvinvoinnin edistäminen

1,2

3,7

-

muut yhteensä

-1.3

-5,1

-

ydinkaupunki yhteensä:

10,8

2,4

TAULUKKO Verorahoitus
VERORAHOITUS

TP2008

TP2009

TP2010

TP2011

TP2012

TP2013

TP2014

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

250,1

257,5

275,2

286,3

295,3

335,5

352,7

Yhteisövero

16,3

11,9

13,6

18,4

14,8

17,1

19,2

Kiinteistövero

17,3

18,5

19,2

20,1

21,4

32,1

33,8

verotulot yhteensä

283,7

287,9

308,0

324,9

331,5

384,5

405,7

Valtionosuudet

102,1

111,1

119,7

129,7

136,2

153,1

149,1

yhteensä

385,8

399,0

427,7

454,5

467,7

537,6

554,8

Investoinnit ja lainakanta
Investointimenojen ja rahoituksen kokonaisuuden arviointia vaikeuttaa tilikauden aikana tehdyt
poikkeuksellisen suuret yhtiöittämisjärjestelyt. Yhtiöittämisten vaikutuksista eliminoitu investointien tulorahoitusprosentti oli n.60 %.
Kunnallistekniikan investointien toteuma oli 15,3 milj. euroa, suurimpina kohteina Kallansiltojen
rinnakkaistie 3,2 milj. euroa, Matkakeskus 2,7 milj. euroa ja Keskustan kävelykatujen rakentaminen 2,1 milj. euroa. Maa-alueiden ostoon käytettiin 12,9 milj. euroa ja maaomaisuuden myynnistä
saatiin tuloja 3,2 milj. euroa.
Tilakeskuksen investoinnit olivat 14,8 milj. euroa, Kuopion Energia Liikelaitoksen investoinnit olivat 7 milj. euroa. Kuopion Vesi Liikelaitoksen investointien määrä oli 14,9 milj. euroa; suurimpana
kohteena Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon laajennus- ja saneeraushanke.
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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

TP 2014

29

19,3

24,6

33,4

45,1

41,7

20,5

37,8

43,0

74,5

72

77,9

58,3

48,8

52,2

77,4

75,2

190,4

20

33

28

17

22

27,5

46,6

75,7

87,3

Yhtiöittämisjärjestelyt kasvattivat investointiosaan kirjattuja bruttoinvestointimenoja; muita investointeja oli nettomääräisesti n. 64,5 milj. euroa.
Kaupungin rahoituslaskelman mukaan pitkäaikaisten lainojen lisäys oli n. 87,3 milj. euroa ja lyhennysten n. 30,2 milj. euroa eli nettolisäys lainakantaan oli 57,1 milj. euroa. Lainakannan lisäyksestä 37,1 milj. euroa liittyi Kuopion Pysäköinti Oy:n toimintojen järjestelyjen yhteydessä kaupungille siirtyneisiin pitkäaikaisiin lainoihin.
Lainamäärä asukasta kohden oli vuoden lopussa 2.843 euroa: Lainanhoitokate oli 1,4. Hyvä lainanhoitokatteen taso on pitemmällä aikavälillä 2-4 välillä, jossa se on ollut Kuopiossakin v. 20072011.
Konsernitasolla lainamäärä oli 8.194 euroa asukasta kohti. Kasvuun vaikutti kaupungin lainamäärän kasvun ohella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri-konsernin lainakannan kasvu Kuopion kaupunkikonserniin kuuluvalla 42 milj. euron osuudella. Sairaanhoitopiirin mittava investointiohjelma tulee edelleen nostamaan konsernin investointitasoa ja lainakantaa lähivuosina. Konsernin lainanhoitokate oli 1,0. Konsernin omavaraisuusaste oli vain 26 % ja suhteellinen velkaantuneisuus 97 %.
KAAVIO Kuopion lainamäärän kehitys vuosina 2008 – 2014
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KAAVIO Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit, milj. €

80
70
60
50

45,0

41,7

40

37,8

30

43,0

51,1

23,5

20,5

20

47,8

15,3

10
0

Vuosikate

Poistot

Nettoinvestoinnit

* Vuoden 2014 investointeihin sisältyy Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia ammattikorkeakoulu ky:n yhtiöittämiseen sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n
yhtiöjärjestelyihin liittyviä tuloja. Ilman näitä eriä nettoinvestoinnit ovat 64,5 milj.e. Poistot sisältävät kertaluontoista osuutta 1,9 milj.e.

Kaupunkikonsernin lainakannan tarkastelussa ja vertailussa eliminoituvat eri kaupunkien
konsernirakenteen vaikutukset. Seuraava taulukko on lainattu Heikki Helinin raportista koskien
suurten kaupunkien tilinpäätöksiä vuonna 2014. Suurten kaupunkien talouskehitys on ollut 2000luvulla huolestuttava. Kaupunkien tulorahoitus ei ole riittänyt investointien rahoittamiseen ja
konsernilainojen määrä on kasvanut jatkuvasti.
Konsernien tunnuslukuja 2014

Konserni
Helsinki
Espoo
Tampere
Vantaa
Oulu
Turku
Jyväskylä
Kuopio
Lahti
Kouvola
Pori

Konsernitaseen
Konserniloppusum- Konserni- lainat
ma milj.e. lainat milj.e e/asukas
16
5
3
3
2
2
1
1
1

486
199
131
644
599
671
805
511
667
821
1 146

4
2
1
1

941
192
255
994
872
1 242
1 101
881
885
333
427

7
8
5
9
4
6
8
8
8
3
5

Omavaraisuusaste,
prosenttia

949
251
624
461
445
755
105
194
526
848
110

58,8
49,8
45,0
29,5
51,0
39,2
25,4
26,0
34,2
40,5
46,4
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Suhteellinen
velkaanLainatuneisuus, saamiset
prosenttia milj.e
94,9
109,4
72,0
122,8
68,0
82,6
103,5
97,0
95,3
61,4
60,2

472
213
5
198
1
65
2
0
9
5
3

Kertynyt
yli/ali
jäämä
milj.e
2 779
206
539
335
488
107
-115
-100
2
-38
14

Kertynyt
yli/alij e/as
4 471
774
2 414
1 592
2 487
584
-848
-930
22
-443
171

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kaupunkikonsernin lainamäärään ja konsernitaseessa olevasta alijäämään. Suhteellinen velkaantuneisuus ylittää 50 % ja kertynyt alijäämä/asukas on lähes 1000 euroa. Kuntalain uudistuksen myötä nämä tulevat myös kriisikunnan tunnusmerkistöön vuodesta 2017 alkaen.

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ja tuloarvioiden alitukset
Yhteenveto valtuuston sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta on esitetty toimintakertomuksen s. 191-192.
Käyttötalousmenoihin myönnettiin lisämäärärahoja vuoden aikana n. 12,6 milj. euroa. Toteutuma
oli kaikilla käyttötalouden sitovuustasoilla alle alkuperäisen talousarvion, joten jälkikäteen arvioiden muutoksia ei olisi tarvittu; menot alittivat muutetun talousarvion n. 14 milj. eurolla. Toisaalta
tuloarvioita nostettiin talousarviomuutoksilla n. 8,2 milj. eurolla ja kun toteuma oli sitäkin suurempi, niin käyttötalouden nettomenot toteutuivat n. 10 milj. euroa talousarviota paremmin.
Suuria poikkeamia selittää mm. joukkoliikenteen toteutustavan muutos ja erikoissairaanhoitomenojen
toteutuminen n. 2,1 milj. euroa alle alkuperäisen talousarvion. Talouden sopeutustoimet mukaan lukien
henkilöstömenojen säästöt talousarvioon nähden selittävät myös talousarvion hyvää toteutumista.
Tarkastuslautakunta toteaa myönteisenä havaintona, että määrärahojen käytössä
saatiin aikaan säästöjä. Vuoden aikana talousarvion ennusteet eivät antaneet oikeaa
kuvaa talouden tilanteesta, joten taloustilanteen ennakointia tulee edelleen kehittää.

3.4 Henkilöstö
Tavoitteena oli vähentää kaupungin palveluksessa olevaa henkilöstöä 75 henkilötyövuotta.
Ydinkaupungin henkilöstömäärä säilyi edellisen vuoden tasolla ja koko kaupungin henkilöstömääräkin väheni toimintakertomuksen mukaan 17,2 henkilötyövuotta, joten tavoite ei toteutunut. Kaupungin tuottavuusohjelmassa tavoitteeksi määriteltiin 200 htv:n vähennys vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteesta ollaan jäljessä huomattavasti (v. 2012 henkilöstömäärä kasvoi ja v. 2013 vähennystä oli 70 htv:ta).
Talousarviossa määritellyt palkkamäärärahojen sopeutukset kuitenkin onnistuivat ja vapaaehtoisilla vapaajärjestelyillä saavutettiin 1,0 milj. euron nettosäästöt lomapalkkavarauksen kasvu huomioiden.
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TAULUKKO Kaupungin henkilöstökulujen kehitys
HENKILÖSTÖKULUT

TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014

Henkilöstökulut yhteensä milj. €

228,2

241,1

239,7

245,1

265,9

262,8

284,1

289,3

muutos %

1,7 %

5,7 %

-0,6 %

2,3 %

8,5 %

-1,2 %

8,6

1,8

V. 2013 Nilsiän kuntaliitos
Tilasto sisältää liikelaitokset ja taseyksiköt, sisäiset eliminoitu

Palvelujen ostot kasvoivat edellisen vuoden 315,4 milj. eurosta 326,5 euroon (+ 3,5 %).
TAULUKKO Muutokset henkilömäärässä, henkilötyövuosissa ja henkilöstömenoissa
KAUPUNKI YHTEENSÄ
Henkilömäärä 31.12.

TP 2013

TP 2014

Muutos

Muutos %

5560

5726

166

3,0

Henkilötyövuodet (htv)

5593

5585

-8

- 0,1

Henkilöstömenot yhteensä

284,1

289,3

5,2

1,8

Henkilöstömenot keskimäärin/henkilö
Henkilöstömenot keskimäärin/htv

51103
50801

50522
51798

-581
997

- 1,1
1,9

Tilastoissa on muka taseyksiköt ja liikelaitokset (ilman työllistämisvaroin palkattuja)

Sairauspoissaolojen vähennystavoite (- 1 kalenteripäivä/htv) ei toteutunut, vaan määrä kasvoi 0,5
kpv/htv, mikä selittynee osin vuosilomamääräysten muutoksella. Varhaiseläkemenojen kasvu saatiin pysäytettyä ensimmäisen kerran; tavoitteena ollutta 110 euron vähennystä/htv ei saavutettu,
vaan menot olivat n. 2,7 milj. euroa (n. 490 euroa/htv). Työkyvyttömyyden kustannukset ovat kuitenkin edelleen huomattavasti verrokkikuntia korkeammat.
Tarkastuslautakunta kiittää hallintokuntia hyvin onnistuneesta henkilöstömenojen
sopeutuksesta ja säästötoimista.
Tuottavuustarkasteluun liittyy henkilöstökulujen lisäksi myös ostopalvelujen tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu sekä tilojen käytön tehostaminen.
Tuottavuusohjelman toteutumisen tarkastelua on syytä jatkaa konsernitasolla. Julkisen palvelutuotannon (mukaan lukien tukipalvelut) tuottavuuden ja vaikuttavuuden
parantaminen on välttämätöntä kuntatalouden ja koko julkisen talouden kestävyysvajeen ratkaisemiseksi. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä vuoden 2015 talousarviossa
esille tuotuja kokonaisjohtamisen eri osatekijöitä toiminnan tuloksellisuuden parantamisessa.
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4 KAUPUNKIKONSERNILLE ASETETTUJEN
TEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
4.1

TAVOIT-

Konsernitalous

Kaupunki muodostaa tytäryhteisöineen kuntakonsernin. Kuopion kaupungin tytäryhtiöiden määrä
on kasvanut viime vuosina. Tytäryhteisöjä on tällä hetkellä 26, joista 24 on yhdistetty konsernitilinpäätökseen. Konsernin tilikauden tulos oli n. 4,9 milj. euroa ylijäämäinen ja tilinpäätössiirtojen
jälkeen n. 4,7 milj. euroa alijäämäinen. Vuosikate riitti suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Konsernin oma pääoma oli 312 milj. euroa, joka on noin 4 milj. euroa edellisvuotta pienempi. Oman pääoman osuus taseesta oli 21 %. Konsernin kertynyt alijäämä oli 100 milj. euroa.
Konsernin lainakanta vuoden lopussa oli 881 milj. euroa, joka on 8.194 euroa asukasta kohti. lainakanta kasvoi vuoden aikana 56 milj. euroa ja 436 euroa asukasta kohti. Konsernitaseen lainankannan kasvuun vaikutti merkittävimmin Kuopion kaupungin lainakannan kasvu 57,1 milj. eurolla
ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri-konsernin lainakannan kasvu kaupunkikonserniin kuuluvalla
osuudella 42 milj. euroa. Konsernin maksuvalmius oli hyvä. Lainanhoitokate oli 1,0 eli tulorahoitus
riitti lainojen korkojen ja lyhennysten maksuun. Kate on heikentynyt edellisvuodesta, jolloin se oli
1,4. Sairaanhoitopiirin mittava investointiohjelma tulee edelleen nostamaan konsernin investointitasoa ja lainakantaa lähivuosina.
TAULUKKO Konsernituloslaskelma
KONSERNITULOSLASKELMA

TP

TP

TP

TP

TP

TP

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Toimintatuotot

419,6

429,7

437,3

476,1

511,4

515,5

Toimintakulut

-735,8

-760,3

-829,6

-903,3

-975,8

-1003,3

0,1

0,1

0,5

0,45

0,95

0,58

-316,1

-330,5

-391,8

-426,7

-463,4

-487,2

Verotulot

287,9

308,0

324,9

331,5

384,5

405,7

Valtionosuudet

111,1

119,7

157,9

165,2

181,8

194,6

Rahoitustuotot ja -kulut

-12,3

-9,8

-11,5

-13,9

-14,1

-15,3

70,6

87,4

79,5

56,0

88,7

97,9

-63,9

-63,3

-67,6

-73,5

-88,8

-97,6

-1,1

-0,9

2,0

1,5

7,7

4,7

5,6

23,2

13,9

-15,9

7,5

4,9

-3,2

-6,9

-7,7

4,3

-5,6

-9,1

Vähemmistöosuus

0,1

0,0

-0,1

0,04

-0,3

-0,5

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

2,4

16,2

6,2

-11,6

1,6

-4,7

Osuus osakkuusyhteisöjen
voitosta/tappiosta)
TOIMINTAKATE

VUOSIKATE
Suunnitelman mukaiset poistot
Satunnaiset erät
TILIKAUDEN TULOS
Tilinpäätössiirrot
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Kuopion kaupungin konsernirakenne
Kuopion kaupungin tytäryhteisöt

Kuntayhtymät

Istekki Oy
(47,66 %)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

IS-Hankinta Oy
(31,90 %)

Savonia ammattikorkeakoulun kuntayhtymä

Karttulan Vuokratalot Oy
(100 %)

Itä-Suomen Päihdehuollon kuntayhtymä
Vaalijalan kuntayhtymä

Ki Oy Karttulan Virastokeskus
(75,80 %)

Pohjois-Savon Liitto

Kevama Oy konserni
(100 %)

KSH Kiinteistö Oy

Kiinteistö-KYS Oy
(51,10 %)

As Oy Litmasenrinne

Savon Koulutuskuntayhtymä
Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica

Ki Oy Kuopion Koulutilat
(100 %)

Kuopion kaupungin osakkuusyhtiöt
Ki Oy Kuopion Luukas
(90,87 %)

Jätekukko Oy
(45,60 %)
Ki Oy Särkiniemen Ostoskeskus
(37,05 %)

Ki Oy Kelloniemen Teollisuustalo
(57,21 %)

As Oy Pirtinketosato
(36,46 %)

Kuopion kaupunki

Ki Oy Kuopion Palolaakso
(100 %)

Kuopion kaupunki

Ki Oy Kuopion Keskuskenttä
(100 %)

Ki Oy Nilsiän Vuokratalot
(93,70 %)

Kuhilas Oy
(71,76 %)

Ki Oy Jynkän Palvelukeskus
(28,13 %)
As Oy Kuopion Neulasyppi
(24,24 %)
Kuopion Ravirata Oy
(28,60 %)
Ki Oy Kuopion Studentia
(23,39 %)

Kuopion Energia Oy
(100 %)

Ki Oy Karttulan Valtiontalo
(31 %)

Kuopion Innovation Oy
(68 %)

Tahkon Markkinointi Oy
(25 %)

Kuopio Pysäköinti Oy
(100 %)

Kuopion Matkailupalvelu Oy konserni
(100 %)

Matkailukeskus
Rauhalahti Oy

Kuopion kaupunki

Kys Invest Oy
(48,78 %)
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy
konserni
(100 %)

ei yhdistetty konsernitilipäätökseen

Ki Oy Turontalo

Nilsiän Teollisuuskylä Oy
(99,66 %)

Isäntäkuntapalvelut ja taseyksiköt
•Tuusniemen kunnan perusterveydenhuolto
•Maaningan kunnan perusturva ja perusterveydenhuolto
•Kuopion Tilakeskus
•Pohjois-Savon pelastuslaitos

Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy
(100 %)

Niiralan Kulma Oy konserni
(100 %)

Ki Oy Ellankulma

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
(51 %)

AmaveK ry

Kuopion Matkailuyhdistys ry
(50 %)
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Investoinnit ja lainakantakehitys
Kaupunkikonsernin investointimenot olivat n. 183 milj. euroa, josta tulorahoituksella pystyttiin
kattamaan noin puolet ja lainanotolla sekä myyntituloilla loput.
Konsernin suurimmat investoinnit tekivät Kuopion kaupunki 72 milj. euroa (ilman yhtiöittämisiä)
ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, konserniosuus 58 milj. euroa. Sairaanhoitopiirin mittava investointiohjelma tulee edelleen nostamaan konsernin investointitasoa ja lainakantaa lähivuosina.
Toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta oli 45 milj. euroa negatiivinen. Toiminnan rahavirroilla ei pystytty kattamaan konsernin investointeja kokonaisuudessaan; tulorahoitusprosentti oli 55 %. Konsernin lainakannan kasvuun vaikutti merkittävimmin kaupungin lainamäärän kavu
57 milj. eurolla ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin konserniosuuden lainakannan kasvu 42 milj.
eurolla. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viimeisen viiden vuoden ajalta on voimakkaasti negatiivinen; - 333 milj. euroa.

4.2

Tytäryhtiöille ja liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden
saavuttaminen

Tytäryhtiöt
Vuoden 2014 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 2014 (talousarvio)

Tarkastuslautakunnan arvio

Kuopion Energia Oy
(100 % omistus)

Haapaniemen biopolttoaineterminaalitoiminnan vakiinnuttaminen ja polttoaineen varastointi ympäristö huomioiden.

Terminaalin toiminta on vakiintunut.

Haapaniemi 2 voimalaitoksen kattilainvestointi IE-direktiivin vaatimalle tasolle ja omistajaohjaukselta saatujen linjausten mukaisesti.
Tarvittavat muutostyöt saadaan valmiiksi ennen kuin uudet päästörajoitteet astuvat voimaan v. 2016 alussa.

Rikkidioksidi- ja pölypäästöjen vähentämiseksi tehtävät investoinnit ja muutostyöt ovat edenneet ja ne saatetaan
valmiiksi vuoden 2015 aikana.

Tavoitteena on hankkia 200 ha lisää suopinta-alaa, jolloin saavutetaan KE:n strategian
mukainen 1000 ha:n oma turvetuotannontaso.

Yhtiön ilmoituksen mukaan taloudellisesti soveltuvia kohteita ei ole löytynyt
toistaiseksi.
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Biokaasuvoimalaitos on käyttöönotettu elokuussa 2015.

Fennovoiman osakeomistuksesta luovutaan.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.3.2013,
että Kuopio irtautuu hankkeesta. Yhtiön hallitus on päättänyt toimia valtuuston ja omistajaohjausjaoston linjaamalla tavalla. Myynti ei ole toistaiseksi onnistunut. Yhtiö on ilmoittanut,
että yhtiön vastuulla on hankkeeseen
sijoitettu 1,6 milj. euroa. Omistuksesta
luopuminen saattaa johtaa em. summasta tulosta heikentävään alaskirjaukseen.

Niiralan Kulma Oy
(100 % omistus)

Kuopion Opiskelija-asunnot
Oy (100 % omistus)

Positiivinen tulos

Yhtiön liikevoitto oli n. 6,1 milj. euroa
ja tulos rahoituskulujen (sisältäen 3,2
milj. euroa kaupungin lainan korkoa)
jälkeen n. 68.000 euroa alijäämäinen.
Tilikauden alijäämä tilinpäätössiirtojen
(lisäpoistojen) jälkeen oli 591.466 euroa.

Asuntokannan käyttöaste on 99,60 %.

Käyttöaste oli 99,2 %

Asuntojen peruskorjaus vuosille 2011–2021
laaditun peruskorjausohjelman mukaisesti

Peruskorjaukset ovat edenneet suunnitelman mukaisesti v. 2014

Omatoimiseen asumiseen pystyville osoitetaan asunto kohtuuajassa.

Kohtuuaikaa ei ole määritelty talousarvion tavoitteessa. Hakemuksia on
ollut vuoden vaihteessa n. 900, joista
yli 3 kk jonossa olleita 23 %, joista 23
kpl (2,6 %) erittäin kiireellisiksi todettuja.

Kaupungin kanssa vuonna 2012 pilotoidun
palveluasumisen tuotantomallin käyttöä laajennetaan.

Asia on selvitysvaiheessa.

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

Tavoite on toteutunut. Rahoitustulos
on kattanut lainojen lyhennykset ja
peruskorjausinvestointien omarahoitusosuuden.

Positiivinen tulos

Toteutunut; tilikauden ylijäämä 28,15
euroa

Asuinneliövelka on enintään 557€/asm².

Toteutunut (501 euroa).

Omarahoitusosuus peruskorjausinvestoinneista on 5 %.

Toteutunut v. 2014 peruskorjauskohteissa 18,38 %

Asuntokannan käyttöaste 95 %

Toteutui lähes tavoitteen mukaisesti
(94%)

Kiinteistöjen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS) toteutetaan

Korjaussuunnitelmaa toteutetaan

Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella – tunnusluku on positiivinen

Tunnusluku on positiivinen

Positiivinen tulos

Tilinpäätöksessä on nollatulos

Asuinneliövelka on enintään 590€/asm²

Toteutunut (522 €)
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Kiinteistö-KYS Oy

Asuntokannan käyttöaste on 100 %

99,83 %

(kaupungin omistus 51 %)

Asuntojen peruskorjaus toteutetaan peruskorjausohjelman mukaisesti.

Toteutunut

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

Toteutunut (796.281 euroa)

Positiivinen tulos

Tilinpäätöksessä nollatulos

Asuinneliövelka on enintään 708€/m².

Toteutunut (622 euroa/m2)

Omarahoitusosuus perusparannusinvestoinneissa on 100 %.

Toteutuu

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

Palvelujen kehittymistä seurataan
kuukausittain

Nollatulos.

Tilinpäätöksessä nollatulos.

Kiinteistö pidetään kohtuullisessa kunnossa.

Päiväkotien peruskorjauksista on huolehdittu

Nollatulos

Tilikauden tulos + 12,79 euroa

Toimintaedellytykset kannattavalle toiminnalle saadaan vakiinnutettua.

Tavoitteen toteuttamiseksi pysäköintilaitokset kalustoineen on siirretty yhtiölle ja lainoja kaupungin vastattavaksi.

Liiketilojen täyttöaste 100 %

Ei ole toteutunut, täyttöaste 55 %

Nollatulos

Tavoite ei ole toteutunut;

Ki Oy Kuopion Koulutilat
(100 % omistus)

Ki Oy Kuopion Luukas
(kaupungin omistus 90,87 %)
Kuopion Pysäköinti Oy
(100 % omistus)

tulos on tappiollinen n. 1,6 milj. euroa
Kiinteistö Oy Keskuskenttä

Kiinteistö pidetään kohtuullisessa kunnossa.

Pitkän tähtäimen korjaukset ovat
suunnitteluvaiheessa

Nollatulos

Tulostavoite on toteutunut (41.894 €)

Itä-Suomen Huoltopalvelut Liikelaitoskuntayhtymä Servica

Asiakastyytyväisyys on vuoden 2013 tasolla
tai parempi.

Kyselyn perusteella taso kokonaisuutena v. 2013 tasolla

(kaupungin omistus 51 %)

Henkilöstön sairas- ja tapaturmapoissaolot
vähenevät 10 % vuoden 2013 tasoa pienemmäksi.

Ei ole toteutunut; määrä on kasvanut
1,2 % edellisvuodesta

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

Palaverit on kirjattu ja raportointimenettely epäkohdista on käytössä.

Selvitys kuinka palvelutuotannon liikelaitoskuntayhtymään siirtämiselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet, mm. tuottavuus, toiminnan tehostuminen.

Toimintakertomuksen mukaan tuottavuus on parantunut mm. henkilöstömenojen suhteen

Tilikauden tuloskehitys positiivinen vuoteen
2013 nähden ja talouden tasapainottaminen
etenee ja palvelutarjonta sopeutuu kysyntään.

Tavoite ei ole toteutunut.

(100 % omistus)
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Tilikauden alijäämä on 2,8 milj .euroa,
joka on 1,2 milj. euroa edellisvuotta
heikompi.

Talouden tasapainotuksen ja alijäämien kattamisen osalta tavoitteena on
todettu v. 2018 loppu.

Kuhilas Oy
(kaupungin omistus 73 %)

Kuopio Innovation Oy
(kaupungin omistus 68 %)

Kuopion Matkailupalvelu
Oy/Rauhalahden Matkailukeskus Oy (100 % omistus)

Kevama Oy
(100 % omistus)

Tuotettujen suoritteiden määrä/tehdyt henkilötyövuodet paranee vuoteen 2013 verrattuna
2-3 %.

Liikevaihto/henkilötyövuodet - tunnusluvulla mitaten tulos on parantunut 2,7
%

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

Osallistuttu viiteen kilpailutukseen,
joista on voitettu yksi eli 20 %

Taloushallintopalvelujen prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa tehokkaammiksi

Tehokkuutta on parannettu sähköistä
laskutusta lisäämällä.

Taloushallinnon kokonaispalvelun hinta volyymimuutokset huomioiden < vuonna 2013.

Volyymimuutokset huomioiden palvelujen hinnan laskuksi on todettu 3 %

Palkkahallintopalvelujen prosessien kehittäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa tehokkaammiksi

Sähköisiä menetelmiä ja asiointia on
lisätty.

Palkkahallinnon kokonaispalvelun hinta volyymimuutokset huomioiden < vuonna 2013

Hinnan laskuksi on todettu keskimäärin 3,2 % volyymimuutokset huomioiden

Nettotulos on positiivinen.

Nettotulos on + 18.467 euroa

Omavaraisuusaste on suurempi kuin 30.

omavaraisuusaste on 62,9 %

Strategisten tavoitteiden vaatimien toimintojen vakiinnuttaminen ohjelmakausien vaihtuessa.

Strategia on uudistettu ja hyväksytty
yhtiön hallituksessa.

Saavutetaan INKA-ohjelmalle asetetut tavoitteet ja mm. valmistellaan ja käynnistetään
ensimmäiset ohjelman kärkihankkeet.

Tavoite on toteutunut ja ensimmäiset
myönteiset hankepäätökset on saatu.

Henkilöstön työtyytyväisyys hyvällä tasolla ja
kehityskeskustelujen vaikuttavuutta lisätty.

Tavoite on toteutunut.

Yrityshautomotoiminnan kehittäminen on
edennyt suunnitellusti ja innovaatiokeskittymän sekä tiedepuiston markkinoinnin osalta
on toteutettu yhteisiä avauksia. Kehitetty
edelleen toimintamallia osaamisen ja investointien houkuttelemiseksi innovaatiokeskittymän yhteyteen.

Yrityskehitystoiminta on edennyt
suunnitellusti. Markkinoinnin osalta
uudet avaukset edellyttävät Kampustoiminnan kokonaisuuden etenemistä.

Toiminta toteutetaan budjetoidun mukaisena.

Tavoite on toteutunut.

Leirintäalueen toiminta jatkuu omistajan linjausten mukaisena.

Majoitusliiketoiminnan on todettu jatkuvan normaalisti.

Positiivinen tilikauden tulos

Majoitusvuorokausia kertyi tavoitetta
vähemmän ja tulos oli tappiollinen
23.474 euroa.

Ostopalvelusopimuksen mukaista palvelua:

Tavoite on toteutunut.

Tuettu oppisopimuskoulutus 7-8 asiakasta/v.
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Istekki Oy
(kaupungin omistus 48,73 %)

Työ- ja toimintakykyä ylläpitävä työsuhde 16
asiakasta/v.

Lähes toteutunut (15 henkilöä)

Työhön ja koulutukseen suuntaava valmennus 25 asiakasta/kk

Keskimääräinen määrä on toteutunut

Nuorten aktivoiva työtoiminta 22 asiakasta/kk.

Toteutuma on ollut keskimäärin 10 eli
alle tavoitteen. Palvelua on toteutettu
1.10. lukien Amavek ry:ssä

Kartoittavat palvelut 27 asiakasta/kk

Keskimäärin 26 työkuntoutujaa/kk

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

Tavoitteet eivät toteutuneet; alle 30vuotiaista työllistyi tai hakeutui koulutukseen 43 % ja muista 36 %.

Asiakaspalaute- ja asiakasmuutoksen seurantajärjestelmien hyödyntäminen palvelujen
laadun arvioinnissa. Seurantajärjestelmän
aktiivinen käyttö ja ajantasainen dokumentointi. Asiakaspalautteen tehokkaampi kerääminen seurantajärjestelmän kautta.

Tavoite on toteutunut, toimintaa on
kehitetty asiakaspalautteen pohjalta.

Nettotulos on positiivinen.

Tulos + 19.889 euroa

Yhtiö toteuttaa toimintaansa siten, että sen
kustannusvaikutus omistajalle tuotettuun palvelun on vähintään 150.000 euroa.

Tavoitteen toteutumista ei ole raportoitu em. tavalla; on todettu, että palvelujen hintoja ei ole korotettu koko
toimintahistorian aikana.

Tilikauden tulos on positiivinen.

Tavoite toteutui

TAULUKKO Yhteenveto tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta
Tavoitteet
yht

Tavoite toteutui

Tavoite ei täysin toteutunut/Kesken

Tavoite ei toteutunut

Kuopion Energia Oy

5

2

1

2

Niiralan Kulma Oy

8

6

1

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

5

5

Kiinteistö-KYS Oy

6

6

Ki Oy Kuopion Koulutilat

2

2

Ki Oy Kuopion Luukas

2

2

Kuopion Pysäköinti Oy

3

1

Ki Oy Keskuskenttä

2

2

Itä-Suomen Huoltopalvelut lky
Servica

8

5

Kuhilas Oy

6

6

Kuopio Innovation Oy

5

4

Kuopion Matkailupalvelu
Oy/Rauhalahden Matkailukeskus Oy

2

1

1

Kevama Oy

8

6

2

Istekki Oy

2

1

Yhteensä

64

49

Yhtiö

Ei voi arvioida
1

2
1

2

1

1
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4

9

2

Tarkastuslautakunta on vuoden 2014 arvioinnissaan tutustunut tarkemmin Kiinteistö-KYS Oy:n,
Kuopion Pysäköinti Oy:n, Kuopion Innovation Oy:n ja Kuopion Energia Oy:n toiminnan ja talouden tilaan ja talousarviotavoitteiden toteumaan.
Kiinteistö-KYS Oy on Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja
Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiön yhdessä omistama yhtiö. Yhtiö tuottaa laadukkaita työsuhdeasuntoja kaupungin ja KYS:n henkilökunnalle sekä kaupungin elinkeinopoliittisesti asutettaville. Tarkastuslautakunta toteaa, että Kiinteistö-KYS Oy täyttää hyvin sille asetetut tavoitteet ja että yhtiö on tarkastuslautakunnan saaman selvityksen perusteella hyvässä kunnossa ja hyvin hoidettu.
Kuopion Pysäköinti Oy on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on ylläpitää
omistamaansa Toriparkin pysäköintilaitosta. Tarkastuslautakunnan elokuussa saaman selvityksen
mukaan yhtiöllä ei ollut mitään mahdollisuutta päästä talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi yhtiön taloustilanne todettiin pidemmän päälle kestämättömäksi. Tarkastuslautakunnan
saaman selvityksen jälkeen pysäköintiyhtiön tulevaisuutta koskeva selvitys on tehty ja kaupunginvaltuusto on 8.12.2014 päättänyt, että kaupungin pysäköintilaitoksissa, kadunvarsilla ja muilla pysäköintialueillaan tapahtuva maksullinen pysäköintiliiketoiminnan operointi siirretään Kuopion
Pysäköinti Oy:n hoidettavaksi. Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupungin on syytä laatia selkeät
liiketoimintasuunnitelmat yhtiöitä perustettaessa, jotta yhtiöillä on mm. riittävä tulorahoitus.
Kuopio Innovation Oy toteuttaa Kuopion kaupungin kasvuun ja kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävää strategiaa. Yhtiö toteuttaa Kuopion seudun osaamiskeskusohjelmaa ja toimii aktiivisena
tiedepuiston/innovaatiokeskittymän yhteistyötä vahvistavana toimijana. Yhtiö edistää erityisesti
tiedepuiston tutkimustulosten kaupallistamista sekä yritystoiminnan syntyä ja kasvua. Yhtiö tuottaa kaupungille toimintaansa liittyviä erilaisia valmistelu-, hallinnointi-, koordinaatio- ja markkinointipalveluita. Kuopion kaupunki omistaa yhtiöstä 68 %. Tarkastuslautakunta toteaa, että Kuopio Innovation Oy on saavuttanut hyvin sille asetetut tavoitteet. Tarkastuslautakunnan mielestä
ydinkaupungin toimialatkin voivat hankkia raamin ulkopuolista lisärahoitusta, kuten hankerahaa.
Kuopion Energia Oy:n taloudellinen tulos oli lähes suunnitellun mukainen huolimatta normaalia
lämpimämmän vuoden aiheuttamasta myynnin laskusta. Käyttökate parani edellisestä vuodesta ja
liikevoitto oli 6,1 milj. euroa (v. 2013 5,0 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 8,2 % ja sijoitetun
pääoman tuotto 2,4 %. Kaupungille maksetun 3,2 milj. euron ja muiden 3,0 milj. euron rahoituskulujen jälkeen alijäämäksi muodostui n.68.000 euroa. Vuonna 2013 vastaava tulos oli n. 1,5 milj.
euroa tappiollinen, joten tulos parani huomattavasti, joskin jäi alle budjetoidun. Verotuksellisesti
tilinpäätökseen sisältyi 1,4 milj. euroa vähennyskelvottomia korkomenoja. Verotussyistä tilinpäätöksessä tehtyjen lisäpoistojen jälkeen tilikauden tappio oli n.0,6 milj. euroa.
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Liikelaitosten ja taseyksiköiden sitovien tavoitteiden saavuttaminen
Liikelaitosten ja taseyksikköjen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta n. 10 milj. euroa (4,6 %). Liikeylijäämä laski n. 0,9 milj. euroa (3 %). Kaupungille tuloutui peruspääoman korkoja
yhteensä n. 1,3 milj. euroa enemmän kuin v. 2013 (Kuopion Energialta 1,1 ja Vedeltä 0,2 milj. euroa). Liikeylijäämä laski edellisvuodesta johtuen mm. talousarviota suuremmista poistoista. Kaikki
yksiköt saavuttivat tavoitteen mukaisesti positiivisen tuloksen, joskin tilikauden voittosumma laski
edellisvuodesta. Tulokseen vaikutti osaltaan pelastuslaitoksen muille kunnille tehtävien maksupalautusten kirjauskäytännön muutos (tilinpäätökseen suoriteperusteella; v. 2013 oli 1,56 ylijäämää).
Investointitaso laski huomattavasti edellisestä vuodesta. Vesiliikelaitoksen lainamäärä kaupungilta
kaksinkertaistui v. 2014.
TAULUKKO Liikelaitosten ja taseyksiköiden tilinpäätökset 2014 (milj. euroa)
LIIKELAITOSTEN/
TASEYKSIKÖIDEN
TILINPÄÄTÖKSET
2014

Kuopion
Energia
Liikelaitos

Kuopion
Vesi Liikelaitos

Kallaveden
Työterveys
Liikelaitos

Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos

PohjoisSavon aluepelastuslaitos

Tilakeskus
taseyksikkö

2014

milj.euroa

milj.euroa

milj.euroa

milj.euroa

milj.euroa

milj.euroa

milj.€

Liikevaihto

yht.

2013
yht.

66,2

20,4

4,7

25,9

23,87

75,3 216,37 206,73

Liikeylijäämä

7,3

4,5

0,11

0,3

0,15

14,9

27,3

28,16

Tuloutus kaupungille/peruspääoma korko

7,0

3,6

0,11

0,25

-

14,15

25,11

23,85

Tilikauden voitto/tappio

0,2

0,6

0,007

0,06

0,3

0,9

2,07

4,46

Investoinnit (brutto)

7,0

14,9

0

0,8

1,1

14,8

38,6

51,9

12,8

5,3

1,0

0

2,1

7,5

28,7

17,3

0

16,5

0

0

0

0

16,5

8,0

Rahoitussaatavat/
kassavarat
Lainakanta

Talousarviossa edellytettiin 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.
TAULUKKO Talousarviossa liikelaitoksille ja taseyksiköille asetetut sitovat tavoitteet
Liikelaitos

Kuopion Energia Liikelaitos

Tavoite 2014

Tarkastuslautakunnan arvio

Tilikauden tulos vähintään 0,46 milj. €
Korvaus peruspääomasta 7,0 milj. €

Kaupungille tuloutetun 7 milj.
euron jälkeen tilikauden tulos oli
0,23 milj. euroa. Ottaen huomioon senkin, että poistoja oli n.
0,9 milj. euroa enemmän kuin
edellisenä vuonna tulos parani
olennaisesti (v. 2013 alijäämää
1,4 milj. €)

kuntalain edellyttämän yhtiöittämisprosessin tu- Tavoite toteutui.
keminen
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Tavoite toteutui; tilikauden tulos
oli poistojen, peruspääomakorvauksen ja kaupungille maksettujen korkokulujen jälkeen 0,64
milj. euroa. Kaupungin sijoitetun
pääoman (oma pääoma ja lainat) tuotto oli 6,9 %.

Kuopion Vesi Liikelaitos

Tilikauden tulos vähintään 0,65 milj. €
Korvaus peruspääomasta 3,586 milj. €

Kallaveden Työterveys Liikelaitos

Tavoite toteutui, tilikauden tulos
peruspääomakorvauksen
jälkeen 6.758 euroa. Tulos parani
Liikeylijäämätavoite 112.000 €, korvaus perusolennaisesti edellisestä vuodespääomasta 112.000 euroa, jonka jälkeen 0-tulos
ta, jolloin alijäämää oli 244.000
€. Sijoitetun pääoman tuotto oli
20,2 %.
Tilikauden tulos vähintään 10.000 € peruspääomakorvauksen (255.250 €) jälkeen.

Kuntatekniikkaliikelaitos

Tavoite toteutui, ylijäämä
61.916 euroa Sijoitetun pääoman tuotto oli 15 %. Taseessa
on alijäämiä tilikauden tuloksen
jälkeen n. 1,0 milj. euroa.

Palveluprosessien kehittäminen yhteistyössä
kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa.

Asiaa ei ole raportoitu liikelaitoksen toimintakertomuksessa.

Tilikauden tulos vähintään 1,58 milj. €
Korvaus peruspääomasta 14,15 milj. €

Tulostavoite toteutui hyvin ottaen huomioon n.2,5 milj. talousarviota suurempana tehdyt
poistot.
Peruspääomakorvauksen 14,15
milj. euron ja tilinpäätössiirtojen
jälkeen ylijäämää 0,94 milj. euroa. Korvaus on 7,8 % taseen
peruspääomasta (181 milj. eurosta).

Tilojen käyttö tehostuu vähintään 2,5 %, kokonaistavoite vuosille 2012 – 2015 on 10 % vuoteen
2011 verrattuna.
Tyhjät tilat saadaan myytyä tai vuokrattua ulos
vähintään 6 kk:n kuluessa niiden tyhjentymisestä
tilanteissa, joissa ei tarvita kaavamuutoksia tai
muita myyntiprosessia hidastavia tekijöitä.

Tavoitteita ei ole raportoitu selkeästi em. tavalla. Rakennuksia
on myyty ja purettu ja osakkeita
myyty. Ylläpitokulut laskivat
350.000 euroa. Ulkoiset vuokratulot ovat lisääntyneet ja sisäisten vuokratulojen määrä on vähentynyt vastaavasti.

Kiinteistönhoitokustannusten aleneminen.

Henkilöstökulut alittivat budjetin
120.000 euroa. Materiaali- ja
palvelukulut alittivat 1,6 milj. eurolla.

Tilakeskus (taseyksikkö)

Tarkastuslautakunta tutustui vuoden 2014 arvioinnissaan tarkemmin Kuopion Vesi Liikelaitoksen
ja Kuopion Energia Liikelaitoksen toiminnan ja talouden tilaan sekä talousarviotavoitteiden toteutumiseen.
Kuopion Vesi Liikelaitos järjestää vesihuollon toiminta-alueellaan. Toiminta on laajentunut kuntaliitosten myötä ja laajenee yhä. Laajentuminen on kasvattanut käyttö- ja pääomakustannuksia ja
tuloja. Tulojen kasvu ei kuitenkaan kompensoi kustannusten kasvua. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota Kuopion Veden toiminta-alueen suureen verkostojen saneerausvelkaan. Kiireellisen
saneerauksen tarpeessa on yli 15 km pääjohtoja ja liikelaitoksen mukaan vuoteen 2025 mennessä
tarvitaan 30 milj. euroa nykytasoa enemmän verkostosaneerauksiin.
Kuopion Energia Liikelaitos siirsi sähköä ja toimitti kaukolämpöä asiakkailleen. Liikelaitoksen
toimintoja olivat kaukolämmön myynti, jakelu ja erillistuotanto (lämpökeskukset) sekä sähkön siir36

to, sähköverkon käyttö ja verkon rakennuttaminen. Vuosi 2014 oli liikelaitoksen viimeinen toimintavuosi. Toiminnalliset, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin.Liikelaitoksen toiminta siirtyi vuoden vaihteessa liiketoimintakaupalla Kuopion Energia Oy:lle, jonka jälkeen sähköverkkotoiminta myytiin edelleen Kuopion Sähköverkko Oy:öön.
KUVA Tarkastuslautakunta tutustui Lehtoniemen jätevedenpuhdistamoon (Kuva Jouni Rissanen)

Liikelaitosten ja taseyksikköjen talousarviotavoitteet toteutuivat hyvin.
Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointi tulee tehdä jatkossa tilinpäätöksen toimintakertomukseen kootusti samalla tavalla kuin talousarviossa on esitetty.
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5 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN ARVIOINTI
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.
Kaupungin taseessa ei ole alijäämää, joten kuntalain mukaista arviota ei ole tarpeen tehdä.
Tarkastuslautakunta toteaa kuitenkin, että v. 2013 tilinpäätöksen jälkeen taseessa oli ylijäämiä yhteensä 7,8 milj. euroa. Ilman yhtiöjärjestelyjä alijäämää olisi tullut v. 2014 n. 4,1 milj. euroa ja ylijäämätilanne olisi 3,7 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu 22,2 milj. euroa alijäämäiseksi. Näin ollen talouden tasapainotusohjelmaa ja palvelutuotannon tuottavuuden parantamista
pitää jatkaa. Vuoden 2015 talousarviossa on todettu mm. henkilöstösuunnitelman yhteenvedossa
henkilöstömäärän vähennystavoitteeksi ydinkaupungin osalta 60 henkilötyövuotta ja koko kaupungin osalta 74,3 htv.
Talousarviossa ja –suunnitelmassa todettujen talouden tasapainotustoimien tarkka seuranta on
tarpeen.
Kuntalain muutoksen myötä alijäämän kattamisvelvollisuus ja arviointimenettely laajennetaan
koskemaan myös kuntayhtymiä. Muutos on perusteltu, koska kuntayhtymien alijäämät ja velat
ovat viime kädessä jäsenkuntien vastuulla.

6 YHTEENVETO JA VASTINEPYYNNÖT
Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle yhteenvetona, että yleinen taloustilanne huomioon ottaen kaupungin taloudellinen tulos oli kohtuullinen ja tilinpäätös toteutui talousarviota
paremmin. Myös toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin talousarvion mukaisesti.
Tilikauden tulos oli kuitenkin 4,1 milj. euroa alijäämäinen ilman yhtiöjärjestelyjen vaikutusta. Tulosta arvioitaessa on myös hyvä huomioida, että tuloveroprosenttia korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 20,5 %:iin.
Vuoden 2015 talousarvio ja tilinpäätösennuste on n. 22 milj. euroa alijäämäinen, joten talouden tasapainotustoimia on syytä jatkaa, jotta velkaantumiskehitys saadaan pysäytettyä. Toimintakatteen
kasvua on v. 2014 tilinpäätöksestä 4,7 %. Tilinpäätösennusteen mukaan peruskaupungin lainakanta nousee kuluvan vuoden aikana n. 31 milj. euroa 342 milj. euroon (3.073 euroa/asukas).
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että mm. kaavoituksen resursseista huolehditaan kaupungin
kasvustrategian toteuttamiseksi. Resurssipulaa on tullut esille myös mm. lastensuojeluun ja joukkoliikenteen hoitoon liittyvissä toiminnoissa.
Kuntaliitosten myötä Kuopion kaupunkirakenne on muuttunut. Palvelujen järjestämisen suunnittelussa ja toteutuksessa on syytä turvata riittävät palvelut myös laajoilla maaseutualueilla ottaen
huomioon myös uuden kuntalain mukanaan tuomat lähidemokratian kehittämisvaateet.
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Ennaltaehkäisevien palvelujen näkökulma on tärkeä lähtökohta kaikilla palvelualueilla ja yhteistyötä on syytä tiivistää kuntalaisten koko elinkaaren hyvinvoinnin edistämisessä ja syrjäytymisen
ehkäisemisessä. Ikääntyvälle väestölle on turvattava asiakaslähtöisesti eri tason palvelujen riittävyys ja toimivuus.
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaisi valtuustolle arviointikertomuksesta
vastineet seuraaviin kysymyksiin:
1. Kaupunginhallituksen yhteenveto ja arvio tuottavuusohjelman toteuttamisen kokonaistilanteesta palvelualueet, liikelaitokset, taseyksiköt ja konserniyhtiöt huomioiden. Tuottavuusohjelmassa on todettu keinovalikoimaksi:
1.1 Henkilöstöohjelma
1.2 Sähköisten palvelujen kehittäminen
1.3 Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehostaminen
1.4 Hankintaohjelma
1.5 Tuotteistuksen uudelleenarviointi
1.6 Tuottavuusmittauksen kehittäminen
1.7 Palvelujärjestelmien, innovaatioiden ja prosessien kehittäminen
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä tuottavuusohjelman uudistamista ja siinä yhteydessä mm.
htv-vähennysten ja niitä vastaavien ostopalvelujen vertailtavuuden parantamista. Palvelujen
tuottamistapamuutosten vaikuttavuutta ja tuottavuutta on tässä yhteydessä syytä arvioida ja
antaa vastineessa tilannekuvaus kaupungin oman toiminnan tuotteistuksen ja sen edellyttämän kustannuslaskennan toimivuudesta.
2. Kaupunginhallituksen omistajaohjausjaostolta vastine konserniyhteisöjen tavoitteiden täsmentämisestä ja konsernivalvonnan tehostamisesta; arviointikertomuksessa on todettu
mm. yhtenäisen henkilöstöpolitiikan noudattamisen valvonta. Yhtiöiden tavoitteiden toteutumisen arvioinnista ilmenee mm. Servican tuloskehityksen seurantatarve. Istekki Oy:lle
asetettua tavoitetta kustannussäästöistä ei ole raportoitu tavoitteen mukaisesti. Niiralankulma Oy:lle asetetun, palveluasumisen laajentamista koskevan tavoitteen toteutumista on
myös tarpeen seurata.
3. Kaupunginhallituksen arvio palvelualueuudistuksen toteutumisesta – miten tavoitteena ollut hallinnonalarajat ylittävä yhteistyö on parantunut, mitä mahdollisia ongelmia on edelleen ja mitä toimenpiteitä on vireillä yhteistyön parantamiseksi. Tuottavuusohjelmassa on
todettu, että uudistus perustui rakenteita ja johtamisjärjestelmiä koskevaan uudistukseen ja
oli siten jo osa tuottavuuden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Keskeistä uudistuksessa oli mm. asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden välisen työnjaon sekä sisäisen tilaamisen ja tuottamisen selkeyttäminen.
4. Perusturvan palvelualueelta vastine erityisryhmien asumispalvelujen ja lastensuojelun järjestämisen tilanteesta sekä lapsiperhepalvelujen kotipalvelun toteutumisesta
5. Kaupunginhallitukselta ja perusturvalautakunnalta vastine sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman seurannasta ja perusterveydenhuollon ja perusturvan kanssa saumattomien ja
kustannustehokkaiden palvelujen turvaamiseksi tähtäävien toimenpiteiden tilanteesta.
6. Kaikilta palvelualueilta vastine tietoturva- ja tietosuojan riskienhallinnasta
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