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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS
Kuopion kaupunginvaltuusto on asettanut
kaupunkistrategiasta
johdetut valtuustoon
nähden sitovat tavoitteet vuodelle 2018.
Tarkastuslautakunnan
tehtävänä on arvioida vuosittain näiden
tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunnan laskelman
mukaan valtuustoon
nähden sitovia tavoitteita on yhteensä 38,
joista toteutuneita on
18. Tavoitteista 11 on jäänyt toteutumatta ja yhdeksää
tavoitetta ei voitu arvioida, koska mittaritieto puuttui tai
sen ei katsottu kuvaavan tavoitteiden toteutumista.
Tavoitteita laadittaessa on jatkossa syytä miettiä tavoitteiden kokonaismäärää ja ennen kaikkea sitä, kuinka
tavoitteiden saavuttamista voidaan vuosittain yksiselitteisesti seurata ja mitata. Kun tavoitteita kyetään
mittaamaan, voidaan tavoitteiden saavutettavuutta ja
riittävää resursointia parantaa. Kuntaliiton suosituksen
mukaan hyvä mittari on yksinkertainen, ymmärrettävä ja
viestittävissä. Hyvä mittari osoittaa kehityksen suunnan
ja on ristiriidattomasti määritelty ja jonka tunnusluku on
helposti tuotettavissa.
Valtuuston asettamat tavoitteet ohjaavat koko konsernin
toimintaa. Kuopio-konserni on laaja ja siihen kuuluu hyvin
erilaisia toimijoita. Tavoitteet ovat Kuopio-konsernin
yhteisöille yhteisiä ja niihin tulee kaikkien sitoutua. Esimerkkinä voidaan mainita pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen liittyvät tavoitteet, joiden hoitamiseksi tarvitaan
koko kaupunkikonsernin panosta.
Kuopio-konserni vaatii jatkuvaa tarkastelua toimintakentän ja lainsäädännön muuttuessa. Tarkastuslautakunnan
arviointivuoden läpileikkaavana teemana onkin ollut
konserniyhteistyön toimivuuden arviointi. Kokemuksia
konserniyhteistyön toimivuudesta on kysytty konserniyhtiöiltä, liikelaitoksilta ja palvelualueilta arviointikokouksien
yhteydessä. Arviointivuonna nousi esille yhteistyökokonaisuuksia, joissa yhteistyön tiivistämistä ja toimialuekohtaista rajanvetoa olisi mahdollista tarkentaa. Toimintaympäristön muutoksissa toimintaa tulisi arvioida uudelleen.
Esimerkiksi tilaajan ja tuottajan rooli kaupunkiympäristön
kunnossapitopalveluissa vaatisi selkeää määrittelyä.

Tässä konserniyhteistyön tiivistämisessä ja konserniyhteisöjen roolituksessa on omistajaohjauksella keskeinen
tehtävä.
Talouden ennustettavuus on edelleen haastavaa.
Verotulokertymä jäi selvästi alkuvuoden ennusteista ja
kaupungin talousseurannan ennusteet olivat hyvin varovaisia koko vuoden. Tilikauden tulos muodostui kuitenkin
ennustettua paremmaksi, jääden kuitenkin 3,9 milj. euroa
alijäämäiseksi. Tilikauden tulosta paransivat merkittävästi satunnaiset kertaerät, kuten omaisuuden myynnit
ja uudelleenjärjestelyt. Kestävässä ja pitkäjänteisessä
taloudenhoidossa tarvitaan myös kauaskantoisempia
toimenpiteitä.
Valtuuston on kannettava vastuu palvelujen riittävistä
resursseista. Tulevat haasteet, kuten väestön ikääntyminen, tulevat väistämättä lisäämään menoja. Jos kaupungin talouden nykykehitys jatkuu, eikä tuloja ei pystytä
lisäämään, on valtuuston syytä käydä tulevaisuuteen
luotaava arvokeskustelu asian ratkaisemiseksi. Yksistään
jo vanhusten palveluasumisen lisätarve on huomattava
ja kun tähän lisätään vielä jo olemassa oleva ja paheneva
hoitajapula, on kyseessä tulevien vuosien yksi keskeisempiä haasteita.
Suunniteltujen mittavien investointien lisäksi valtuuston
on hyvä muistaa olemassa olevien rakenteiden kunnossapito. Kokonaisuudessaan infran korjausvelka voi selvitysten mukaan olla jopa 200 milj. euroa. Vuodessa velka
lisääntyy yli 6 milj. euroa. Erään selvityksen mukaan infran
korjausvelan määrän säilyttäminen nykytasolla vaatisi
saneerausta noin 12 milj. eurolla vuositasolla. Lisäksi Kuopiolla on kiinteistöjen korjausvelkaa 69,9 milj. euroa, joka
on lisääntynyt noin 4,4 milj. euroa vuosittain.
Kuopio saavutti 6. sijan Euroopan kaupunkien ilmanlaatuvertailussa. Kuopiossa on tehty oikeita ratkaisuja
ilman laadun parantamiseksi. Satsaukset teollisuudessa,
joukkoliikenneratkaisuissa, täydennysrakentamisessa ja
energian tuotannossa alkavat näkyä parempana ilmanlaatuna. Kuopio voi olla ylpeä saavutetusta sijasta ja sitä
tulee käyttää hyödyksi matkailun edistämisessä.
Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia yhteistyötahoja hyvästä yhteistyöstä.

Hilkka Kontiainen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
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1. TARKASTUSTOIMI
1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät 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.
Tarkastuslautakunnan 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. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa
84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle
tiedoksi. Edellä mainitut tarkastuslautakunnan tehtävät
voidaan jakaa kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: hallinnon
ja talouden tarkastuksen järjestäminen, arviointi ja muut
tehtävät.

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta on muodostettu kaupunginvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön
perusteella valiokuntamallin mukaisena eli jäseninä voivat
olla vain valtuutetut ja varavaltuutetut.
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Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosille 2017–2021

Varsinaiset jäsenet

Kontiainen Hilkka, puheenjohtaja
Toppinen Taisto, varapuheenjohtaja
Keinänen Kalle, jäsen
Lösönen Jouko, jäsen
Paanala Ari, jäsen
Räsänen Kaija, jäsen
Sahlberg Minna, jäsen

Varajäsenet

Airaksinen Tanja
Hakala Jussi
Kukkonen Veijo
Leskinen Jaakko
Väisälä Iiro
Savolainen-Lipponen Teija
Happonen Hanna
Tarkastuslautakunnan esittelijänä on toiminut tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen ja sihteerinä tarkastussihteeri
Sari Düssel.

Esteellisyydet

Hallintolain kohdissa 27 §, 28 § ja 29 § määritellään
keskeiset perusteet esteellisyyden arvioinnissa. Lähtökohtaisesti henkilöt itse arvioivat omaa esteellisyyttään. Puheenjohtaja Hilkka Kontiainen ei ole osallistunut
erikoissairaanhoidon/Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
arviointiin.

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava
sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa
ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkais-

taan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä on sovellettu
1.6.2017 alkaen. Tarkastuslautakunta on pyytänyt ja käsitellyt sidonnaisuusilmoitukset ja ne on saatettu tiedoksi
kaupunginvaltuustolle. Yhteenveto on julkaistu kaupungin
internet-sivuilla: https://www.kuopio.fi/sidonnaisuudet ja
tietoja päivitetään tarpeen mukaan.
Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. On ajateltu, että sidonnaisuusrekisterin
avulla voidaan ennakolta estää tilanteita, joissa luottamus
viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voisi vaarantua ja siten myös yleisellä tasolla vahvistaa poliittisen
järjestelmän luotettavuutta kunnissa.

Toiminta

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt valtuustokaudelle
2017 – 2021 tarkastus- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 21.6.2017 § 5. Tarkastus- ja arviointisuunnitelma
muodostaa perustan toiminnalle ja ohjaa vuosittaista
työohjelman laadintaa. Tarkastuslautakunnan työohjelma
vuodelle 2018 hyväksyttiin 23.5.2018 pidetyssä kokouksessa. Vuoden 2018 arvioinnissa tarkastuslautakunta
kokoontui yhteensä 19 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.

1.2 Ulkoisen valvonnan järjestäminen
Kuntalain ja hallintosäännön mukaisesti ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Tarkastuslautakunnan alaisena hallinnon ja talouden
tarkastusyksikkönä toimii tarkastustoimisto (2 htv), jonka
tehtävänä on Kuopion kaupungin hallintosäännön 90 §:n
mukaan valmistella tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi
tulevat asiat ja toteuttaa hallinnon ja talouden tarkastusta
sekä avustaa tilintarkastajaa. Tarkastustoimiston tehtävistä säädetään tarkemmin tarkastustoimiston toimintasäännössä.

Tilintarkastus

Kuntalain mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön,
jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi
JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään
virkavastuulla. Kaupungin tytäryhteisön tilintarkastajaksi
on valittava kaupungin tilintarkastusyhteisö, jollei tästä
poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.
Vuonna 2018 kaupungin ja konserniyhteisöjen lakisääteisenä tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Audiator
Oy vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Tiina Lind.
Tilintarkastusta on tehty tarkastuslautakunnalle esitellyn
työohjelman mukaisesti ja tilintarkastaja on raportoinut
lautakunnalle vuoden aikana ja tilintarkastuskertomuksen
luovutuksen yhteydessä.
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2. KAUPUNGIN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN
TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2.1 Kuopion uusi strategia
Kuopion strategiassa on neljä näkökulmaa: Kasvava Kuopio, Hyvinvoiva Kuopio, Uudistuva Kuopio ja Resurssiviisas
Kuopio. Kuopion menestystekijät (14 kpl) on ryhmitelty
näitten näkökulmien mukaan. Strategiassa on myös
kolme läpileikkaavaa strategista tavoitetta: digitalisaatio,
kansainvälisyys ja kumppanuus.
Kuopion strategia on kaupunkiyhteisön strategia ja se
ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Talousarvion
strategiaosaan (s.15-18) on koottu valtuustoon nähden
sitovat kaupunkistrategiaa vuonna 2018 toteuttavat tavoitteet. Palvelualuekohtaisissa osissa strategian tavoitteita täsmennetään toimenpiteillä.

Strategiaa täydennetään erillisillä poikkihallinnollisilla
toimenpideohjelmilla, joissa tullaan tarkemmin konkretisoimaan valtuustokauden tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet. Toimenpideohjelmat laaditaan strategian
näkökulmittain: Kasvava Kuopio, Hyvinvoiva Kuopio,
Uudistuva Kuopio. Kuopion resurssiviisausohjelma on
laadittu syksyllä 2017 yhtä aikaa strategiatyön kanssa.
Strategiset toimenpideohjelmat ovat poikkihallinnollisia
tai kumppanuusohjelmia. Ohjelmien avulla tunnistetaan
uusia tarpeita ja kehittämisalueita sekä käynnistetään
uudistuksia projektien, kokeilujen tai oman toiminnan
kehittämisen kautta.

Tarkastuslautakunnan havainnon mukaan kolme neljästä toimenpideohjelmasta
on edelleen kesken. Toimenpideohjelmien loppuunsaattaminen edistää
merkittävästi strategian jalkauttamista.

Yrittäjyysympäristö
Innovaatio- ja
oppimisympäristö
ja koulutuketju

KA
NS
AI

U
AN
PP

Rohkea kaupunkikehitys
Tunnettuus ja edunvalvonta

Varhainen tuki

HYVINVOIVA
KUOPIO

UUDISTUVA
KUOPIO
Sujuva ja uudistuva
toiminta
Kestävä
talous

Työllisyys ja toimeentulo

US

Kyvykäs ja innostunut henkilöstö
ja uudistuva johtaminen

Aktiivinen
arki
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NV
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YS

KASVAVA
KUOPIO

Viisas
liikkuminen
Kiertotalous ja
resurssien viisas
käyttö

RESURSSIVIISAS
KUOPIO
Energiatehokkuus ja
uusiutuva energia

Turvallinen ja
viihtyisä elinympäristö

DIGITALISAATIO
Kuopion kaupungin strategia vuoteen 2030
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2.2 Yhteenveto strategisten
tavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunta arvioi valtuustoon nähden sitovien
tavoitteiden toteutumaennustetta tavoitekohtaisessa
taulukossa, johon on koottu tavoitteet vastuutahoineen
sekä kaupunginhallituksen oma arvio, että tarkastuslautakunnan arvio vierekkäisin sarakkein. Valtuustoon nähden sitovien, strategisten tavoitteiden seurantatietojen
mukaan, toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Tarkastuslautakunta on laskenut 38
Strategiset tavoitteet
Kriittiset menestystekijät

tavoitetta, joista toteutuneita on 18. Tavoitteista 11 on
jäänyt toteutumatta ja yhdeksää tavoitetta ei voitu arvioida, koska mittaritieto puuttui tai sen ei katsottu kuvaavan
tavoitteiden toteutumista.
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat taulukot on kuvattu
tarkemmin sivuilla 7-10.

YHTEENVETO STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Tavoitteiden
lukumäärä

Tavoite on
toteutunut

Tavoite ei ole
toteutunut

Ei voida arvioida

3

1

1

1

3

1

0

2

2

2

0

0

1

1

0

0

Aktiivisuuteen innostava arki

3

1

1

1

Työllistyminen ja toimeentulo

1

1

0

0

KASVAVA KUOPIO

Kilpailukykyinen yrittäjyysympäristö

Vetovoimainen innovaatio- ja oppimisympäristö
sekä laadukas koulutusketju
Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Rohkea kaupunkikehitys, elinvoimainen kaupunkikeskusta, monimuotoinen kaupunkikulttuuri
HYVINVOIVA KUOPIO
Varhainen tuki

Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö
RESURSSIVIISAS KUOPIO

3
4

1
2

1
1

1
1

Viisas liikkuminen

2

2

0

0

Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

2

2

0

0

Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö
UUDISTUVA KUOPIO

4

0

3

1

Kyvykäs ja innostunut henkilöstö ja uudistuva
johtaminen

4

1

2

1

Sujuva ja uudistuva toiminta
Kestävä talous

3

3

0

0

Yhteensä

3

38

18

11

9

0

2

1
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Palvelualuekohtaisissa osissa strategian tavoitteiden
määrä poikkeaa siitä, mitä strategiaosassa on määritetty.
Esimerkiksi Elinvoima- ja konsernipalveluiden tavoitteissa
(TP s.85) on kaksi lisätavoitetta, joita ei ole kuvattu strategiaosassa (TP s.56).
Tavoitteet ovat: Kehitetään aktiivisesti elinkeinoalueita ja
Yrityspalveluja kehitetään.
Kuten tarkastuslautakunta väliarvioinnissaan totesi,
valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden vastuutahot
eivät täsmää palvelualuekohtaisten toimenpidetavoitteiden kanssa. Osalla palvelualueista ei ole määritelty
palvelualuekohtaisia toimenpiteitä sellaisen tavoitteen
toteuttamiseen, joka on asetettu yhteenvetotaulukossa palvelualuetta sitovaksi. Saadun selvityksen mukaan
talousarviokirjan tavoiteasetantaa pyritään näiltä osin
täsmentämään tulevassa talousarviovalmistelussa.

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

Tarkastuslautakunnan mukaan talous
arviossa esitetyt valtuustoon nähden
sitovat tavoitteet tulee olla merkitty
selkeästi siten, että tavoitteista löytyy
selkeät lähtötasot, mittarit ja vastuu
tahot. Palvelualueita koskevat, toimen
piteillä täsmennetyt tavoitteet tulee olla
yhtenevät strategiaosassa esitettyjen
palvelualueelle vastuutettujen
tavoitteiden kanssa.
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Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että strategiasta
johdetut, talousarviossa asetetut tavoitteet määritellään
konkreettisilla ja mitattavilla, kuntalaisia palvelevilla toimenpiteillä. Kuntaliiton talousarviosuosituksessa todetaan, että tavoitteet on pyrittävä asettamaan niin, että ne
kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Tarkastuslautakunta arvioi myös sitä, tukevatko talousarviossa esitetyt
tavoitteet strategian toteutumista ja ovatko tavoitteen
mittaamiseen käytetyt mittarit tarkoituksenmukaisia.
Tarkastuslautakunnan mukaan useita mittaritietoja ei
ollut tilinpäätöksessä saatavissa, vaikka samoja mittaritietoja oli edellisen vuoden tilinpäätöksessä kerrottu.

Tarkastuslautakunta painottaa,
että tavoitteiden ja niiden toteutumista
kuvaavat mittarit tulisi olla sellaisia,
että ne ovat yksiselitteisiä ja
että niitä koskeva seurantatieto
on vuositasolla saatavilla.

Käytetyt lyhenteet:
ELKO = elinvoima- ja konsernipalvelut
KYP=kaupunkiympäristön palvelualue
HEP= hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
KOP= kasvun ja oppimisen palvelualue
PTP=perusturvan palvelualue
THP=terveydenhuollon palvelualue
Kaikki = kaikki palvelualueet
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Henkilöstöasiat

Tarkastuslautakunta arvioi henkilöstölle asetettuja
tavoitteita henkilöstökertomuksesta saatujen tietojen
ja henkilöstöjärjestöjen edustajien kuulemisen pohjalta.
Sairauspoissaolojen vähentämistavoite 2 päivää/henkilötyövuosi (htv) ei toteudu. Sitä vastoin kasvua vuoden
2017 tilanteeseen on 0,4 pv/htv. Tavoite vähentää kaupungin sairauspoissaoloja 2 pv/htv edellisvuodesta säilyy
samana vuonna 2019.
Poissaolojen syyt on yleisimmin:
1. tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 33 % (laskua viimevuodesta 2 %-yksikköä)
2. mielenterveyteen ja käyttäytymiseen liittyvät syyt
26 % (nousua viimevuodesta 1%-yksikköä)
3. hengityselinten sairaudet 15 % (nousua viimevuodesta 1 %-yksikköä)
4. muut 26 %

Negatiiviseen kehityssuuntaan pyritään kuitenkin vaikuttamaan. Henkilöstöllä on mahdollisuus saada maksuton
kausi-influenssarokotus kaudella 2018 – 2019. Lisäksi
Kuopion kaupunki osallistuu työhyvinvointihankkeeseen,
jonka tarkoituksena on mm. tuottaa uusia työhyvinvointia parantavia toimintamalleja. Hankkeelle on saatu
ESR-hankerahoitusta (70 % kustannuksista).
Henkilöstön rekrytoinneissa on nähty haasteita tietyillä
toimialoilla. Rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa
on ollut haasteita osaavan henkilöstön saamiseksi, erityisesti suunnittelu- ja kaavoituspuolella. Hyvässä talouden
suhdanteessa julkisen sektorin määräaikaisiin tehtäviin on
vaikea saada hakijoita.
Myös hoivapalveluissa on ollut rekrytointivaikeuksia. Henkilöstöjärjestöjen mukaan osittain huonosta imagosta
kärsivä työnantajakuva ja työn vaativuus on aiheuttanut
sen, että joillekin aloille, kuten kotihoitoon, on erittäin
vaikeaa saada työntekijöitä ja sijaistyövoimaa.

SAIRAUSPOISSAOLOMÄÄRÄT PER HENKILÖTYÖVUOSI

Tarkastuslautakunnan havainnon
mukaan sairauspoissaolojen
vähentäminen on haastavaa.
Pienten työyksiköiden yksittäiset
pidempiaikaiset poissaolot
vaikuttavat merkittävästi
henkilötyövuosikohtaiseen
kertymään.

Myönteisenä asiana todetaan:
++ Kuopion kaupunki kannustaa kouluttautumaan työnantaja tukee esimerkiksi omaehtoista koulutusta 10 päivää vuodessa. Myös mahdollisuudet
työn joustavuuteen tulee hyödyntää
++ yhteistoiminta työnantajan kanssa sujuu hyvin.
Kehitettävinä asioina nousi esiin seuraavat:
Perehdytyksen tulee olla riittävää ja dokumentoitua.
Vaativien hoitotöiden imagoa pitää kohottaa.
Opiskeluvaiheessa alalle harkitsevat pitää ottaa
hyvin vastaan. Resursointi pitää turvata niin, että työ
on mielekästä. Työntekijällä on oltava tunne riittämisestä ja siitä, että työn pystyy tekemään kunnolla.
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3. KAUPUNGIN TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN
ARVIOINTI
3.1 Talousarviotavoitteiden
asettaminen ja sitovuus
Talousarvion sitovuustason mukaan käyttötalousosassa
palvelualueita sitoo toimintakate. Lautakunnilla on oikeus
tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen
muutoksia, kun ne eivät muuta toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä.
Tarkastuslautakunnan havainnon mukaan kolmen toimialueen alkuperäiset talousarvioluvut toimintatuottojen ja
-kulujen osalta ovat vaihtuneet siirryttäessä talousarviosta tilinpäätökseen. Pyöristetty toimintakate on säilynyt
alkuperäisen talousarvion mukaisena. Käyttösuunnitel-

mat on hyväksytty vanhoilla luvuilla, mutta ensimmäiseen
osavuosikatsaukseen mennessä ovat tulo- ja menoarviot
muuttuneet teknisenä korjauksena. Tilinpäätöksessä
tai käyttösuunnitelmanseurantaraporteissa syitä ei ole
avattu.
Kovin marginaalisia muutoksia ei ole tarkoituksenmukaista lähteä sisällyttämään jo hyväksyttyyn talousarvioon.
Mikäli muutoksia on pakko tehdä, tulisi ne viedä käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ao. lautakunnille
tiedoksi. Tilinpäätöstä lukevan tulisi pystyä varmistumaan
siitä, että tilinpäätöksessä mainittu alkuperäinen talousarvioluku on alkuperäinen, riippumatta sitovuustasosta.
Vähintäänkin tehdyt tekniset muutokset tulisi olla dokumentoituja.

ALKUPERÄISTEN TALOUSARVIOLUKUJEN MUUTOKSET: (luvut tuhansia euroja)
Elinvoima- ja konsernipalvelu
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

Kaupunkiympäristön palvelualue
TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT
TOIMINTAKATE

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
TOIMINTATUOTOT
TOIMINTAKULUT

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

TOIMINTAKATE
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Alkup. Talousarviokirjan luku
(s.51)

Talousarvioluku tilinpäätöksessä
(s.94)

Erotus

-43 183

-42 895

-288

Alkup. Talousarviokirjan luku
(s.60)

Talousarvioluku tilinpäätöksessä
(s.104)

Erotus

-59 765

-59 915

150

Alkup. Talousarviokirjan luku
(s.68)

Talousarvioluku tilinpäätöksessä
(s.114)

Erotus

-45 836

-45 753

-83

14 999

-28 184

55 205
-4 561

9 072

-36 764

Tarkastuslautakunta suosittelee teknisten
talousarviomuutosten dokumentaation ja
prosessin täsmentämistä, vaikka määrärahat
ovatkin nettositovia. Alkuperäistä lukua ei saa
muuttaa tai muutettua lukua ei saa esittää
alkuperäisenä, koska muuten tilinpäätöstau
lukon alkuperäistä talousarviolukua kuvaavat
sarakkeet antavat väärää informaatiota.

14 710

-28 185

289
1

55 355

-150

-4 560

-1

8 989

-36 764

83
0

TALOUSARVION TOTEUTUMA TOIMINTAKATETASOLLA

Vrt. alkuperäinen TA
(+) paremmin
(-) huonommin
M€

Vrt. TA muutoksin
(+) paremmin
(-) huonommin
M€

6,5

2,8

TA 2018
alkuperäinen
M€

TA 2018
muutoksin
M€

TP2018
M€

Elinvoima ja konsernipalvelu

-28,2

-28,2

-24,7

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

-36,8

-37,1

-37,2

-0,4

-0,1

-149,7

-2,6

1,3

-1,7

0,6

Kaupunkiympäristön palvelualue
Kasvun ja oppimisen palvelualue

Perusturvan palvelualue

-4,6

-190,4

-147,2

-0,8

-193,0

-151,1

2,0

-192,2

3,5

-1,8

3,5

0,8

Terveydenhuollon palvelualue

-244,4

-247,6

-245,3

-0,9

Terveydenhuollon palvelualue ilman ESH

-78,1

-79,1

-77,4

0,7

1,8

0,0

0,0

- josta erikoissairaanhoito

Vaalit

Tarkastustoimi

Yleishallinto

TOIMINTAKATE YDINKAUPUNKI

Tilakeskus

Kuopion Vesi

Muut taseyksiköt ja liikelaitokset yht

TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI

-166,2
-0,5

-0,3

-19,3

-168,5
-0,5

-0,3

-22,1

-167,9
-0,2

-0,3

-21,2

-1,8

31,4

-1,0

3,9

1,0

-671,6

-680,7

-668,8

13,0

13,0

13,3

32,4
2,9

-623,3

Tilinpäätöksessä toimintakate toteutui 12,3 milj. euroa
muutettua talousarviota ja 3,2 milj. euroa alkuperäistäkin
talousarviota parempana.
Tilinpäätösvuoden aikana hyväksytyt määrärahamuutokset heikensivät toimintakatetta 9,1 milj. euroa, kun
toimintatuotot lisääntyivät 1,4 milj. euroa ja toimintakulut
10,5 milj. euroa. Hyväksytyistä määrärahamuutoksista
lähes 6 milj. euroa muodostui palkkojen sopimuskorotuksista ja kasvaneesta henkilöstötarpeesta.
Merkittävimmät muutokset toimintakatteissa olivat
perusturvan, terveydenhuollon, kasvun ja oppimisen sekä
kaupunkiympäristön palvelualueilla. Perusturvan toimintakate heikkeni 3,9 milj. euroa, johtuen muun muassa
palvelujen ostojen lisääntymisestä kehitysvammapalveluissa, henkilöstömäärän lisääntymisestä vanhusten
hoivapalveluissa ja palkankorotuksista. Terveydenhuollon
talousarviomuutoksena merkittiin heikennys 3,3 milj.
euroa palkankorotuksista ja päihdepalvelujen asiakaspalvelujen ostojen kasvusta johtuen. Kasvun ja oppimisen
2,6 milj. euroa, johtuen mm. kunta-alan palkankorotuksista ja henkilötyövuosien kasvusta. Kaupunkiympäristön

32,4
2,9

-632,4

0,3

-620,1

2,3

0,3

1,0

2,8

11,9

0,3

0,3

3,2

-1,0
1,0

12,3

palvelualueen toimintakate puolestaan parani 3,8 milj.
euroa, johtuen pääasiassa Maljalahden maanmyyntituotoista ja Matkojenyhdistelykeskuksen Sansia Oy:lle siirron
määrärahavaikutuksista. Erikoissairaanhoitoon varattiin
lisämääräraha 1 milj. euroa (KV 3.12.2018 §98).
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella talousarviomuutoksena haettiin lisäksi 300 000 euroa lisämäärärahaa tenniksen sisäharrastusolosuhteiden kehittämiseen.
Lisämääräraha on päätetty kaupunginvaltuustossa
14.5.2018 §33.
Tilakeskuksen investointihankemäärärahojen lisäykset
tulivat katettua vastaavilla säästöillä muissa hankkeissa
ja investointimäärärahat pienenivät nettomääräisesti n.
1,4 milj. eurolla (KV 3.12.2018 §98). Vuoden 2018 merkittävimmät talousarviopoikkeamat liittyvät investointiohjelmaan tulleisiin muutoksiin, jotka johtuivat töiden
jaksotuksista tilivuoden vaihteessa. Kouluille ja päiväkodeille varattuja suunnittelurahoja jäi käyttämättä, koska
verkostoselvitykset jatkuvat vuonna 2019. Investointiohjelmasta (25,2 milj. euroa) jäi toteutumatta 1 milj. euroa.
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3.2 Kaupungin talous

Tilikauden tulosta parannettiin kertaerin,
esimerkiksi omaisuuden myynnein ja
uudelleenjärjestelyin. Tarkastuslautakunta
muistuttaa, että satunnaisien erien
lisäksi kestävässä ja pitkäjänteisessä
taloudenhoidossa tarvitaan myös
kauaskantoisempia toimenpiteitä.

Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneet
kertaluonteiset satunnaiset erät olivat 12,4 milj. euroa.
Satunnaiset tuotot olivat 13,3 milj. euroa, siitä 9,1 milj. euroa oli myyntivoittoa Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) purkamisesta ja 4,2 milj. euroa
myyntivoittoa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeiden
myynnistä. Satunnaisiin kuluihin on lisäksi kirjattu 0,9 milj.
euroa Kevama Oy:n takaustappiota.

TALOUDEN TOTEUTUMA

441,3

-16,2

2,3

13,2

6,8

TP2018
M€

TOIMINTAKATE KOKO KAUPUNKI

-623,3

-632,4

-620,1

Valtionosuudet

195,4

197,1

197,3

Vuosikate

36,0

Rahoitustuotot ja -kulut

457,5
6,4

439,0
12,4
16,1

-1,3

0,2

0,0

-13,1

-19,3

-4,2

Tilikauden yli-/alijäämä

-13,0

-19,2

Verotulokertymä

Kuopiossa vuoden 2018 veroprosentti pidettiin ennallaan. Vuodelle 2018 kunnallisveroprosenttia nosti 53
kuntaa, joissa on yhteensä 425 000 asukasta. Yhden

0,2

-3,9

Yhteisövero

Kiinteistövero

Verotulot yhteensä

TA 2018
alkuperäinen
M€

TA 2018
muutoksin
M€

TP2018
M€

26,0

23,8

24,2

392,2
39,3

457,5

1,0

1,0

8,9

15,1

9,0

15,2

0,0

prosenttiyksikön korottajia oli 10 kuntaa. Veroprosenttiaan laski kuusi kuntaa, mukana mm. Helsinki, mikä johti
keskimääräisen veroprosentin alentumiseen.

KUOPION KAUPUNGIN VEROTULOKERTYMÄ

Kunnallisvero

0,8

12,4

Tilikauden tulos

0,2

0,2

12,4

-48,2

Tilinpäätöserät

1,7

15,5

-49,2
13,7

12,3

-4,4

-49,2
0,0

3,2

31,6

Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

Vrt. TA muutoksin
(+) paremmin
(-) huonommin
M€

TA 2018
muutoksin
M€

Verotulot
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Vrt. alkuperäinen TA
(+) paremmin
(-) huonommin
M€

TA 2018
alkuperäinen
M€

376,4
38,8

439,0

378,3
38,8

441,3

Muutos
TP2017
M€

Muutos
TP2017
%

Muutos
koko maa*
%

-1,3

-5,2

-0,6

-10,5
0,3

-11,5

-2,7
0,8

-2,5

-0,8
2,2

-0,5

Vuoden 2018 talousarviovalmistelussa verotulojen
arvioitiin kehittyvän suotuisasti työllisyyden, yritysten
hyvien talousnäkymien ja rakentamisen volyymin kasvun
myötä. Kiinteistöveron tuotto kasvoi vain 0,8 % kiivaasta
rakentamistahdista huolimatta. Elokuussa 2018 verohallinto julkaisi ennakkotiedot, joissa koko kuntakentän
kunnallisveron määrä oli alentunut merkittävästi. Syynä oli

jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusten
arviointi. Verotilityksiin kohdistuvat oikaisut muodostuivat
huomattaviksi, kun veronsaajille maksettiin ennätyssuuret veronpalautukset. Myös yhteisöveron kertymä laski
edellisvuodesta.

KUOPION KAUPUNGIN VEROTULOKERTYMÄ ERI VUOSINA

Vuosikatteen kehittyminen

Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien
menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi
investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen (100 %). Vuosikate oli
vuonna 2018 31,6 milj. euroa, mikä kattoi poistot vain 66
prosenttisesti.

Investointien määrä kasvaa merkittävästi
tulevina vuosina. Vuosikatteen tulisi
pitemmällä aikavälillä kattaa vähintään
poistot. Korkea investointitaso nostaa
suunnitelmapoistojen määrää, mikä
edellyttää vuosikatteen merkittävää
parantumista tulevina vuosina.

VUOSIKATE, POISTOT, NETTOINVESTOINNIT (milj. euroa)
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LAINAKANTA JA VUOSIMUUTOS (milj.euroa)

Kaupungin lainakanta vuonna 2018 oli 2891 €/asukas ja taloussuunnitelman mukaan suunnitellulla investointitasolla
lainakanta kasvaa 4530 euroon /asukas vuoteen 2022 mennessä.

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

ARVIO LAINAKANNAN ASUKASKOHTAISESTA KEHITYKSESTÄ
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Peruskaupungin lainamäärä tulee kasvamaan investoinneista johtuen
merkittävästi. Lainamäärän kasvaessa tulee huomioida tarkasti
mahdolliset tulevaisuuden rahoitusriskit korkotason noustessa.

3.3 Infran ja kiinteistöjen
korjausvelka
Alkuvuodesta 2018 tehdyn katujen korjausvelan selvitystyön mukaan katujen korjausvelaksi arvioitiin noin 129
milj. euroa. Summaan ei ole huomioitu erillisiä katurakenteita, kuten esim. siltoja. Korjausvelan määrittely ei
ole kovin yksiselitteistä. Korjausvelkaa on myös muilla
yleisillä alueilla (puistot, torit, satamat, yms.), joten kokonaisuudessaan infran korjausvelka voi olla merkittävästi
suurempi, jopa 200 milj. euroa. Korjausvelkaselvityksessä
on arvioitu myös katuverkoston korjausvelan lisääntymisvauhtia. Vuodessa velka lisääntyy yli 6 milj. euroa, jos
mitään korjausinvestointeja ei tehdä. Mikäli korjausvelka

pidettäisiin nykytasolla, tarvitaan noin 12 milj. euroa
vuosittain saneeraukseen. Laskelmassa on huomioitu se,
että saneerauksessa rakenteita kannattaa myös perusparantaa.
Vesijohto- ja viemäriverkoston korjausvelkaa on selvitetty
vesihuollon yhdistämisselvityksen yhteydessä. Sen mukaan vesijohtoverkoston keskimääräinen saneeraustarve
50 vuoden pitoajalla on noin 21 km eli 3,5 milj. euroa.
Viemäriverkoston osalta saneeraustarve samalla pitoajalla on noin 14 km eli 2,1, milj. euroa.
Kiinteistöjen korjausvelan määrä on kasvanut keskimäärin 4,4 milj. euroa vuodessa. Laskennassa on huomioitu
kuntaliitosten vaikutukset.

KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELAN KEHITYS VUOSINA 2015-2018 (milj. euroa)

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella
sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä,
jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Kuopion
kaupungilla ei ole kattamatonta alijäämää. Kertynyt ylijäämä oli 102,1 milj. euroa, kun se oli 106,1 milj. euroa vuotta
aikaisemmin.

Tarkastuslautakunnan on helppo yhtyä toi
mintakertomuksessa esitettyyn näkemyk
seen siitä, että tilinpäätös 2018 ja vuoden
2019 talousarvio ovat alijäämäisiä, joten
kaupungin talous ei ole tasapainossa. Talou
den saattaminen toiminnallisesti tasapainoon
edellyttää menoja hillitseviä toimia, koska
tulojen kasvu on vaatimatonta. Väestön
ikääntyminen, työllisyyden hoito ja kaupun
gin kasvu aiheuttavat menopaineita, joihin ei
voida vastata alenevilla tulokertymillä.

Kuopion kaupungin, mukaan lukien liikelaitokset ja taseyksiköt, vuoden 2018 talousarvio laadittiin alun perin 13,0
milj. euroa alijäämäiseksi. Tilinpäätöksessä alijäämää syntyi 3,9 milj. euroa. Kuluvan vuoden (2019) talousarvio on
alijäämäinen 13,7 milj. euroa. Taloussuunnitelmakauden
aikana tavoitteena on kääntää tilikauden tulos ylijäämäiseksi ja taloussuunnitelmakauden viimeisinä vuosina
2021 ja 2022 tilikauden tulos suunnitellaan kääntyvän
ylijäämäiseksi.

Talouden ennustaminen talousarviovuo
den aikana on ollut erityisen haasteellista jo
useamman vuoden ajan. Viime vuosien ta
lousarvioennusteet eivät ole antaneet oikeaa
kuvaa talouden kehityksestä. Alkuvuoden
ylivarovaisuus ja valtakunnallisten tuloennus
teiden epätarkkuus saattavat johtaa äkillisiin
ja tarpeettomiin korjausliikkeisiin.
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4. KAUPUNGIN TOIMINNAN ARVIOINTI
4.1 Kuopion Vesi liikelaitos
Kuopion Vesi Liikelaitos toimittaa talousvettä ja huolehtii viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä ympäristön
kannalta kestävällä tavalla. Hulevesien hallinta hulevesiviemäröinti mukaan lukien siirrettiin peruskaupungin vastattavaksi
1.1.2018 alkaen; kaupungin organisaatiossa hulevesiasioita hoitaa kokonaisuudessaan kaupunkiympäristön palvelualue.
KUOPION VESI LIIKELAITOKSEN TAVOITETAULUKKO
Liikevaihto

Vuosikate

Tilikauden ylijäämä
Investoinnit

Poistot

Lainakanta

Korkomenot kunnan lainasta

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalle

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset kunnalle

Tilinpäätös 2017
25,0 milj. euroa
9,5 milj. euroa

Toteutuma 2018

8,7 milj. euroa

9,1 milj. euroa

24,8 milj. euroa

24,9 milj. euroa

0,98 milj. euroa

0,69 milj. euroa

8,6 milj. euroa

korkeintaan vuosikate

0,50 milj. euroa

0,52 milj. euroa

0,48 milj. euroa

0,82 milj. euroa

0,94 milj. euroa

0,82 milj. euroa

89

-

88

8,9 milj. euroa

15,1 milj. euroa
0

Korvaus peruspääomasta

3,78 milj. euroa

Henkilöstö, määräaikainen

0

Henkilöstö, vakituinen

Talousarvio 2018

Sairauspoissaolot

7,5 pv / htv

1,0 milj. euroa

14,2 milj. euroa

12,6 milj. euroa

-

19,2 milj. euroa

6,0 milj. euroa

3,78 milj. euroa
-

5,5 pv/htv

8,1 milj. euroa

5,0 milj. euroa

3,78 milj. euroa
2

16,1 pv/ htv

KUOPION VESI LIIKELAITOKSELLE ASETETUT KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET:
Tavoite

Kuopion Vesi liikelaitoksen toteutuma 2018

2. Korvaus peruspääomasta 3,78 milj.

Toteutui tavoitteen mukaisesti.

1. Vuosikatteen tulee kattaa poistot

3. Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 6 milj. euroa.
4. Pitkäaikaisten lainojen lyhennys kunnalle 0,94 milj. euroa
5. Korkomenot kunnan lainasta 520.000 euroa
6. Investoinnit 14,2 milj. euroa

Toteutui. Vuosikate* (9,1 milj. euroa) kattoi poistot (8,1 milj. euroa).
Ei toteutunut. Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta oli 5 milj. euroa.
Ei toteutunut. Pitkäaikaisten lainojen lyhennys kunnalle oli 0,82 milj.
euroa
Ei toteutunut. Korkomenot kunnan lainasta olivat 480.000 euroa
Ei toteutunut. Investoinnit olivat 12,6 milj. euroa.

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

* Tilinpäätöskirjan liikelaitoksen tuloslaskelmassa ei kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti ilmoiteta vuosikatetta. Toteutuman
arvioimiseksi liikelaitoksen tulisi laatia erikseen talousarvion toteutumisvertailua varten kunnan tuloslaskelmakaavan mukaiseksi muunnettu
tuloslaskelma ja ilmoittaa vuosikate myös tilinpäätöksessä.

18

Kaikkia liikelaitoksia koskeviksi tavoitteiksi on asetettu:
Tavoite
1. Resurssiviisas toimintatapa ja toimintatavan mahdollistaminen muille
2. Osallistuminen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn tarjoamalla työpaikkoja tavoitteena työllistyminen kuitenkin
yhteisön oman toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen (mittarina
vähintään 6 kk:ksi palkattujen pitkäaikaistyöttömien tai pitkäaikaistyöttömyyttä lähestyvien määrä)

3. Työhyvinvoinnin parantaminen (mittarina sairauspoissaolojen väheneminen)

Kuopion Vesi liikelaitoksen toteutuma

Etenee osittain. Mm. pienpuhdistamoiden energiatehokkuutta on parannettu.
Etenee osittain. Tilinpäätöksessä ei ole raportoitu.
Kuopion Vesi on palkannut vuonna 2018 yhden pitkäaikaistyöttömän.
Tavoite ei toteutunut. Sairauspoissaolojen kasvu johtui
muutamasta pitkäaikaisesta sairauspoissaolosta.

Pitkäaikaisten lainojen määriä koskevien
tavoitteiden tarkoituksenmukaisuus
liikelaitoksen osalta jää hieman auki.

Kuopion Vesi liikelaitos pyrkii tuottamaan palvelut kohtuullisin kustannuksin ja ammattitaitoisesti siten, että
toiminnassa huomioidaan laatutaso ja ympäristönäkökohdat. Kuopion Veden laatutavoitteet perustuvat asetuksiin. Vedenlaatu on täyttänyt talousvedelle asetetut
laatuvaatimukset jokaisella vedenjakelualueella, myös
kaikki jäteveden puhdistamot ovat täyttäneet viranomaisvaatimukset. Liikelaitos kehittää jatkuvasti myös
alueellista vesihuoltotyötä.

Kuopion Vesi osallistuu asiakastyytyväisyystutkimuksiin. Asiakkailta tulevat palautteet dokumentoidaan ja
palautteiden perusteella arvioidaan toimenpidetarpeet.
Asiakkaille tiedotetaan vedenlaadusta ja verkoston
toiminnasta Kuopion Veden kotisivujen ja asiakaslehden
kautta. Häiriötilanneviestintää on kehitetty asiakkaiden
vaatimusten mukaisesti esim. tekstiviestitiedotuksella ja
häiriötiedotteiden kohdennetulla sähköpostijakelulla.

VESI- JA JÄTEVESIMAKSU 1.2.2018, VERTAILUHINTA (VVY)

Lähde: Kuopion Vesi Liikelaitos

++ Kuopion Vesi Liikelaitos on aktiivisesti pyrkinyt tiivistämään ja priorisoimaan kuntaliitoksissa laajentunutta
palveluverkostoa. Synergiaetuja ja tehokkuutta on haettu aktiivisesti prosesseja yhdistelemällä.
++ Jätevedenpuhdistuksessa toiminnan laatu ja toimintavarmuus ovat parantuneet viime vuosina. Lehtoniemen puhdistamon ja pienpuhdistamojen saneeraukset ovat parantaneet toimintavarmuutta ja laitosten
seurantaa merkittävästi. Myös Itkonniemen vesilaitoksen saneeraus parantaa erityisesti toimintavarmuutta.
++ Vertailtaessa muiden Suomen suurien vesilaitosten toimintaa voidaan todeta, että Kuopion Veden toiminta
on tehokasta ja taloudellista. Tuloutus omistajalle on huomattavasti suurempi kuin monissa muissa vertailulaitoksissa ja silti Kuopion Veden asiakasmaksut ovat Suomen keskiarvotasoa.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kaikki hankkeisiin vaikuttavat osapuolet kutsutaan koolle riittävän
aikaisin, jotta hankesuunnittelussa vältytään ylimääräisiltä yllätyksiltä hankkeiden myöhemmissä vaiheissa.
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4.2 Liikuntapaikkapalvelut
Liikuntapaikkapalveluiden toiminnan tavoitteena on tarjota monipuoliset ja laadukkaat palvelut Kuopion kaupungin strategian mukaisesti. Palvelutarjonta suunnitellaan
asiakaslähtöisesti ja kuntalaisia osallistavasti. Päämääränä
on ennaltaehkäisevien palveluiden tarjoaminen sekä
asiakasmäärien kasvattaminen. Uuden uimahallin ja
peruskorjattavan jäähallin myötä aloitetaan kehittämään
teknologian mahdollistamia uusia tuottamismalleja.
Palveluverkostoa kehitetään asiakastarpeiden mukaisesti
käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
Verkostotarkastelun lähtökohtana on kuopiolaisten liikunnan harrastajien tilatarve. Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen näkökulmasta keskeinen tavoite on asukkaiden liikkumismahdollisuuksien edistäminen. Vaihtoehtoja
liikuntapaikkapalveluille ovat kaupungin itsensä tuottamat
liikuntapaikat, yksityisen toimijan tuottamat tai yhteistyössä tuotetut liikuntapaikkapalvelut.
Tarvemäärittelyn ja liikuntatilan mahdollistamiseen osallistumisen keskeisiä arviointikriteereinä ovat:

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

•
•
•
•
•
•
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harrastajamäärä
tilan saavutettavuus harrastajiin nähden
tilojen kustannustehokas kokonaiskäyttö
muut hyvinvointivaikutukset
yritysvaikutukset
imago-, tapahtuma- ja matkailuvaikutukset

Kävijämääriä seurataan aktiivisesti verkkopalvelun kautta.
Järjestelmästä seurataan asiakasryhmien käyttäytymistä
ja tapahtumien vaikutusta asiakasmääriin. Järjestelmää
käytetään nykyaikaisesti tiedolla johtamisen välineenä
ja se tuottaa dataa liikuntapaikkapalveluiden kassa- ja
varausjärjestelmästä. Saadun datan pohjalta toimintaa
kehitetään tarjoamalla asiakkaille esim. tapahtumia,
vesijumppia yms. Kuopion liikuntapaikkapalvelut on
ollut valtakunnallisesti ensimmäinen kunnallinen organisaatio, joka on ryhtynyt keräämään asiakasmääristä ja
asiakaskäyttäytymisestä tietoa reaaliaikaisesti. Liikuntapaikkapalveluissa toimintamallin, eri toimijoiden välisen
työnjaon, toimintatapojen yhtenäistämisen ja yhteistoiminnallisuuden kehittämistä jatkettiin vuoden 2018
aikana. Tarkastuslautakunta toteaa yleisenä arvionaan,
että liikuntapaikkapalveluissa on tarkasteltu ja toteutettu
hyvin tuloksellisuuden eri osa-alueita (taloudellisuutta,
tuottavuutta ja asiakasvaikuttavuutta).

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä,
että myös maaseutualueiden asukkaille
taataan mahdollisuus hyvien liikunta
paikkapalveluiden hyödyntämiseen ja
saavuttamiseen.

++ Liikuntapaikkapalveluissa hyödynnetään hyvin yhteisiä tukipalveluita, esimerkiksi huollon ja viestinnän osalta. Myös hyvinvoinnin edistämisen palveluiden tiedotusta, markkinointia ja viestintää pyritään kehittämään
ja tehostamaan.
++ Palveluiden kehittämiseen on panostettu laajasti: liikuntaa harrastamattomat ryhmät on huomioitu, uusia
tuotteita on kehitetty (esim. alle 18 vuotiaille suunnattu Liikkiskortti) ja digitaaliset palvelut on otettu vahvasti mukaan palvelukehitykseen.
++ Liikuntapaikkapalveluissa pyritään turvaamaan monipuoliset liikuntaharrastusmahdollisuudet myös yksityisen palveluntuottajan tarjoamissa tiloissa.
++ Asukasmäärään suhteutettuna liikuntapaikkoja on Kuopiossa eniten.
−− Valtakunnallisten mittareiden lisäksi alueellisen liikkumattomuuskehityksen seuraaminen on vähintäänkin
yhtä tärkeää.
−− Tilastojen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa on tärkeää. Tarkastuslautakunta toivoo laajaa yhteistyötä tilastoinnissa ja tilastotietojen tulkinnassa. Kysely- ja seurantatutkimusten tuloksia on mahdollista hyödyntää laajasti yli organisaatiorajojen.
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4.3 Joukkoliikennelautakunta ja
viisaan liikkumisen hanke
Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii
kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Kuopion ja Siilinjärven yhteisenä seudullisena
joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Kuopion
kaupunginvaltuuston ja -hallituksen alaisuudessa.
Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskus (MYK) siirtyi
toukokuussa 2018 Kuopion kaupungilta osaksi Sansia Oy:tä (IS-Hankinta Oy), joka järjestää ja yhdistelee
palveluliikennettä Kuopiossa, Leppävirralla, Siilinjärvellä
ja Varkaudessa. Lisäksi Sansia Oy järjestää ja yhdistelee
vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia taksikyytejä Kuopiossa, Leppävirralla, Pielavedellä, Siilinjärvellä,
Tuusniemellä ja Varkaudessa. Kuopion koulukuljetukset
hoidetaan joukkoliikenneyksikössä ja yhteistyö Siilinjärven
kanssa toteutetaan vain joukkoliikenteessä.

Joukkoliikenne-, vammaispalvelu-, sairausvakuutus-,
sosiaalihuolto- ja perusopetuslaki säätelevät itsenäisesti
kutakin ryhmää koskevia kuljetusvelvoitteita. Kuljetuksia
on pyritty yhdistelemään mahdollisimman tehokkaasti
ja ne hoidetaan ensisijaisesti palveluliikennettä hyödyntämällä ja toissijaisesti muita kuljetusmuotoja käyttäen.
Lainsäädäntö aiheuttaa rajoitteita matkojen poikkihallinnolliselle yhdistelylle.
Joukkoliikenteen matkustajamäärän kehitys on ollut viime
vuosina kasvussa. Asukasmäärän lisääntyminen ja uudet
asuinalueet ovat lisänneet matkojen määrää. Maankäytön kehittäminen tukee joukkoliikenteen käytön kasvua
samalla, kun joukkoliikenteen edistäminen mahdollistaa
maankäytön toteuttamisen. Palvelutason nostaminen on
ollut tehokasta. Matkustajamäärä on kasvanut nopeammin kuin palvelutasoa on tarvinnut nostaa.

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

Lähde: Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset – yksikkö
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Kuopion kaupunkiseudun linja-autojen uusi ilme. (Vilkku, Kuopion seudun viisaan liikkumisen hanke)

++ Joukkoliikennepalvelut ovat kokeneet suuren muutoksen joukkoliikennelain uudistuksen jälkeen. Kuopion seudulla joukkoliikenne on saatu hyvin haltuun ja sitä on kehitetty määrätietoisesti ja itseohjautuvasti.
Resurssit ja asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Kaupunkisuunnittelussa on mukana myös selkeä joukkoliikennenäkökulma ja asumista on keskitetty joukkoliikennelinjojen varteen, mikä nähdään järkevänä ja resurssiviisaana kaavoituspolitiikkana.
++ Joukkoliikenteen kilpailutuksessa huomioidaan laatutekijänä kuljetuskaluston ympäristöystävällisyys, mikä
tukee strategista tavoitetta resurssiviisaudesta.
−− Joukkoliikenteen ulkopuolinen muu palveluliikenne on vielä pirstaleista, osittain mm. lainsäädännöstä
johtuen. Kuljetuskokonaisuuksien edelleen tiivistämistä tarvittaisiin. Koulukyytien yhdistely muun palveluliikenteen kanssa voisi joissain tapauksissa lyhentää odotusaikoja ja tehostaa toimintaa.

Viisaan liikkumisen hanke

Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja Pohjois-Savon
ELY-keskus ovat määritelleet toimenpiteet Kuopion seudun viisaan liikkumisen palvelujen kehittämiseksi vuosien
2016–2019 aikana.

asukkaiden arjen liikkumista sekä madalletaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn käyttökynnystä. Lisäksi
lisätään tietoisuutta viisaista liikkumisvaihtoehdoista sekä
palkitaan ja sitoutetaan liikkumaan viisaasti.

Kuopion seudun viisaan liikkumisen toteuttamisohjelma
on valmisteltu yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja yritysten kanssa. Toimenpideohjelman tavoitteena on, että
uusilla viisaan liikkumisen palveluilla helpotetaan alueen

Hankkeen myötä Kuopio ottaa käyttöön älykkään
kaupunkipyöräjärjestelmän, jonka tavoitteena on lisätä
pyöräilyä etenkin lyhyillä matkoilla ja saada yhä useampi
asukas innostumaan arkipyöräilystä.

Sähköavusteisia Kaupunkipyöriä.
(Lähde: Vilkku, Kuopion seudun viisaan liikkumisen hanke)

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä
asiana sitä, että joukkoliikenne
lautakunnalla on läheinen yhteys
maankäyttöön ja kaavoitukseen.
Tarkastustautakunta kannustaa
tekemään tiivistä yhteistyötä
lähidemokratiajaoston ja pitäjäraatien
kanssa kaupungin maaseutualueiden
liikennöintiä suunniteltaessa.
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4.4 Yrityspalvelu
Kuopion kaupungin yrityspalvelu on yritysten linkki
kaupungin palveluihin. Yksikkö antaa neuvontapalveluja
niin aloittaville kuin jo toimivillekin yrityksille, esimerkiksi
liiketoiminnan kehittämiseen, rahoitukseen, kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen liittyvissä asioissa.
Kuopion alueella yritysten määrä on noin 5 400 ja työpaikkoja on noin 50 000. Vientiyrityksiä Pohjois-Savossa on yli
200. Kuopio pyrkii panostamaan yritysten toimintaedellytyksiin tarjoamalla vetovoimaisen toimintaympäristön
alueen yrityksille. Kuopion vahvuuksina nähdään hyvä
liiketoimintaympäristö sekä monipuolinen koulutus- ja
tutkimusosaaminen.
Yrityspalvelussa on toteutettu iso muutosprosessi, joka
on johtunut mm. kuntaliitosten myötä lisääntyneestä
tehtävämäärästä ja uusista vastuualueista. Kuopio Innovation Oy:n vuoden 2017 lopussa toteutetun alasajon ja
yhtiön toimintojen liiketoimintakaupan myötä yrityspalveluun siirretyt tehtävät on integroitu osaksi yrityspalvelun
palvelurakennetta; uusina palveluina ovat mm. Startup- ja
Growup- palvelut.

Kunnan elinkeinoelämän mielipiteitä kartoittavasta
Kuntien imago 2018- tutkimuksessa kaupunkien kokonaisvaikutelman arvioinnissa Kuopio sijoittui kymmenen
suurimman kaupungin vertailussa toiseksi parhaaksi,
vuonna 2017 Kuopio piti kärkipaikkaa. Kuopio sijoittui
kymmenen suurimman kaupungin vertailussa ensimmäiseksi arvioitaessa sitä, kuinka todennäköisesti vastaaja
suosittelisi kaupunkia toimipaikaksi muille yrityksille ja sitä
kuinka hyvin kunnan virkamiehiin saa yhteyden. Tutkimuksen mukaan kaavoitus toimii Kuopiossa suurista kaupungeista parhaiten yritystoiminnan kannalta. Myös yritysten
ja oppilaitosten yhteistyötä arvioitaessa sekä markkinoinnin osalta Kuopio sijoittuu toiseksi.
Suurten kaupunkien liikenteellisen sijainnin ja yhteyksien
arvioinnissa Kuopio nousi seitsemännelle sijalle edellisvuoden kymmenenneltä sijalta. Kuopion keskuksen kaupalliset palvelut ovat tutkimuksessa kuudennella sijalla.
Taloustutkimuksen tekemään tutkimukseen osallistui
1585 elinkeinoelämän edustajaa.
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Tietoisuutta kaupungin yrityspalvelusta
on mahdollista lisätä. Tarkastuslautakun
nan mukaan maaseutualueiden yrittäjä
yhteistyötä tulee aktivoida yrityspalve
lussa entisestään. Tarkastuslautakunta
kannustaa myös paikallisia yrittäjäyh
distyksiä aktivoitumaan yrityspalvelun
suuntaan.
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++ Mittakaavaltaan suuri ja merkittävä muutos organisaatiossa ja siirtyminen kaupunginhallituksen alaisuuteen
näyttää onnistuneen hyvin. Lisääntynyt päätöksenteon suoraviivaisuus nähdään hyvänä asiana.
++ Kuopion sijoitus suurimpien kaupunkien joukossa on ollut viime vuosina erinomainen asukas ja yritystyytyväisyydellä mitattuna. Yrityspalvelu on onnistunut strategian toteuttamisessa hyvin.
++ Yhteistyö eri toimijoiden kanssa koetaan toimivaksi ja erityisesti yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa
pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä on ollut hyvää.
−− Yrityspalvelun resurssit on turvattava jatkossakin, jotta asema elinkeinoille suotuisana kaupunkina säilyy.
Resursointi on turvattava myös pidemmällä tähtäimellä, koska Kuopion kasvu nojaa vahvasti elinkeinojen
kehitykseen, jossa yrityspalvelun rooli nähdään vahvana.

4.5 Rakentamisen ja kunnossapidon
palvelut
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut vastaa rakennuttajana katujen, liikenneväylien, torien, viher- ja virkistysalueiden sekä venesatamien rakennuttamisesta
ja niihin liittyvistä viranomaistehtävistä. Lisäksi yksikkö
vastaa myös kaupungin omistamilta tonteilta tulevien
ylijäämämaiden ohjauksesta maankaatopaikoille tai ylijäämämaiden hyötykäytön järjestämisestä.
Puistojen, yleisten alueiden ja katuviheralueiden kunnossa- ja puhtaanapidon tavoitteena on järjestää kaupungin hoidossa olevien puistojen, yleisten alueiden sekä
katuviheralueiden kunnossa- ja puhtaanapito kaupunkirakennelautakunnassa hyväksytyn valtakunnallisen hoitoluokituksen tason mukaisesti. Kuopiossa on käytössä
alueurakointi, jossa valitut urakoitsijat vastaavat kokonaisvaltaisesti kaupungin vastuulla olevista puistojen ja
viheralueiden hoito- ja kunnossapitotöistä.

Rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden organisaatio
on järjestetty siten, että tilaaja ja tuottajat on eriytetty
toisistaan. Tilaajaorganisaatio hallinnoi infraomaisuutta,
koordinoi asiakastarpeita ja palvelun laatua sekä järjestää
kilpailutukset ja valvoo sopimuksia.
Tuottajapuoli jakautuu tilattuihin ostopalveluihin (ulkoinen
tuottaja) ja kaupungin oman liikelaitoksen, Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin (sisäinen tuottaja) tuottamiin
palveluihin.
Rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden toiminta
perustuu lähtökohtaisesti strategiaan ja investointiohjelmaan. Toiminnan suunnittelun vastuu on tilaajalla, mutta
tuottajan näkökulma pyritään kuulemaan jo suunnitteluvaiheessa. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti
suurissa hankkeissa. Näistä esimerkkinä on esimerkiksi
Savilahti-projekti, jossa on mukana useita eri toimijoita.
Konserniyhteistyötä on arvioitu tarkemmin luvussa 5.7.

RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPIDON PALVELUIDEN TILAAJATUOTTAJA-MALLI

Tilaajaohjaus

Omistajaohjaus

Lautakunnat

Johtokunta

Hallintosääntö
Budjettiraamit
Kokonaiskustannus
Tulostavoitteet

Hallintosääntö
Omistajapolitiikka
Palvelustrategia
Tuotantostrategia

Palvelujen tuottaminen

Lait ja asetukset
Määräykset
Valtakunnalliset tavoitteet
Poliittiset määräykset

Strateginen
suunnittelu

Rahoitus
Strategia
Linjaukset
Tavoitteet

Tilaajaohjaus

Tilaaja
Tarpeet
Ohjelmointi
Budjetointi
Suunnitelmat
Omaisuuden hallinta

Suunnittelu

Sopimukset

Rakennuttaminen
Ylläpidon
järjestäminen

Sisäinen tuottaja
(liikelaitos)
Ulkoinen tuottaja
(urakoitsija)

Rakentaminen
Kunnossapito

Lopputuote
käyttäjälle

Yhteistyö
Tilaukset /
sopimukset
Valvonta
Raportointi
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Kuopion investointiohjelma on laaja, mikä näkyy myös
kasvaneena infrarakentamisena. Investointeja suunnitellaan ja toteutetaan perinteisen tuotannon lisäksi allianssimallilla (Savilahden suunnittelu), leasingrahoitteisella
elinkaarimallilla (Kuntolaakso) tai elinkaarimallilla (Jynkän
koulu). Monipuolisilla toteutusvaihtoehdoilla ja niistä
saatujen kokemusten perusteella voidaan valita Kuopion
talousalueelle soveltuvimmat hankkeiden toteutusvaihtoehdot.

Tarkastuslautakunnasta on hyvä, että
kaupunki kokeilee erilaisia investointien
hankinta- ja toteutusmalleja, jotka
antavat arvokasta kokemusta
suunniteltaessa yhä tuloksellisempia
investointimalleja.

Infrasuunnittelun ja rakennuttamiskonsultoinnin osalta
ostetaan yhä enemmän asiantuntijapalvelua, koska viranomaistehtävät vaativat omat resurssit. Ostopalvelujen
kasvu selittyy pääasiassa juuri investointien lisääntymisellä.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että
kaupungin omat resurssit turvataan
investointitarpeiden lisääntyessä.

Kuopion kaupungilla on tavoitteet pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisessä. Yksi keino työllisyyden lisäämiseen
on huomioida urakkasopimuksissa velvoite työllistää
vaikeasti työllistettäviä henkilöitä. Rakentamisen ja kunnossapidon työt sisältävät sellaisia tehtäviä, joissa kynnys
työn tekoon on matalampi. Rakentamisen ja kunnossapidon palveluissa työllistämisnäkökulma on huomioitu
ja urakoita ja niihin liittyviä kilpailutuksia on suunniteltu
yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa.

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että
pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeasti
työllistettävien työllistämisnäkökulma on
otettu esille rakentamisen ja kunnossapi
don palveluiden urakkakilpailutuksissa.

4.6 Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar
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Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar huolehtii katujen, vesihuollon, viher- ja liikunta-alueiden sekä sähkö- ja tietoverkkojen rakentamisesta, saneerauksesta ja ylläpidosta.
Lisäksi Mestarille kuuluvat ulkovalaistus- ja liikennevaloverkon rakentamis- ja ylläpitotehtävät sekä Kuopion
Sähköverkko Oy:n verkon ylläpito ja varallaolopalvelu.
Kunnossa- ja puhtaanapitoalue kattaa Kuopion pohjoiset,
keskeiset ja eteläiset alueet.
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KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS MESTARIN TUNNUSLUVUT
Liikevaihto
Vuosikate

Tilinpäätös 2017

Talousarvio 2018

Toteutuma 2018

1,6 milj. euroa

1,4 milj. euroa

1,9 milj. euroa

33,6 milj. euroa

-

Tilikauden ylijäämä

0,83 milj. euroa

0,46 milj. euroa

Poistot

0,82 milj. euroa

0,84 milj. euroa

Investoinnit

Korvaus peruspääomasta
Henkilöstö yhteensä

0,58 milj. euroa
0,26 milj. euroa
231

38,6 milj. euroa
1,2 milj. euroa

0,69 milj. euroa

0,76 milj. euroa

0,26 milj. euroa

0,26 milj. euroa

-

0,71 milj. euroa
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KUNTATEKNIIKKALIIKELAITOS MESTARILLE ASETETUT KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET
Tavoite

Toteuma

2. Korvaus peruspääomasta 255 000 euroa

Toteutui. Korvaus peruspääomasta 260 000 euroa.

1. Vuosikate kattaa poistot

3. Nettoinvestoinnit 669 000 euroa

Toteutui. Vuosikate* (1,9 milj. euroa) kattoi poistot (0,71 milj. euroa).
Toteutui. Nettoinvestoinnit 760 000 euroa.

* Tilinpäätöskirjan liikelaitoksen tuloslaskelmassa ei kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti ilmoiteta vuosikatetta. Toteutuman
arvioimiseksi liikelaitoksen tulisi laatia erikseen talousarvion toteutumisvertailua varten kunnan tuloslaskelmakaavan mukaiseksi muunnettu
tuloslaskelma ja ilmoittaa vuosikate myös tilinpäätöksessä.

Kaikkia liikelaitoksia koskeviksi tavoitteiksi on asetettu:
Tavoite

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin toteutuma

1. Resurssiviisas toimintatapa ja toimintatavan mahdollistaminen muille
2. Osallistuminen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn tarjoamalla työpaikkoja tavoitteena työllistyminen kuitenkin
yhteisön oman toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen (mittarina
vähintään 6 kk:ksi palkattujen pitkäaikaistyöttömien tai pitkäaikaistyöttömyyttä lähestyvien määrä)

3. Työhyvinvoinnin parantaminen (mittarina sairauspoissaolojen väheneminen)

Organisaatiossa on tehty kahdeksan toimintavuoden aikana rakenteellisia muutoksia ja toimipisteiden lukumäärä on supistunut kuudesta kahteen, myös hallintoa on
kevennetty. Esimiesten vaihtuessa toimintaa ja esimiesrooleja on kehitetty.

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar on
kehittynyt toimintavuosiensa aikana
merkittävästi. Hyviä toimintatapoja on
otettu käyttöön ja toiminnan tehokkuus
on kasvanut.

Etenee. Varasto- ja henkilölogistiikkaa on tehostettu.
Myös hankintatarpeita kerätään ja yhdistellään, jotta
ylimääräiseltä logistiikalta vältytään. Näin on esimerkiksi asfaltti- ja kiviainesurakoissa, joissa kuljetuskustannukset ovat merkittäviä.
Etenee. Työllistämispalveluiden kanssa tehdään tiivistä
yhteistyötä. Pitkäaikaistyöttömiä on ollut vuositasolla
noin 20 ja työllistettyjäkin yli 20.
Tavoite ei toteutunut. Henkilöstön sairauspoissaolot
kasvoivat 2,5 prosenttia.

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar käyttää noin sataa
aliurakointiyritystä vuositasolla. Kilpailutuksissa pyritään
selkeisiin sopimuksiin ja yrittäjiä koulutetaan tarvittaessa
esimerkiksi urakkaan liittyvien tietojärjestelmien käyttöön.

Kuntatekniikkaliikelaitoksen tulevaisuu
den roolin tunnustaminen ja selkiyttämi
nen on tärkeää. Tilaaja-tuottaja-mallissa
on tärkeää palvelualuerajat ylittävän
kokonaisuuden hahmottaminen.
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4.7 Maahanmuuttoyksikkö ja maa
hanmuuttajille tarjottavat palvelut
Kuopion kaupungin aikuissosiaalityön maahanmuuttajayksikkö vastaanottaa kiintiöpakolaisia ja turvapaikan
hakijoita kotouttaen kiintiöpakolaisia ja turvapaikanhakijoita suomalaiseen yhteiskuntaan yhdessä muiden
viranomaisten kanssa.
Aikuissosiaalityön yksikön asiakkuuteen kuuluvat Suomeen pakolaiskiintiössä valitut Kuopioon saapuvat kiintiöpakolaiset sekä myönteisen turvapaikkapäätöksen ja
kuntapaikan Kuopiosta saaneet turvapaikanhakijat. Vuoden 2019 alusta alkaen myös itsenäisesti kuntaan saapuvat, myönteisen turvapaikkapäätöksen ja oleskeluluvan
1.1.2019 jälkeen saaneet henkilöt kuuluvat asiakkuuden
piiriin. Pakolaisina tulleet ovat maahanmuuttajayksikön
asiakkaina vähintään ensimmäiset kolme vuotta.
Vuositasolla tavoitteena on ollut vastaanottaa valtuuston päätösten mukainen kiintiömäärä pakolaisia (65).
Keskimääräinen vastaanottomäärä on ollut noin 3540 henkilöä/v. Vuonna 2018 maahanmuuttajayksikkö
vastaanotti yhteensä 34 kiintiöpakolaista. Lisäksi vuoden
2018 pakolaiskiintiössä Suomeen pakolaisiksi valituista
vastaanotetaan Kuopioon maaliskuun 2019 aikana vielä
11 henkilöä. Kuntapaikoille vuonna 2018 vastaanotettiin
20 myönteisen turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä.
Vuodelle 2019 Pohjois-Savon ELY-keskus on osoittanut
Kuopiolle 20 kiintiöpakolaista. Maahanmuuttajayksikössä
on vuoden 2019 alussa 244 asiakasta, joista täysi-ikäisiä
on 133 ja lapsia 111.

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

Kiintiöpakolaisten määrä on laskenut
huomattavasti viime vuosien aikana.
Asiakasmäärän vähentyminen saattaa
tulevaisuudessa vaatia palvelutason
sopeuttamista tai palvelujen uudelleen
organisointia.
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Kotoutumislain 31§:n mukaan paikallisten viranomaisten
on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä (esim. poliisi, kunnan palvelut, yhdistykset, järjestöt).
Käytännön yhteistyötä tulisi tehdä alueella laajamittaisesti mm. vuokrataloyhtiöiden, terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, lasten koulujen ja päiväkotien, aikuisten
kurssien, TE-toimiston, Kelan ja Monikulttuurikeskus
Kompassin kanssa.
Maahanmuuttopalveluja järjestetään usealla eri sektorilla
ja useassa kaupungin yksikössä. Aikuissosiaalityön maahanmuuttajayksikkö vastaa ainoastaan sosiaalihuollon
palveluista. Maahanmuuttajat, jotka ovat saapuneet Kuopioon pakolaisina tai paluumuuttajina käyttävät pakolaisterveydenhuollon palveluita. Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella on pakolaisterveydenhoitaja,
joka vastaa kiintiöpakolaisten kotoutumisajan terveydenhuollosta. Muut maahanmuuttajat käyttävät Kuopiossa
samoja terveys- ja sosiaalipalveluja kuin muutkin kuntalaiset. Työperäinen maahanmuutto ei kuulu maahanmuuttajayksikön toimialaan. Elinvoima- ja konsernipalveluiden
alainen työllisyyspalvelut vastaa työperäisen maahanmuuton kokonaisuudesta ja kotouttamisesta näiltä osin.

Maahanmuuttajille tarjottavat palvelut
ovat kokonaisuutena hyvin hajanaisia.
Vastuunjakoa ja yhteistyötä olisi
selkeytettävä, jotta palveluista saadaan
enemmän synergiaetuja.
Moniammatillinen ja palvelualuerajat
ylittävä yhteistyö varmistaa, että
asiakkaan kotoutuminen ja edut
kunnassa toteutuvat tuloksellisesti
maahantulostatuksesta riippumatta.

4.8 Vanhusten hoivapalvelut
Tarkastuslautakunta pyysi selvitystä vanhusten hoivapalveluiden tilanteesta Kuopiossa. Taustalla oli valtakunnallista julkisuutta saaneet ongelmat yksityisten
palvelutuottajien toiminnassa. Tarkastuslautakunta halusi
erityisesti tietää, miten vanhuspalvelut ovat Kuopiossa
järjestetty ja miten niitä valvotaan.

Laitoshoito

Tehostettu palveluasuminen (TEPA)
Palveluasuminen (PA)
Yhteensä

Vanhuspalveluita järjestetään sekä omana toimintana
että ostopalveluna. Kokonaisuudesta hieman suurempi
osa on järjestetty omana tuotantona.

Omat

Ostot

Kaikki yht.

244

401

645

568

441

195

129

Ostopalvelun palvelukuvauksella on määritelty hankittavan hoivapalvelun minimisisältö. Vaatehuollosta ja
siivouksesta laaditaan omat palvelukuvaukset. Palvelukuvauksen pohjana on yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Esimerkiksi vanhusten asumispalveluyksikössä asukkailla on mahdollisuus määritellä toiveiden ja
aikaisempien tottumusten mukainen ulkoilu ja ruokailu,
tarpeen mukaisesti avustettuna.
Reklamointi on tehtävä silloin, kun toimittaja ei täytä
sopimuksen mukaisia velvoitteita tai palvelun vaatimuksia
tai palvelussa on virhe. Toimittajan saatua tietoonsa palvelun olevan virheellistä se reagoi ja oikaisee virheensä.
Palautteiden ja reklamaatioiden pohjalta on mahdollista
kehittää toimintaa. Mikäli virheellinen toiminta jatkuu,
palvelusopimukset mahdollistavat sopimussakkomenettelyn. Jos sopimuskauden aikainen palvelun laadun
valvonta tai reklamaatiot osoittavat, että palvelun laatu ei
vastaa sopimuksessa sovittua, tilaaja ei ohjaa palveluun
uusia asukkaita. Asukassijoitukset voivat jatkua vasta, kun
toimittaja on kirjallisesti ja hyväksytysti osoittanut palvelun täyttävän edellytetyt laatuvaatimukset.

6

34

201

163

1009

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvontaa ohjaa laki yksityisistä sosiaalipalveluista 2011/922. Valvontatoimenpiteet
voidaan jakaa ryhmittäin:
• Ennakollinen valvonta
−− ohjausta, neuvontaa, lausuntoja, kirjeitä
• Normaalivalvonta (painopiste ostopalvelujen valvonnassa)
−− sijaintikunnan tehtävä valvoa alueellaan olevia
yksityisiä sosiaalipalveluja
• Syyperusteinen valvonta
−− erilaiset poikkeamailmoitukset, muistutukset,
kantelut, SHL 48 §:n mukaiset ilmoitukset
Valvonnassa keskeistä on kiinteä yhteistyö Aluehallintoviraston kanssa. Nykyiset valvontaresurssit ovat hyvin rajalliset valvontakohteiden suureen lukumäärään nähden.
Resurssivaje on tiedostettu ja aikomuksena on palkata
valvontaan lisähenkilö.

Saatujen selvitysten perusteella voidaan todeta, että kokonaisuudessaan Kuopion kaupungissa
vanhusten hoivapalvelut on järjestetty hyvin. Vanhuspalveluissa ja muissakin sosiaalipalveluissa
tarvitaan sekä julkista että yksityistä palvelutuotantoa. Kaupungissa on tärkeää turvata riittävä
osto-osaaminen ja kyky toimia erilaisissa palvelutuotantomuodoissa. Tuotantotavasta riippuen
on tärkeää näyttää, että hoivatyöhön suhtaudutaan vakavuudella. Kaupungin tulee jatkossakin
vaalia järjestämiensä palveluiden turvallisuutta ja luottamusta palvelumuodosta riippumatta.
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4.9 Sisäisen valvonnan ja riskien
hallinnan järjestäminen
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitys on kasvanut kaupunkikonserneissa. Kuntapalvelujen toimintakenttä ja toteutusmuodot on laajentuneet ja kuntalain
uudistuminen ja muut toimintaympäristön muutokset
ovat asettaneet merkittäviä lisävaatimuksia kuntakonsernien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisoinnille.
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä toimintatapoja,
joilla johto pyrkii varmistamaan toiminnan laillisuuden ja
tuloksellisuuden. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että johtaminen, toiminnan suunnittelu ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon.

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

Kuntalain 14 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja
edelleen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteista hyväksyessään riskienhallintapolitiikka-asiakirjan. Kuopion kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikka on vahvistettu kaupunginvaltuustossa 10.3.2014 ja
asiakirja on tullut voimaan 1.4.2014. Kuopion kaupunginhallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan ohje on tullut
voimaan 1.1.2012. Tarkastuslautakunnan näkemyksen
mukaan vuoden 2015 kuntalain uudistukset, uusi valtuustokausi ja uusi kaupunkistrategia kannustavat sisäisen
valvonnan ohjeiden ja riskienhallintapolitiikan päivitystarpeiden tarkasteluun.
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Sekä sisäinen valvonta että riskienhallinta ovat osa
kaupungin johtamisjärjestelmää ja johdon sekä hallinnon
keskeisiä työvälineitä. Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty
asianmukaisesti. Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa annettava tietoja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä
(KuntaL 115.1 §):
• miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty
• onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella
tilikaudella ja
• miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon tulisi
pohjautua dokumentoituun ja tarkastettavissa olevaan
tietoon. Selonteossa on tärkeää tuoda sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa havaittujen puutteiden ja niiden korjaamiseksi esitettyjen toimien lisäksi, millä tavoin
sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on arvioitu organisaation eri tasoilla, eli kuinka tuloksiin on päästy. Lisäksi olisi

hyvä kuvata yksikössä käytettävät sisäisen valvonnan ja
riskienhallintaan käytetyt arviointimallit ja –mittarit ja koko
prosessin kehittämistarpeet ja aikaisempien vuosien
puutteista johtuvat korvaavat toimenpiteet.
Kaupungin sisäinen tarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle säännöllisesti tarkastusohjelmasta ja siihen
liittyvistä tarkastushavainnoista sekä sisäisen valvonnan
kehittämisestä.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä,
että sisäisen tarkastuksen resurssit ovat
riittävät. Sisäisen valvonnan ja riskienhal
linnan perusteiden ja ohjeiden päivitys
tarpeita on seurattava säännöllisesti.

5 KONSERNITAVOITTEIDEN JA –TALOUDEN
TOTEUTUMIEN ARVIOINTI
Kuopion kaupungin konsernirakenne 1/2019

Kaupungin omistusosuus %

TYTÄRYHTEISÖT
Asunto Oy Ruukkimäki					
82,37				
Istekki Oy						
31,87				
Järviseudun Työterveys Oy (1.1.2019 alkaen)		
60,80				
Kiinteistö-KYS Oy					
51,11				
As Oy Litmasenrinne									
Kiinteistö Oy Juankosken Pankkitalo			
63,00				
Kiinteistö Oy Juankosken Virastotalo			
65,20				
Kiinteistö Oy Karttulan Virastokeskus			
75,80				
Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat				
100,00				
Kiinteistö Oy Kuopion Luukas				
87,29				
Kiinteistö Oy Kuopion Palolaakso				
100,00				
Kiinteistö Oy Kelloniemen Teollisuustalo			
57,21				
Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä			
100,00				
Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy				
64,00				
Kuopion Energia Oy (alakonsernitp)			
100,00				
Kuopion Sähköverkko Oy								
Kuopio Innovation Oy					
68,00				
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy (alakonsernitp)		100,00				
Kiinteistö Oy Turontalo									
Kuopion Pysäköinti Oy					
100,00				
Kys Invest Oy						
48,78				
Monetra Pohjois-Savo Oy					
97,43				
Niiralan Kulma Oy 					
100,00				
Nilsiän Teollisuuskylä Oy					
99,66				
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy				
51,00				
Servica Oy (1.1.2019 alkaen)				
51,52				
KUNTAYHTYMÄT
P-Savon sairaanhoitopiirin kuntayht.(alakonsernitp) 		55,86				
Itä-Suomen Päihdehuollon ky				
20,75				
Vaalijalan kuntayhtymä					
19,53				
Pohjois-Savon Liitto					
45,50				
Savon Koulutuskuntayhtymä (alakonsernitp)		42,31				
Savon Koulutus Oy		

Konsernin omistusosuus %
82,37
50,10
70,85
78,42
46,48
63,00
65,20
75,80
100,00
87,29
100,00
57,21
100,00
64,00
100,00
100,00
70,04
100,00
73,70
100,00
76,03
98,09
100,00
99,66
51,00
78,60
55,86
20,75
19,53
45,50
42,31

OSAKKUUSYRITYKSET		
Jätekukko Oy						

49,51				

49,51

YHDISTELEMÄTTÖMÄT OSAKKUUSYRITYKSET
As Oy Kuopion Neulasyppi				
As Oy Pirtinketosato					
As Oy Ruukinpelto					
As Oy Ruukinpuisto					
Sansia Oy						
Kiinteistö Oy Karttulan Valtiontalo				
Kiinteistö Oy Kuopion Studentia				
Koillis-Savon Vesi Oy					
Kuopio-Tahko Markkinointi Oy				
Kuopion Ravirata Oy 					
Savon Kuituverkko Oy					
Tahkon Markkinointi Oy					

25,00				
36,45				
37,00				
29,00				
25,50				
31,00				
23,39				
25,20				
29,00				
29,00				
26,49				
25,00				

25,00
36,45
37,00
29,00
45,82
31,00
23,39
25,20
29,00
29,00
26,49
25,00
31

5.1 Konsernissa arviointivuonna
tapahtuneet muutokset
Kevama Oy asetettiin konkurssiin 4.4.2018 yhtiön hallituksen päätöksellä. Kuopion kaupunginhallitus päätti
(14.1.2019, § 4) luopua takausvastuun perusteella
valvomastaan noin 900.000 euron saatavasta konkurssipesältä. Kuntouttavaa työtoimintaa Kuopion kaupungille
Kevama Oy:n rinnalla järjestänyt AmaveK ry:n purkutoimet käynnistettiin vuonna 2018.
Kuhilas Oy:n nimi muutettiin Monetra Pohjois-Savo Oy:ksi
ja samalla päätettiin osakaspohjan laajentamisesta.
Kuopion kaupungin omistusosuus Monetra Pohjois-Savo Oy:ssä 31.12.2018 oli 97,4 %. Omistusosuus laskee
sopimuksen mukaan omistusjärjestelyjen myötä 12
prosenttiin kevään 2019 aikana (KV 11.6.2018, § 51), kun
kaupunki myy omistamiaan osakkeita mm. Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.
Ateria-, laitos- ja välinehuollon, kiinteistö- sekä logistiikan
palveluja ja muita huollon tukipalveluja tuottava Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servica
purettiin 31.12.2018 ja sen toiminta siirrettiin liiketoimintakaupalla Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhdessä perustamalle Servica
Oy:lle, jonka toiminta alkoi 1.1.2019 (KV 11.6.2018, § 52).
Kuopion kaupungin omistusosuus säilyi muutoksessa
ennallaan 51,5 %:na.

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

Kuopion kaupungin työterveyshuollon palveluja tuottava
Kallaveden Työterveys Liikelaitos purettiin 31.12.2018.
Liikelaitoksen työterveyshuollon palveluista Kuopion
kaupungin henkilöstön ja lakisääteinen työterveyshuollon palvelu siirrettiin liikkeenluovutuksena Kuopion
kaupungin, Siilinjärven kunnan, Varkauden kaupungin ja
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhdessä
perustamaan Järviseudun Työterveys Oy:öön.
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Ulkoisille asiakkaille tuotettava kokonaisvaltainen työterveyshuollon palvelu siirrettiin Kallaveden Työterveys
Oy:öön 1.1.2019 lukien (KV 17.9.2018, § 58). Kuopion
kaupungin omistusosuus Järviseudun Työterveys Oy:stä
on 60,8 % ja Kallaveden Työterveys Oy:stä 14 %.
Kuopion Energia Oy siirsi sähkönmyyntiliiketoimintansa
Savon Voima Oyj:n, Jyväskylän Energia Oy:n ja Lappeenrannan Energia Oy:n kanssa yhdessä perustamaansa
yhteistoimintayritykseen Väre Energia Oy:öön 1.1.2019
lukien (Omistajaohjausjaosto 21.5.2018, § 35).
Asunto Oy Ruukkimäki myytiin 1.1.2019 lukien Niiralan
Kulma Oy:lle (Kaupunginvaltuusto 22.10.2018, § 84).

5.2 Konsernitavoitteiden toteutuma
Kaikkia konserniyhteisöjä koskeviksi tavoitteiksi on
asetettu:
1. resurssiviisas toimintatapa ja toimintatavan mahdollistaminen muille
2. osallistuminen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn tarjoamalla työpaikkoja tavoitteena työllistyminen kuitenkin yhteisön
oman toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen
(mittarina vähintään 6 kk:ksi palkattujen pitkäaikaistyöttömien tai pitkäaikaistyöttömyyttä lähestyvien
määrä)
3. työhyvinvoinnin parantaminen (mittarina sairauspoissaolojen väheneminen)
Kaikkien konserniyhteisöjen odotetaan tukevan kaupungin strategian toteutusta. Talousarviokirjan (s. 19) mukaan myös näiden tavoitteiden toteutumista seurataan
vuosikellon mukaisen raportoinnin yhteydessä.

Tarkastuslautakunnan havainnon mukaan
konserniyhtiöt eivät ole arvioineet tilin
päätöksissään konserniyhteisöjä koske
vien yhteisten tavoitteiden toteutumaa.

YHTEISTEN TAVOITTEIDEN LISÄKSI KESKEISILLE KONSERNIYHTIÖILLE ON ASETETTU OMIA TAVOITTEITA.
Yhtiö			

Eräitä keskeisiä tavoitteita ja niiden toteutumat

Kuopion Energia Oy

Fennovoima Oy:n osakeomistuksesta luopumista koskeva tavoite ei toteutunut. Osakkeet ovat
edelleen myynnissä.
Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusvarmuusinvestointien toteuttaminen siten, että vuoden 2018
loppuun mennessä kaapelointiaste keskijänniteverkossa on 78,5 % (2017 76,5 %) toteutui.
Kaapelointiasteen kokonaistavoite on 90 % ja asemakaava-alueella 100 %.
Tuloutustavoitteena kaupungille oli korkoina ja pääoman palautuksena vähintään yhteensä 9,0 milj.
euroa. Sovitun mukaisesti omistajalle on maksettu 1,6 milj. euroa pääomapalautuksena. Lisäksi
osinkoina maksettiin vuoden 2017 tuloksesta 1,5 milj. euroa. Korko- ja takausprovisioina on tuloutettu
omistajalle 7,7 milj. euroa.

Istekki Oy		

Yhtiön tavoitteena on ollut toiminnan tehostaminen mm. tuottamalla yhteisiä ratkaisuja
asiakasomistajille. Tuntihintoja ei ole muutettu. Perustajaosakkaiden osuus liikevaihdosta on
yhteensä 36 %. Yhteisiä ratkaisuja tuotetaan kasvavassa määrin asiakasomistajille.
Asiakastyytyväisyys on parantunut vuoden 2017 tasosta. Loppukäyttäjätyytyväisyys on säilynyt
hyvällä tasolla. Asiakastyytyväisyys tutkitaan vuositasolla ja tulokset valmistuvat seuraavan vuoden
alkupuolella.
Tilikauden liikevoittotavoite oli asetettu kasvavaksi kolme prosenttia. Liikevoiton toteuma oli yksi
prosentti, joten tavoitetta ei saavutettu.

Kevama Oy		

Talouden kuntoon saattamista koskevaa tavoitetta ei saavutettu ja yhtiö asetettiin konkurssiin.

Kiinteistö-KYS Oy		

Tavoitteena yhtiölle oli asetettu, että rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä ja
peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella on positiivinen. Tavoite ei toteutunut, koska luku oli
negatiivinen (-292 209,65 euroa).
Asuinneliövelkatavoitteeksi asetettiin enintään 708 euroa/asm². Tavoite toteutui velan ollessa 572,71
euroa/asm².

Kiinteistö Oy 		
Kuopion koulutilat		

Tavoitteeksi asetettu kiinteistöpalvelusopimuksen noudattaminen toteutui. Tilikauden tulostavoite,
nollatulos, on toteutunut.

Kiinteistö Oy 		
Kuopion Luukas		

Tavoite kiinteistöjen pitämisestä kohtuullisessa kunnossa on yhtiön mukaan toteutunut. Tilikauden
tulostavoitteeksi oli asetettu nollatulos. Yhtiön tilikauden tulos oli -1.412,16 euroa, joten tavoite ei
toteutunut.

Kuopion Pysäköinti Oy

Toripysäköinnin kävijämäärän kasvattamistavoite 10 % vuoden 2017 tasosta ei toteutunut.
Kasvutavoite oli n. 65 000 kävijän lisäys, mutta toteutunut kasvu oli vain noin 40 000 kävijää.
Tilikauden tulostavoitteeksi oli asetettu 20 % tulosparannus vuoteen 2017 nähden. Tilikauden tulos on
tappiollinen 398 638 euroa. Kehitys on kuitenkin myönteinen, koska vuonna 2017 tulos oli tappiollinen
684.000 euroa, joten asetettu tavoite toteutuu.

Kiinteistö Oy 		
Kuopion keskuskenttä

Tavoitteen mukaisesti kiinteistön kunnossapidossa on noudatettu pitkäntähtäimen suunnitelmaa.
Taloudellinen tulostavoite, nollatulos, ei toteutunut riittämättömän poistopohjan johdosta. Tulos ennen
veroja oli 16.503,72 euroa.

Monetra Pohjois-Savo Oy

Tavoitteen mukainen ohjelmistorobotiikan käyttö on aloitettu sekä talous- että palkkahallinnossa.
Robotiikkaa on otettu käyttöön taloushallinnossa täsmäytyksissä ja toimittajien perustamisessa.
Palkkahallinnossa robottia käytetään tarkastuslistojen käsittelyssä. Tavoite siitä, että kokonaispalvelun
hinta nousee enintään yhden %:n vuodesta 2017 toteutui. Palvelujen hintoja ei ole nostettu kuluneen
vuoden aikana.

Kuopion 			
Opiskelija-asunnot Oy

Asuntokannan käyttöastetavoite (93%) toteutui käyttöasteen ollessa 93,5 %
Tilikauden tulos oli tavoitteen mukaisesti positiivinen.
Asuinneliövelkatavoitteeksi asetettiin enintään 532 euroa/asm². Tavoite ei toteutunut velan ollessa 657
euroa/asm², koska Samoilija-kohde on valmistunut vuoden etuajassa.

Niiralan Kulma Oy		

Asuntokannan käyttöastetavoite 98,1 % ei toteutunut käyttöasteen ollessa 97,0.
Asuinneliövelkatavoitteeksi asetettiin enintään 557 euroa/asm². Tavoite toteutui velan ollessa 475
euroa/asm².

Savonia 			
Ammattikorkeakoulu Oy

Nuorten tutkinto-opiskelijoiden ensisijaiset hakijat/aloituspaikat- tavoite ei toteutunut. Tavoite oli kolme
ensisijaista hakijaa/aloituspaikat, mutta toteuma oli 2,88 hakijaa.
Siirtyminen Savilahden kampukselle on sujunut tavoitteiden mukaisesti. Savonian tilamäärä ja sitä
kautta myös toimitilakustannukset vähenevät.
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5.3 Konsernitalouden toteutuma
Konsernin tilikauden tulos oli 9,9 milj. euroa ylijäämäinen,
mikä on 22,8 milj. euroa heikompi kuin edellisenä vuonna.
Kuopio-konsernin toimintatuotot olivat tilikaudella 663
milj. euroa (kasvua 8% edellisvuodesta) ja toimintakulut
1.232 milj. euroa (kasvua 5% edellisvuodesta). Konsernin
toimintatuotot kattoivat 54 % konsernin toimintamenoista toimintakatteen ollessa –569 milj. euroa, joka on
14 milj. euroa heikompi kuin edellisenä vuonna.
Konsernin vuoden 2018 verotulot olivat 441 milj. euroa
(kaupungin tulovero, kiinteistövero ja osuus yhteisöveron
tuotosta) ollen 11 milj. euroa pienemmät kuin edellisenä
vuonna. Valtionosuudet vähenivät miljoona euroa edellisvuodesta ollen 257 milj. euroa.
Konsernin varsinaisen toiminnanrahavirta eli tulorahoitus
oli 96 milj. euroa, joka on lähes 40 milj. euroa (29 %) edellisvuotta pienempi. Tulorahoituksen korjauserät olivat -27
milj. euroa. Korjauserillä oikaistaan vuosikatetta kaupunkikonsernin saamien pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutusvoittojen ja –tappioiden, osakkuusyhteisöjen tulososuuksien ja pakollisten varausten muutosten osalta.
Kaupunkikonsernin investoinnit kasvoivat 20 milj. euroa
edellisvuodesta ollen 239 milj. euroa. Kaupunkikonsernin
suurimmat investoijat Kuopion kaupungin lisäksi olivat
Niiralan Kulma Oy 45 milj. euroa, Kiinteistö Oy Kuopion
Koulutilat 24 milj. euroa ja Kuopion Energia Oy 21 milj.
euroa. Konsernin osuus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän investoinneista oli 25 milj. euroa.
Konsernin ulkoinen lainakanta vuoden lopussa oli 956 milj.
euroa, mikä tarkoittaa 8 milj. euron kasvua edellisvuodesta. Asukaskohtainen velka nousi 36 euroa edellisvuodesta
ollen 8.049 euroa/asukas. Konsernin ulkoisesta lainakannasta suurimmat velat olivat Kuopion kaupungin 343 milj.
euroa, Niiralan Kulma Oy:n 180 milj. euroa ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri kuntayhtymän velkojen konserniosuus 177 milj. euroa. Konsernin omavaraisuusasteeksi
muodostui 28 %. Alle 50 %:n omavaraisuusaste merkitsee kuntakonsernissa merkittävää velkarasitetta.

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki
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Tarkastuslautakunta haluaa muistuttaa konsernitalouden
tarkastelun yhteydessä kriisikuntakriteereistä, jotka ovat:
1. peruskunta ei pysty kattamaan taseeseensa kertynyttä alijäämää neljässä vuodessa; tai
2. kuntakonsernilla on kertynyttä alijäämää yli 1.000
euroa asukasta kohden viimeisessä tilinpäätöksessä ja sitä edeltävässä tilinpäätöksessä vähintään
500 euroa tai
3. kaikki neljä seuraavista kriteereistä täyttyvät kahden peräkkäisen vuoden aikana:
3.1. Kuntakonsernin vuosikate on negatiivinen
3.2. Kunnan tuloveroprosentti on +1
prosenttiyksikköä yli kuntien keskiarvon
3.3. Kuntakonsernin asukasta kohden laskettu
lainamäärä ylittää 50 prosentilla maan
keskiarvon.
3.4. Kuntakonsernin suhteellinen
velkaantuneisuus on yli 50 prosenttia.

Tarkastuslautakunta huomauttaa
suuresta konsernivelan määrästä, joka on
huomioitava myös kriisikuntakriteereitä
tarkasteltaessa. Suhteellinen velkaan
tuneisuus -tunnusluku kertoo, kuinka
paljon konsernin käyttötuloista tarvittai
siin vieraan pääoman takaisinmaksuun.
Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus
oli 90 %. Vertailutietona: pelkän
peruskaupungin suhteellinen
velkaantuneisuus on 55,5 %.

Uuden kuntalain mukaiset kriisikuntakriteerit on otettu
käyttöön kokonaisuudessaan vuoden 2017 tilinpäätöksestä alkaen.

5.4 Yhteiskokous, Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
tarkastuslautakunta
Kuopion kaupungin tarkastuslautakunnan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan yhteiskokouksessa tarkastuslautakunnille esiteltiin sairaanhoitopiirin ajankohtaisia asioita, tavoitteiden toteutumista

ja tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi tarkastuslautakunnat
kuulivat yhteisesti omistamiensa yhteisöjen, Istekki Oy:n
ja Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Servican, toimitusjohtajien ajankohtaiskatsaukset.

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Tavoite

Tilikauden ylijäämä 2 milj. euroa
45 000 – 48 000 hoitojaksoa

171 000 – 175 000 hoitopäivää
21 000 – 23 000 leikkausta

495 000 – 520 000 avohoidon käyntiä

Toteutuma

Tarkastuslautakunnan arvio

43 136 hoitojaksoa

Ei toteutunut.

- 10 milj. euroa

167 660 hoitopäivää
22 540 leikkausta

517 471 avohoidon käyntiä

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taseessa
on kattamatonta alijäämää 13,7 milj. euroa, josta Kuopion
osuus on 7,7 milj. euroa. Kuntayhtymän tilinpäätöksessä
esitetään, että alijäämä katetaan lisälaskutuksella kunnilta. Vuonna 2019 lisälaskutus on 7,0 milj. euroa ja vuonna
2020 6,7 milj. euroa. Kuopion osuus vuonna 2019 on 3,9
milj. euroa ja vuonna 2020 3,7 milj. euroa. Lisäksi hoitopäiviä ja -jaksoja koskevat tavoitteet eivät toteutuneet.

Ei toteutunut.
Ei toteutunut.
Toteutui.
Toteutui.

Istekki Oy toimii omistaja-asiakkaiden InHouse-kumppanina. Yhtiö on 500 työntekijän informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio,
joka toimii eri puolilla Suomea. Istekki Oy on pyrkinyt profiloitumaan vahvana SOTE-organisaatioiden toimijana.
Yrityksen visio on olla suurin ja halutuin julkisomisteinen
digitalisoituvan julkisen sektorin rakentaja ja mahdollistaja
koko Suomessa, jonka siivittämänä se on viime vuosina
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kasvanut ja laajentanut toiminta-aluettaan useisiin maakuntiin. Henkilöstömäärä on kasvanut useilla sadoilla yritystoiminnan käynnistämisestä (2010) lähtien. Kaupungin
yhtiölle asettamat tavoitteet on pääosin saavutettu.
Istekki Oy:n tavoitteita kuvattiin tarkemmin konserniyhtiöiden tavoitteita koskevassa koontitaulukossa.

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä perustivat yhteisen tukipalveluja tuottavan Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän
(Servica) helmikuussa 2011. Servica on tuottanut omistajilleen ruokapalveluja, laitos- ja välinehuollon, kiinteistötekniikan ja kiinteistöjen ylläpidon sekä logistiikan palveluja
1.1.2012 alkaen. Vuonna 2018 Servican liikevaihto oli 87,9
milj. euroa ja henkilöstöä on n. 1200.

ITÄ-SUOMEN HUOLTOPALVELUT LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ SERVICAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Tavoite

Asiakastyytyväisyys paranee 0,2 %
vuodesta 2017.

Sairas- ja tapaturmapoissaolo-% 2 poissaolopäivää / hlö pienempi kuin vuonna 2017.

Henkilöstökustannukset suhteessa liikevaihtoon enintään 51,5 % (toteuma 9/2017 51,5 %)
Palvelujen laatupoikkeamien väheneminen.
Puitesopimukset vuosille 2019-2023
neuvotellaan keväällä 2018 ja palvelu
sopimukset syksyllä 2018.

Toimintakate on vähintään 7 % liikevaihdosta.
(oikaistu toteuma 9/2017 7,0 %).
Liikevaihto per tehty työpanos 99 000 euroa.
Uutta liikevaihtoa omistajille, tavoite
800 000 euroa

Toteutuma

Tilaaja-asiakkaiden asiakas-tyytyväisyys
vuonna 2018 on 3,6 (vuonna 2017 tulos oli 3,5)
Sairauspoissaolot vähentyneet 3 kalenteri
päivää/hlö edelliseen vuoteen verrattuna
Henkilöstömenot suhteessa liikevaihtoon
ovat 50,4 % (51,3% vuonna 2017)

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

Toteutui.
Toteutui.
Toteutui.

Tilaaja-asiakkaiden tyytyväisyys palvelun
sopimuksen mukaisuuteen oli 3,6, joka on
sama kuin vuonna 2017.

Ei toteutunut..

Uudet puite- ja palvelusopimukset neuvoteltu
ja sovittu vuosille 2019-23.

Toteutui.

Toimintakate vuonna 2018 oli 6,9 milj. euroa
mikä on 6,9 % liikevaihdosta.

Ei toteutunut.

Liikevaihto per tehty työpanos on 94.312
euroa,

Ei toteutunut.

Uutta liikevaihtoa omistajille 2,4 milj. euroa.

Toteutui.

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän ovat päättäneet yhtiöittää Itä-Suomen
huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toiminnot perustamalla uuden Servica Oy:n ja purkamalla liikelaitoskun-

36

Tarkastuslautakunnan arvio

tayhtymän (kaupunginvaltuuston päätös 11.6.2018 § 52).
Servica Oy aloitti toimintansa 1.1.2019 ja toimii omistajiensa sidosyksikkönä, jolta omistajat ostavat palveluja
ilman kilpailutusta.

5.5 Kuopion Energia konserni

Tarkastuslautakunnan mukaan myös
kaupungin tytäryhtiöiden tulisi osallistua
aktiivisemmin pitkäaikaistyöttömyyden
vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn.
Tavoitetta tältä osin pitäisi tarkentaa tai
profiloida paremmin.

Kuopion Energia -konsernin tehtävänä on sähkön ja
kaukolämmön myynti, sähkön ja lämmön tuotanto sekä
sähkön siirto. Konserni koostuu Kuopion Energia Oy:stä ja
sen tytäryhtiöstä, Kuopion Sähköverkko Oy:stä. Konserni
on kaupungin 100 %:ssa omistuksessa.

KUOPION ENERGIA KONSERNIN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMA
Kuopion Energia -konserni
Liikevaihto

Tilinpäätös 2017*

Talousarvio 2018*

Toteutuma 2018

8,3 milj. euroa

4,0 milj. euroa

9,1 milj. euroa

97,4 milj. euroa

Tilikauden voitto/tappio
Osinko

Investoinnit

Ulkoinen velka

Sisäinen velka

Konsernitilin limiitti

1,5 milj. euroa

0,12 milj. euroa

80,8 milj. euroa

74,4 milj. euroa

17,6 milj. euroa

133,2 milj. euroa

Omavaraisuusaste

Henkilöstö, vakituinen

Henkilöstö, määräaikainen

96,7 milj. euroa

-

23,1 %

149 henkilöä
8 henkilöä

19,6 milj. euroa

102,3 milj. euroa
0,5 milj. euroa

21,7 milj. euroa

74,3 milj. euroa

129,1 milj. euroa

129,1 milj. euroa

-

24,6 %

2

11

-

158

-

152

(*luvut saatu omistajaohjausjaostolta 19.11.2018)

Kaikkia liikelaitoksia koskeviksi tavoitteiksi on asetettu:
Tavoite 2018

1. resurssiviisas toimintatapa ja toimintatavan
mahdollistaminen muille

2. Osallistuminen pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn tarjoamalla työpaikkoja
tavoitteena työllistyminen kuitenkin yhteisön oman
toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen. Mittarina
vähintään 6 kk:ksi palkattujen pitkäaikaistyöttömien tai
pitkäaikaistyöttömyyttä lähestyvien määrä

3. Työhyvinvoinnin parantaminen (mittarina sairauspoissaolojen vähentäminen)

Kuopion Energia konsernin toteutuma 2018

Tavoite on toteutunut. Toiminnot on keskitetty v. 2018 alusta Haapaniemen voimalaitosalueelle.
Kuopion Sähköverkko Oy:n materiaaleista pääosa sisältyy yksikköhintoihin eli rakentaminen tilataan yksiköillä, jotka sisältävät sekä materiaalit ja työn tai materiaalit tilataan suoraan työmaalle, jolloin varastoon
ei sitoudu pääomia.
Asiakkaille tarjotaan mm. puulämpöä ja Savilahden kaukojäähdytys
sekä kirjasto-museokorttelin jäähdytysratkaisu mahdollistaa resurssiviisaan toimintatavan muille.
Aurinkokeräimien sijoittamista Iloharjun lämpökeskukseen valmisteltiin. Museo-kirjaston jäähdytys- ja lämmitysratkaisu mahdollistaa
ylijäämälämmön hyödyntämisen kaukolämpöverkossa.
Tavoite ei ole toteutunut. Kuopion Energia harjoittaa liiketoimintaa ja
sen tehtävänä on sähkö- ja lämpöhuollosta huolehtiminen kaikissa
olosuhteissa. Yhtiön oman näkemyksen mukaan pitkäaikaistyöttömyys tai pitkäaikaistyöttömyyden uhka ei voi olla valintakriteerinä
rekrytoinneissa.
Tavoite on toteutunut. Sairauspoissaoloprosentti on ollut pitkään
Kuopion Energia -konsernin tulospalkkiotavoitteena (v.2012- 2017).
Sairauspoissaolot ovat vähentyneet lähtötilanteesta (4,4 %) noin kaksi
prosenttiyksikköä. Varhaisen välittämisen mallia on toteutettu aktiivisesti. Lisäksi yhtiössä on toteutettu laaja esimiesvalmennus, joka
ottaa huomioon ihmisten johtamisen. Myös henkilöstöä on aktivoitu
erillisessä hankkeessa työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.
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Sähkökaupan kilpailun kiristyminen ja katteiden pieneneminen ovat kannustaneet uuden sähkönmyyntiyhtiön
Väre-Energia Oy:n perustamiseen. Savon Voima Oyj,
Kuopion Energia Oy, Jyväskylän Energia Oy ja Lappeenrannan Energia Oy allekirjoittivat kesäkuussa 2018
perustamissopimuksen yhteisestä sähkönmyyntiin
keskittyvästä energiapalveluyhtiöstä. Yhteisyhtiö antaa
mahdollisuuden vastata kilpailuun valtakunnan laajuisesti ja tarjoaa paremmat lähtökohdat tuotekehitykselle.
Toiminta on lähtenyt liikkeelle suunnitelman mukaisesti.
Yhteisyrityksen on katsottu parantavan kilpailukykyä, eikä
se aiheuta merkittävää muutosta sähkömarkkinoilla. Sansian kaupungille kilpailuttamat sähkösopimukset siirtyivät
Väre-Energialle. Arvonmääritykseen ja omistusosuuden
muodostumiseen vaikuttivat sähkönmyyntikate, asiakasmäärät ja kassavirta. Kuopion osuudeksi uudesta sähkönmyyntiyhtiöstä muodostui 17%.
Kuopion Energia Oy:n Voimaosakeyhtiö SF:n kautta
omistavien Fennovoiman osakkeiden myyntitavoite ei
ole edelleenkään toteutunut. Kaupunginhallitus esitti
kaupungin valtuuston kokouksessa 25.3.2013 vastauksenaan 18.6.2012 jätettyyn valtuustoaloitteeseen, että

Kuopion kaupunki irtaantuu kokonaan Fennovoiman
taloudellisista sitoumuksista ja nykyisistä omistuksistaan.
Valtuuston päätökseen perustuen omistajaohjausjaosto ohjeisti 5.4.2013, että Kuopion Energia Oy saattaa
viipymättä kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi
Voimaosakeyhtiö SF:lle ja ilmoittaa samalla, että Kuopion
Energia Oy:n omistamat Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeet
ovat myytävänä.
Osakkeet ovat Kuopion Energian mukaan aktiivisessa
myynnissä, mutta osakkeiden kauppaaminen on ollut
vaikeaa voimalahankkeen keskeneräisyydestä johtuen.
Kuopion Energia ei ole sitoutunut hankkeen lisärahoitukseen 1,6 milj. euron ja 0,4 prosentin osakeomistuksen
lisäksi. Omistusosuus mahdollistaa n. 1,2 MWh oston
tiettyyn kiinteään omakustannehintaan Fennovoiman
rakenteilla olevasta voimalasta (Ns. Mankala-periaate). Vaikka laitoksen tuotantokustannukset ylittäisivät
sähkön markkinahinnan, Kuopion Energia Oy:n mukaan
oman osuuden kattaminen tuotantokustannuksista ei
ole merkittävä riski johtuen pienestä omistusosuudesta.
Euromääräistä arviota tulevista käyttökustannuksista ei
ollut Kuopion Energialta saatavissa.

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

5.6 Omistajaohjaus ja konserni
valvonta
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Kuntalain 48§ mukaan kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja sekä muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Hallintosäännössä
määrätään konsernijohdon tehtävistä ja toimivallan
jaosta. Kaupunginhallituksen alaiseen omistajaohjausjaostoon kuuluu kaupunginhallituksen puheenjohtaja,
varapuheenjohtajat sekä kaksi muuta kaupunginhallituksen keskuudestaan toimikaudekseen valitsemaa jäsentä.
Kaupunginhallitus nimeää jaoston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Viranhaltijoista omistajaohjausjaostossa mukana ovat kaupunginjohtaja (toimii jaoston esittelijänä) sekä kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja,
talousjohtaja ja konserniohjauspäällikkö.
Hallintosäännön 33 §:n mukaan omistajaohjausjaoston
tehtävänä on huolehtia kaupungin liikelaitosten ja niiden

yhteisöjen omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta
sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kaupunki
on tai joissa kaupungilla on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai sopimukseen perustuva oikeus
nimittää hallituksen tai muiden toimielinten jäseniä.
Tällaisia yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja
kuntayhtymät.
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin
kokonaisetu. Omistajaohjausta voidaan viitoittaa omistajapoliittisin linjauksin ja tarkempia toimenpiteitä voidaan
kuvata omistajapoliittisella ohjelmalla. Lisäksi konserniohjeella määritellään toiminnan reunaehdot ja määritellään
konsernin toimintatapoja yksityiskohtaisemmin.

Kuntalain 47§ mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1. kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
2. konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
3. tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden
tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
4. velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
5. konsernin sisäisistä palveluista;
6. kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta
ja nimittämisestä;
7. kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.
Omistajapolitiikan kautta ohjataan omistamista ja asetetaan tuotto- ja muut tavoitteet. Kuopion kaupungin
omistajapoliittiset linjaukset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.5.2014. Kaupunginvaltuusto hyväksyy
omistajapoliittisen ohjelman, joten sitä on hyvä tarkistaa
vähintään valtuustokausittain. Tarkastuslautakunta pitää
tärkeänä, että omistajapoliittinen ohjelma, samoin kuin
kaupunginvaltuuston 27.8.2012 hyväksymä ja kansliatoimenpitein 4.1.2017 päivitetty konserniohje, päivitetään
ja tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan päivitettyä
omistajapolitiikkaa ollaan valmistelemassa kevään 2019
aikana.

Kaupunkikonsernin toimintaympäristö on laajentunut
ja kuntaomisteisten osakeyhtiöiden määrä on kasvanut
viime vuosikymmenen aikana. Syynä tähän on mm. tiukentunut Eu-sääntely, jonka mukaan markkinoilla toimivat
toiminnot tulee yhtiöittää kilpailuneutraliteetin säilyttämiseksi. Osakeyhtiöitä perustamalla ja muilla liiketoimintojärjestelyillä on haettu toimintaan ketteryyttä ja liikkumavaraa. Kuntalain uudistus on huomioinut kuntakonsernien
laajentumistrendin ja keskittynyt sääntelyssä kattamaan
yhä laajemmin koko kaupunkikonsernin. Samaan aikaan
muut erityislait, kuten osakeyhtiölaki, ovat vaatineet uutta
opeteltavaa julkistalouden kentällä. Kaupungin luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovatkin joutuneet omaksumaan täysin uusia näkökulmia toimiessaan laajentuvassa
kuntakonsernikentässä.
++ Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitusten
jäsenille on järjestetty mahdollisuus osallistua
kaupungin kustantamana HHJ (Hyväksytty
hallituksen jäsen) -kurssille, jossa annetaan
yksityiskohtaista ohjausta osakeyhtiöiden hallitustyöskentelyyn. HHJ-kurssille on osallistuttu
aktiivisesti.

Konserni vaatii jatkuvaa tarkastelua lainsäädännön ja
toimintakentän muutoksissa. Tarkastuslautakunnan
havaintojen mukaan esimerkiksi Kuopion kaupungin
katujen ja viheralueiden rakentamisesta sekä kunnossapitotöistä huolehtivan kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin
rooli tulisi ratkaista. Kilpailua säätelevän lainsäädännön
vuonna 2015 tiukentuneen tulkinnan vuoksi Mestar ei voi
osallistua Kuopion kaupungin järjestämiin tarjouskilpailuihin. Liikelaitoksen täystyöllisyyden ylläpito on haastavaa ja aluejaon mukaisia urakoita ollaan supistamassa
pohjoisen keskusta-alueen avautuessa kilpailulle. Kuten
aikaisemmin rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden
arvioinnissa todettiin, tilaajan ja tuottajan roolit eivät aina
ole selkeät.

Kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin
tulevaisuuskuva palvelutason ja liike
toimintamuodon osalta olisi päätettävä.
Asiaan tarvitaan riittävää ohjausta
omistajaohjaukselta.

39

5.7 Konserniyhteistyö
Tarkastuslautakunnan arviointivuoden läpileikkaavana
teemana on ollut konserniyhteistyön toimivuuden arviointi. Kokemuksia konserniyhteistyön toimivuudesta on
kysytty konserniyhtiöiltä, liikelaitoksilta ja palvelualueilta
arviointikokouksien yhteydessä. Arviointivuonna nousi
esille yhteistyökokonaisuuksia, joissa yhteistyön tiivistämistä ja toimialuekohtaista rajanvetoa olisi mahdollista
tarkentaa.
Infrarakentamisen kokonaisuuteen sisältyy toimijoita
kaikilta konsernin osa-alueilta. Isoissa hankkeissa on

mukana useita toimijoita hankkeen eri vaiheissa. Sisäinen
tiedonkulku, projektiaikataulut ja suunnittelutyö eivät
aina tavoita kaikkia osapuolia. Tästä aiheutuu haasteita
projektien toteuttamiseen tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tilaajan tulee varmistua siitä, että projekti etenee ja kaikki
osapuolet ovat tietoisia vastuistaan. Kun investointihankkeiden määrä kasvaa, korostuu konserniyhteistyö entisestään. Myös kiinteistöhuoltoa koskevissa palveluissa on
epäselviä rajanvetoja siitä, kenelle kulloinenkin kiinteistönhuoltotoimenpide kuuluu.

KUOPIO-KONSERNIN YHTEISTYÖVERKOSTOMAHDOLLISUUKSIA
Kaupunginhallitus
– omistajaohjausjaosto
Järviseudun
työterveys

Palvelualueet

Istekki

Tilakeskus

Strategia
+
Omistajapolitiikka
+
Konserniohje

Savonia Amk

Mestar

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

Kuopas
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Kuopion Vesi

Niiralan kulma

Kuopion Energia
Servica

Oheinen kuvaaja kuvaa tilannetta, jossa konserniyhteistyötä voidaan toteuttaa kaikissa konserniyhteisöjen
tasolla. Konsernin toimintaa ohjaa konsernistrategia,
omistajapolitiikka ja konserniohjeet. Konsernijohdon voidaan nähdä muodostavan yksi osa yhteistyöverkostoa.
Tällä hetkellä konkreettista konserniyhteistyötä toteutetaan kuulemisilla ja yhteydenpidolla yhtiön ja kaupungin
välillä. Lisäksi kaksi kertaa on järjestetty konserni-iltapäivä, johon kutsuttiin konserniyhtiöiden toimitusjohtajat ja
hallituksen edustajia.

Tarkastuslautakunnan saamat viestit
infrarakentamisen yhteistyön toimi
vuudesta ovat ristiriitaisia. Yhteistyön
toimivuus ja selkeät konserniyhteisöjen
roolit ja työnjako ovat omistajaohjauksen
kannalta tärkeimpiä tavoitteita.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä yhteistä konserniajattelua. Tarkastuslautakunta suosittelee
turvaamaan omistajaohjaukselle ja konserniyhteistyön koordinaatiolle riittävät resurssit.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että konserniyhteisöt tapaavat säännöllisesti ja että kunta
konsernin tahtotila ja kokonaisetu pidetään koko konsernissa selkeänä.
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6. YHTEENVETO ARVIOINTIKERTOMUKSEN
HAVAINNOISTA

ARVIOINTIKERTUMUS Kuopion kaupunki

Kuopion kaupunginvaltuusto käsitteli v. 2017 arviointikertomuksen kokouksessaan 10.6.2018. Kaupunginhallitus
on käsitellyt v. 2017 arviointikertomuksessa pyydetyistä vastineista tehdyn yhteenvedon kokouksessaan
8.10.2018 ja päättänyt lähettää sen tiedoksi valtuustolle
ja tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta arvioi
vuodelta 2017 annettuja vastineita ensimmäistä kertaa
jo väliarviointilausunnossaan, joka käsiteltiin valtuustossa

42

3.12.2018. Tarkastuslautakunta arvioi arviointikertomuksen yhteydessä myös jälkiseurannassa olevat asiat ja
pyytää vastineet sekä jälkiseurannassa edelleen olevista,
että tämän arviointikertomuksen havainnoista. Tarkastuslautakunta on koonnut jälkiseurantaa vaativat edellisten arviointivuosien havainnot sekä uudet havainnot ja
vastinepyynnöt oheiseen taulukkoon:
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7. ALLEKIRJOITUKSET
Kuopion kaupungin tarkastuslautakunta 15.5.2019

Kuvassa vasemmalta: Taisto Toppinen, Kalle Keinänen, Ari Paanala, Kaija Räsänen, Jouko Lösönen, Minna Sahlberg ja Hilkka Kontiainen.
Kuva: Vicente Serra
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