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1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY  

 
1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet 

 
Tarkastuslautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka valtuusto on kuntalain 121 §:n mukaan 
asettanut toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioin-
nin järjestämistä varten. Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalli-
set ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta jär-
jestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa 
tietoa havaintojen ja mahdollisten puutteiden kautta valtuustolle. Kuntalain 121 §:n mukaan 
tarkastuslautakunta antaa valtuustolle vuosittain arviointikertomuksen, jossa esitetään arvi-
oinnin tulokset. 
 
Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on myös valmisteltava valtuuston päätettävät hallin-
non ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tar-
kastuksen yhteensovittamisesta ja, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, lauta-
kunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa ole-
van taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. 

 
Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 34 §:n mukaan sen lisäksi, mitä kuntalain 121 ja 125 
§:ssä säädetään, lautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutu-
mista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista. Lautakunnan on 
tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi ja huolehdittava siitä, että 
tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorit-
tamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi lautakunnan on tehtä-
vä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteen-
sovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 

1.2 Kokoonpano 
 

Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 2 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on 11 jäsen-
tä: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yhdeksän (9) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenel-
lä on henkilökohtainen varajäsen, ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.  
 
Savonlinnan kaupungin kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan 19.12.2012 pitä-
mässään kokouksessa, ja tarkastuslautakunta aloitti toimintansa 3.1.2013 alkaen. 
 

Tarkastuslautakunnan jäsenet 31.12.2015 Varajäsenet 
 
Nousiainen Markku, puheenjohtaja Ihalainen Markku 
Loikkanen Tuomas, varapuheenjohtaja Ruuskanen Asko 
Käyhkö Anne    Laamanen Heli 
Laurio Jukka (kv 22.9.2014 § 74)  Osmo Juuti (kv 22.9.2014 § 74) 
Muhonen Raimo    Pulkkinen Timo 
Piironen Juha    Hakulinen Osmo 
Rusanen Maija   Happonen Pirkko 
Taupila Tanja   Kurki-Norrena Ulla (kv 22.9.2014 § 71) 
Toropainen Pirjo (kv 11.3.2013 § 112) Itkonen Laura (kv 11.3.2013 § 112) 
Turunen Pekka (kv 17.2.2014 § 12) Virtanen Kari (kv 17.2.2014 § 13) 
Vuorinen Eeva   Korhonen Leena 
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Tarkastuslautakunnan esittelijänä, sihteerinä ja kokousasioiden valmistelijana on toiminut si-
säinen tarkastaja Soili Leinonen. 
 
Hallinnon ja talouden tilintarkastajana on toiminut kaupunginvaltuuston 11.3.2013 § 102 tar-
kastusyhteisöksi valitsema PwC Julkistarkastus Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, 
KHT Elina Hämäläinen. Tilintarkastaja on osallistunut vuoden aikana 8 tarkastuslautakunnan 
kokoukseen.  

 
1.3 Toimintamuodot ja työskentelyn lähtökohta 

 
Tarkastuslautakunta on kokoontunut arviointia varten vuoden 2015 aikana 15 kertaa. Lisäksi 
1.6.2015 järjestettiin arviointikertomuksen luovutus- ja lehdistötilaisuus. 
 
Valtuustokaudelle 2013 – 2016 on laadittu toimintasuunnitelma, johon vuosittain hyväksyt-
tävä toimintaohjelma pohjautuu. Vuoden 2015 toimintaohjelma on hyväksytty 10.12.2014 § 
101. 

 
Tarkastuslautakunta on perehtynyt valtuuston asettamiin tavoitteisiin ja kaupunginhallituksen 
toimintakertomuksessa (tasekirja) esittämään tavoitteiden toteutumista koskevaan raportoin-
tiin. Lautakunta on tutustunut kaupungin toimintaan pöytäkirjojen, toimintaa ja taloutta koske-
vien raporttien sekä pyytämiensä selvitysten avulla. Kokouksissaan vuonna 2015 lautakunta 
on arviointikertomuksen laatimista varten kuullut kaupungin virkamiesjohtoa ja vuoden 2016 
puolella lisäksi pääluottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, sisäistä tarkastajaa, Savonlin-
nan Veden päällikköä, ympäristöpäällikköä, teknistä johtajaa sekä kaupunginjohtajaa ja talo-
usjohtajaa.  

 
Lautakunta on toimintakauden alussa päättänyt, että tarkastuslautakunnan jäsenet ja vara-
jäsenet ilmoittavat kirjallisesti tiedossaan olevat ns. pysyvät sidonnaisuudet. Ilmoitetut esteel-
lisyydet on otettu arviointityössä huomioon.   
 
Tilintarkastaja on suorittanut työnsä vuoden 2015 tarkastusohjelman mukaisesti ja antanut 
kuntalain 125 §:n mukaisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajan 19.5.2016 päiväämä 
tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaisia Kuntalain 125 §:n 2. momentissa tarkoitettuja muis-
tutuksia, joiden johdosta tarkastuslautakunnan olisi tullut ryhtyä ko. pykälän 3. momentissa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin.  
 

 

2 TASEKIRJAN LAATU, LUOTETTAVUUS JA KEHITTÄMISTARVE 
 
Tasekirja antaa pääosin luotettavan vaikutelman tarkastuslautakunnan arvioitavana olleista 
valtuuston asettamista toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa 
ja kuntakonsernissa, mutta tarkastuslautakunta toteaa tasekirjan kaipaavan kehittämistä toi-
mialojen raportoinnin yhtenäistämiseksi ja selkeyttämiseksi.  
 
Keskushallinto on tasekirjassa raportoinut työnantajaa ja henkilöstöä koskevat strategiset ja 
toiminnalliset tavoitteet (6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukai-
nen henkilöstö) koko kaupungin tasolla, kuten edellisenäkin vuonna. Miten nämä tavoitteet 
ovat toteutuneet keskushallinnon osalta? Onko tarkoitus, että keskushallinto ja toimialat ra-
portoivat kohdan 6 kaikista tavoitteista kukin erikseen?  
 

Toimialat ovat raportoineet edellä mainittujen tavoitteiden toteutumisesta hyvin eri tavoin, ku-
ten seuraavista, kohtia 6.8 ja 6.10 koskevista taulukoista voi todeta:  
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Kaupungin strategian kohtaan 2 Laadukkaat kuntapalvelut liittyvässä kohdassa 2.5 Asiakas-
lähtöinen prosessiorganisaatio on tavoitteena ollut asiakaslähtöisen prosessiorganisaation 
valmistelun päättäminen ja käyttöönotto vuoden 2016 alusta. Tässäkin tapauksessa toteutu-
misesta on raportoitu eri tavoin eri tulosalueilla. Raportoinnin perusteella ei voi todeta, miten 
tavoite on toteutunut.  
 
Tulosalueet ovat raportoineet asiakaslähtöisen prosessiorganisaation toteutumisesta seuraa-
vasti: 

  
Kriittinen me-
nestystekijä 

Mittarit Tavoite 2015 
 

Toteutuminen 31.12.2015 

2.5. Asiakas-
lähtöinen 
prosessiorga-
nisaatio (pal-

veluketju) 
 
 
 
 

Prosessi-
organisaa-
tio käyt-
töön v. 
2015 lop-
puun men-
nessä 
 
 
 

Kaupungin toiminta-
prosessien kehittämi-
nen tuottaa laaduk-
kaampia palveluita 
asiakkaille. Asiakas-
lähtöisen prosessior-
ganisaation valmiste-
lu päätetään ja ote-
taan käyttöön vuoden 
2016 alusta. 

Kehittämis- ja elinkeinopalvelut: 
Kaupunginvaltuusto päätti toteutusmallista 16.11.2015 § 
117. 
 
Sosiaali- ja perhepalvelut: 
Prosessiorganisaatio on vielä keskeneräinen 
 
Varhaiskasvatus: 
Varhaiskasvatuksen toimintaprosessit on kuvattu. 
 

Kriittinen 
menestyste-
kijä 

Mittarit Tavoite 2015 
 

Toteutuminen 31.12.2015 

6.8. Henkilös-
tön kohtelu 
yhdenvertais-
ta, tasapuolis-
ta ja oikeu-
denmukaista 

Sairaus-
poissaolo-
jen määrä 
alle kunti-
en kes-
kiarvon 

Henkilöstöpolitiikka ja 
henkilöstöetuudet 
yhdenmukaistetaan 
konsernitasolla. 
Sairauspoissaolojen 
vähentäminen. 

Keskushallinto 
Yhteistoimintamenettelyn mukaisesti on laadittu merkki-
päivien muistamisen ja työkykyä ylläpitävän toiminnan 
ohjeet kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 
Sairauspoissaolot ovat vähentyneet (14.7 kp/hlö) ja ovat 
alle kuntien keskiarvon. 
Säännöllistä työterveysyhteistyötä on jatkettu henkilöstö-
hallinnon, työsuojeluhenkilöstön ja työterveyden edustaji-
en kesken. 
 
Perusturvan toimiala 
Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuodesta 32,9 
%. 
 
Sivistystoimiala 
Henkilöstöresurssin puute lisää sairauspoissaoloja. 
 
Tekninen toimiala 
v. 2014  4413 pv 
v. 2015  3905 pv 
 

Kriittinen 
menestyste-
kijä 

Mittarit Tavoite 2015 
 

Toteutuminen 31.12.2015 

6.10. Palkit-
seminen ja 
kannustami-
nen 

Kilpailuky-
kyinen 
palkkaus-
järjestelmä 

Uusitun TVA- ja palk-
kausjärjestelmän 
käyttöönotto vuonna 
2015. 

Keskushallinto 
Järjestelmä on työstetty käyttöä varten, mutta ei ole ollut 
määrärahoja epäkohtien korjaamiseen. 
 
Perusturvan toimiala 
Otettu käyttöön, tavoite on toteutunut. 
 
Sivistystoimiala 
Keskushallinto vastaa palkkausjärjestelmästä. 
 
Tekninen toimiala 
Toimenkuvat on laadittu KVTS:n TVA:t tehty. 
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Kriittinen 
menestys- 
tekijä 

 
 
Mittarit 

 
 
Tavoite 

 
Toteutuminen 31.12.2015 

 
 

 
2.5. Asiakas-
lähtöinen 
prosessiorga-
nisaatio (pal-

veluketju) 
 
 

Prosessi-
organisaa-
tio käyt-
töön v. 
2015 lop-
puun men-
nessä 
 

Kaupungin toiminta-
prosessien kehittämi-
nen tuottaa laaduk-
kaampia palveluita 
asiakkaille. Asiakas-
lähtöisen prosessior-
ganisaation valmiste-
lu päätetään ja ote-
taan käyttöön vuoden 
2016 alusta. 
 

Perusopetus: 
Tilalle tavoiteorganisaatio. 
 
Kulttuuripalvelut: 
Tavoiteorganisaatio on tullut tilalle. 
 
Vapaa-aikapalvelut: 
Tavoiteorganisaatio on tullut tilalle. 
 
Tekninen / hallintopalvelut: 
- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN POHJALTA TEHTYJEN TOI-
MENPITEIDEN ARVIOINTI  

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 15.6.2015 tarkastuslautakunnan esityksen mukaises-
ti merkinnyt tiedoksi Savonlinnan kaupungin arviointikertomuksen vuodelta 2014, käynyt 
keskustelun arviointikertomuksen sisällöstä ja lähettänyt sen kaupunginhallitukselle toimen-
piteitä varten. Kaupunginvaltuusto on pyytänyt arviointikertomuksessa esitetyistä havain-
noista kaupunginhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä valtuustossa viimeis-
tään kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. 
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2014 esille 
tuomiin asioihin laaditut selvitykset ja tehdyt toimenpiteet kokouksessaan 14.9.2015 ja esit-
tänyt ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto on ne 5.10.2015 merkinnyt tie-
doksi. 
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että osa arviointikertomuksessa olleista tarkastuslautakunnan 
tekemistä havainnoista on huomioitu vuoden 2015 tasekirjassa. Esimerkiksi joiltakin osin ta-
voitteiden toteutumisesta on raportoitu merkinnöin toteutunut, osittain toteutunut ja ei toteu-
tunut. Tarkastuslautakunta toivoo, että kaikki toimialat ottavat ko. merkinnät käyttöön. Myös-
kään tarkastuslautakunnan esittämä toive siitä, että syy tavoitteen osin tai kokonaan toteu-
tumattomuuteen tulisi näkyä raportoinnissa, ei näytä vielä täysin toteutuneen.  
 
Arviointikertomuksen vastineissa oli luvattu jo talousarviomuutosten laadintaohjeissa ottaa 
huomioon hallintosäännön 27 § mukainen määrärahamuutoksia koskeva kohta, jonka mu-
kaan määrärahamuutoksia hyväksyttäessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toimin-
nallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin / määrärahoihin. Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuo-
delle 2016 ei sisällä mainintaa asiasta eikä tasekirjasta käy ilmi, onko tulosalueiden tavoite-
kortteja muutettu tarvittavilta osin euromääräisten talousarviomuutosten yhteydessä.  
 
Osa annetuista vastineista on tulkinnanvaraisia. Epäselväksi jää esimerkiksi se, mitä tarkoi-
tetaan vastauksella ”Konsernijohto on olennaisilta osin tietoinen, miten tilojen markkinointia 

 

 Tarkastuslautakunta toivoo, että keskushallinto ohjeistaa toimialoja, miten esimerkiksi 
kaupungin strategian kohtaan 6 ja 2 perustuvista strategisista ja toiminnallisista tavoit-
teista tulee raportoida. Olisiko selkeämpää poistaa toimialoilta ne kriittiset menestysteki-
jät, jotka koskevat koko organisaatiota ja joiden tavoitteiden toteutumisesta keskushal-
linto raportoi? 
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on toteutettu.” Tarkastuslautakunta edellyttää, että konsernijohto on täysin tietoinen asioista, 
joilla on merkittävä vaikutus kaupungin talouteen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 ASETETTUJEN STRATEGISTEN, TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TA-
VOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN 

4.1 Tasekirjassa raportoitujen strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toteutuminen 

 

4.1.1 Keskushallinto 
 
Keskushallinnon taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin vuonna 2015. Toimintatuotot kasvoi-
vat hieman sekä alkuperäiseen että muutettuun talousarvioon verrattuna. Toimintakulut jäivät 
alle arvioidun.  
 
Toiminnallisiin tavoitteisiin sisältyvää esimieskoulutusta jatkettiin niin, että Mini-JET -
koulutukseen osallistui 18 kaupungin työntekijää (JET on johtamisen erikoisammattitutkinto). 
 
Työhyvinvointia käsiteltiin Kevan Kaari-laskuripalvelun avulla. Kaari-laskuri on Kevan palvelu 
organisaation työkykyjohtamiseen ja työkyvyttömyyden kustannusten arviointiin. Kaupungin 
tietojen perusteella Keva laati analyysin, jonka avulla työkykyjohtamista voidaan kehittää. 
Analyysin pohjalta laaditaan vuonna 2016 jatkokehittämissuunnitelma keskeisten osa-
alueiden kehittämiseksi. 
 
Tavoitteena ollut tavoiteorganisaation valmistelu on edennyt. Vuoden 2015 aikana toimialat 
ovat tehneet hallintorakenne- ja palveluverkkotarkastelua ja tehneet myös omat tavoiteor-
ganisaatiosuunnitelmansa vuoteen 2020 saakka.  Talouden tasapainottamiseen ja tavoiteor-
ganisaatiosuunnitelmiin liittyy kiinteästi henkilöstön määrän vähentäminen. Valmistelun ta-
voitteena on vuoden 2013 alusta vuoteen 2020 mennessä 225 henkilötyövuoden vähentämi-
nen henkilöstön eläköitymistä hyödyntäen. Organisaatiotyöskentelyä jatketaan vuonna 2016. 
 
Kehittämis- ja elinkeinopalvelujen yhtenä tavoitteena oli asiakaslähtöisen prosessiorganisaa-
tion valmistuminen ja käyttöönotto vuoden 2016 alusta. Tavoitteena on ollut vuoden 2013 
alusta toteutetun kuntaliitoksen jälkeen saada aikaan laaja organisaatiouudistus, jonka pe-
rustana olisi asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio. Kaupunginvaltuusto kuitenkin merkitsi 
16.11.2015 § 117 asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelemiseksi tehdyt prosessi-
kuvaukset ja ydintehtävät / asiakasryhmät tiedoksi ja päätti, että Savonlinnan kaupungin pro-
sesseja kehitetään muuten, mutta laajamittainen organisaatiouudistus ei ole perusteltua. 
Toimintaprosessien tarkastelua on jatkettu tavoiteorganisaation pohjalta.  

 

 Tavoitteiden toteutumisesta raportointia tulee vielä yhtenäistää ja selkeyttää. Tar-
kastuslautakunta toivoo, että kaikki toimialat ottavat raportoinnissaan käyttöön mer-
kinnät toteutunut, osittain toteutunut ja ei toteutunut. Myös syy tavoitteen osin tai ko-
konaan toteutumattomuuteen tulisi näkyä raportoinnissa, kuten jo edellisen vuoden 
arviointikertomuksessa on todettu. 
 

 Määrärahan ja tuloarvioiden muutosesityksiä tehtäessä tulee hallintosäännön 27 §:n 
mukaisesti selvittää muutoksen vaikutukset toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tuloarvi-
oihin ja määrärahoihin. Miten asia on huomioitu? 
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Talous 
 
Positiivista on, että kaupungin omavaraisuusastetta on saatu vuosittain nostettua vuodesta 
2013 lähtien. Omavaraisuusaste vuoden 2015 tilinpäätöksessä oli 51,4 %. Suhteellista vel-
kaantumista kuvaava prosenttiluku on myös parantunut vuoden 2013 jälkeen, mutta luku 
53,96 voisi olla pienempikin. Lainamäärä/asukas pieneni hieman edellisestä vuodesta ollen 
2 902 euroa (2 984 euroa vuonna 2014), mutta luku on edelleen kuntien keskiarvoa, 2 804 
euroa/asukas, suurempi. 
 
Tavoitteena ollut koko kaupungin ostopalvelujen kokonaismäärän nollakasvu toteutui. Osto-
palvelujen määrä laski edelliseen tilinpäätökseen verrattuna n. 1,62 milj. euroa, suurimmaksi 
osaksi asiakaspalvelujen ostojen vähenemisen takia.   
 
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota kasvaneeseen leasingvastuiden määrään ja kysyy, 
miten tarkasti leasingrahoituksen todelliset kustannusvaikutukset selvitetään, mukaan lukien 
jäännösarvo ja muut mahdolliset kulut, ennen kuin leasingrahoitukseen päädytään? Otetaan-
ko kustannusvaikutusta laskettaessa huomioon, olisiko suora lainarahoitus leasingvaihtoeh-
toa kannattavampi ratkaisu?  Tarkastuslautakunnan tietoon on tullut, että esimerkiksi Nojan-
maan koulun leasingratkaisua tehtäessä ei tehty vertailua lainanoton ja leasingvaihtoehdon 
kesken.  
 
Alla olevassa tasekirjaan sisältyvässä taulukossa on esitetty vertailu kaupungin leasingvas-
tuiden määrästä vuosina 2014 ja 2015.  
 

Leasingvastuut 2015 2014 

Seuraavalla tilikaudella maksetta-
vat 385 129 192 912 

Myöhemmin maksettavat  1 151 328 284 274 

 
1 536 457  477 186 

  
 
 
 
 
 
 
  

4.1.2 Perusturvan toimiala 

 
Perusturvan toimiala on selviytynyt tiukassa taloudellisessa tilanteessa hyvin. Kokonaisuutta 
katsottaessa taloudellisista tavoitteista jäätiin pääasiassa vain Sosterin (Itä-Savon sairaan-
hoitopiirin) toiminnan osalta, kun Sosteri ei pystynyt saavuttamaan kaupungin sille asettamaa 
1,65 milj. euron säästötavoitetta. Hyvänä tuloksena voidaan kuitenkin pitää sitä, että palvelu-
jen ostot Sosterilta (ilman omaishoidontukea) pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla, nou-
sua oli vain 0,71 %. 
 
Sote-uudistus on edennyt, mutta Savonlinnan kaupungin kannalta lopulliset ratkaisut puuttu-
vat vielä. Kaupunginhallitus päätti 4.11.2015 käynnistää valmistelun sosiaalipalvelujen siirtä-
miseksi Itä-Savon sairaanhoitopiirille alkuvuoden 2016 aikana, että tulevien itsehallintoaluei-
den valmistelussa voitaisiin olla mukana yhdellä palvelukokonaisuudella. Tällä hetkellä val-
mistelut palvelujen siirtämiseksi ovat vielä kesken. 

 

 Miten tarkasti selvitetään leasingrahoituksen todelliset kustannusvaikutukset, mukaan 
lukien jäännösarvo ja muut mahdolliset kulut, ennen kuin leasingrahoitukseen päädy-
tään? Otetaanko kustannusvaikutusta laskettaessa huomioon, olisiko suora lainara-
hoitus leasingvaihtoehtoa kannattavampi ratkaisu? 
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Perusturvan toimialan suurimmat ulkoiset ostopalvelut ovat asiakaspalvelujen ostoja, jotka 
vähenivät 1,7 milj. euroa vuoteen 2014 verrattuna omaa toimintaa tietoisesti priorisoimalla.  
 
Työllistämisen Kuntakokeilu-hanke (v. 2012 - 2015) päättyi 31.12.2015. Tarkastuslautakunta 
näkee työllistämistilanteen haasteellisena. Minkälaisia toimenpiteitä aiotaan kehittää pitkäai-
kaistyöttömien aktivoimiseksi ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitsemiseksi?  
 

 
Ostopalvelut Sosterilta (ilman omaishoidontukea) ovat pysyneet lähes  
vuoden 2014 tasolla.  Kuvassa Savonlinnan keskussairaala.  

 
Sosiaali- ja perhepalvelut 
 
Sosiaali- ja perhepalveluihin sisältyivät vuonna 2015 aikuissosiaalityö, vammaishuolto, las-
tensuojelupalvelut ja maahanmuuttajien palvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelmana ollut 
oman toiminnan vahvistaminen toteutui. Omaa toimintaa on vahvistettu erityisesti lastensuo-
jelupalveluissa. 
 
Kehitysvammahuollon laitoshoitoa on purettu, mutta se ei ole vielä suoraan näkynyt menojen 
säästöinä. Vaalijalan kuntoutuskeskusta käytetään edelleen myös lyhytaikaiseen kuntou-
tushoitoon ja lääkityksen tarkistuksiin, joita palveluja ei ole tarjolla erikoissairaanhoidon puo-
lella.  
 
Vuoden 2014 aikana aloittaneet Työpaja Telakka ja lasten perhekeskus ovat lunastaneet 
paikkansa omana toimintana vuoden 2015 aikana.  
 
Perusturvan perhetyöstä on kerätty asiakaspalaute. Mikä on ollut palautteen tulos ja miten 
tulos on huomioitu eli mihin toimenpiteisiin se on johtanut, kun tavoite on ”Asiakkaan, kunta-
laisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon.”? 
 
Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä 
 
Palvelujen kehittämissuunnitelmana on ikääntyneiden yksiportaisen palvelumallin toimeen-
pano. Yksiportaiseen hoitomalliin perustuen ns. sote-kiinteistöjen muutokset vanhainkodeista 
palvelutaloiksi ovat vielä Kerimäen ja Savonrannan osalta tekemättä, mutta Punkaharjulla  
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Palvelutalo Punkaharjun Helminauha valmistui syksyllä 2015. Se korvaa Rauhalan vanhain-
kodin ja terveyskeskuksen vuodeosaston.  
 
Tavoite, että 91 % yli 75-vuotiaista asuu kotona, on toteutunut. Seuraava kehittämisen kohde 
ja haaste on kotihoito ja tehostettu kotisairaalahoito (TEHOSA). 
 
Yhtenä mittarina on ollut omaishoidettavien määrä ja tavoitteena on ollut, että määrä on vuo-
den 2013 tasolla. Onko tavoite toteutunut?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.3 Sivistystoimen toimiala 
 
Sivistystoimiala on ollut muutosten kohteena. Toimialalla vaikuttaa edelleen vuonna 2014 
tehty opetuspäällikön viran lakkauttaminen. Pedagoginen kehittäminen on jäänyt sivistystoi-
menjohtajan vastuulle. Henkilöstön vähentäminen on lisännyt hallinnon työtehtäviä koulujen 
rehtoreille. Onko esimerkiksi opetusryhmien koon pienentämiseen käytettävien valtion avus-
tusten hakeminen vaarantunut?   
  
Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan uuden oppilashuoltolain osalta täyttölupia 
psykologien ja kuraattorien palkkaamiseen ei saatu ajoissa. Palvelu ostettiin osin Sosterilta.  
 
Varhaiskasvatus 
 
Päivähoito on Savonlinnassa valtakunnan keskiarvoa kalliimpaa. Syynä tähän on todettu 
olevan mm. tukipalvelujen runsas käyttö, johtamiskulttuuri sekä päivähoidon yksiköiden pie-
net täyttöasteet suhteessa hoitajiin. 
 
Tarkastuslautakunta näkee positiivisena, että tavoitteena ollutta päivähoidon yksiköiden täyt-
töastetta on saatu nostettua edellisestä vuodesta. Täyttöaste oli 93,5 % vuonna 2015, nou-
sua edelliseen vuoteen 12 %. Tavoitteen saavuttamiseksi on tarvittu toimintakulttuurin muu-
tosta sekä johtamisessa että tukipalvelujen käytössä.  SPB-kustannuslaskentaohjelman käyt-
töönotto on helpottanut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaa. 
 
Rakenteisiin vaikutettiin tekemällä päivähoitotoiminnan osittaisesta yksityistämisestä päätös 
15.6.2015. Tämä toteutuu 1.8.2016. 
 

 

 Minkälaisia toimenpiteitä aiotaan kehittää pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi ja 
työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitsemiseksi? 
 

 Perusturvan perhetyöstä on kerätty asiakaspalaute. Mikä on ollut palautteen tulos 

ja miten tulos on huomioitu eli mihin toimenpiteisiin se on johtanut, kun tavoite 
on ”Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti 
huomioon.” 
 

 Tulosalueella Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä on yhtenä mittarina ollut omaishoidet-
tavien määrä ja tavoitteena vuonna 2015 oli, että määrä on vuoden 2013 tasolla. 
Onko tavoite toteutunut: mikä on ollut omaishoidettavien määrä vuonna 2013 ja 
2015? 
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Varhaiskasvatuksen perhetyössä on 2 työntekijää tukemassa perheitä erilaisissa muutos- ja 
kriisitilanteissa. Perhetyö on ennaltaehkäisevää työtä, jossa tarvetta olisi useammallekin 
työntekijälle. Miten perhetyö nivoutuu yhteen perusturvan sosiaali- ja perhepalvelujen kans-
sa? Minkälaisia yhteistyömuotoja käytetään ja miten estetään mahdolliset päällekkäisyydet?  
 
 

 
Päivähoidon yksiköiden täyttöastetta on saatu nostettua edellisestä vuodesta.  

 
 
Perusopetus  
 
Kumpurannan ja Särkilahden koulut lakkautettiin suunnitellusti. Tasapainottamistoimenpitei-
nä noiden koulujen lakkauttamisen ja koulunkäynnin ohjaajien vähentämisen (3 htv) säästök-
si on saatu tasekirjasta laskettuna 207.000 euroa. Miten perusopetuksessa seurataan koulu-
verkon supistamisen kokonaistaloudellisia vaikutuksia?    
 
Tavoitteena oli, että tuntikehyksen vaihteluväliä eri koulujen välillä tasataan. Tämän tavoit-
teen toteutumisesta on todettu, että jos kouluverkkoa ei saada supistettua, tavoite on mahdo-
ton toteuttaa. Tällä hetkellä isojen koulujen tuntikehystä leikataan pienten koulujen hyväksi ja  
opetushenkilöstösäästöt kasvattavat entisestään isoja opetusryhmiä. Kouluverkon tiivistämis-
tä tarvittaisiin sivistystoimen oman kannanoton mukaan myös sivistystoimen hallintopalvelu-
jen tavoitteena olleen johtamisjärjestelmän muutosmallin toteuttamiseksi. 
 
 
Lukio-opetus 
 
Talouden kiristyminen ja säästöt vaikuttavat myös lukio-opetuksessa. Savonlinnan seudulla 
toisen asteen koulutukselle antaa lisähaastetta ikäluokkien pieneneminen.  
 
Huolimatta kaupungin vaikeasta taloustilanteesta keskustan lukiot ovat toistaiseksi pystyneet 
tarjoamaan opiskelijoille monipuolisia kursseja, vaikka joidenkin kurssien ryhmäkokoja rajoit-
tavat ahtaaksi käyneet opetustilat. Sähköinen yo-tutkinto aiheutti kustannuksia, joihin ei ollut 
varauduttu talousarviossa.  
 
Motivoitunut henkilökunta antaa mahdollisuuden kehittymiseen. Oppilaitoksen hyvä maine 
opiskelijoiden keskuudessa saa aikaan positiivisia vaikutuksia.  
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Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä Savonlinnan Taidelukion ja Lyseon 
lukion tiiviin yhteistyön. 

 
 
Muu koulutus 
 
Muun koulutuksen palvelusuunnitelman mukaan Linnala- ja Puruvesi-opiston hallintojen yh-
distäminen oli tarkoitus käynnistää syyslukukaudesta 2015. Fuusio toteutui 1.1.2016 alkaen, 
kolme vuotta kuntaliitoksen jälkeen. Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä säilyi 
vuoden 2014 tasolla, mikä oli toiminnan painopistealueenakin vuonna 2015.  
 
Tarkastuslautakunta näkee myönteisenä lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastusten osalta 
Savonlinnan musiikkiopiston tanssi- ja musiikin opetustuntien määrän lisääntymisen. 
 
Vapaan sivistystyön opetus ja taiteen perusopetus on tärkeä osa kaupungin tarjoamaa va-
paata sivistystyötä ja harrastustoimintaa aikuisväestölle. 
 
Kulttuuripalvelut 
 
Savonlinnan Teatterin toiminta siirtyi vuoden aikana Savonlinnasaliin, teatteri sai uudet toimi-
tilat ja uuden teatterinjohtajan. Kaupunki tuki teatteritoimintaa 1,06 milj. eurolla vuonna 2015 
ja on sitoutunut 0,89 milj. eurolla tukemaan vuonna 2016. Jäikö teatteri muutosvaiheen takia 
katsojatavoitteesta, vaikka esityksiä oli arvioitua enemmän? 
   
Virkojen täyttölupakielto vaikuttaa suuresti kirjastossa, jossa on sivistyslautakunnan joulu-
kuun 2015 kokouspöytäkirjan mukaan jäänyt vuodesta 2013 lähtien eläkkeelle tai irtisanou-
tunut 7 henkilöä. Pois lähteneiden tehtäviä on jaettu kirjaston henkilökunnalle ja palveluita on 
supistettu. Toisaalta kirjaston käyttö on vakiintunut ja siellä järjestettävien yleisötilaisuuksien 
määrä on ollut huomattavasti arvioitua suurempi.  
 
Savonlinnan kaupunginkirjasto otti Lumme-verkkokirjaston käyttöön marraskuussa 2015. Se 
on osa Koha-kirjastojärjestelmää, jonka asiakasliittymän kautta asiakkaat voivat Internetissä 
mm. tehdä aineistohakuja tai kirjautumalla uusia lainojaan tai tehdä varauksia. Uuden kirjas-
tojärjestelmän hankintaan oli talousarviossa varattu investointirahaa 35 000 euroa. Tarkas-
tuslautakunnan saaman tiedon mukaan kustannuksista toteutui noin 56 % ja teknisesti järjes-
telmänvaihto tapahtui Mikkelin kaupunginkirjastosta käsin.        
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Jatkuuko kirjastossa jo vuosi sitten todettu henkilökunnan alimitoitus? Miten kirjastopalvelut 
pystytään säilyttämään nykyisessä laajuudessa? Mikä on ollut uusien kirjojen hankintamää-
räraha vuosina 2013 - 2015? Onko kirjastojen aukioloaikojen supistaminen vaikuttanut kirjo-
jen lainausmäärään? 
 
Vapaa-aikapalvelut 

 
Vapaa-aikapalvelujen myöntämiä avustuksia on leikattu ja liikuntatoimen menot Savonlinnas-
sa ovat pienet. Kuntaliiton kunnan kustannusrakennetta vuonna 2014 kuvaavan tilaston mu-
kaan liikuntaan ja ulkoiluun käytetään kunnissa keskimäärin 98 euroa/asukas. Savonlinnassa 
luku on vain 62 euroa/asukas eli noin 60 % keskiarvosta.   
 
Tarkastuslautakunnan mielestä kuntalaisille tarjottavat liikuntapalvelut tulee säilyttää ajanmu-
kaisina ja turvallisina terveyden sekä lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen edistämiseksi. 
1.5.2015 voimaan tulleen uuden Liikuntalain 390/2015 tavoitteiden mukaan kunnan tulee jär-
jestää kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikuntaan. Miten lain tavoitteet pystyttiin ottamaan 
huomioon vuonna 2015?   
 
Vapaa-aikapalvelujen nuorisotoimi tekee hyvää työtä Etsivän nuorisotyön ja Nuorisoverstaan 
avulla. Kun syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tavoitetaan ja ohjataan eteenpäin, säästetään 
suuria summia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4 Tekninen toimiala  
 
Teknisellä toimialalla säästöjä on syntynyt, mutta korjausvelka katujen osalta on kasvanut. 
Katujen kunto on huonontunut, kun määrärahat kunnossapitoon eivät ole riittäneet. 
 
Seuraavana olevan Kuntaliiton vuoden 2014 kuntien kustannusrakennetta kuvaavan tilasto-
aineiston mukaan Savonlinna on käyttänyt liikenneväyliin varoja selvästi vähemmän kuin 
vertailussa olevat kunnat keskimäärin. 

 

 Miten perusopetuksessa seurataan kouluverkon supistamisen kokonaistaloudellisia 
vaikutuksia?    
 

 Onko esimerkiksi opetusryhmien koon pienentämiseen käytettävien valtion avus-
tusten hakeminen vaarantunut?   
 

 Miten varhaiskasvatuksen perhetyö nivoutuu yhteen perusturvan sosiaali- ja perhe-
palvelujen kanssa? Minkälaisia yhteistyömuotoja käytetään ja miten estetään mah-
dolliset päällekkäisyydet? 
 

 Jäikö teatteri muutosvaiheen takia katsojatavoitteesta, vaikka esityksiä oli arvioitua 
enemmän? 
 

 Jatkuuko kirjastossa jo vuosi sitten todettu henkilökunnan alimitoitus? Miten kirjas-
topalvelut pystytään säilyttämään nykyisessä laajuudessa? Mikä on ollut uusien kir-
jojen hankintamääräraha vuosina 2013 - 2015? Onko kirjastojen aukioloaikojen su-
pistaminen vaikuttanut kirjojen lainausmäärään? 
 

 1.5.2015 tuli voimaan uusi Liikuntalaki 390/2015. Miten lain tavoitteet pystyttiin ot-
tamaan huomioon vuonna 2015?  
 

 



Savonlinnan kaupunki 
Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2015   14 (23) 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
Millä tavalla jalkakäytävien kunto on otettu huomioon vuosiohjelman mitoituksessa?  

 
Kiinteistöpuolella korjausvelkaa vähentää kiinteistöjen myyminen, kun taas vajaakäytöllä ole-
vat kiinteistöt puolestaan kasvattavat korjausvelkaa, kun korjauksia ei tehdä. Kiinteistöjen 
käytön tehostamista varten kaupunginhallitus perusti 7.12.2015 ns. kiinteistötyöryhmän. 
 
Ympäristönsuojelupalvelut 
 
Ympäristönsuojelupalvelujen vastuulle kuuluu vain lakisääteisten palvelujen tuottaminen. 
Henkilöstöresurssien riittämättömyys näkyy tehtävien hoitamisessa, esimerkiksi jätelain vel-
voittama jätteenkeräyksen liittymien selvittäminen on jäänyt tekemättä liitoskuntien alueella. 
Jätteenkuljetuksen ulkopuolella on yhä n. 2 000 kiinteistöä. Myös kuntaliitokset sekä lainsää-
däntömuutokset ovat tuoneet runsaasti lisätehtäviä. 
 

Miten taataan lakisääteisten ympäristönsuojelupalvelujen ja -velvoitteiden hoitaminen tule-
vaisuudessa? 

 
Maankäyttöpalvelut 

 
Henkilöstöresurssien väheneminen huolestuttaa tarkastuslautakuntaa myös maankäyttöpal-
velujen osalta. Kaupungingeodeetti on vuoden 2015 lopulla irtisanoutunut eikä täyttölupaa 
kyseiseen virkaan ole saatu. Henkilöstötarve on todettu ja se vaatisi uusrekrytointeja.  
 
Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan nykyisillä resursseilla ja henkilömäärällä toi-
minnan kehittämismahdollisuudet ovat hyvin vähäiset. Mm. sähköisten palvelujen kehittämi-
seen olisi tarvetta. Pitkällä aikavälillä tämä toisi säästöjä henkilöstökustannuksiin. 
 
Talousarviossa ja -suunnitelmissa olleet tonttien ja maa-alueiden myyntitulotavoitteet ovat 
viime vuosina olleet suuremmat kuin alun perin on esitetty, ja niitä on jouduttu jälkikäteen tu-
loarviomuutoksilla pienentämään. Tähän on merkittävästi vaikuttanut taloudellinen tilanne, 
joka on jo talousarviota laadittaessa ollut tiedossa. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota 
asetettuihin tavoitteisiin. Niiden tulisi olla realistisia jo kuntalakiinkin perustuen. Myyntitavoit-
teita on pienennetty edellisistä vuosista, mutta silti tavoitteisiin ei ole päästy. 

 
Toimitilapalvelut 
 
Tarkastuslautakunta on huomioinut tasekirjassa olevan toimitilapalvelujen korjaustoiminnan 
määrärahoja koskevan toteamuksen, jonka mukaan kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat 
maan keskiarviota pienemmät. Korjaustoiminnan kuluissa säästö aiheuttanee tulevaisuudes-
sa yhä enemmän kosteus- ja sisäilmaongelmia. Miten tämä on huomioitu tulevien vuosien ta-
loussuunnitelmissa? 
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Rakennusvalvontapalvelut  
 
Rakennusvalvontapalvelujen tavoite rakennusvalvonnan palveluiden saatavuudesta Kerimä-
ellä ja Punkaharjulla on toteutunut ja palvelupisteet ovat yhä olemassa. Tarkastuslautakun-
nan mielestä lähipalvelujen saatavuus tulee säilyttää.  
 

Savonlinnan Vesi 
          

Savonlinnan Veden vuoden 2015 kumulatiivinen ylijäämä oli n. 8,80 milj. euroa. Vesihuolto-
lain 9.2.2001/119 mukaan ylijäämä on tarkoitettu vesilaitoksen investointeihin ja käyttökului-
hin. Tällä hetkellä vesilaitoksen ylijäämä parantaa kaupungin tulosta ja käytännössä vesilai-
toksen maksutuloilla katetaan koko kaupungin alijäämää. Valtakunnallisella tasolla kaupun-
gin puhdas vesi on 6. kalleinta ja jätevesi 10. kalleinta. Tarkastuslautakunta kysyy, mihin tar-
koitukseen ylijäämää kerätään? Tarkastuslautakunnan mielestä kaupungin tämänhetkinen 
todellinen talouden tasapainottamistavoite tulisi nähdä Savonlinnan Veden ylijäämän verran 
suurempana. 
 
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota myös Savonlinnan Veden korjausvelkaan, joka on 
20,3 milj. euroa. Korjausvelka on vuosittain pysynyt samana. 
 
Putkistoverkosto on osin vanha ja riskialtis. Miten riskienhallinnassa on huomioitu putkiston 
ikä? Tasekirjassa on mainittu suurena riskinä myös varavedenottamoiden puute. Minkälainen 
toimenpidesuunnitelma on valmisteilla varavedenottamoiden puutteen aiheuttaman riskin 
poistamiseksi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Millä tavalla jalkakäytävien kunto on otettu huomioon vuosiohjelman mitoituksessa?  
 

 Miten taataan lakisääteisten ympäristönsuojelupalvelujen ja -velvoitteiden hoitami-
nen tulevaisuudessa? 
 

 Toimitilapalvelujen kiinteistöjen ylläpitokustannukset eivät ole muun maan tasalla. 
Korjaustoiminnan kuluissa säästö aiheuttanee tulevaisuudessa yhä enemmän kos-
teus- ja sisäilmaongelmia. Miten tämä on huomioitu tulevien vuosien taloussuunni-
telmissa? 
 

 Mihin tarkoitukseen Savonlinnan Veden ylijäämää kerätään? Onko ylijäämän käytöl-
le olemassa suunnitelmaa? 
 

 Miksi Savonlinnan Veden korjausvelka on pysynyt vuosittain samana? 
 

 Vesilaitoksen putkistoverkosto on osin vanha ja riskialtis. Miten riskienhallinnassa 
on huomioitu putkiston ikä?  
 

 Minkälainen toimenpidesuunnitelma on valmisteilla varavedenottamoiden puutteen 
aiheuttaman riskin poistamiseksi? 

 



Savonlinnan kaupunki 
Tarkastuslautakunta Arviointikertomus 2015   16 (23) 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
4.2 Konsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 

 
Vuonna 2015 yhtenä konsernille asetettuna tavoitteena oli konserniohjauksen ja -johtamisen 
sekä konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta. 
 
Tilinpäätöstietojen mukaan konsernirakenteen tavoitemallia valmisteltiin vuoden aikana ja 
jatketaan vuoden 2016 puolella. Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy fuusioitiin Savonlinnan 
Yritystilat Oy:hyn ja Savonlinnasali Oy:n osakkeet hankittiin kaupungin omistukseen.  

 
Kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tavoitteena oli, että vuoden 2015 aikana käynnistetään 
vuokrataloyhtiöiden fuusioiden valmistelu siten, että Punkaharjun vuokratalot voidaan fuusi-
oida Savonlinnan vuokrataloihin v. 2017 alusta lukien. Toteutumisesta on raportoitu seuraa-
vasti: Vuokrataloyhtiöiden fuusioiden valmistelussa edetään siten, että tehdään kokonais-
asuntovaraumatarkastelu, jota valmisteltiin vuonna 2015. Vuoden 2016 talousarviokirjan mu-
kaan tavoitteena vuodelle 2016 on konsernirakennesuunnitelman toimeenpano.  
 
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä sitä, että konsernijohdolla on selkeä kuva konsernin tilas-
ta ja tavoite, johon pyritään. Tilinpäätöksestä ei käy selvästi ilmi, missä vaiheessa tavoitteena 
ollut konsernin tulevaisuussuunnitelma on. Korvaako talousarviokirjassa 2016 mainittu kon-
sernirakennesuunnitelma tulevaisuussuunnitelman? Onko realistista ajatella, että konserni-
rakennesuunnitelma voidaan toimeenpanna tavoitteen mukaisesti 2016? 
 
Vuoden 2015 konsernitaseen mukaan konsernin omavaraisuusaste oli 34,6 % ja suhteellinen 
velkaantuneisuus 81,0 %. Kertynyttä alijäämää per asukas oli 362 euroa ja konsernilainoja 
6 067 euroa/asukas. 
 
Takausvastuista (yhteensä 27,6 milj. euroa) 90 % on myönnetty konserniin kuuluville yhtei-
söille. 
 
 
Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalo 

 
Kiinteistö Oy Savonlinnan Schaumanintien Yritystalon tilanteen tarkastuslautakunta näkee 
hyvin vaikeana. Kaupunginhallituksen syyskuun 2015 kokouspöytäkirjan mukaan taloustilan-
ne oli jo syksyllä erittäin heikko ja yhtiö oli ajautumassa konkurssiin. Tilinpäätöksen mukaan 
yhtiöllä on kaupungin takauksia 2,51 milj. euroa. Yhtiön tuottovaje on noin 0,10 milj. eu-
roa/vuosi.  
 
KOY Schaumanintien Yritystalon hallitukselle on kaupunginvaltuuston päätöksellä 5.10.2015 
annettu toimeksianto saada yhtiö myytyä vuoden aikana. Yhtiötä on jouduttu myös edelleen 
vuoden 2015 aikana pääomittamaan 0,80 milj. eurolla (0,20 milj. eurolla vuonna 2014).  
 
Jos yhtiötä ei saada myytyä, riski yhtiön konkurssista on todellinen, jolloin takausvastuut ja 
lainat voivat realisoitua kaupungin maksettavaksi. Miten konsernijohto aikoo toimia, jos yhtiö-
tä ei saada myytyä, onko olemassa suunnitelmaa? 
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Tarkastuslautakunta tutustui syksyllä 2015 Kiinteistö Oy  
Schaumanintien Yritystalon tiloihin. 

 
 
Savonlinnan Vuokratalot Oy 

 
Savonlinnan Vuokratalot Oy:n käyttöaste on edelleen pienentynyt ollen 89,32 % (91,78 % 
vuonna 2014 ja 93,25 % vuonna 2013). Tulos pysyi vielä positiivisena, noin 0,15 milj. euroa. 
Minkälaisia kiinteistöjen korjaussuunnitelmia on tehty? Minkälaisia toimenpiteitä on tehty 
markkinoinnin ja imagon parantamiseksi? 

 
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy 

 
Kaupungin takauksia on 4,34 milj. euroa ja kaupungin antamaa lainaa 0,38 milj. euroa. Koko 
vieras pääoma on 18,30 milj. euroa. 
 
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n käyttö-aste on laskenut. Käyttöaste oli 73 %, joten ta-
voitteena ollutta 80 % ei saavutettu. Tilikauden tulos oli viime vuosien tapaan tappiollinen ja 
alijäämä oli noin 0,15 milj. euroa. Taloudellinen tilanne on ollut niin huono, että Valtiokonttori 
on esittänyt Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n hakeutumista vapaaehtoiseen yrityssanee-
raukseen.  
 
Toimintaan sisältyy suuri riski, mikäli oppilaitosten aloituspaikat vähenevät entisestään. 
 
Savonlinnan Yrityspalvelut Oy 

 
Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n tilikauden alijäämä oli noin 0,13 milj. euroa. Tulos on ollut 
tappiollinen vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuoden 2015 aikana Elektroniikan 3K-tehdas ja 
Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n teknologiayksikkö fuusioitiin osaksi Mikkelin ammattikorkea-
koulu Oy:tä. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy tukee syntyneen Savonlinnan teknologiayksikön 
toimintaa 0,10 milj. eurolla/vuosi. 
 
Toiminnallisena tavoitteena vuonna 2015 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:llä oli työpaikkojen 
nettolisäys 200 työpaikkaa ilman kunta-alan ja valtion työpaikkoja vuoden 2012 lopun tilan-
teeseen verrattuna sekä enintään Etelä-Savon keskiarvotasoa oleva työttömyysprosentti. Ta-
voitteet eivät toteutuneet. Kuinka paljon työpaikkojen nettolisäystavoitteesta jäätiin ja mitkä 
olivat keskeiset syyt tavoitteen toteutumattomuuteen? Minkälaisia konkreettisia keinoja käy-
tettiin työpaikkojen määrän lisäämiseksi?  
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5 HENKILÖSTÖ 

 
5.1 Yleistä 
 
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Savonlinnan kaupungin strategiassa vuosille 2014 – 
2017 on yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi asetettu osaava, motivoitunut ja palvelutar-
peiden mukainen henkilöstö. Kriittisinä menestystekijöinä on mm. henkilöstön oman työn ja 
osaamisen kehittäminen, ajanmukaisten toimintatapojen käyttö sekä palvelutarpeen ja re-
surssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne. Strategian toteuttaminen on hyvin haasteellis-
ta. 
 
Arviointityötään varten tarkastuslautakunta on kuullut eri toimialojen viranhaltijoita. Kaikissa 
yhteyksissä on tullut esiin huolestuneisuus henkilöstön määrän riittävyydestä. Toimintojen 
suunnittelemiseen ja kehittämiseen ei ole aikaa eikä resursseja. Tarkastuslautakunta näkee 
kuitenkin kehittämistyön olevan edellytys onnistuneelle toiminnalle. Miten henkilöstölle anne-
taan aikaa toiminnan kehittämiseen? 
 
Hallintosäännön 46 § mukaan kaupunginjohtaja päättää täyttöluvan myöntämisestä virkojen 
ja työsopimussuhteiden vakinaista täyttämistä varten. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon 
mukaan täyttölupien käsittely vie liikaa aikaa ja tästä syystä joillakin toimialoilla on jouduttu 
toimimaan lähes laillisuuden rajoilla. Minkälaisia toimenpiteitä voitaisiin tehdä tämän tilanteen 
korjaamiseksi?  
 
Uudistetun TVA- ja palkkausjärjestelmän käyttöönotto oli tavoitteena vuonna 2015. Tasekir-
jassa 2015 keskushallinto on todennut, että järjestelmä on kyllä työstetty käyttöä varten, mut-
ta määrärahoja epäkohtien korjaamiseen ei ole ollut. Henkilöstöraportin mukaan palkkausjär-
jestelmän kehittämistyö jatkuu osin vuodelle 2016. Mikä on uusitun palkkausjärjestelmän 
käyttöönoton tilanne? Onko sitä otettu miltään osin käyttöön vuonna 2015? Onko kaupungin 
kaikille työntekijöille tehty työnvaativuudenarvio TVA? 
 

Henkilöstöraportin mukaan palkitsemisjärjestelmä on osa kaupungin johtamisjärjestelmää.  
Minkälainen on kaupungin henkilöstön palkitsemisjärjestelmä?  
 
 

 

 Korvaako talousarviokirjassa 2016 mainittu konsernirakennesuunnitelma tulevaisuus-
suunnitelman? Onko realistista ajatella, että konsernirakennesuunnitelma voidaan 
toimeenpanna tavoitteen mukaisesti 2016? 
 

 Miten konsernijohto aikoo toimia, jos Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystaloa ei saa-
da myytyä, onko olemassa suunnitelmaa? 

 

 Minkälaisia kiinteistöjen korjaussuunnitelmia Savonlinnan Vuokratalot Oy on tehnyt? 
Minkälaisia toimenpiteitä on tehty markkinoinnin ja imagon parantamiseksi?  

 

 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n tavoite työpaikkojen nettolisäystavoitteesta ei toteu-
tunut. Mitkä olivat keskeiset syyt tavoitteen toteutumattomuuteen? Minkälaisia konk-
reettisia keinoja käytettiin työpaikkojen määrän lisäämiseksi? 
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5.2 Henkilöstön määrä 
 
Vuonna 2015 kaupungin henkilöstömäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 44 henkilöllä 
ja 25,2 henkilötyövuodella. Vuoden 2015 aikana henkilöstöstä siirtyi vanhuuseläkkeelle 42 
henkilöä (43 henkilöä vuonna 2014). 
 

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2014 ja 31.12.2015 henkilöstöraportin mukaan 

         

   
2015 

 
2014 

 
Muutos, lkm Muutos-% 

Toimialoittain (ei sis. työllistettyjä) 
     

 
Keskushallinnon toimiala 101 

 
107 

 
-6 -5,6 

 
Perusturvan toimiala 137 

 
121 

 
16 13,2 

 
Sivistystoimiala 781 

 
825 

 
-44 -5,3 

 
Tekninen toimiala 251   261   -10 -3,8 

 
Yhteensä 

 
1270 

 
1314 

 
-44 -3,3 

 
Perusturvan henkilöstömäärää kasvatti perhekeskuksen ja Työpaja Telakan omaan toimin-
taan tarvittava henkilökunta. 
 
5.3 Henkilöstön ikärakenne ja eläköityminen 
 
Kaupungin henkilöstöstä on vuosina 2013-2015 eläköitynyt 140 työntekijää.  Kuten alla ole-
vasta henkilöstöraporttiin sisältyvästä taulukosta käy ilmi, kaupungin henkilöstöä jää vuosina 
2016 - 2020 eläkkeelle 161,65 henkilötyövuoden verran. 
 

 
 
Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan eläköitymiset aiheuttavat osaamisvajeen, jota ei 
ole helppo täyttää. Tästä voi aiheutua toiminnallinen riski koko organisaatiolle. 
 
Tarkastuslautakunta pitää huolestuttavana sitä, että kaupungin henkilöstöhallinnolla ei ole tie-
toa, miten kaupungin organisaatiossa varmistetaan ns. hiljaisen tiedon siirto. Hiljaisen tiedon 
siirto vie aikaa vuosia eikä se voi olla mahdollista, jos suunnitelmat puuttuvat. Miten hiljaisen 
tiedon siirto on huomioitu kaupungin henkilöstöpolitiikassa ja -suunnitelmissa?  

 
5.4 Koulutus ja osaaminen 

 
Henkilöstöraportin mukaan henkilöstön koulutuskustannukset  ovat vuosina 2013 - 2015 ol-
leet seuraavat:  
 

 v. 2013 yhteensä 170 760 euroa  

 v. 2014 yhteensä 180 265 euroa  

 v. 2015 yhteensä 157 476 euroa 
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Koulutuksiin käytetyt kalenteripäivät käyvät ilmi seuraavasta henkilöstöraportin taulukosta: 
 

 
 
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota koulutukseen käytettyjen eurojen ja kalenteripäivien 
vähenemiseen vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014, vaikka huomioon otettaisiin henkilö-
kunnan määrän väheneminenkin. Tarkastuslautakunnan mielestä henkilöstön osaaminen ja 
tietotaito korostuu yhä enemmän, kun henkilöstö vähenee. Pystytäänkö osaaminen ja tieto-
taito pitämään ajan tasalla kaikilla toimialoilla tässä taloudellisessa tilanteessa? 
 
5.5 Työhyvinvointi ja poissaolot 
 
Tilinpäätöksen mukaan sairauspoissaolot ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. 
Ne ovat alle maan keskiarvon huolimatta työntekijöiden ikärakenteesta. Vuoteen 2013 verrat-
tuna sairauspoissaolot ovat kuitenkin kasvaneet, kuten seuraavasta taulukosta voidaan ha-
vaita: 
 
Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä vuosina 2013 - 2015 henkilöstöraportin  
2014 ja 2015 mukaan  
    

   Muutos-% Muutos-% 

2013 2014 2015 2013/2014 2013/2015 

17 885 21 972 19 712 22,9 10,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Miten henkilöstölle annetaan aikaa toiminnan kehittämiseen? 
 

 Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan täyttölupien käsittely vie liian paljon 
aikaa. Millaisia toimenpiteitä voitaisiin tehdä tilanteen korjaamiseksi? 
 

 Mikä on uusitun palkkausjärjestelmän käyttöönoton tilanne? Onko sitä otettu miltään 
osin käyttöön vuonna 2015? Onko kaupungin kaikille työntekijöille tehty työnvaati-
vuudenarvio TVA? 
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6 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talou-
den tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja 
toimenpideohjelman riittävyyttä. (Kuntalaki § 121) 
 
Tasekirjassa olevan selonteon mukaan tasapainottamisohjelma on toimialoilla pääosin toteu-
tunut lukuun ottamatta perusturvan toimialaa, jossa Sosteri ei vuonna 2015 saavuttanut val-
tuuston sille asettamaa 1,65 milj. euron tasapainottamistavoitetta. 
 
Uudessa kuntalaissa korostetaan konserninäkökulmaa ja konsernin taloutta tarkastellaan ko-
konaisuutena, jolloin konsernitilinpäätöksen merkitys korostuu. Vuodesta 2017 alkaen kunnat 
voivat joutua kriisikuntamenettelyyn konsernitaseeseen kertyneen alijäämän tai konsernitilin-
päätöksestä laskettavien tunnuslukujen perusteella. Jos kriisikuntakriteerit täyttyvät kunta-
konsernin osalta, arviointimenettely käynnistetään, vaikka peruskunnan osalta kriteerit eivät 
täyttyisikään.  
 
Tasekirjassa on todettu, että talouden sopeuttaminen on tämän hetkisen arvion mukaan juuri 
ja juuri riittävä kaupungin eli peruskunnan osalta, mutta konserninäkökulmasta toimenpide-
ohjelma talouden tasapainottamiseksi ei ole riittävä.  
 
 

7 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA SEKÄ KONSERNIVALVONTA 
 
Sisäistä valvontaa on toteutettu voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.  
 
Uudessa kuntalaissa (410/2015) korostetaan konserninäkökulmaa, erityisesti siihen liittyvää 
toiminnan ja talouden ohjausta, arviointia ja valvontaa.  
 
Kaupungin konserniohje on vuodelta 2010. Sisäisen tarkastuksen raportoinnin perusteella 
konserniohjeen uudistaminen on ollut ajankohtaista kuntaliitoksen jälkeen jo vuodesta 2013 
lähtien. Viimeksi konserniohjeen päivittämisestä sovittiin hallituksessa 2.2.2015, jolloin aika-
taulu konserniohjeen tekemiselle oli 28.2.2015 mennessä. Vuoden 2015 sisäisen tarkastuk-
sen raportissa on todettu, että ohje päivitetään, kun Kuntaliiton malli konserniohjeen raken-
teesta valmistuu.  
 
 

 

 Minkälainen on kaupungin henkilöstön palkitsemisjärjestelmä tällä hetkellä ja miten 
sen koetaan motivoivan henkilöstöä?   

 

 Hiljaisen tiedon siirto vie aikaa vuosia eikä se voi olla mahdollista, jos suunnitelmat 
puuttuvat. Miten tämä on huomioitu kaupungin henkilöstöpolitiikassa ja -
suunnitelmissa?  
 

 Millä toimenpiteillä pystytään henkilöstön osaaminen ja tietotaito pitämään ajan ta-
salla tässä taloudellisessa tilanteessa ja miten henkilöstö pystyy uudistumaan muut-
tuvissa työtehtävissään? 
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Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että konserniohje uudistetaan niin, että uuden kuntalain 
mukaista konserniohjausta ja konsernivalvontaa voidaan toteuttaa.  
 
Riskienhallintapolitiikan suunnittelu kuuluu hallintosäännön 53 § mukaan hallintojohtajalle. 
Riskienhallintapolitiikkaa päivitettiin vuoden 2013 alussa kuntaliitoksen jälkeen, mutta siihen 
ei tehty varsinaisia uudistuksia. Riskien painopiste on kuitenkin muuttunut viime vuosina. 
Tämä tulee huomioida kaupungin riskienhallintapolitiikassa. Tarkastuslautakunnan mielestä 
riskienhallintapolitiikan päivittäminen on nyt ajankohtaista ja tuo keskeiset riskit esiin. 
  
 
 
 
 
 

8 YHTEENVETO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA JA PALVELUIDEN TULOKSEL-

LISUUDESTA JA NIIDEN KEHITYKSESTÄ 
 

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa esitetyt sitovat tavoitteet ovat pääosin toteutuneet.   
 

Vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi oli asetettu 880 474 
euroa. Tämä tavoite ylittyi jonkin verran, kun kaupungin tulos tilipäätöksessä oli noin 1,0 milj. 
euroa ylijäämäinen. Tulokseen sisältyy ns. kertaluonteisina erinä noin 0,8 milj. euron vahin-
korahaston purkaminen ja  kuntaliitokseen liittyvän yhdistymisavustuksen viimeinen erä 1,3 
milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoitot olivat noin 1,5 milj. euroa. Kattamattomia alijää-
miä 31.12.2015 on vielä lähes 8,7 milj. euroa.  
 
Menot tulee sopeuttaa käytettävissä oleviin tuloihin. Tulojen kasvattamiseen ei ole suuria 
mahdollisuuksia. Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit ovat  kuntalaisten näkökulmasta katsot-
tuna jo riittävän korkeat ja valtionosuuksien arvioidaan vähenevän tulevina vuosina entises-
tään.  
 
Keskeiset toiminnalliset ja rakenteelliset haasteet päätöksenteossa kulminoituvat seuraaviin 
kysymyksiin: mitä palveluja lakisääteisten palvelujen lisäksi halutaan järjestää ja miten turva-
taan tasapuolinen palveluiden saatavuus kuntalaisten kesken. Kaikkia nykyisiä palveluja ei 
voida enää verovaroin ylläpitää, lakisääteistenkin tehtävien hoitamiseen tarvitaan uusia toi-
mintatapoja. Tarkastuslautakunnan mielestä tulevien vuosien taloussuunnitelmat eivät ole 
realistisia, jos kaikki palvelut ja rakenteet aiotaan pitää ennallaan. 
 

9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KAUPUNGINVALTUUSTOLLE 
 
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2015 kaupunginvaltuuston käsitel-
täväksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havain-
noista kaupunginhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä valtuustossa viimeis-
tään kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä.    

 

 Milloin konserniohje valmistuu? 
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