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Puheenjohtajan katsaus
Tarkastuslautakunnan tehtävä on kuntalain mukaan arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet kuntakonsernissa ja ydinkunnassa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tarkoituksenmukaisella ja tuloksellisella tavalla. Lautakunnan arviointityön lopputuloksena syntyy tämä vuosittainen
arviointikertomus, jossa kuvataan miten kaupunki on onnistunut palvelujen tuottamisessa ja talouden pidossaan. Lautakunta pyrkii myös nostamaan esille konkreettisia kehittämiskohteita ja -alueita.
Vuosi 2015 onnistui Kuopiossa talouden osalta kohtalaisesti, kuten tässä kertomuksessa todetaan. Kaupungin onnistumista ei voida kuvata pelkkien talouslukujen valossa. Yhtä tärkeää on nostaa esille kuinka on onnistuttu palvelujen tuottamisessa asukkaille niin määrällisesti kuin laadullisesti. Kuntapalvelujen tuottaminen ja hyvinvoinnin edellytysten luominen asukkaille ovat viime kädessä koko kaupungin olemassa olon tarkoitus. Kestävä talous, osaava ja jaksava henkilöstö ovat avainasemassa palvelutuotannon onnistumisessa.
Tiukasta henkilöstöpolitiikasta huolimatta henkilöstön hyvinvointi on kaupungissamme säilynyt kohtuullisen hyvänä ja siihen on panostettu. Näin täytyy olla jatkossakin.
Kuopion palveluihin ollaan suhteellisen tyytyväisiä, mutta eri palvelualoilla on edelleen kehittämisen tarpeita. Palvelualueuudistus tavoitteli eri hallintokuntien parempaa yhteistyötä ja eri ammattilaisten asiantuntijuuden jakamista sekä sujuvampia asiakaspolkuja. Tässä ei vielä ole onnistuttu riittävästi kaikilla palvelualueilla. Lautakunta kiinnittää huomioita myös palvelujen vaikuttavuuden arvioinnin lisäämiseen.
Kuopion imago ja vetovoima lapsiperheiden, opiskelijoiden ja yrittäjien arvioimana on hyvä. Meillä on kaupungissamme onnistumisia ja hyviä asioita, joita on nostettava rohkeasti esille.
Ennakoitua paremmasta taloudellisesta lopputuloksesta ja myös palvelutason ylläpitämisestä kiitos kuuluu
kaupungin työntekijöille. He ovat lähteneet kiitettävällä panostuksella mukaan talouden tasapainottamiseen.
Ilman henkilöstön mukana oloa emme voi onnistua tässä tavoitteessa.
Kaupunginvaltuustolle ja -johdolle riittää haasteita. Kuopion talous ei ole kestävällä pohjalla. Vuosikatteella
pystytään rahoittamaan investointeja vain osittain ja velkaantumiskehitys on huolestuttava. Kestävän taloudellisen tasapainon saavuttaminen on edellytys tulevaisuuden välttämättömille investoinneille, hyvälle henkilöstöpolitiikalle, hyvinvoivalle henkilöstölle sekä laadukkaille kuntapalveluille. Lautakunta kiinnittääkin
huomiota tuottavuusohjelman toteuttamisen keinojen varmistamiseen sekä talouden raportoinnin ja seurannan kehittämiseen. Kuntakonsernin tarkastelun merkitys kasvaa ja se vaatii tehokasta konserniohjausta.
Tarkastuslautakunnan tavoitteena on uudistaa arviointikertomuksen rakennetta ja sisältöä. Pyrimme kokoamaan entistä informatiivisempaa, mutta myös lukijaystävällisempää raporttia niin päättäjille, viranhaltijoille kuin kaikille kuopiolaisille ja asiasta kiinnostuneille. Tavoittelemme julkaisua, jonka läpikäymällä lukija
saa hyvän kuvan Kuopion asukkailleen tuottamien palvelujen tilanteesta sekä kaupungin taloudesta ydinkaupungin ja koko kaupunki konsernin kokonaisuudesta.
Kiitän lautakuntaa, tarkastuspäällikköä, tarkastussihteeriä, kaikkia viranhaltijoita ja tilintarkastajaa erinomaisesta yhteistyöstä arviointitehtävämme toteutuksessa. Kiitos kaikille palvelualueiden, liikelaitosten, yhtiöiden ja yksiköiden toimijoille, joita olemme tavanneet vuoden aikana arviointikokouksissamme ja joiden
kanssa käymiimme keskusteluihin arvioinnin havainnot ja lopputulema pohjaavat. Ilman tätä hyvää yhteistyötä, tiedon jakamista ja keskustelua ei lautakunnan työ olisi edes mahdollista.
Laajalla yhteistoiminnalla ja luottamuksellisella yhteistyöllä kuljemme kohti entistä upeampaa Kuopiota.
Anna Olkkonen
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1 TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA
1.1

Tehtävä ja kokoonpano

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon
ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Havainnot annetaan valtuustolle vuosittain arviointikertomuksessa. 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 tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen. Tarkastussihteerinä on toiminut 31.3. saakka Anne Koponen, jonka jälkeen viransijaisena Tarja Räisänen ja
23.11.2015 lukien tarkastussihteerin virassa Sari Düssel.
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 vuoden 2015 osalta. Kaupunginvaltuusto on
14.3.2016 valinnut Ate Savolaisen perusturva- ja terveyslautakunnan jäseneksi toimikauden loppuun saakka.
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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 2015 hyväksyttiin
18.6.2015 § 79. Vuoden 2015 arvioinnissa tarkastuslautakunta kokoontui yhteensä 21 kertaa. Kokouksissa on käsitelty tarkastustoimen hallintoon ja tarkastustoimintaan liittyviä asioita sekä toimialojen ja konserniyhteisöjen arviointeja.
Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt arviointikokouksissaan huomioita kaupungin palvelutuotannon vaikuttavuuteen osana tavoitteiden arviointia.
Työohjelman mukaisesti tilikauden 2015 arviointikohteina ovat olleet:















Lomituspalvelut
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy
Perusopetus- ja nuorisopalvelut
Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut
Omistajaohjausjaosto
Erityisryhmien asumispalvelut
Yhteiskokous Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan kanssa
Lääkärien vastaanottotoiminta
Alueelliset ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontapalvelut
Savo-Pielisen jätelautakunta, Jätekukko Oy
Tilakeskus
Kuntatekniikkaliikelaitos
Kuopion Energia Oy ja Kuopion Sähköverkko Oy
Kuhilas Oy

1.2

Yhteenveto tarkastuslautakunnan arviointikokouksista

Tarkastuslautakunta on kuullut kokousten yhteydessä työsuunnitelman mukaisesti kaupungin johtavia viranhaltijoita, eri hallintokuntia ja konserniyhteisöjä. Lautakunta on käsitellyt myös tilintarkastajan sekä sisäisen tarkastajan raportit. Lautakunnan arviointitoiminnan kehittämiseksi on
osallistuttu lautakuntien koulutustilaisuuksiin ja järjestetty Lahden tarkastuslautakunnan kanssa
yhteinen koulutustilaisuus Kuopiossa. Lautakunta on laatinut kuulemisista ja tapaamisista omaan
käyttöönsä muistiot ja yhteenveto kokouksista on seuraavassa. Tarkastuslautakunta antoi syksyllä
väliarviointilausunnon, joka käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 2.11.2015.
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Johdon tilannekatsaus syyskuussa
Tarkastuslautakunta kuuli 9.9.2015 kaupungin ylintä virkamiesjohtoa talousarvion toteutumisesta
ja ajankohtaisista asioista. Keskeinen havainto oli, että talouden tasapainotustavoite ei etene suunnittelukauden loppuun mennessä ja että tuottavuuden parantamiseen johtavat toimenpiteet etenevät hitaasti. Keskustelussa oli esillä mm. jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön mukanaan
tuomien muutosten vaikutus palvelujen tuottamiseen.
Tarkastuslautakunta totesi myönteisenä asiana, että esimieskoulutusta on järjestetty ja esimiestaitoja on kartoitettu.
Palkanlaskennan yksikkökustannuksia on saatu laskemaan huomattavasti henkilöstöhallinnon
prosesseja tehostamalla.
Henkilöstöpolitiikassa olisi hyvä päästä kannustavampaan suuntaan; palkittaisiin entistä enemmän uusien, toimivien muutosten toteuttamisesta.
Tuottavuusohjelmassa on eräänä keinona todettu toiminnan tehostamiseksi uudelleenjärjestelyt
eläkkeelle siirtymisten yhteydessä. Henkilöstökertomuksessa on todettu, että henkilöstöstä on jäänyt eläkkeelle 154 henkilöä; ko. tehtävien täyttämisestä samoin kuin muun ns. luontaisen poistuman hyödyntämisestä tulisi raportoida kootusti toimintakertomuksessa.
Tuottavuutta parantavat toimenpiteet olisi hyvä esittää raportoinnissa erillään muista talouden tasapainotustoimista arvioinnin helpottamiseksi. Tuottavuustoimenpiteet etenevät hitaasti.
Todettiin, että opittavaa on vielä paljon kustannus- ja prosessitarkasteluissa ja johtamisjärjestelmä
tulisi saada asiakkuuksien mukaiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa on mukana suuri joukko eri toimijoita ja asiakkuuksien kustannuksia pitäisi pystyä tarkastelemaan kokonaisuutena. Terveyspalveluissa toiminta todettiin olevan edelleen erikoissairaanhoitopainotteista

Lomituspalvelut

Sydän-Savon lomituspalvelun paikallisyksikön toiminta siirtyi Maaningan kuntaliitoksen myötä
Kuopion kaupungin hallintoon. Toiminta perustuu Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksen kanssa laadittuun toimeksiantosopimukseen ja Mela korvaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset 100 %:sti
kaupungille. Sosiaali- ja terveysministeriä rahoittaa ja valvoo toimintaa omalta osaltaan.
Paikallisyksikkö on laaja ja se toimii 15 kunnan alueella. Käsiteltäviä lomituspäätöksiä ja –päiviä
on paljon ja henkilöstömäärä on suuri. Toiminnan bruttokustannukset olivat v. 2015 n. 14,5 milj.
euroa. Toiminta oli hieman ylijäämäistä (n. 116.000 euroa) johtuen Melan maksamasta hallintorahasta ja tavoitteena ollut n. 28.000 euroa ylittyi. Toiminnalliset tavoitteet on todettu konsernipalvelujen käyttösuunnitelmassa ja ne toteutuivat hyvin. Mela valvoo toiminnan tuloksellisuutta tuloskorttimallilla.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että toiminta on hyvin järjestetty. Tärkeää on turvata mm. ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ja pysyvyys. Uhkana on EU:n tiukentuvat velvoitteet ja tukirajoitteet
sekä valtion säästötoimet. Toisaalta automaatio muuttaa työn kuvaa ja toiminta luo omalta osaltaan työmahdollisuuksia haja-asutusalueilla. On tärkeää varmistaa kaupungilta riittävä taloushallinnon tuki lomituspalvelujen hallinnolle.

Kuopion Opiskelija-asunnot Oy

Yhtiön tehtävänä on asuntojen rakennuttaminen, omistaminen ja hallinta sekä niiden vuokraaminen Kuopiossa opiskeleville. Kaupungin omistus on 100 %.
Tarkastuslautakunta toteaa, että saatujen selvitysten perusteella yhtiön toiminta on järjestetty hyvin mm. riskienhallinnan osalta. Ekologisuuteen, sähköiseen asiointiin ja henkilöstön hyvinvointiin
on kiinnitetty paljon huomiota. Tavoitteena on asuntokannan siirtäminen Savilahden kampusalueelle rakennettaviin uudisrakennuksiin ja luopua osasta kiinteistöistä ja soluasunnoista pääasiassa Neulamäellä, koska soluasunnot eivät vastaa nykyajan kysyntää. Soluasunnot vapautuvat näiltä osin erityisryhmien käyttöön.
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Perusopetus ja nuorisopalvelut
Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas, opetusjohtaja Leena Auvinen, talouspäällikkö Raija Heinonen ja nuorisopäällikkö Jari Väänänen esittelivät lautakunnalle toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.
Perusopetuksen osalta käytiin läpi toiminnan tuloksellisuuteen liittyviä asioita ja vertailutietoja
muihin kaupunkeihin ja maan keskiarvoon nähden. Vaikuttavuutta mitataan mm. valtakunnallisilla Kouluikkuna- tietokannan mittareilla, joskin vertailussa on otettava huomioon kuntien välisiä
toiminnallisia eroja esimerkiksi tilakustannusten käsittelyssä ja kuljetuskustannuksissa. Toimintaa
kehitetään itsearviointien ja jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti (suunnittele, toteuta, arvioi
ja kehitä). Opetussuunnitelmauudistukseen liittyen on toteutettu kysely huoltajille syksyllä 2014.
Taloudellisuuteen ja tehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä on saatu tehtyä kouluverkkoratkaisujen
myötä. Perusopetuksessa tulee luoda hyvät edellytykset lukio-opetukselle ja tämä lisää paineita kehittää mm. sähköisiä oppimisympäristöjä. Opetusresursseihin on kiinnitetty huomiota mm. vakinaistamalla määräaikaisia opettajia.
Kuopio on mukana nuorisotakuussa ja v. 2014 vain yksi oppilas ei päässyt jatko-opintoihin.
Keskustelussa oli esillä mm. tulevat kouluinvestoinnit ja opetustuloksiin vaikuttavat asiat.
Valtionosuuksien ja –avustusten leikkaukset rajoittavat ryhmäkokojen pienentämistä.

Nuorisotoimessa tavoitteena on muuttaa toimintaa edelleen varhaisen puuttumisen suuntaan ja
ns. etsivää nuorisotyötä on järjestetty ministeriön avustuksella. Varhaisnuoriin kohdistuvaa toimintaa on hyvä kytkeä entistä tiiviimmin koulujen toimintaympäristöön. Nuorisopalvelujen lisäämiseen on paineita tällä hetkellä eniten Saaristokaupungissa.
Uusien koulujen suunnittelussa tavoitteena on mahdollisimman monen toimijan toiminta yhteisissä tiloissa.
Nuorisopalveluissa on meneillään nuoriso-ohjelman päivitys kuluvan vuoden loppuun mennessä.
Palveluverkon, toimitilojen ja toiminnan yhteistarkastelu käynnistyy ensi vuoden alussa.
Nuorisopalveluja on järjestetty kuntaliitosten jälkeen myös liitosalueilla ja joiltakin osin resurssit
ovat parantuneet.

Omistajaohjaus
Omistajaohjausjaoston ja johtavien viranhaltijoiden tapaamisessa 26.11.2015 käytiin läpi jaoston
toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.
Kuopion kaupunki on konserni, jossa osa palvelujen tuottamisesta on siirtynyt liikelaitoksiin sekä
tytär- ja osakkuusyhteisöihin. Omistajapolitiikan kautta ohjataan omistamista ja asetetaan myös
tuotto- ja muut tavoitteet. Yhtiöiden kautta kaupunki pyrkii parantamaan palvelutuotannon tehokkuutta ja työn tuottavuutta.
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Keskeisenä tavoitteena on ollut mm. tukipalvelujen kustannusten ja erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta. Tavoitteena on ollut myös ratkaisujen etsiminen erityisryhmien asuntotarpeisiin ja
konsernirakenteen tiivistäminen vuokrataloyhtiöitä yhdistämällä.
Tarkastuslautakunta toteaa myönteisinä arvioina, että
+ kuntaliitoskuntien vuokrataloyhtiöiden yhdistämisen valmistelu v. 2017 alusta lukien on
aloitettu
+ muiden vuokrataloyhtiöiden uudelleenorganisoinnin valmistelu on aloitettu
+ matkailu- ja markkinointiasioissa on edetty hyvin yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa
ja kaupungin kustannusosuutta vähentäen; on myös tutkittu markkinoinnin vaikuttavuutta
+ konserniohjausta on tehostettu mm. koulutuspäivien avulla
+ konsernivalvonnassa on saavutettu tuloksia mm. Servican tulosohjauksessa
Omistajaohjausjaoston toiminnan merkitys ja omistajaohjauksen tarve sekä tehtävät kasvavat entisestään ja jaostossa valmistellaan merkittäviä päätöksiä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta toteaa, että on tästä syystä on tärkeää turvata jaoston toimintaan riittävät aika- ja asiantuntijaresurssit.
Merkittäviä investointi- ym. hankkeita valmistellaan monesti myös työryhmissä, joissa ei ole mukana edustusta kaikista poliittisista valtuustoryhmistä; tällöin on hyvä varmistaa kuitenkin riittävä
tiedottaminen päätöksen perusteista kaikille päätöksentekijöille.

Erityisryhmien asumispalvelut

Erityisryhmien asumispalvelujen asiakkaina ovat mm. vammaisia henkilöitä, mielenterveys- ja
päihdeongelmaisia, muistisairaita ja heikkokuntoisia vanhuksia, asunnottomia sekä pakolaisia.
Erityisryhmien asumista varten rakennettaville kohteille on mahdollista saada investointiavustusta
ja korkotukilainaa valtion Asuntorahastolta. Erityisryhmien asumisen järjestämiseen liittyy olennaisesti vuokrattavien huoneistojen lisäksi erilaisten palvelujen sekä hoivan ja huolenpidon järjestäminen joko omana tuotantona tai ostopalveluna. Kokonaisuus muodostuu tehostetusta palveluasumisesta, palveluasumisesta, tukiasumisesta sekä kotipalvelutuesta. Tehostetun palveluasumisen
piirissä oli syksyllä 2015 yhteensä 79 asiakasta, palveluasunnoissa 137, tukiasumisessa 159 asiakasta ja kotituen piirissä 100 asiakasta.
Menot ovat nousseet palvelujen tarpeen lisääntymisen myötä ja hoidonporrastukseen liittyen.
Asumispalvelujen järjestäminen on perustunut Kuopiossa pääsääntöisesti ostopalveluihin.
Palvelualueella on todettu, että suuri osa asiakkaista on edelleen liian raskaassa palvelussa. Sopivien asuntojen saannissa on ollut vaikeuksia.

7

Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä:
+ pyrkimystä muuttaa palvelurakennetta kevyempään palveluasumiseen tarkemmalla
palvelutarpeen arvioinnilla ja asiakaskorttiseurannalla ja
+ oman, ostopalveluja edullisemman palvelutuotannon kasvattaminen välivuokrausasuntoja,
asumisyksiköitä, tukiasuntoja ja kotipalveluja lisäämällä
+ konsernitasolla on lähdetty etsimään ratkaisuja ja toimintamallia palveluasuntojen
rakentamiseen ja asuntotuotannon järjestämiseen
+ uusien toimintamallien ja kumppanuuksien hakemista myös ostopalveluissa siten,
että luodaan kannusteita kuntouttamiseen ja siirtämiseen kevyempien palvelujen piiriin
+ palvelujen tuotteistusta jatketaan ja ostopalvelut kilpailutetaan v. 2016
Erityisryhmien asumispalveluilla on suuri taloudellinen merkitys kaupungille ja toisaalta asiakkaiden tarpeet tulee saada tyydytettyä hyvin.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että asumispalvelujen kehittämistä jatketaan yhteistyössä eri
toimijoiden kesken.
Yleisemminkin kuntalaisille on hyvä luoda entistä laaja-alaisempia palvelupisteitä, joista ohjataan
syventäviin palveluihin tarpeen mukaan. Palveluja on hyvä jalkauttaa entistä enemmän moniammatillisesti toimistoista kuntalaisten pariin.

Yhteiskokous Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan kanssa
Kuopion kaupungin v. 2015 talousarviossa on todettu yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi ja vuosittain seurattavaksi tavoitteeksi sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman etenemisen ja kustannuskehityksen seuranta siten, että kehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta. Toimenpiteenä on todettu mm. psykiatristen sairaansijojen vähentäminen ja avohoidon tehostaminen.
Yhteiskokouksessa sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan kanssa 9.12.2015 kuultiin johtajaylilääkäri Jorma Penttisen selvitys tuottavuusohjelman etenemisestä ja Pohjois-Savon soteuudistuksen valmistelusta. Kokouksessa kuultiin myös Servican ja Istekki Oy:n toimitusjohtajien katsaukset
toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta.
Sairaanhoitopiirin toiminnan tuottavuus on parantunut viime vuoden aikana mm. seuraavilla mittareilla mitattuna:
+ palkkamenot per hoidettu potilas ovat laskeneet 1,9 %
+ nettotyöpanoksella hoidettujen potilaiden määrä kasvoi 2,2 %
+ henkilöstömäärän vähentyessä ja hoidettujen potilaiden määrän hieman noustessa
tehokkuusindeksi on parantunut
+ osastojen käyttöastetta on nostettu mm. vähentämällä sairaansijoja 150:llä
+ jäsenkuntalaskutuksen kasvu on saatu rajattua 1 %:iin
+ hoitojaksoja ja –päiviä on saatu vähennettyä ja toimintaa on saatu kehitettyä avohoitopainotteisemmaksi
+ kirurgian tehokkuutta on saatu nostettua uusien leikkaussalitoimintojen ja päiväkirurgian
avulla
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Kuopion kaupungin ostopalvelut olivat v. 2015 n. 151,3 milj. euroa; kasvua edellisen vuoden
määrästä (138,7 milj. eurosta) oli n. 12,6 milj. euroa. Menot ylittivät alkuperäisen talousarvion n. 3
milj. eurolla. Perusterveydenhuollossa menot alittuivat vastaavasti 0,6 milj. eurolla.
Tarkastuslautakunta toteaa, että sairaanhoitopiiri on edennyt hyvin edellä mainituissa toiminnan
tuottavuutta edistävissä toimenpiteissä. Myös kaupungin toiminnassa on tehty toimenpiteitä terveydenhuollon tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi mm. päivystysjärjestelyissä ja mielenterveyden ja psykiatrian avohoidossa. Toimenpiteiden jatkaminen on tärkeää painopisteen siirtämiseksi kohden avohoitoa ja peruspalveluja. Myönteisenä havaintona on se, että siirtoviivemaksujen määrä (n. 505.000 euroa) on vähentynyt edellisestä vuodesta n. 32.000 euroa (6 %).
Uudessa Kaarisairaalassa on yhteensä 26 leikkaussalia, joista kolme oli käyttämättä lähinnä avustavan henkilöstön rekrytointiongelmien vuoksi. Leikkaussalien käyttöastetta on pyrittävä nostamaan edelleen, jotta kalliit investoinnit saadaan hyödynnettyä ja vältytään mahdollisesti ylitöinä
tehtäviltä, hoitotakuuseen liittyviltä kalliimmilta hoitojonojen puruilta.
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Yhteiskokouksessa kuultiin myös Istekki Oy:n toimitusjohtajan ja Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican toimitusjohtajan selvitykset näiden tukipalvelujen toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta.
Istekki Oy:n perustehtävänä on tuottaa kilpailukykyisiä it- ja lääketieteellisen tekniikan palveluja
in-house liiketoimintaperiaatteella sairaanhoitopiirille ja Kuopion kaupungille.
Yhtiön toiminnassa on otettu mukaan kasvustrategia. Liikevaihto on kasvanut 18 % ja muiden julkisyhteisöjen osuus liikevaihdosta on kasvanut 20 %:iin (kaupungin osuus 30 ja sairaanhoitopiirin
50 %). Henkilöstökulujen suhde käyttökatteeseen (HCROI 1,52 %) on jäänyt alle yhtiön asettaman
1, 55 %:n tavoitteen.
Kaupunginvaltuusto on asettanut Istekki Oy:lle liikevaihdon lisäämistavoitteeksi 3
%/henkilötyövuosi; toteutunut kasvu on ollut 5 %. Tulostavoitteeksi kaupunki on asettanut positiivisen tuloksen; tulos on ollut v. 2015 n. 910.000 euroa.
Yhtiön näkökulmasta tapaamisessa tuli esille se, että kaupungin omistajaohjausta tulisi selkeyttää
ja että omistajien tulisi linjata yhtiön kasvu- ym. strategisia tavoitteita konkreettisemmin. Asiakasomistajien arvoyhtälöä tulisi kirkastaa; miten painotetaan asiakasarvon ja toisaalta omistajaarvon kehittymistä.
Tarkastuslautakunta toteaa käsityksenään, että yhtiön laajentumispyrkimyksissä on syytä huolehtia myös perustajaomistajien palvelujen saatavuudesta ja palvelutason säilyttämisestä.
Servica on tuottanut tukipalveluja (ateria-, laitoshoito-, kiinteistö- ja logistiikkapalveluja sekä välinehuoltoa) Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille 1.1.2012 lukien. Yhtiön perustamisvaiheessa yhtiölle siirtyi omistajien henkilöstöstä n. 10 %.
Toimipaikkoja on Kuopion seudulla yli 100; henkilöstöä n. 350 ja laitos- ja kiinteistöhoidon kohteita yli 300.
Servican toimintaa ja taloutta on saatu vakiinnutettua ja v. 2015 on päästy ensimmäistä kertaa positiiviseen tulokseen. Vuoden 2015 aikana liikevaihto on saavutettu 55 henkilötyövuotta pienemmällä panoksella ja tuottavuus on parantunut 2 %. Alkuvaiheen suurten keittiö- ym. investointien
pääomakustannukset rasittavat palvelujen hinnoittelua pitkään. Omistajaohjaus on yhtiön näkökulmasta toiminut hyvin. Kaupungin asettamien tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu kootusti
tytäryhteisöjen tavoitteita koskevassa osiossa.
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Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut
Toiminnalla toteutetaan kaupungin strategiassa todettua päämäärää, jonka mukaan Kuopiossa on
omatoimisuutta ja ennaltaehkäisyä painottavat palvelut ja Kuopio on edelläkävijä osallisuuden ja
hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.
Kansalaisopiston toiminta on monipuolista ja laajaa. Toiminnassa on mukana sopimuskuntina
myös Kaavi, Rautavaara, Juankoski ja Tuusniemi. Toiminnassa on kehitetty mm. sähköisiä palveluja ja kurssitarjonnassa on vastattu kuntalaisten muuttuviin odotuksiin (esim. verkkoopetuksella). Työttömien osallistumista on saatu nostettua viime vuosien aikana ja toimintaa kehitetään kuntalaisia aktivoivaan suuntaan mm. sosiaalitoimen kanssa toteutettavalla hankkeella.
Tarkastuslautakunta toteaa, että kansalaisopiston toiminnalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet
hyvin.
Lautakunta esittää, että kurssitilastointia kehitettäisiin niin, että tilastoista näkyisi useamman
vuoden kehitys kursseille osallistuneista ym. seikoista ja kurssein vaikuttavuudesta esim. henkilöiden työllistymiseen.

Tarkastuslautakunnalle esiteltiin kansalaistopiston toiminnan lisäksi kansalaistoiminnan
edistämiseen ja osallisuuden parantamiseen tähtääviä palveluja, hankkeita ja toimenpiteitä.
Tarkastuslautakunta toteaa arvionaan, että ko. avainprosessi on omalta osaltaan toteuttanut hyvin
valtuuston hyvinvoinnin palvelualueelle asettamia tavoitteita. Mm. asukastupatoimintaa on laajennettu ja yhteistyötä on tiivistetty muiden palvelualueiden ja järjestöjen kanssa kansalaistoiminnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Asukastupa- ja muussa toiminnassa on tärkeää huomioida myös haja-asutusalueet.
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Kuntalaisten kulttuuritoimintaan aktivointiin liittyen on vuoden aikana laadittu v. 2020 ulottuva
suunnitelma, josta ilmenee tarkemmin eri ikäryhmille ja erityisryhmille suunnattujen toimintojen
sisältö ja tavoitteet. Suunnitelma on käsitelty hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa 10.11.2015 §
81.
Myönteistä on myös se, että esim. lapsiperheiden aktivointiin ja osallistumismahdollisuuksien parantamiseen on kiinnitetty huomiota ja työpajojen kautta pyritään saamaan kiinnostusta kulttuuripalveluihin. Toiminnassa on vanhempi-lapsi ryhmiä, joiden toimintaa kehitetään sosiaalitoimen
kanssa.
Lautakunta esittää, että yhteistyötä on hyvä laajentaa myös järjestöjen; esim. Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa vanhempien osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi.
Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain edellyttämä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on
valmistelussa. Ennaltaehkäisevään työhön on syytä panostaa jatkossakin; tätä kautta toiminnalla
saadaan aikaan kokonaisvaikuttavuutta, jota painotettaneen jatkossa myös valtionosuusuudistuksessa. Kuopiossa on luotu hyvät lähtökohdat eri organisaatioiden ja yhteisöjen väliselle yhteistyölle.
Vuosittainen hyvinvointikertomus on esitetty osana valtuuston hyväksymää talousarviokirjaa.
Tarkastuslautakunta esittää, että hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laadittaisiin keväällä, jolloin
sen tietoja voidaan huomioida nykyistä paremmin talousarvion laadinnassa. Tavoitteena tulee olla,
että hyvinvointikertomusta hyödynnetään paremmin, koska hyvinvoinnin edistäminen on kaupungin strategiassa keskeisenä painopisteenä.
Hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetut resurssit on syytä pyrkiä turvaamaan budjettipäätösten yhteydessä ottaen huomioon palvelujen ennaltaehkäisevä vaikutus terveys- ja sosiaalitoimen kustannuksiin. Ongelmana on usein todettu vaikuttavuuden mittaus ja todentaminen; mm. hyvinvointikertomuksen kehittäminen entistä ajantasaisemmaksi ja sen suurempi huomiointi auttaa varmaan
osaltaan tässä asiassa.
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Terveydenhuollon avohuollon palvelut
Avohoidon palveluista arvioinnin kohteena olivat lääkärien vastaanottotoiminta ja kuntoutuspalvelut.
Vastaanottopalvelujen toimivuus on tärkeä mittapuu terveydenhuollon palvelujen toimivuuden arvioinnissa. Samoin kuntoutuspalvelut ovat tärkeä osa terveydenhoidon toimivuutta.
Vastaanottotoiminnassa tiimimalliin siirtyminen aiemmasta omalääkäri/-hoitajamallista on ollut
merkittävä uudistus palvelutason ja tuottavuuden parantamisessa. Tavoitteena on vähentää KYSin
käyttöä erityisesti yli 75 –vuotiaiden hoidossa.
Terveysasemien toimintojen uudistamisessa oli taustalla kysynnän ja tarjonnan epätasaisuus ja se,
että joillekin asemille jouduttiin hankkimaan lääkäripalveluja ostopalveluna. Luottamus vastaanottoajan saamiseen heikkeni ja se lisäsi osaltaan hakeutumista päivystykseen. Kiireettömään hoitoon
pääsyssä oli suuria eroja eri alueiden välillä.
Tarkastuslautakunta toteaa myönteisinä havaintoina seuraavaa:
+ kiireettömään hoitoon pääsyssä olleita eroja eri alueiden välillä on saatu tasoitettua
lähtötilanteen keskimääräisestä kolmesta viikosta yhteen viikkoon
+ verrattuna aiempaan omalääkäri/-hoitajamalliin tiimimalli on osoittautunut hyväksi
toiminnan tehostamisen ja asiakasnäkökulman huomioimisen kannalta
+ tiimimalli mahdollistaa myös yksilöllisempien työaikojen järjestelyt ja resurssien siirrot tiimien
välillä sekä nuorten lääkärien konsultointimahdollisuudet
+ lääkäritilanne on ollut melko hyvä
+ päivystyksen käyttöä on saatu vähennettyä ja vastaanotot pystytään hoitamaan entistä paremmin
päiväsaikaan
+ vanhustyöhön kohdistetaan jatkossa 9 lääkärin työpanos ja palkataan yksi uusi geriatriaan
erikoistunut lääkäri
Avohoidon menojen sopeutus on toteutunut palvelualueen asettamien tavoitteiden mukaisesti;
nettomenot olivat n. 39 milj. euroa ja ne toteutuivat n. 0,5 milj. euroa alle käyttösuunnitelman ja
1,9 milj. euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Kehitettäviä asioita on mm. seuraavia:
- sähköiset palvelut eivät ole edenneet toivotulla tavalla vuonna 2015
- puhelinliikenteen parantaminen on ollut pilotointivaiheessa; tavoitteena tulee olla
toimivan takaisinsoittojärjestelmän luominen, jottei asiakkaiden tarvitse jonottaa
kustannuksellaan puhelimessa pyrkiessään kiireettömään hoitoon
- kotihoidon henkilöstön vaihtuvuus heikentää tiedonkulkua
- toiminnan kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta kuvaavia mittareita ja tunnuslukuja olisi hyvä
saada lisää bruttokustannusten, käyntimäärien ym. lisäksi
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Kuntoutuspalveluissa on toteutettu talousarviossa määriteltyä strategista tavoitetta ennaltaehkäisevien palvelujen ja toimintojen kehittämisestä hyvin mm. Terve Kuopio –kioskin toiminnalla
Apajassa. Matalan kynnyksen palvelua on järjestetty myös Nilsiän Hyvinvointitorilla. Toimintaa on
laajennettu siten, että ikäneuvolan terveydenhoitaja ja omaishoidon palveluohjaaja ovat antaneet
palveluja Kuopion toimipisteessä.
Avofysioterapian akuuttivastaanotto on käynnistetty ja suoravastaanottoja on tarkoitus käynnistää
yhdessä lääkärien vastaanottotoiminnan kanssa v. 2016. Hoitotakuu on toiminut kaikissa kuntoutusyksikön palveluissa.
Kuntoutuspalvelut ovat osallistuneet myös sairaanhoitopiirin kuntoutuspalvelujen tuottavuusohjelmaan.
Kuntoutuspalvelujen nettomenot (n. 4,6 milj. euroa) ovat toteutuneet hieman alle lautakunnan
asettaman käyttösuunnitelman.

Avohoidon taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Toiminnallisten tavoitteiden osalta kehittämistä on vielä ja esim. terveydenhuollon sähköinen palautejärjestelmä on tarkoitus saada
käyttöön kuluvana vuonna.
Perusturva- ja terveyslautakunnassa tehdyn linjauspäätöksen mukaisesti terveydenhuollon lähipalvelut on syytä turvata myös kuntaliitosalueilla. Terveydenhuollossa on hyvä ottaa jatkossakin
huomioon muiden yhteistyötahojen toiminta. Asiakkaan kokonaistilanteen huomioiminen ja omatoimiseen kuntoutukseen ja terveyden ylläpitoon kannustaminen on tärkeää.
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Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut
Avainprosessiin kuuluu alueelliset ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontatehtävät Kuopion ja
Suonenjoen alueella sekä ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon ostopalvelut.
Tehtäväalueen talousarvio on toteutunut valtuuston myöntämässä raamissa. Toimintakate on toteutunut n. 0,5 milj. euroa (16 %) alle talousarvion.
Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Toiminta-alue on laajentunut kuntaliitosten
myötä ja joitakin lisätehtäviä on siirtynyt Aluehallintovirastolta kaupungille ja rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitovastuu on siirtynyt Väestörekisterikeskukselta kunnille.
Myönteisenä asiana tarkastuslautakunta toteaa, että
+ rakennusluvat saadaan myönnettyä 20 päivän tavoiteajan puitteissa
+ alueellista yhteistyötä on tiivistetty erityisesti ympäristönsuojelussa; pyritään yhtenäisiin
menettelytapoihin ja käytäntöihin
+ eläinlääkintähuollossa (Siilinjärveltä ostettava suureläinpraktiikka) on otettu käyttöön
tuotteistukseen perustuva kustannusten jako
+ sisäilmaongelmiin on kohdistettu myös ennaltaehkäisevästi huomiota mm. edellyttämällä
rakennustöiden ja –tarvikkeiden sääsuojausta
+ kiinteistöverotukseen liittyvien tietojen tarkistamista tehdään
Sähköisten palvelujen kehittämistä lupa-asioissa on ollut hidasta johtuen mm. sähköisen arkistointiluvan puutteesta. Luonto- ja ulkoilureittien ylläpidon ja kustannustenjaon osalta on vielä tarkennettavaa hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa; liitoskunnista on tullut ylläpidettäväksi
myös eri tavoin toteutettuja ulkoilureittejä.
Kuopion malli, jossa ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja rakennusvalvonta kuuluvat
samalle vastuualueella, on osoittautunut hallintokunnan mukaan hyväksi.
Savo-Pielisen jätelautakunta ja Jätekukko Oy
Kuopion kaupunki on vastuukuntana laajan alueellisen jätehuollon viranomaistehtävissä ja Jätekukko Oy saman alueen kuntien yhteisenä jätehuoltoyhtiönä. Toimialueena on 16 kuntaa (n.
210.000 asukasta). Outokumpu liittyy toimintaan v. 2017 alusta.
Jätelautakunnan toiminnalla ei ole Kuopion talousarvioon nettovaikutusta; kustannukset (n.
300.000 euroa) laskutetaan Jätekukko Oy:ltä ja edelleen osana jätemaksuja asiakkailta.
Jätelautakunnan toiminnassa on keskeistä jätehuoltomääräyksistä ja taksoista päättäminen sekä
määräysten noudattamisen valvonta. Jätekukko Oy hoitaa jätehuollon laskutuksen.
Yhteinen alueellinen jätepoliittinen ohjelma päivitetään kuluvan vuoden aikana ja se käsitellään
kunnissa syksyllä 2016. Ohjelmalla tavoitellaan yhteistä tahtotilaa jätehuollon kehittämisestä ja tavoitteista. Viestinnän ja asioinnin kehittäminen on todettu tärkeäksi ja mm. sähköisen asioinnin li-
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sääminen on vireillä; samoin jätelautakunnan alaisen toiminnan kytkeminen Kuopion kaupungin
käytössä olevaan asianhallintajärjestelmään.

Tarkastuslautakunta toteaa, että jätehuollon viranomaistehtävät hoidetaan toiminnalle asetettujen
tavoitteiden mukaisesti hyvin ja toiminnan tehokkuutta seurataan mm. palvelulupausten ja hakemusten käsittelyaikojen seurannalla. Sidosryhmätyön onnistumista ja toiminnan vaikuttavuutta
arvioidaan jätehuollon neuvottelukunnassa, alueellisissa työryhmissä ja aluepalavereissa.
Yhteistyö Jätekukko Oy:n kanssa on tiivistä ja mm. asiakaspalautteita käsitellään yhteisesti.

Jätekukko Oy:n toiminnan ohjaus perustuu lainsäädäntöön ja yhtiön osakaskuntien tekemään
osakassopimukseen, jota on uusittu v. 2007. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. maksupoliittiset
periaatteet, suuremmat investoinnit ja toiminnan yleislinjat. Jätehuollon palvelutaso määritellään
Savo-Pielisen jätelautakunnassa (eko-pisteet ym). Yhtiön palvelut katetaan pääasiassa jätemaksuilla. Yhtiön tulostavoitteena on lähinnä turvata investointien tulorahoitus; yhtiö ei jaa osinkoja. Jätemaksuja ei nostettu vuodelle 2016. Kiinteistöliiton hintavertailun mukaan kustannukset ovat tällä hetkellä 10 suurimman kaupungin keskitasoa. Yhtiön kirjanpito on siirretty Kuhilas Oy:n hoidettavaksi v. 2016 alusta.
Tarkastuslautakunta toteaa arvionaan, että yhtiö toimii Kuopion kaupungin näkökulmasta tarkasteltuna hyvin. Jätteiden käsittelyssä kaatopaikkasijoitusten määrää on saatu laskettua olennaisesti
ja jatkossa entistä vähäisemmäksi Riikinnevan jätteenpolttolaitoksen valmistuttua.
Riikinvoima Oy tulee olemaan alueellisten jätehuoltoyritysten yhteinen laitos ja se tulee toimimaan
ns. Mankala –periaatteella osakkaiden yhteisyrityksenä. Kuopion jäteaseman yhteydessä toimii
Kuopio Biotehdas; biojätteestä saatava kaasu myydään Kuopion Energia Oy:lle ja biojätteestä saadaan myös pelloille myytävää ravinnetta.

EU:n tiukentuvat kierrätysvaatimukset ja tavoitteet asettavat toiminnalle lisävaateita valtakunnan
tasoisesti. Tuottajavastuuta on lisätty uuden jätelain myötä muovien keräykseen. Hankintalain
mahdolliset muutokset voivat rajoittaa yhtiön toimintaa elinkeinoelämän jätehuollon parissa.
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Tilakeskus
Tarkastuslautakunnalle esiteltiin toimitilojen vuokrausvaihtoehtojen perusteita; erityisesti
Länsi-Puijon päiväkotilojen hankintaa ja toteutusta. Puitesopimukseen perustuvaa hankintamenettelyä on käytetty myös Melalahden päiväkotitilojen hankinnassa. Hankintoja on perusteltu mm. sisäilmaongelmista johtuvilla kiireellisyyksillä, investointimäärärahojen puutteella sekä sillä, etteivät
tilat jää esim. 10 vuoden sopimusajan jälkeen kaupungin vastuulle. Em. hankintapäätöksissä on
todettu, että tilojen vuokrakustannukset ovat muodostuneet hallintokunnille omaa investointia
kalliimmiksi (50.000/140.000 euroa/vuosi).
Tarkastuslautakunta toteaa, että vuokrauspäätösten perusteluja ja edullisuusvertailuja perinteiseen urakkakilpailutusvaihtoehtoon verrattuna on syytä tehdä jatkossa kattavammin. Investointimäärärahojen puute talousarviossa ei voi olla perustelu kalliimmille käyttötalousmenoille. Kiireellisiin korjauksiin on syytä varata riittävä määrärahavaraus Tilakeskukselle tai kaupunginhallitukselle. Rakennusten korjauksissa on otettava huomioon rakennustekniikan kokonaisuus; vain yhtä
kohtaa korjaamalla ei saavuteta hyvää lopputulosta.

Elinkaarimallilla toteutettavissa koulu- ja päiväkotihankkeissa on tavoitteena välttää rakentamistapaan ja käytettävyyteen liittyviä riskejä yli takuuaikojen yltävillä, urakoitsijalta ostettavilla
20-25 vuoden kokonaishoitosopimuksilla. Hankkeiden rahoitus on hoidettu kaupungin tytäryhtiö
KOY Koulutilat Oy:n kautta, jonka laskuttamat rahoituskulut Tilakeskus veloittaa hallintokunnilta
kiinteistöjen ylläpitokulujen lisäksi sisäisinä vuokrina.
Tarkastuslautakunta toteaa, että tilahallintaa ja hankintoja on syytä tarkastella entistä enemmän
kaupunkikonsernin kokonaistaloudellisesta näkökulmasta ottaen huomioon mm. sen, ettei Servican toimintaedellytyksiä heikennetä ylläpitotehtävien siirtyessä entistä enemmän isojen rakennusliikkeiden hoidettavaksi. Poistoaikojen erot ja kaupungin oman toteutuksen riskien arvionvaraisuus vaikeuttavat edullisuusvertailuja ja toisaalta se, että urakoitsija hinnoittelee riskit kokonaishintaan. Suurissa hankkeissa myös kilpailu on osoittautunut vähäiseksi. On myös tärkeää
selvittää syitä, miksi kaupungin omalle vastuulle jäävissä rakennusinvestoinneissa ei pystytä välttämään rakennusaikaisia ja ylläpitoon liittyviä virheitä ja puutteita. Toisaalta elinkaarimallilla toteutetussa Martti Ahtisaaren koulussakin on
tullut esille ongelmia ja korjaustarpeita.
Yhteenvetona tarkastuslautakunta toteaa, että tilahallinnassa ja korjausten suunnittelussa on syytä
pyrkiä pitkäjänteiseen, arvokeskusteluun perustuvaan investointien suunnitteluun ja priorisointiin.
Tilakeskuksella on tekninen tieto rakennusten tilasta ja 5-10 vuoden investointitarpeet pystytään
ennakoimaan melko tarkasti, Kiinteistötietokannassa on tiedot kaikista n. 500 kaupungin kiinteistöstä ja rekistereistä saadaan vuosikorjaustiedot.

Tarkastuslautakunta on esittänyt, että kuluvana vuonna asia otettaisiin valtuustoseminaarin
keskeiseksi aiheeksi. Kyse on laajasti ottaen kaupungin omaisuuden hoidosta ja tulevaisuudessa
tapahtuvien palvelujen tilatarpeiden huomioimisesta. Tilojen suunnittelussa on hyvä huomioida
nykyistäkin enemmän tilojen muunneltavuutta ja monikäyttöisyyttä.
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Kuntatekniikkaliikelaitos
Kuntatekniikkaliikelaitos (MESTAR) on toiminut v. 2011 lähtien kaupungin sisäisenä tulosohjattuna liiketoimintayksikkönä ja sen tarkoituksena on tuottaa palveluja kaupunkikonsernille asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti. Liikelaitoksille on asetettu yhteiseksi tavoitteeksi, että niiden tulee
toiminnallaan tukea konsernin tuottavuutta parantavia toimenpiteitä.
Kaupunginvaltuuston asettamat sitovat tavoitteet ovat v. 2016 toteutuneet peruspääoman koron
(255.150 euroa) osalta. Toisena tavoitteena on ollut, että vuosikate kattaa poistot. Vuosikate on tilinpäätöksen mukaan 153.000 euroa ja poistot 872.000 euroa, joten suhde on n. 0,7 milj. euroa
alijäämäinen ja tavoite ei ole toteutunut.
Liikelaitoksen johtokunnassa on määritelty tarkemmin toiminnan kriittiset menestystekijät ja tavoitteet, jotka on esitetty kaupungin talousarvion liitteenä. Ylijäämätavoite ei ole toteutunut, vaan
vuoden tulos on n. 0,5 milj. euroa alijäämäinen johtuen pääosin kertaluonteisista arvonalennus- ja
muuttokustannuskuluista.
Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala esitteli tarkastuslautakunnalle liikelaitoksen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta esittää arviointinaan seuraavaa:
+ konsernin sisäinen myynti on kasvanut mm. kunnossapidon osalta
+ toimintoja keskittämällä saadaan vuokrakuluja pienennettyä
+ toimintojen kehittämistä tehdään mm. laatujärjestelmällä
+ sijoitetun pääoman tuottoprosentti 7 % on ylittänyt tavoitteena olleen 5,5 %:n
+ tuottavuutta on pyritty lisäämään liikevaihtoa kasvattamalla
- tulostavoitteita ei ole saavutettu em. tavalla; johtokunnan ylijäämätavoite 1,5 % liikevaihdosta
ei ole toteutunut
- konserniohjauksessa on luotava yhteinen näkemys liikelaitoksen
tuloksellisuuden eri tekijöistä sekä liiketoiminnan alueellisesta ja muusta laajentamisesta
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että liiketaloudelliset ja toimialakohtaiset osaamisvaateet
tulisi ottaa entistä enemmän huomioon valittaessa luottamushenkilöitä liikelaitosten ja konserniyhteisöjen hallintoon.
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Kuopion Energia Oy konserni
Kuopion Energia Oy ja Kuopion Sähköverkko Oy
Kuopion Energia Oy:n konsernin yhteinen arviointikokous pidettiin 14.3.2016, jolloin lautakunnalle esiteltiin
v. 2014 tavoitteiden toteutumista, tilinpäätöksiä ja tulevaisuuden liiketoimintanäkymiä.
Konsernin tehtävänä on sähkön ja kaukolämmön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto sekä sähkön siirto.
Konsernin liikevaihto jäi 8,9 milj. euroa alle budjetin ja liikevoitto (10.8 milj. euroa) jäi tavoitteesta 2,4 milj.
euroa. Kaupungille tuloutettiin lainankorkoja 7,9 milj. euroa ja 1,6 milj. euroa taseen sijoitetun vapaan pääoman rahastosta eli yhteensä 9,5 milj. euroa. Vuonna 2014 rahoituskulut kaupungille olivat 3,2 milj.euroa ja
liikelaitoksen peruspääoman korko 7 milj. euroa eli yhteensä 10,2 milj. euroa. Valtuusto on asettanut vuoden
2016 tavoitteeksi yhteensä vähintään 9 milj. euroa.
Kaupunginvaltuuston asettama tulostavoite oli vähintään budjetin mukainen 3,2 milj. euroa. Tavoite ei toteutunut, vaan tulos oli ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja n. 0,1 milj. euroa ja tulos oli laskennallisen verovelkakirjauksen jälkeen n. 450.000 euroa tappiollinen. Poikkeamaan vaikuttivat merkittävimmin sähkön
hinnan lasku, sähköverkon yhtiöittämisen jälkeen kasvaneet poistot ja omistajalainan korot. Tulokseen ovat
vaikuttaneet myös kiristynyt kilpailutilanne, sääolosuhteet sekä Energiaviraston valvonnasta johtuvat rajoitteet sähkönsiirron hinnoittelussa. Sähkön vähittäismyyntihintojen alennus heikensi tulosta. Tulosta heikensi
myös sähkönsiirtomäärien jääminen alle budjetoidun ja yhtiöittämisestä johtunut laskutusjaksotusmuutos.
Yhtiöiden omavaraisuusastetavoitteet (20 %) toteutuivat.
Haapaniemi 2 –voimalaitoksen investointi (10,3 milj. euroa) toteutui 1,7 milj. euroa alle kustannusarvion ja
käyttöönotto tapahtui tavoiteaikataulussa. Fennovoiman osakkeiden (1,6 milj. euroa) myyntitavoite ei toteutunut; yhtiön ilmoituksen mukaan omistuksessa ei ole sitouduttu lisärahoitusvastuuseen. Sähköverkkotoiminnan yhtiöittäminen on onnistunut.
Sijoitetun pääoman tuottoa pyritään nostamaan eri keinoilla; myyntikatteen ja kulukurin kautta sekä maksamalla mahdollisuuksien mukaan lainoja pois.
Energiavirasto ja Kilpailuvirasto valvovat hinnoittelun ja tuottojen kohtuullisuutta. Toisaalta verohallinto
tarkastelee sisäisten korkokulujen vähennyskelpoisuutta. Yhteistyössä kaupunkiomistajan kanssa käydään
läpi tavoitteita ja toimintaperiaatteita em. rajoitukset huomioiden.
Energiakonsernin liikevoittotavoite on vuodelle 2016 11,7 milj. euroa ja tulostavoite 1,2 milj. euroa.
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Kuhilas Oy
Toimitusjohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle yhtiön toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Kokouksessa kuultiin myös kaupungin henkilöstöjohtajan sekä talous- ja rahoitusjohtajan näkemyksiä yhteistyöstä ja henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien toimivuudesta ja kehittämisestä.
Yhtiö on toiminut vuodesta 2006 lukien pääasiassa Kuopion kaupungin ja siihen liittyneiden kuntien ja kuntayhteisöjen talous- ja palkkahallinnon tukipalvelujen tuottajana.

Tarkastuslautakunta toteaa arvionaan, että palkanmaksuun liittyviä henkilöstöhallinnon järjestelmiä ja prosesseja on sähköistetty ja kehitetty hyvin. Kustannussäästöjä on saavutettu yhteistyössä
kaupungin kanssa ja tämä todetaan yhtenä esimerkkinä onnistuneesta tuottavuushankkeesta. Kokonaispalvelun hinta on laskenut ja toiminnan tehostamisen myötä Kuhilas on voinut hoitaa palvelut vähemmällä henkilöstöllä hankkien samalla myös uusia asiakkaita. Myönteistä on myös se, että
taloushallintoprosessien kuvausten tarkistus on aloitettu kuluvana vuonna.
Tarkastuslautakunta toteaa, että valtuuston Kuhilas Oy:lle v. 2015 talousarviossa asettamat tavoitteet ovat toteutuneet hyvin.
Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä ja toiminnoista olevia prosessikuvauksia ja vastuunjakotaulukoita tulee päivittää ja laatia puuttuvilta osin yhteistyössä kaupungin hallinnon kanssa. Tässä yhteydessä on syytä varmentaa ja dokumentoida eri toimintojen ja käyttöoikeuksien sisäinen valvonta tilintarkastajan esittämällä tavalla.

Kuhilas Oy seuraa tiiviisti sote- ja aluehallintouudistusta ja pyrkii turvaamaan toimintaedellytyksensä ja kehittämisresurssinsa myös tulevaisuudessa toimintaympäristön muuttuessa mm. hankkimalla uusia asiakkaita. Kuopion konserniyhteisöt eivät ole vielä kattavasti Kuhilaan asiakkaana ja
neuvotteluja on käyty mm. Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n kanssa.

Kaupungin konserniohjauksen on syytä tukea neuvotteluja yhteisten tukipalvelujen käytön lisäämiseksi; tämä on tärkeää konsernin toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi.
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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 tuloksellisuutta ja 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, KHT Tiina Lind. Tilintarkastaja on
raportoinut havainnoistaan tarkastuslautakunnalle tarkastusvuoden aikana kolme kertaa.
Tilintarkastusta on tehty tarkastuslautakunnalle esitellyn työohjelman mukaisesti. Tarkastuksessa
esille tulleet havainnot ja suositukset on annettu tiedoksi ja huomioitavaksi tarkastuskohteille.
Tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan esittämiin suosituksiin ja havaintoihin:
- taloushallintoprosesseja on syytä tarkentaa yhteistyössä kirjanpitoa hoitavan Kuhilas Oy:n kanssa
- talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä ja toiminnoista tulee laatia prosessikuvaukset ja
varmentaa tässä yhteydessä eri toimintojen (mm. käyttöoikeuksien hallinnan) toimivuus
- sopimustoiminnassa on kehitettävää; mm. urakkavakuudet tulee edellyttää aina yleisten
sopimusehtojen mukaisesti ja sopimuskumppanien rekisteritiedot tarkistaa jo sopimusvaiheessa
- palkanlaskentaan ja maksatukseen ym. kohdistuvat sisäisen valvonnan prosessit tulee kuvata ja
ohjeistaa kirjallisesti
- arvonlisäverojen käsittelyä on tarkennettava ja teetettävä säännöllisin väliajoin myös ulkoisia
tarkastuksia. Vuoden aikana tuli esille mm. että verottomiin vuokriin liittyviä energiavähennyksiä
oli jäänyt hakematta huomattavia summia usealta vuodelta ja v. 2012 haettiin oikaisua
n. 100.000 euroa
Kaupungin johtamisessa ja esimiestyössä tulee korjata em. hallinnolliset puutteet ja kokonaisvaltaiseen talous- ja henkilöstöjohtamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.
Eri toimijoiden vastuut pitää määritellä selkeästi ja muodostaa valvontatoimet rutiineiksi. Toimivallan delegoinnit tulee tehdä aina kirjallisesti ja päätösvallan käytön asianmukaisuutta valvoa delegoinnin jälkeen.
Kaupungin sisäinen tarkastaja on raportoinut myös tarkastuslautakunnalle omista havainnoistaan,
jotka tukevat em. toteamuksia. Myönteistä on, että laskutus- ja perintäohjeet on uusittu vuoden lopulla. Mm. toimitilojen vuokrien valvonnassa ja perintätoimien käytännön hoitamisessa on edelleen tarkennettavaa. Ostolaskujen käsittelyä (ns. hankinnasta maksuun-prosessia) tulee
kehittää ja määritellä vastuut ja rajapinnat konsernin sisällä.
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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 2.11.2015 § 88.
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2 VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSEN HAVAINTOJEN JÄLKISEURANNASTA
Kuopion kaupunginvaltuusto käsitteli v. 2014 arviointikertomuksen kokouksessaan 15.6.2015.
Arviointikertomuksessa esitetyistä havainnosta pyydetyt vastineet käsiteltiin kaupunginhallituksessa 14.9. ja valtuustossa 28.9.2015. Tarkastuslautakunta on merkinnyt annetut vastineet tiedoksi
23.9.2015. Tarkastuslautakunta totesi 14.10.2015 antamassaan väliarvioinnissa vastineista kokonaisuutena, että annetuista vastineista sai hyvin kattavan kuvan kaupunkikonsernin hallinnon kehittämisen tilanteesta.
Tuottavuusohjelman toteuttamisessa todettiin olevan paljon toteutumatonta; erityisesti reaalimenojen kasvun ja henkilöstömenojen vähennyksen osalta ei ole saavutettu tavoitteita. Myös eri toimenpiteiden seurannassa todettiin kehitettävää; mm. sähköisten palvelujen lisäämisen ja toimitilojen käytön tehostamisen vaikutuksia kustannuksiin ei ole raportoitu vastineissa konkreettisilla
luvuilla.

Myönteistä kehitystä tuottavuusohjelmaan liittyen on tapahtunut mm. perusturvan kustannusrakenteisiin vaikuttavilla ratkaisuilla. Erityisryhmien käyttöön on saatu 40 uutta tukiasuntoa ja lastensuojeluun liittyen on perustettu nuorten arviointi- ja vastaanottoyksikkö, jonka tarkoituksena
on estää asiakkuuksien pitkittyminen.

Tuottavuusohjelman uudistamiseen liittyen tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota kunta-alan
työmarkkinaosapuolten 17.6.2015 antamaan suositukseen, jonka mukaan tuloksellisuuden arvioinnissa tulisi käyttää valtiovarainministeriön johdolla valmisteltua kestävän tuottavuuden arviointimallia ja julkisen palvelun erityisluonteen tunnistavaa mittaristoa. Viitattiin myös ministeriön
Kunta- ja aluehallinto-osaston julkaisemaan Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen käsikirjaan, jossa todetaan, että talouden ja tuottavuuden yhdistäminen tuottavuusmittauksessa on tärkeää, jotta tuottavuusohjelmat eivät kohdennu pelkästään säästöihin ja leikkauksiin. Palvelujen laatua, vaikuttavuutta ja työelämän laatua kuvaavien mittarien käyttö mekaanisten
tuottavuusmittarien rinnalla on myös tärkeää.
Havaintona v. 2016 talousarviosta voi todeta, että toimintaa kuvaavia mittareita on esitetty
yleisperusteluosassa. Mittaritiedot kuvaavat pääosin kehitystä vuosina 2010-2013 eikä niissä ole
esitetty v. 2015-2016 tavoitetasoja. Samoja mittareita ei ole esitetty kattavasti palvelualueittaisissa
mittaristoissa (esimerkiksi perusturvassa ammatillisten perhekotien ja lastensuojelulaitosten keskimääräiset kustannukset €/lapsi/kuukausi.
Mittaristossa kiinnittää huomiota myös se, ettei mukana ole tunnus- ja suhdelukuja; on paljon
toiminnan bruttokustannuksia ja kävijämääriä kuvaavia lukusarjoja, muttei yksikkökustannustietoja (esim. hoitopäivien hinnoista omana tuotantona ja ostopalveluina). Palvelujen tuotteistamista
on syytä jatkaa ydinkaupungin osalta, koska se on tärkeää kustannus- ja tuottavuusvertailun kannalta.
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Mikäli suoritteita ja tuotosta käsitellään vain asiakasmäärinä tai hoitopäivinä tai kustannuksia suhteutetaan koko kaupungin asukasmäärään, on laskenta suurpiirteistä johtamisen ja toiminnan arvioinnin kannalta. Tavoiteasetannassa olisi hyvä käyttää ja seurannassa esittää vertailutietoja
muista kaupungeista.
Kustannustietojen vertailemiseen liittyy myös laadun ja vaikuttavuuden huomioiminen.
Tuloksellisuuden mittaamisen ongelmista huolimatta asia on tärkeä johtamiseen liittyvän sisäisen
arvioinnin ja tarkastuslautakunnan ym. tekemän ulkoisen arvioinnin kannalta.
Kaupunginhallitus on 18.5.2015 päättänyt uudistaa tuottavuusohjelman v. 2016 kevääseen mennessä. Sittemmin on päätetty, että uudistaminen tehdään v. 2017 talousarvioprosessin yhteydessä.

Tarkastuslautakunta pyysi kaupunginhallituksen arviota palvelualueuudistuksen toteutumisesta ja
vaikutuksista hallintorajojen yli tehtävään yhteistyöhön. Tarkastuslautakunta yhtyy kaupunginhallituksen käsitykseen, että myönteistä kehitystä on tapahtunut palvelualueiden sisällä ja palvelualueiden välillä mm. talous- ja hallintohenkilöstön tiimityöskentelyn myötä.
Yhteistyön kehittämistarpeita nähdään edelleen mm. lasten ja nuorten palvelukokonaisuudessa sekä palvelualueiden ja tukipalvelujen tuottajien kesken.
Kuopion Veden antamasta vastineesta ilmenee, että liikelaitoksella on vaikeuksia pitää yllä riittävää korjausinvestointien määrää. Liikelaitokselta edellytettävien korko- ja tuottovaatimusten alentamisella voitaisiin saada lisärahoitusta saneerauskohteisiin. Investointien rajoittaminen kaupungin lainamäärän kasvamisen takia ei voine olla esteenä, koska liikelaitos maksaa ydinkaupungille
lainoistaan 3-4 %:n korkoa. Peruspääoman korkoa maksetaan vuosittain n.3,5 milj. euroa (13,5 %)
ja sijoitetun pääoman korko on 6,9 % (tuotto peruspääomalle, ylijäämillä ja lainoille).
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3 KAUPUNKIKONSERNIN TAVOITTEET
3.1

Kaupunkikonsernille asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kaupunki muodostaa tytäryhteisöineen kuntakonsernin. Kuopion kaupungin tytäryhtiöiden määrä
on kasvanut viime vuosina. Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty 25 tytäryhteisöä, seitsemän kuntayhtymää, yksi liikelaitoskuntayhtymä ja yksi osakkuusyhteisö. Tytäryhteisöistä seitsemän harjoittaa asuntoliiketoimintaa, yhdeksän kiinteistöliiketoimintaa, neljä elinkeinoliiketoimintaa, neljä
muuta liiketoimintaa ja yksi energialiiketoimintaa. Kuopion Matkailupalvelu Oy:n toiminta on lakannut ja yhtiö puretaan. Yhtiö on asetettu selvitystilaan.
Konsernin tilikauden tulos oli n. 11.9 milj. euroa ylijäämäinen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli n. 7,9 milj. euroa. Vuosikate riitti suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Kertynyttä alijäämää on konsernitaseessa n. 40 milj. euroa (358 euroa/asukas).
Konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 908 milj. euroa (8.101 euroa/asukas). Lainamäärä kasvoi
vuoden aikana n. 15 milj. euroa (71 euroa/asukas). Lainanhoitokate oli 1,4.

TAULUKKO Konsernituloslaskelma

KONSERNITULOSLASKELMA

TP

TP

TP

TP

TP

TP

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Milj. €

Toimintatuotot

429,7

437,3

476,1

511,4

515,5

545,2

Toimintakulut

-760,3

-829,6

-903,3

-975,8

-1003,3

-1076,4

0,1

0,5

0,45

0,95

0,58

0,25

-330,5

-391,8

-426,7

-463,4

-487,2

-531,0

Verotulot

308,0

324,9

331,5

384,5

405,7

429,4

Valtionosuudet

119,7

157,9

165,2

181,8

194,6

226,2

Rahoitustuotot ja -kulut

-9,8

-11,5

-13,9

-14,1

-15,3

-14,0

VUOSIKATE

87,4

79,5

56,0

88,7

97,9

110,6

-63,3

-67,6

-73,5

-88,8

-97,6

-99,0

Satunnaiset erät

-0,9

2,0

1,5

7,7

4,7

0,3

TILIKAUDEN TULOS

23,2

13,9

-15,9

7,5

4,9

11,9

Tilinpäätössiirrot

-6,9

-7,7

4,3

-5,6

-9,1

-3,0

0,0

-0,1

0,04

-0,3

-0,5

-1,0

16,2

6,2

-11,6

1,6

-4,7

7,9

Osuus osakkuusyhteisöjen
voitosta/tappiosta)
TOIMINTAKATE

Suunnitelman mukaiset poistot

Vähemmistöosuus

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
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Ku
uopion kau
upungin kon
nsernirakenne
Kuopion kaup
pungin tytäryhtteisöt

Kuntayhttymät

Istekki O
Oy
(47,54 %
%)

Pohjois‐Savon
P
sairaanhoitopiirin ky (53,13 %)

IS‐Hankinta Oy
(29,60 %
%)

Itä‐Suomen huoltopalvelut
h
liikkelaitosky Servica
a (51,53 %)

Karttulan Vuokrratalot Oy
(100 %
%)

Savonia am
mmattikorkeakouulun ky (51 %)

Kevama Oy ko
onserni
(100 %
%)

KS
SH Kiinteistö Oy

Kiinteistö‐KYS Oy
(51,10 %
%)

As Oy
O Litmasenrinne
(30,29 %)

Pohjois‐Savon Liitto (43,288 %)
Savon Kou
ulutusky (38,30 %
%)
Vaalijalan ky (17,63 %)

Ki Oy Karttulan Virastokeskus
(75,80 %
%)

Ittä‐Suomen Päihd
dehuollon ky (12,441 %)

Ki Oy Kuopion K
Koulutilat
(100 %
%)

Osakkuu
usyritykset: Jäte
ekukko Oy (47,771 %)

Ki Oy Kuopion
n Luukas
(90,87 %
%)

Yhdistelemättömät osa
akkuusyritykseet:

Ki Oy Kelloniemen
Teollisuusstalo
(57,21 %
%)

Ki Oy Sä
ärkiniemen Ostoskeeskus
(37,05 %)
Ass Oy Pirtinketosato
(36,45 %)

Ki Oy Kuopion Paalolaakso
(100 %))

Ki Oy Nilsiän Vu
uokratalot
(93,70 %
%)
Kuhilas O
Oy
(72,46 %
%)
Kuopion Energia O
Oy konserni
(100 %
%)

Kuopion
Sähköverkko Oy

Kuopion Innovvation Oy
(68 %))
Kuopion Matkailu
upalvelu Oy
konsern
ni
(100 %
%)

Kuopion Opiskelijaa‐asunnot Oy
konsern
ni
(100 %
%)

Ku
uopion Ravirata Oy
(28,60 %)
Ki Oy
O Kuopion Studentiia
(23,39 %)
Ki Oy
y Karttulan Valtiontaalo
(31 %)

Ki
K Oy Turontalo

Savo
on Kuituverkko O
Oy
(22,72 %)

As.
A Oy Kuopion
Ampujanpolku
A
4

Yhdistelemättömät tyttäryhteisöt: Am
maveK ry

Kuopion kaup
punki
Isänttäkuntapalvelut ja taseyyksiköt

Maaningan Vuokrrahuoneistot
Oy
(100 %
%)
Ki Oy Ellankulma

• Tuu
usniemen kunna
an perusterveyydenhuolto
• Kuo
opion Tilakeskus
• Poh
hjois‐Savon pela
astuslaitos

Nilsiän Teollisuu
uskylä Oy
(99,66 %
%)
Savonia‐ammattikkorkeakoulu
Oy

Tahkovuoren Liikun
ntakeidas Oy
(100 %
%)

As Oy
y Kuopion Neulasypppi
(25 %)

Tahkon Markkinointi O
Oy
(25 %)

Kys Invest Oy (48,78 %)

(51 %)

Ki Oy Jynkän Palvelukeskkus
(28,13 %)

Matkailukeskus
M
Rauhalahti Oy

Kuopio Pysäkö
öinti Oy
(100 %
%)

Niiralan Kulma O
Oy konserni
(100 %
%)

Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunki

Ki Oy Kuopion Keeskuskenttä
(100 %
%)
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Investoinnit ja lainakantakehitys
Kaupunkikonsernin investointimenot (152,8 milj. euroa) laskivat edellisvuodesta n. 37 milj. eurolla. Suurimmat investoinnit tekivät Kuopion kaupunki 47 milj. euroa, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin konserniosuus oli 43,4 milj. euroa ja Niiralan Kulma Oy konserni 30,8 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä on ollut viimeisen viiden vuoden aikana n. 300 milj. euroa
negatiivinen, mikä näkyy konsernin lainamäärän kasvussa. Sairaanhoitopiirin lainaosuus on kasvanut v. 2014-2015 yhteensä n. 77 milj. eurolla.

3.2

Tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen

Vuoden 2015 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.

Tarkastuslautakunta toteaa arvionaan, että konserniyhtiöille ja Servicalle asetetut tavoitteet ovat
pääosin toteutuneet.
Myönteistä kehitystä on tapahtunut mm. Pysäköinti Oy.n osalta asetettujen tavoitteiden toteutuessa. Taloudelliset tulokset ovat kokonaisuutena ottaen toteutuneet hyvin. Kaupunkikonsernin toiminnan luonteesta johtuen yhteisöjen liiketaloudellisten voittojen tavoittelulle ei ole monesti asetettu kuin 0-tulos tai lievästi positiivinen tulostavoite. Yhteisöjen toiminnalla on useita muita tavoitteita; vuokrataloyhtiöillä esimerkiksi sosiaalisen asuntotuotannon ja tarjonnan ylläpitäminen.
Toimintakertomusten perusteella tehtävää arviointia vaikeuttaa osittain se, että osa mittareista on
raportoitu eri tavalla kuin ne on asetettu. Tavoitteet tulisi asettaa täsmällisemmin, jotta toteutumisen seuranta ja arviointi olisi selkeämpää; mitä tarkoittaa esim. kohtuullisessa kunnossa pitäminen
tai se, että kiinteistöpalvelut toteutuvat sopimuksen mukaisesti. Asiakastyytyväisyysmittausten tulosten raportoinnissa tulee todeta arvosteluasteikko, johon tulosta verrataan.

Tarkastuslautakunta on vuoden 2015 arvioinnissaan tutustunut tarkemmin Kuopion Opiskelijaasunnot Oy:n, Kuopion Energia konsernin ja Kuhilas Oy:n toimintaan ja tavoitteiden toteutumiseen erillisissä kokouksissa. Istekki Oy:n ja Servican toimitusjohtajien katsaukset lautakunta sai
kuulla sairaanhoitopiirin kanssa järjestetyssä yhteisessä kokouksessa.
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4 KAUPUNGIN TOIMINNAN TAVOITTEET
4.1

Talousarvion tavoitteiden asettaminen ja sitovuus

Kaupungin toiminnalle ja taloudelle asetettavista keskeisistä tavoitteista päättää kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –
suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.
Vuoden 2015 talousarviossa kaupungin strategiset tavoitteet ovat sitovia. Strategiaan perustuvat
tavoitteet on määritelty strategisten päämäärien mukaisesti. Talousarvion palvelualuekohtaisissa
osissa strategian tavoitteita on täsmennetty toimenpiteillä. Tavoitteet ja mittarit sekä vastuutukset
on määritelty tarkemmin palvelualuekohtaisissa käyttösuunnitelmissa.
Lisäksi taseyksiköille, 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.

4.2

Strategisten tavoitteiden toteuttamisessa edistyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoteen 2020 ulottuvan strategian 28.6.2010. Keväällä 2013 strategiaa on arvioitu ja sen painotuksia tarkistettu. Strategiaa toteuttavat tavoitteet asetetaan vuosittain
osana talousarvion valmistelua. 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. Strategiaa toteuttavia ohjelmia on laadittu neljä; tuottavuus-, henkilöstö-, kasvu- sekä palvelu- ja hankintaohjelma.
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menestystek
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arviokirjassa esitettiin sivuilla 23
3-33 Kuopiion kaupun
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ovat kaupun
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22 sitovaa tavvoitetta. Toiimintakerto
omuksen sivvulla 49 on esitetty en-sin yhteen
nvetotaulukk
ko tavoitteiden toteutu
umisesta, jo
onka mukaa
an noin kakksi kolmaso
osaa tavoit-teista on to
oteutunut suunnitellus
s
sti ja yksi ko
olmasosa on edennyt hitaasti
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tai vvain osittaiin. Vetovoi-man, kilpaailukyvyn ja
a kasvun tav
voitteiden o n todettu ed
distyneen parhaiten
p
siiitäkin huoliimatta, että
ä
yksi tavoitte ei ole totteutunut laiinkaan: Kuo
opio ei ole päässyt mu
ukaan kasvvusopimusm
menettelyyn
n
vuosina 20
016-2018. Palvelualueiden tavoiitteiden totteutumattom
muuden peerusteluina on todettu
u
usein resurssien puutte. Eri men
nestystekijöiihin liittyvieen tavoitteiiden toteutu
umista on eritelty
e
tar-kemmin to
oimintakerto
omuksen siivuilla 49- 559.
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TAULUKKO Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoite

Vastuutaho

Toteuma toimintakertomuksen mukaan

VETOVOIMA, KILPAILUKYKY JA KASVU -NÄKÖKULMA
Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä
Kuopiossa on riittävä ja monopuolinen tonttivaranto.

Yleiskaavajohtaja
Kaupunkiympäristön palvelualueen palvelualuejohtaja

etenee suunnitellusti

Kuopiossa on toimivat elinkeinoelämän tukiverkostot tukemaan erityisesti aloittavia ja pkyrityksiä

Elinkeinojohtaja
Kuopion Innovation Oy

etenee suunnitellusti

Kasvusopimukseen saadaan neuvoteltua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien
kehittäminen.

Kaupunginjohtaja
Kehittämisjohtaja

ei etene / ei alkanut

Kaupunkiympäristön palvelualueen palvelualuejohtaja

etenee suunnitellusti

Uusien alueiden suunnittelussa huomioidaan
niiden toteutettavuus ja kaavataloudelliset seikat.

Innovaatio- ja opiskelukaupunki
Kampus alueen suunnittelu etenee siten, että
alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa
vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet
ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti.

Strategiajohtaja
Suunnittelujohtaja
Yleiskaavajohtaja

Kuopio-kuva
Ylläpidetään kaupungin houkuttelevuutta ja positiivista Kuopio kuvaa. Jatketaan markkinointiyhteistyötä keskeisten toimijoiden kanssa.

Kaupunginjohtaja
Markkinointijohtaja

etenee suunnitellusti

Kuopiolla on aktiivinen rooli uusien sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelurakenteiden kehittämisessä.

Kaupunginjohtaja
Terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueiden palvelualuejohtaja

etenee suunnitellusti

ASUKKAAT JA PALVELUT –NÄKÖKULMA
Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne
Asuntotonttien tarjona mahdollistaa Kuopion
kaupungin kasvun ja n. 800 – 1000 asunnon
vuosittaisen rakentamisen

Kaupunkiympäristön palvelualueen palvelualuejohtaja
Yleiskaavajohtaja

etenee suunnitellusti

Täydennysrakentamista suunnataan kaupunginosiin, joissa se ei edellytä palvelujen lisärakentamista vaan tukeutuu päätettyjen verkostosuunnitelmien mukaiseen palvelutarjontaan.

Kaupunkiympäristön palvelualueen palvelualuejohtaja
Yleiskaavajohtaja

etenee suunnitellusti

Joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat

Suunnittelujohtaja
Joukkoliikennepäällikkö

etenee hitaasti tai
osittain

Palvelualuejohtajat

etenee suunnitellusti

Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut
Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja.
Ennaltaehkäisevää toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa
sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa.
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Luodaan edellytyksiä asukkaiden osallisuuteen
aja vaikuttamiseen.
Kaupunkitasoista asiakaspalvelua kootaan ja
sen palvelukonseptia uudistetaan. Sähköisen
asioinnin osuutta kasvatetaan.
Kasvavaan palveluasuntojen tarpeeseen etsitään ratkaisumalleja kaupungin omistamien yhtiöiden sekä muiden toimijoiden kanssa.

Palvelualuejohtajat

etenee suunnitellusti

Kaupunginjohtaja
Konserniohjausjohtaja
Terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueiden palvelualuejohtaja

RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ –NÄKÖKULMA
Tasapainoinen talous
Talous on tasapainossa suunnittelukauden lopussa.

Kaupunginjohtaja
Palvelualuejohtajat

etenee hitaasti tai
osittain

Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi.
Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi.
Budjettitietoisuutta ja talousymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla.

Kaupunginjohtaja
Palvelualuejohtajat

etenee hitaasti tai
osittain

Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä.

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan
pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla.
Oma toiminta ja henkilöstön käyttö sekä palvelujen ostaminen mitoitetaan kokonaistaloudellisesti edullisimmin.

Kaupunginjohtaja
Palvelualuejohtajat
Henkilöstöjohtaja

etenee suunnitellusti

Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta
lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus).
Keskeisenä osana tilojen käytön tehostamista
on työympäristöjen kehittäminen sisältäen myös
etätyömahdollisuudet

Palvelualuejohtajat
Konserniohjausjohtaja / Tilakeskus

etenee suunnitellusti

Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta
vähenee. Työhyvinvointityön painopisteenä on
ennalta ehkäisevä toiminta ja ammatillinen kuntoutus. Sairauspoissaolot vähenevät.

Palvelualuejohtajat
Henkilöstöjohtaja

etenee hitaasti tai
osittain

Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapinotusta.

Kaupunginjohtaja
Palvelualuejohtajat

etenee hitaasti tai
osittain

Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja kustannustehokkuus
Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma etenee
suunnitellusti ja kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta.

Kaupunginjohtaja
Terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueiden palvelualuejohtaja

etenee suunnitellusti

Liikelaitosten ja konserniyhtiöiden tuottamien
tukipalvelujen kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta.
- Haetaan ratkaisut, joilla Servican talous saadaan terveelle pohjalle
Kehitetään vaihtoehtoisia ratkaisuja tilojen tarjoamiseen.
Konsernirakennetta selkeytetään mm. vuokrataloyhtiöiden osalta.
- Haetaan ratkaisu siihen, miten vastataan kasvavaan palveluasumisen kysyntään.

Konserniohjausjohtaja / omistajaohjaus

etenee suunnitellusti

Konserniohjausjohtaja / Tilakeskus
Konserniohjausjohtaja / omistajaohjaus
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Määrätietoinen kokonaisjohtaminen
Hahmotetaan tekeillä olevan sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenneuudistuksen vaikutukset kaupungin toimintaan ja organisaatioon
sekä tarkistetaan kaupunkistrategia.

Kaupunginjohtaja
Palvelualuejohtajat
Strategiajohtaja

etenee suunnitellusti

Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan
ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus
huomioiden.

Kaupunginjohtaja
Palvelualuejohtajat

etenee hitaasti tai
osittain

Henkilöstösuunnittelu toteutuu kokonaisjohtamisen osana.

Kaupunginjohtaja
Palvelualuejohtajat

etenee suunnitellusti

TAULUKKO Yhteenveto strategisten tavoitteiden toteutumisesta
Tavoitteiden
lukumäärä

Etenee
suunnitellusti
/ valmis

Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä

3

2

Innovaatio – ja opiskelijakaupunki

1

1

Kuopio-kuva

2

2

Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne

3

2

Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut

2

2

Tasapainoinen talous

6

2

Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palvelukyky ja
kustannustehokkuus

2

2

Määrätietoinen kokonaisjohtaminen

3

2

1

yhteensä

22

15

6

Strategiset tavoitteet
Kriittiset menestystekijät

Etenee hitaasti tai
osittain

Ei etene /
ei alkanut

VETOVOIMA, KILPAILUKYKY, KASVU
1

ASUKKAAT JA PALVELUT
1

RESURSSIT, JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖ
4

1

Hitaasti tai osittain toteutuneita tavoitteita on todettu yhteensä 6, jotka koskevat:
1. joukkoliikenteen käyttäjämäärän kasvua
2. ostopalvelujen kriittistä tarkastelua osana talouden tasapainotusta
3. henkilöstön suorituskyvyn paranemista ja työkyvyttömyyskustannusten osuuden vähenemistä palkkasummasta
4. talouden tasapainottamista
5. palvelujen laatutasojen tarkastelua kustannuskehityksen hallitsemiseksi
6. toiminnan, talouden ja henkilöstön suunnittelua ja johtamista
Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuus huomioon
ottaen melko hyvin. Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hitaasti eteneviin tavoitteisiin; mm. talouden tasapainottamiseen ja toiminnan, talouden ja
henkilöstön suunnitteluun ja johtamiseen.
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4.3

Kaupungin talous

Ydinkaupungin alijäämä toteutui n. 10 milj. euroa talousarviota pienempänä johtuen menosäästöistä ja verorahoitteisten tulojen ennakoitua paremmasta kertymästä.
Talousarvioon nähden nettomenojen alitusta oli muutettuun talousarvioon nähden n. 13 milj. euroa. Talousarvio alittui erityisesti perusturvan, terveydenhuollon ja kaupunkiympäristön menoissa.
Verotulot toteutuivat n. 5,7 milj. euroa talousarviota paremmin. Valtionosuuksia saatiin n. 2,7 milj.
euroa alkuperäistä talousarviota enemmän. Taseyksikköjen ja liikelaitosten yhdistelyn jälkeen
kaupungin toiminnallinen ylijäämä (verotulot+valtionosuudet- toimintakate) oli n. 33 milj. euroa
ja vuosikate 36,7 milj. euroa, mikä ei ollut kuitenkaan riittävä taso n. 50 milj. euron poistoihin ja
arvonalentumiskirjauksiin ja tilikauden alijäämää kertyi n. 13 milj. euroa. Vuosikate heikkeni edellisvuodesta n. 6 milj. euroa. Valtionosuusleikkausten vuoksi Kuopion kaupungilta jäi v. 2015 saamatta peruspalvelujen valtionosuutta vuositasolla noin 27 milj. euroa.
TAULUKKO Verorahoitus
VERORAHOITUS

TP2009

TP2010

TP2011

TP2012

TP2013

TP2014

TP2015

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

257,5

275,2

286,3

310,4

335,3

362,3

369,4

Yhteisövero

11,9

13,6

18,4

15,6

17,1

19,8

21,8

Kiinteistövero

18,5

19,2

20,2

23,7

32,1

34,4

38,2

verotulot yhteensä

287,9

308,0

324,9

349,7

384,5

416,5

429,4

Valtionosuudet

111,1

119,7

129,7

153,8

153,1

158,6

164,2

yhteensä

399,0

427,7

454,6

503,5

537,6

575,1

593,6

Kuntaliitokset v. 2011 Karttula, v. 2013 Nilsiä, v. 2015 Maaninka. Kuopion tuloveroprosentin nosto v. 2010 18,75 %.sta 19,5 %:iin ja
v.2014 19,5 %:sta 20,5 %:iin. Merkittävimmät kiinteistöveron korotukset v. 2013

Tilinpäätösten vertailua vaikeuttaa kuntaliitosten lisäksi erityisesti v. 2014 tehty Kuopion
Energia liikelaitoksen yhtiöittäminen. Satunnaisia myyntituloja tuli suuri määrä ja kaupungin taseeseen tuli ylijäämiä yli 100 milj. euroa. Järjestelyt eivät kuitenkaan parantaneet
kaupungin rahoitusasemaa, vaan lainamäärä pysyi entisellään. Vuoden 2015 lopussa kaupungin lainamäärä oli n. 314,1 milj. euroa. Lainojen nettolisäys oli n. 2,5 milj. euroa ja asukasta kohti laskettu lainamäärä pysyi edellisvuoden tasolla (2.801 euroa/asukas). Konsernitason lainamäärän tarkastelu antaa oikeampaa kuvaa, koska kaupunki on rahoittanut
konserniyhtiöitä antamalla niille lainoja; lainasaamisia on n. 136 milj. euroa ja ydinkaupungin lainamäärä on tämä huomioiden n. 117 milj. euroa (1.581 euroa/asukas).
Lainanhoitokate (0,9) laski edellisvuodesta heikolle tasolle. Kaupungin maksuvalmius oli
vuoden lopussa 22 päivää.
Nettoinvestointeja oli n. 33 milj. euroa ja investointien tulorahoitusprosentti oli 79,4 ja
loppuosa rahoitettiin omaisuuden myynnillä, lainanotolla ja kassavaroilla.
Talousarviomäärärahojen toteutuminen
Yhteenveto valtuuston sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta on esitetty toimintakertomuksen s. 196 - 197.
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Käyttötalousmenoihin myönnettiin lisämäärärahoja vuoden aikana n. 6,1 milj. euroa. Toteutuma oli kaikilla käyttötalouden sitovuustasoilla alle alkuperäisen talousarvion, joten jälkikäteen
arvioiden muutoksia ei olisi tarvittu; menot alittivat muutetun talousarvion n. 15 milj. eurolla ja 9,3
milj. eurolla alkuperäisen talousarvion . Toisaalta tulotkin ylittivät alkuperäisen talousarvion n. 0,8
milj. euroa, joten käyttötalouden nettomenot toteutuivat n. 10,1 milj. euroa talousarviota paremmin. Vuonna 2014 tapahtui vastaavalla tavalla; käyttömenoja lisämäärärahat olivat n .12 milj. euroa ja toteuma oli n. 1,3 milj. euroa alle alkuperäisen talousarvion.

Tarkastuslautakunta toteaa myönteisenä havaintona, että määrärahojen käytössä
saatiin aikaan säästöjä ja kiittää henkilöstöä hyvästä talousarvion toteuttamisesta.

Vuoden aikana talousarvion ennusteet eivät ole antaneet oikeaa kuvaa talouden tilanteesta v. 2014-2015, joten taloustilanteen ennakointia tulee kehittää.

Investointiosan menot toteutuivat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Myyntituloja toteutui n. 5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota enemmän.
Rahoitusosassa voitiin lainanottoa vähentää toiminnan ja investointien rahavirran paremmasta
toteumasta johtuen; nettolainanottoa oli vain 2,5 milj. euroa.
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KAAVIO Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit, milj. €

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.

KAAVIO Kuopion lainamäärän kehitys vuosina 2011 – 2015

Kaupunkikonsernin lainakannan tarkastelussa ja vertailussa eliminoituvat eri kaupunkien
konsernirakenteen vaikutukset. Seuraava taulukko on lainattu Heikki Helinin raportista koskien
suurten kaupunkien tilinpäätöksiä vuonna 2015. Suurten kaupunkien talouskehitys on ollut 2000luvulla huolestuttava. Kaupunkien tulorahoitus ei ole riittänyt investointien rahoittamiseen ja
konsernilainojen määrä on kasvanut jatkuvasti. Poistotaso on ollut yleisesti liian alhainen
korvausinvestointeihin nähden.
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Konsernien tunnuslukuja 2015

Konserni

Konsernitaseen
Konserniloppusum- Konserni- lainat
ma milj.e. lainat milj.e e/asukas

Helsinki
Espoo
Tampere
Vantaa
Oulu
Turku
Jyväskylä
Kuopio
Lahti
Kouvola

16
5
3
3
2
2
1
1
1

058
749
144
674
675
738
793
142
742
856

5
2
1
2

011
698
209
090
877
1 269
1 081
909
943
348

7
10
5
9
4
6
7
8
9
4

Lainasaamiset
milj.e

977
011
371
742
629
827
868
191
079
050

758
212
4
197
0
65
2
0
11
5

Kertynyt
yli/ali
jäämä
milj.e
3 559
559
659
451
655
277
-33
-40
91
3

Kertynyt
yli/alij e/as
5 666
2074
2 928
2 103
3 300
1 492
-244
-358
889
33

Heikkii Helin 14.4.2016

Lainanhoitokate on heikentynyt viime vuosien aikana tyydyttävälle tasolle myös konsernin tasolla.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kaupunkikonsernin lainamäärään ja konsernitaseessa olevaan alijäämään, joka on sinänsä pienentynyt edellisvuoden 100
milj.eurosta 40 milj. euroon. Kuntalain uudistuksen myötä v. 2017 sovellettavista kriisikuntakriteereistä ei ylity tällä hetkellä kuin yksi; suhteellinen velkaantuneisuus (94
%) ylittää 50 %.
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4.4

Henkilöstö

Talousarviossa asetettiin henkilöstötyölle seuraavia tavoitteita:
1) Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä
Liikelaitokset ja taseyksiköt huomioiden yhteensä 74,3 henkilötyövuotta.
Toteutunut vähennys oli toimintakertomuksen mukaan – 36,4 htv eli tavoite ei toteutunut.
Kaupungin henkilöstökulut alittivat talousarvion 4,8 milj. eurolla.
Kaupungin organisaation muutokset ja kuntaliitokset ovat vaikeuttaneet eri vuosien vertailuja.
Vuoden 2015 talousarviossa on eritelty kaupungin palvelutuotannon kehittämiseen vaikuttavia
toimenpiteitä ja on todettu mm. johto- ja esimiestehtävien vähentäminen ja henkilöstötyön tuottavuuden lisääminen 5 milj. eurolla. Toimintakertomuksessa ei ole raportoitu selkeästi em. tavoitteiden toteutumista.
Vanhuuseläkkeelle on jäänyt v. 2014-2015 yhteensä 273 henkilöä. Tuottavuusohjelman keskeisenä
tavoitteena oli hyödyntää ns. luontaista poistumaa, kun vuosittaiseksi tavoitteeksi asetettiin 50
htv:n vähennys- ja tehostamistavoite (yhteensä 200 htv v. 2012-2015) . Palvelualueiden raporteista
ei käy ilmi, kuinka eläkkeelle siirtymistä tai muuta poistumaa on hyödynnetty toiminnan tehostamisessa. Kuopion Vesi liikelaitos ja Tilakeskus ovat todenneet asiasta toimintakertomuksissaan.
2) Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Työhyvinvointityön painopisteenä on ennalta ehkäisevä toiminta ja ammatillinen koulutus.
Kuntien eläkevakuutuslaitokselta saadun ennakkotiedon mukaan varhaiseläkemaksut alenevat n.
300.000 euroa edellisvuodesta. Myös eläkemenoperusteisten menojen maksun kokonaismäärän
ennakoidaan alentuvan n. 435.000 eurolla. Eläkemenoperusteisen maksun kannuste syntyy siitä,
että maksu tulee organisaatiolle vasta siinä vaiheessa, kun henkilö jää eläkkeelle.
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä oli 62,3 vuotta ( v. 2014 64,1 vuotta).
Henkilöstön suorituskyvyn ja työkyvyn parantamiseen on tähdätty yhteistyössä Kevan kanssa työhyvinvointikyselyllä, esimieskoulutuksella ja ammatillisen kuntoutuksen selvittelyillä. Koulutusyhteistyötä on lisätty myös muiden yhteistyötahojen kanssa.
3) Sairauspoissaoloja vähennetään 1 kalenteripäivä/henkilötyövuosi
Henkilöstön palkallisten sairaus-, tapaturma- ja kuntoutuspoissaolojen osuus säännöllisestä työajasta vuonna 2015 oli 4,1 % . Edelliseen vuoteen kasvua oli 0,4 % kpv/htv. Kasvuun vaikutti vuosilomalain muutos ja Maaningalta siirtyneen lomituspalvelun henkilöstön keskimääräistä suuremmat sairauspoissaolot.
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Tarkastuslautakunta toteaa myönteisenä arviona, että henkilöstön hyvinvointiin ja
koulutukseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota ja mm. varhemaksuja on saatu alennettua. Myös pyrkimys kannustavan palkkaukseen laajempaan käyttöön on
myönteistä.
Tuottavuus- ja henkilöstöohjelman uudistaminen tuleville vuosille on tärkeää v. 2017
talousarvioprosessiin liittyen. Kuten henkilöstökertomuksen lopussa todetaan, strategisen henkilöstötiedon tuottaminen johdolle on tärkeää. Vireillä olevat laajat hallinnon uudistukset lisäävät entisestään myös henkilöstöjohtamisen ja –suunnittelun
merkitystä.

4.5

Liikelaitosten ja taseyksiköiden tavoitteiden saavuttaminen

Liikelaitosten ja taseyksikköjen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta n. 4,2 milj.
euroa (2,7 %). Liikeylijäämä laski n. 1,0 milj. euroa (5 %). Kaupungille tuloutettiin peruspääoman
korkoja talousarvion mukaisesti yhteensä n. 18 milj. euroa.
Kuntatekniikkaliikelaitos ei saavuttanut positiivista tulostavoitetta, vaan tilikauden alijäämä oli n.
718.000 euroa alijäämäinen. Vuosikate ei kattanut poistoja kuin osittain. Liikelaitoksen
oma/peruspääoma oli lähtötilanteessa v. 2011 n. 3,2 milj. euroa; vuoden 2015 lopussa oma pääoma
on n. 1,5 milj. euroa.
TAULUKKO Liikelaitosten ja taseyksiköiden tilinpäätökset 2015 (milj. euroa)

LIIKELAITOSTEN/
TASEYKSIKÖIDEN
TILINPÄÄTÖKSET
2015
Liikevaihto

KallaveKuopion
den TyöVesi Liike- terveys
laitos
Liikelaitos

Kuopion
kuntatekniikkaliikelaitos

PohjoisSavon
Tilakeskus
aluepelas- taseyksiktuslaitos
kö

milj.euroa

milj.euroa

milj.euroa

milj.euroa

milj.euroa

2014

2015
yht.
milj.€

yht.

Muutos

milj. €

milj. €

22,3

4,5

29,5

24,8

79,3

160,4

156,17

4,23

Liikeylijäämä

4,5

0,03

-0,46

0,05

14,4

18,97

19,96

-0,99

Tuloutus kaupungille/peruspääoman korko

3,6

0,05

0,25

-

14,15

18,05

18,11

-0,06

Tilikauden yli-/alijäämä

0,39

-0,02

-0,72

0,2

0,54

0,39

1,867

-1,507

8,6

0

0,75

1,2

13,4

23,95

31,6

-7,65

6,2

1,0

0

13,5

23,0

15,9

6,1

16,75

0

0

2,2
0,24

0

16,99

16,5

0,49

Investoinnit (brutto)
Rahoitussaatavat/
kassavarat
Lainakanta

Talousarviossa oli asetettu liikelaitoksille yhteiseksi tavoitteeksi tukea toiminnallaan konsernin
tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.
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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 ollut 3,7 milj. euroa. Vuoden 2015 tilinpäätös oli n. 13 milj. euroa alijäämäinen.
Vuoden 2016 talousarvio on laadittu 20,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Näin ollen talouden tasapainotusohjelmaa ja palvelutuotannon tuottavuuden parantamista tulee jatkaa lisävelkaantumisen estämiseksi.
Kuopion yli-/alijäämätilanteen kehittymisarvio näyttää seuraavalta:

TP 2011 – 2015, TA 2016, TS 2017-2019
140

128
118

120

Yli-/alijäämä milj.e

117
Kumulat.yli-/alijäämä milj.e

97

100

76

80

63

60

51

40
20
12
0
-20

8
1

-6

-13
-20

-21

-13

-12

-40
2012

2013

TP2014* TP2015 TA2016 TS2017**TS2018**TS2019**

*) 2014 Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia ammattikorkeakoulu ky:n yhtiöittäminen sekä
Kuopion Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestelyt
**) Taloussuunnitelman luvut 2017 – 2019 sisältävät Juankosken kuntaliitoksen.
Lähde Kuopion kaupungin tilinpäätökset ja taloussuunnitelmat

Uuden kuntalain 118 §:n mukaiset arvioinnit lasketaan kuntakonsernin tilinpäätöksestä vuodesta
2017 lukien. Kuntayhtymien v. 2015 tilinpäätökseen kertyneet alijäämät tulee kattaa v. 2020 tilinpäätökseen mennessä.
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6 YHTEENVETO JA VASTINEPYYNNÖT
Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle yhteenvetona, että yleinen taloustilanne huomioon ottaen kaupungin taloudellinen tulos oli kohtuullinen, tilinpäätös toteutui talousarviota paremmin ja taloutta koskevia sopeutustoimia tehtiin. Myös toiminnalliset tavoitteet toteutuivat pääosin talousarvion mukaisesti.
Kaupungin tilikauden tulos oli kuitenkin 13 milj. euroa alijäämäinen.
Vuoden 2016 talousarvio on 20,5 milj. euroa alijäämäinen, joten talouden tasapainotustoimia on
syytä jatkaa, jotta velkaantumiskehitys saadaan pysäytettyä. Toimintakatteen kasvua on v. 2015 tilinpäätöksestä 3,5 %. Peruskaupungin lainakanta tulee nousemaan talousarvioin mukaan kuluvan
vuoden aikana n. 24 milj. euroa 338 milj. euroon (3.000 euroa/asukas). Taloussuunnitelman 20162019 mukainen kaupungin vuosikate ei riitä kattamaan kuin noin puolet taloussuunnittelukauden
investoinneista. Taloussuunnitelman katteeksi on lainanottoa suunnitelmassa vuosille 2017-2019
n. 52 milj.euroa ja lainamäärän arvio on v. 2019 lopussa n. 390 milj. euroa (n.3400 euroa/asukas).
Kuntakonsernissa Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servican) taseessa on kattamatonta alijäämää, jonka konserniosuus on n. 2,9 milj. euroa. Vastaava osuus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alijäämästä on 2,0 milj. euroa. Em. yhteisöjen tuottavuusohjelman seuranta on
tärkeää ja konsernitaseen yhteenlaskettu alijäämä n. 40 milj. euroa tulee saada katetuksi ja suhteellinen velkamäärä pienemmäksi.
Tuottavuus- ja henkilöstöohjelman uudistaminen tuleville vuosille ja talouden tasapainotustoimien
jatkaminen on tärkeää ottaen huomioon suunnitteilla olevat sote- ja itsehallintouudistukset. Kustannus- ja prosessitarkasteluissa on vielä tehtävää konsernin sisällä ja asiakasnäkökulmasta.
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota myös sosiaali- ja potilasasiamiehen v. 2015 koskevassa
selvityksessä esille nostettuihin kehittämiskohteisiin ja havaintoihin. Mm. yhteydensaannissa eri
viranomaisiin on parannettavaa, samoin vanhusten hoiva- ja hoitoketjujen järjestelyissä.
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaisi valtuustolle arviointikertomuksesta
vastineet seuraaviin kysymyksiin:
1) miten tuottavuusohjelma on toteutunut v. 2012 - 2016 ja miten tuottavuusohjelman tarkistaminen etenee vuodesta 2017 lukien?
2) millä keinoilla ja prosesseilla talouden ennakointia ja raportointia aiotaan kehittää?
Tarkastuslautakunta esittää, että talousarvio, osavuosikatsaukset ja toimintakertomus tulisi saada entistä tiiviimpään muotoon ja keskeisten tavoitteiden toteutumisen
seurantaa tulisi kehittää yhtenäiseen sähköiseen muotoon.
3) miten sähköisten asiakaspalvelujen kehittäminen etenee palvelualueilla?
4) millä tavoin hallinnollisesti ja päätöksenteon kannalta konserniyhteisöjen tavoitteen asettelua, konserniohjausta ja –raportointia valtuustolle saadaan läpinäkyvämmäksi ja selkeämmäksi?
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Tarkastuslautakunta kokouksessaan 25.2.2016; kuvassa vasemmalta Pirkko-Liisa Piironen, Ate Savolainen, varapuheenjohtaja Marja Berg, Pirjo Hentelä-Aho, puheenjohtaja Anna Olkkonen, tarkastussihteeri Sari Düssel, tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen, Kalle Keinänen ja Maaningan edustaja Aarne Blom, kuvasta puuttuu tarkastuslautakunnan jäsen Keijo Laukkanen.
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