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1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ, KOKOONPANO JA TYÖSKENTELY  

 
1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet 

 
Tarkastuslautakunta on lakisääteinen toimielin, jonka valtuusto kuntalain 121 §:n mukaan 
asettaa hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan 
on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa 
ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa valtuustolle tietoa havaittujen puutteiden 
ja muiden havaintojen avulla. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuus-
tolle vuosittain arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin 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 kaupunginvaltuuston 12.11.2012 hyväksymän hallintosäännön 34 §:n mukaan 
sen lisäksi, mitä kuntalain 121 ja 125 §:ssä säädetään, lautakunnan on seurattava tilintarkas-
tajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävi-
en suorittamista. Lautakunnan on tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehit-
tämiseksi ja huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka 
mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laa-
juudessa. Lisäksi lautakunnan on tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja 
sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta 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 kokouksessaan 
19.12.2012 ja tarkastuslautakunta aloitti toimintansa 3.1.2013. 
 

Tarkastuslautakunnan jäsenet 31.12.2016 Varajäsenet 
 
Nousiainen Markku, puheenjohtaja Ihalainen Markku 
Loikkanen Tuomas, varapuheenjohtaja Ruuskanen Asko 
Käyhkö Anne    Laamanen Heli 
Laurio Jukka    Osmo Juuti  
Piironen Juha    Hakulinen Osmo 
Pulkkinen Timo    Laukkanen Kari  
Rusanen Maija   Holappa Mirja  
Taupila Tanja   Kurki-Norrena Ulla  
Toropainen Pirjo    Itkonen Laura  
Turunen Pekka    Virtanen Kari  
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 ja arviointikertomuksen laatimista varten vuo-
den 2016 aikana 13 kertaa. Lisäksi 26.5.2016 järjestettiin arviointikertomuksen luovutus- ja 
lehdistötilaisuus sekä toimialojen ja keskushallinnon johtavien viranhaltijoiden kuulemista 
varten arviointi- ja strategiapäivä 8.11.2016. 
 
Valtuustokaudelle 2013 – 2016 on laadittu toimintasuunnitelma, johon vuosittain hyväksytty 
toimintaohjelma on pohjautunut. Kevään 2017 toimintaohjelma hyväksyttiin 14.12.2016. 

 
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 2016 lautakunta 
on arviointikertomuksen laatimista varten kuullut kaupungin virkamiesjohtoa ja vuoden 2017 
puolella lisäksi pääluottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, sisäistä tarkastajaa, vapaa-
aikapäällikköä, rakennuspäällikköä sekä kaupunginjohtajaa ja talousjohtajaa.  

 
Lautakunta on toimintakauden alussa päättänyt, että tarkastuslautakunnan jäsenet ja vara-
jäsenet ilmoittavat kirjallisesti tiedossaan olevat lautakuntatyöhön vaikuttavat pysyvät sidon-
naisuudet. Ilmoitetut esteellisyydet on otettu arviointityössä huomioon. 
 
Tilintarkastaja on suorittanut työnsä vuoden 2016 tarkastusohjelman mukaisesti ja antanut 
kuntalain 125 §:n mukaisen tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajan 22.5.2017 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 

 
Lautakunnan tehtävänä on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelli-
set tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tärkein työkalu arvioinnin suoritta-
miseksi on kaupungin tasekirja, josta strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden arviointi on 
haastavaa. Tarkastuslautakunta toteaakin tasekirjan kaipaavan yhä edelleen kehittämistä 
toimialojen raportoinnin yhtenäistämiseksi ja selkeyttämiseksi.  

 
Tulosalueiden strategiset ja toiminnalliset tavoitteet on johdettu kaupungin strategiasta. Kai-
kilta osin strategiassa mainittuja mittareita ei ole käytetty raportoitaessa tavoitteiden toteutu-
misesta. Jotkut asetetuista tavoitteista ovat sellaisia, että niiden toteutumista on vaikea mita-
ta tai todeta luotettavalla tavalla. Esimerkki mittareista, joita ei ole käytetty, on tasekirjan si-
vuilla 53-54 Kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tulosalueella, jossa yhtenä mittarina on Toimi-
alan työpaikkojen määrä ja tavoitteena Uusia työpaikkoja 150/vuodessa (kohdat 1.2, 1.3 ja 
1.4 yhteensä). Tavoitteen toteutumisesta on raportoitu ainoastaan, että työpaikat ovat lisään-
tyneet. 
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Seuraavana on muutamia esimerkkejä tasekirjassa mainituista tavoitteista, joiden toteutumis-
ta on raportoinnin perusteella vaikea arvioida: 
 
Tasekirjan sivu 54, Kehittämis- ja elinkeinopalvelut 
 
Kriittinen menestystekijä 

 
Mittarit 

 
Tavoite 2016 

 
Toteutuminen 31.12.2016 

1.7. Venäjän markkinoiden 
hyödyntäminen sekä 
matkailijavirran kas-
vun hyödyntäminen 
Savonlinnan alueella 

Venäjälle vientiä 
harjoittavien yritys-
ten määrä 
 
Venäläiset inves-
toinnit Savonlin-
naan 
 
Venäläisten matkai-
lijoiden yöpymis-
vuorokaudet Sa-
vonlinnassa 
 
Kauppakeskusten 
kaavoitusten toteut-
taminen ja infran 
luominen 

Ulkomaalaisten yri-
tysten määrä kasvaa 
vuodesta 2015 
 
 
 
 
 
Venäläisten matkaili-
joiden määrä kasvaa 
vuodesta 2015 
 
 
Yritysten vienti venä-
jälle kasvaa vuodes-
ta 2015 
 
 
 
 
Eni-ohjelman avau-
tuessa haetaan ra-
hoitusta yhteistyössä 
Venäläisten osapuol-
ten kanssa suunnitel-
luille hankkeille.  
Venäjäyhteistyön 
vahvistaminen eri-
tyispainopisteenä 
uuden eni-
ohjelmarahoituksen 
saaminen Savonlin-
nan toimijoiden 
hankkeisiin, yhteen-
sä noin 8 miljoonan 
euron hankehake-
mukset. 
 
(VASTUUTAHO 
Savonlinnan Yritys-
palvelut Oy) 

Yritys perustetaan yleensä, 
kun ollaan jo Suomen kan-
salaisia. Tilastoinnissa ei 
eritellä ulkomaalaistaustai-
sia. 
 
 
 
Matkailijamäärä Venäjältä 
kehittyy myönteisesti ruplan 
kurssin vahvistumisen myö-
tä. 
 
Rajan yli tapahtuvan liike-
toiminnan käynnistämistä 
on edistetty Bridgehead 
hankkeella. 
Eni-ohjelmaan on valmistel-
tu 
 
Cross Border Business 
Intelligence network –
hanke ja SPb-Saimaa 
Travel corrider  
-hanke 
Yhteistyössä Saimaan alu-
een kanpunkien ja Pietari-
laisten toimijoiden kanssa. 
 
Tavoitteet toteutuneet osit-
tain. 

 
Tasekirjan sivu 69, Sosiaali- ja perhepalvelut  
 
Kriittinen menestystekijä 

 
Mittarit 

 
Tavoite 2016 

 
Toteutuminen 31.12.2016 

4.2. Turvallinen maaseutu-
kaupunki, jossa on myöntei-
nen suomalainen kotiseutu-
identiteetti, vahva yhteisölli-
syys ja välittävät ihmiset 
sekä aktiivinen järjestö- ja 
kylätoiminta 

Turvallisuustilastot 
 

poliisin perheväkival-
tahälytysten ja päih-
depidätysten määrä ei 
kasva 
 
 
 

perheväkivaltahälytykset 200 
 
päihdepidätykset 386 
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Kun uuden valtuustokauden alussa päätetään uudesta strategiasta, tarkastuslautakunta toi-
voo, että kriittisiin menestystekijöihin ja erityisesti niiden mittareihin kiinnitetään huomiota. 
Jos mittarina on esimerkiksi edellä mainitussa taulukossa mainittu yritysten määrä, eikä mää-
rää kuitenkaan tilastoida, mittarilla ei ole mitään merkitystä. 
 
Silloin kun mittarit ovat asianmukaiset, toimialojen ja keskushallinnan tulisi asettaa tavoitteet 
sellaisiksi, että niitä voidaan myös mitata sovituilla mittareilla. Tuottavuuden ja tehokkuuden 
parantamiseksi toimialojen pitäisi itse voida päättää, mitä kriittisiä tekijöitä ne valitsevat ta-
voitteidensa pohjaksi ja tarvittaessa muuttaa tavoitteita esimerkiksi sitä mukaa, kun niitä saa-
vutetaan.  
 
Tarkastuslautakunnan mielestä kaupungilla tulee olla vastuutaho, joka vastaa talousarvio- ja 
tasekirjojen sisällön yhtenäisyydestä ja luettavuudesta ja myös ohjaa ja opastaa toimialoja 
tavoitteiden asettamisessa. Kenelle tehtävä kuuluu?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN POHJALTA TEHTYJEN TOI-
MENPITEIDEN ARVIOINTI  

 
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 6.6.2016 tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti 
merkinnyt tiedoksi Savonlinnan kaupungin arviointikertomuksen vuodelta 2015, käynyt kes-
kustelun arviointikertomuksen sisällöstä ja lähettänyt sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä 
varten. Kaupunginvaltuusto on pyytänyt arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kau-
punginhallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä valtuustossa viimeistään kuluvan 
vuoden syyskuun loppuun mennessä. 
 
Kaupunginhallitus on hyväksynyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esille 
tuomiin asioihin laaditut selvitykset ja tehdyt toimenpiteet kokouksessaan 19.9.2016 ja esit-
tänyt ne tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto on 17.10.2016 merkinnyt selvi-
tykset tiedoksi.  
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että osa arviointikertomuksessa olleista tarkastuslautakunnan 
tekemistä havainnoista ja ehdotuksista on huomioitu. Esimerkiksi kaupungin strategian koh-
dan 6 hyvää työnantajaa ja henkilöstöä koskevat kriittiset menestystekijät ja tavoitteet on vie-
lä vuoden 2016 talousarviossa ja tilinpäätöksessä esitetty jokaisen toimialan kohdalla, mutta 
jo vuoden 2017 talousarviossa kyseiseen strategian kohtaan liittyvät asiat ovat pääasiassa 
keskushallinnon tavoitteina ja raportoitavissa, mikä tulee selkeyttämään ja helpottamaan ta-
voitteiden toteutumisen arviointia tältä osin. 
 
Tavoitteiden toteutumisesta on tarkastuslautakunnan toiveen mukaisesti osittain jo raportoitu 
merkinnöin toteutunut, osittain toteutunut ja ei toteutunut, mikä myös helpottaa arviointia. 
Tarkastuslautakunta toivoo, että niitä käytetään jatkossakin. Toisaalta jos mittareita on esitet-
ty, tavoitteiden toteutumisesta raportoitaessa tulisi käyttää hyväksi niiden avulla saatua tietoa 
eikä raportoida pelkästään merkinnöin toteutunut, osittain toteutunut ja ei toteutunut. Myös 
syy tavoitteen toteutumattomuuteen olisi hyvä tuoda ilmi. 
 

 

 Tarkastuslautakunnan mielestä kaupungilla tulee olla vastuutaho, joka vastaa talous-
arvio- ja tasekirjojen sisällön yhtenäisyydestä ja luettavuudesta ja myös ohjaa toimialo-
ja tavoitteiden asettamisessa. Kenelle tehtävä kuuluu?  
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Esimerkki tasekirjan sivulla 73 olevasta perusturvan toimialan tavoitteiden toteutumisen ra-
portoinnista, jossa mittareina olleita tietoja ei ole kerrottu toteutumisen yhteydessä. Tavoit-
teiksi asetettujen asioiden toteutumista lienee tässä tapauksessa osin myös vaikea mitata. 
 
Kriittinen menestys-
tekijä 

Mittarit Tavoite 2016 
 

Toteutuminen 31.12.2016 

2.3. Terveyden edis-
täminen mm. ennalta-
ehkäisyllä ja liikunta-
mahdollisuuksia jär-
jestämällä 

Diabetesta sairastavi-
en määrä 
 
 
Tupakoivien ja muita 
päihteitä käyttävien 
lasten ja nuorten mää-
rä  
 
RAI-mittarin mukainen 
toimintakyky 

diabeteksen hoi-
don toimintamalli 
vastaa tarvetta 
 
lasten ja nuorten 
tupakointi ja päih-
teiden käyttö vä-
henee 
 
asiakkaat ja poti-
laat oikea-aikaisen 
palvelun piirissä 

toteutunut 
 
 
 
toteutunut 
 
 
 
 
toteutunut 

 
 

4 ASETETTUJEN STRATEGISTEN, TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TA-
VOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN 

4.1 Keskushallinto 
 
Keskushallinnossa henkilöstön lukumäärä on vähentynyt vuoden 2012 lopun tilanteeseen 
verrattuna noin 37 % (56 henkilöä), mikä on muihin toimialoihin verrattuna suurin %-määrä. 
Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan hallinnon henkilöstömäärä on nyt niin pieni kuin 
mahdollista eikä sitä tulisi enää vähentää. Keskushallinnon henkilökuntaa täydentävät vuo-
den 2017 alkupuolella valittu elinkeinojohtaja ja tiedottaja. 
 
Tarkastuslautakunnan mielestä keskushallinnon henkilöstömäärän vähyys ja mm. talousjoh-
tajan tehtäviin vuonna 2016 lisätty konsernin kokonaisvastuu ovat vaikuttaneet joidenkin ta-
lous- ja henkilöstöpalvelujen tavoitteiden toteutumattomuuteen. Esimerkiksi talous- ja henki-
löstöpalvelujen tavoitteista palvelujen kehittämissuunnitelmassa mainittu sisäisen laskutuk-
sen uudistaminen ja palvelujen ostojen sisältöselvitys ja rakenteelliset muutosesitykset jäivät 
toteutumatta. Sisäisen laskutuksen uudistaminen on siirretty vuodelle 2017 ja palvelujen os-
toja tullaan tarkastelemaan hankintojen kehittämissuunnitelman kautta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavoitteena ollut saaristo-osakunta-aseman saaminen toteutui. Tämä vaikuttaa talouteen po-
sitiivisesti valtionosuuksien muodossa. Yllä olevat kuvat kertovat osaltaan kaupungin saaris-
toisuudesta.  
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Kaupunki ja valtio ovat tukeneet Savonlinnan ja Helsingin välistä lentoliikennettä 2000-luvun 
alkuvuosista saakka. Tällä hetkellä kaupungin tuen osuus on noin miljoona euroa vuodessa. 
Miten kaupungin ja konsernin henkilöstöä on ohjeistettu käyttämään lentoliikennettä työteh-
tävien hoitamiseen liittyvillä matkoilla ja kuinka ohjeistusta noudatetaan?  
 
               Pekka Turunen 2017 

 
           

Kuva Savonlinnan lentokentästä, jonka matkustajamäärä Finavian liikennetilastojen mukaan 
oli 11 600 vuonna 2016 (13 533 vuonna 2015 ja 10 458 vuonna 2014).    
 
 
 
 
 
 
 
Talous 
 
Kaupungin omavaraisuusaste on noussut vuosittain vuoden 2013 tilanteesta (49,7 %). Tilin-
päätöksessä 2016 omavaraisuusaste oli 51,7 %. Suhteellinen velkaantuminen 54,0 % on py-
synyt vuoden 2015 tasolla. Lainamäärä/asukas kasvoi edellisestä vuodesta Suur-Savon 
Sähkö Oy:n osakkeiden hankinnan takia ollen 3 046 euroa (2 902 euroa vuonna 2015). Luku 
on tilastokeskuksen kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella laskemaa kuntien keskiarvoa  
2 938 euroa/asukas hieman suurempi, mutta on kuitenkin alle 3 500 euron, mikä on kaupun-
gin strategiassa asetettu tavoitteeksi.  
 
Vuonna 2015 ostopalvelujen kokonaismäärän tavoitteeksi asetettu nollakasvu toteutui. 
Vuonna 2016 ostopalvelut kasvoivat nollakasvutavoitteesta huolimatta 0,2 % eli noin 360 000 
euroa. 
 
Tarkastuslautakunta kiinnittää edelleen huomiota kasvaneeseen leasing-vastuiden määrään 
ja pitää sitä liian suurena. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan esimerkiksi pelkäs-
tään katuvalojen leasing-rahoituksen vaikutus käyttötalousmenoihin on noin 30 000 euroa 
vuodessa. Myös kalustoa uusitaan leasing-rahoituksella.  
 
Leasing-hankinnoilla sitoudutaan kustannuksiin vuosiksi eteenpäin. Minkälaisia leasing-
sitoumuksia kaupunki teki vuoden 2016 aikana? 
  
 

 

 Miten kaupungin ja konsernin henkilöstöä on ohjeistettu käyttämään lentoliikennettä 
työtehtävien hoitamiseen liittyvillä matkoilla ja kuinka ohjeistusta noudatetaan?  
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Alla olevassa taulukossa on esitetty tilinpäätöskirjoihin sisältyviin taulukoihin pohjautuen ver-
tailu kaupungin leasing-vastuiden määrästä vuosina 2016, 2015 ja 2014.  
 

Leasing-vastuut 2016 2015 2014 

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 567 480 385 129 192 912 

Myöhemmin maksettavat 8 870 675 1 151 328 284 274 

Yhteensä 9 438 155 1 536 457 477 186 

 
 
 
 
 
4.2  Perusturvan toimiala 
 
Tavoitteena oli siirtää kaupungin jäljellä olevat sosiaalipalvelut Itä-Savon sairaanhoitopiirin 
(Sosterin) tuotettavaksi. Tämä toteutui 1.1.2017 alkaen. Kaupungille jäivät ainoastaan kau-
punginvaltuuston 17.10.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kehitysvammaisten lasten päi-
vä- ja iltapäivätoiminta (Pohjanlintu), työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu, kau-
pungin työllistämispalvelut, työpaja Telakka, Työapaja-hanke, Rohkene-hanke sekä etuuskä-
sittelijät.  
 
Kehitysvammaisten lasten päivä- ja iltapäivätoiminta (Pohjanlintu) siirrettiin vuoden 2017 
alusta sivistystoimialan alaisuuteen ja työllistämiseen liittyvät palvelut keskushallinnon alai-
suuteen. Kaikki perusturvan kuusi etuuskäsittelijää sijoittuivat kaupungin muihin työyksiköi-
hin. 
 
Sosiaali- ja perhepalvelut / Työllistämispalvelut 
 
Työllistämispalvelut sisältyivät vuonna 2016 perusturvan toimialan Sosiaali- ja perhepalvelui-
hin. Palvelujen kehittämissuunnitelman mukaan tavoitteena oli työllistää 150 pitkäaikaistyö-
töntä palkkatuella. Tilinpäätöskirjan työllisyystietojen perusteella tavoite ei täysin toteutunut; 
116 henkilöä työllistettiin.  
 
Työmarkkinatuen kuntaosuuden eli ns. Kelan sakkomaksujen määrän pienenentämisessä ei 
päästy tavoitteeseen. Maksut ylittyivät noin 4 000 euroa ollen 2,4 milj. euroa vuonna 2016. 
Maksujen kasvua on kuitenkin saatu kaupungin toimenpiteillä huomattavasti hillittyä ja tar-
kastuslautakunta pitääkin saavutettua tulosta tyydyttävänä tämänhetkisessä työllisyystilan-
teessa. 
 
Sosiaali- ja perhepalvelujen kehittämissuunnitelman mukaan tavoitteena oli arvioida työllis-
tämisen ulkoistamista kokonaan tai osittain esimerkiksi 3. sektorille ja tutustua olemassa ole-
viin toimintamalleihin. Kaupunginvaltuusto merkitsi kaupungin työllisyyspalvelujen laatiman 
työllistämisen toimintamallin tiedoksi 17.10.2016. Toimintamallissa ei esitetty työllistämisen 
kokonaisvaltaista ulkoistamista 3. sektorille, vaan tiivistä kehittäjäkumppanuutta järjestöjen 
kanssa. Lähivuosien tavoitteena on selvittää, miten kaupunki tukee jatkossa järjestöjen palk-
katukityöllistämistä. Perusturvasuunnittelija ja palveluesimies esittelivät työllistämisen toimin-
tamallia tarkastuslautakunnalle marraskuussa 2016. 
 
Missä määrin eri toimialat ja tulosalueet tekevät yhteistyötä työllistämisen tavoitteiden ja mit-
tareiden asettamiseksi, että toimenpiteiden vaikutus KELA:n sakkomaksua pienentävänä oli-
si mahdollisimman suuri? 

 

 Minkälaisia leasing-sitoumuksia kaupunki teki vuoden 2016 aikana? 
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Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä 
 
Palvelujen kehittämissuunnitelmana vuonna 2016 oli portaattoman hoitomallin täytäntöönpa-
no. Suunnitelman toteutumisesta ei ole raportoitu.  
 
Kotihoidon ja vanhusten asumispalvelujen ostojen kasvun vuoksi toimintamenot ylittyivät n. 
2,4 milj. eurolla. Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa vuoden 2016 määrärahaylitysten yhtey-
dessä 27.3.2017. Pääsyynä menojen kasvuun nähtiin kotihoitoasiakkaiden määrän kasvu 
noin 1 000 asiakkaalla vuosina 2014 – 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Sivistystoimen toimiala 
 
Perusopetus  

 
Tarkastuslautakunta vieraili syksyllä uudessa Nojanmaan koulussa, joka rahoitetaan leasing-
rahoituksella. Koulu on mitoitettu tuleva oppilasmäärän pienentyminen huomioiden.  
 

          Markku Nousiainen 2017 

  

Nojanmaan koulu otettiin käyttöön elokuussa 2016. 
 
Opetuspäällikön viran lakkauttaminen vuonna 2014 on vaikuttanut opetustoimen hankemää-
rärahojen anomiseen. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan osa opetustoimen han-
kerahoituksen hakemisesta on vaikeutunut huolimatta siitä, että vuonna 2016 yhden opetta-
jan työpanosta kohdistettiin hankerahoitustehtäviin. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on hakemuksesta myöntänyt erityisavustusta, ns. tasa-
arvorahaa, esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja erityisopetuksen 
laadun kehittämiseen. Rahalla on tarkoitus pienentää ryhmäkokoja ja lisätä ns. jakotunteja 
palkkaamalla kouluihin lisää opettajia. Mahdollisuus on myös palkata avustajia vaativiin oppi-
lasryhmiin. Savonlinna sai tasa-arvorahaa 167 000 euroa vuonna 2016. Rahalla on mm. so-
peutettu tuntikehystä ja palkattu koulunkäynninohjaajia ja jaettu opetustunteja.  
 

 

 Missä määrin eri toimialat ja tulosalueet tekevät yhteistyötä työllistämisen tavoitteiden 
ja mittareiden asettamiseksi, että toimenpiteiden vaikutus KELA:n sakkomaksua pie-
nentävänä tekijänä olisi mahdollisimman suuri? 
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Sivistystoimialan hallintopalvelujen kriittisenä menestystekijänä on mainittu Venäjän markki-
noiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella. 
Tavoitteena on vuoden 2014 venäjää lukevien määrä. Onko tavoite ajankohtainen? 
 
Varhaiskasvatus  
 
Kaupunginvaltuuston 15.6.2015 tekemän päätöksen mukaisesti omaa päivähoitotoimintaa on 
korvattu varhaiskasvatuksessa osittain yksityisellä palvelulla 1.8.2016 alkaen. Kuntaliiton 
vuoden 2015 kustannusrakennetilastojen mukaan varhaiskasvatus toteutetaan nyt jo valta-
kunnan keskiarvoa edullisemmin, vaikka Etelä-Savon maakunnan keskiarvoon on vielä mat-
kaa. Varhaiskasvatuksen toimintamenot kokonaisuutena alittuivat 0,8 milj. eurolla.  
 
Varhaiskasvatuslaki ja lasten päivähoidosta annettu asetus toivat muutoksia päiväkotien 
ryhmäkokoihin. Ryhmäkokoja koskeva mitoitusmuutos tuli voimaan 1.8.2016. Samaan tilaan 
ja ryhmään on mahdollista sijoittaa aiempaa enemmän lapsia. Tämän takia mm. Nojanmaan 
koulun varhaisopetustilat olivat heti uutuuttaan ahtaat. 
 
Osa lapsista tarvitsee pienryhmän turvaamaan tasapainoisen ja rauhallisen kasvuympäristön 
varhaislapsuudessaan. Mitkä ovat keinot, joilla tämä turvataan, kun ryhmäpäiväkoteja on 
lakkautettu ja perhepäivähoitajat ovat vähentyneet?  
 
Tarkastuslautakunta näkee positiivisena, että tavoitteena ollutta päivähoidon yksiköiden täyt-
töastetta on saatu edelleen nostettua. Täyttöaste oli 97 % vuonna 2016, tavoite 98 %.  
 
Muu koulutus 
 
Tasapainottamistoimenpiteiden toteutuminen on esitetty epäselvästi muun koulutuksen osal-
ta.  Mitä tasapainottamistoimenpiteet olivat? 
 
Kulttuuripalvelut  
 
Yksi kulttuuripalvelujen strategiaan perustuva kriittinen menetystekijä, joka liittyy elinvoimai-
suutta edistävään toimintaympäristöön on, että Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innova-
tiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista. Asetettu tavoite, jonka mittarina olivat kärkita-
pahtumien kävijämäärät, ei kokonaan toteutunut. 
 
Savonlinnasalin käyttöaste on noussut konsertti- ja teatteritoiminnan yhdistämisen myötä. 
Toimintojen yhteensovittaminen on kuitenkin tuonut ennakoimattomia kustannuksia. Teatterin 
nykyinen henkilöstömitoitus ei ole toteutunut suunnitellusti (laskennallinen tavoite 38, tilanne 
23).  
 
Kirjastotoimenjohtajan virkaan ei ole saatu täyttölupaa ja virkaa on hoidettu tehtäviä jakamal-
la. Kirjaston niukasta henkilöstömäärästä huolimatta (henkilöstötyövuosien vähennys 29 % 
vuoden 2013 tasosta) pääkirjaston aukioloajat on kuitenkin pystytty pitämään vuoden 2015 
tasolla.  
 
Jatkuuko kirjastossa jo kaksi vuotta sitten todettu henkilökunnan alimitoitus? Miten kirjasto-
palvelut pystytään säilyttämään nykyisessä laajuudessa? 
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Vapaa-aikapalvelut 
 
Nuorisotoimi tekee hyvää työtä Etsivän nuorisotyön ja Nuorisoverstaan avulla, mm. yhteis-
työtä A-klinikan ja Savonlinnan Nuorisotoiminnan tuki ry:n kanssa. Tasekirjan mukaan Etsi-
vän nuorisotyön kontaktien määrä on kasvanut. Tavoite on uusi vuoden 2016 talousarviossa, 
mutta tavoitetasona ollutta vuoden 2014 tasoa ei ole kerrottu. 
 
Vapaa-aikapalvelujen avustuksiin oli varattu talousarviossa rahaa 141 000 euroa, mutta 
avustuksia maksettiin vain 104 000 euroa. Vapaa-aikapäällikön mukaan avustushakemuksia 
tuli aikaisempaa vähemmän. 
 
Kantakaupungin liikuntapaikat kaipaavat investointeja muuta kaupunkia enemmän. Jäähallin 
käyttöaste oli 98 %. Uimahallin kävijämäärät ovat vähentyneet viime vuosina vuoden 2014 
tasosta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Tekninen toimiala  
 
Tekninen toimiala on raportoinut tasekirjassa työnantajaa ja henkilöstöä koskevaan strategi-
an kohdan 6.2 toteutumaan liittyen, että ”Henkilöstöresurssien vähenemisellä on ollut nega-
tiivinen vaikutus maankäyttöpalvelujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavutta-
miseen.” Miten negatiiviset vaikutukset näkyvät käytännössä, kun mittarina on yksikön toi-
minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen? 
 

Investoinnit 
 
Tasekirjassa kunnallisteknisten investointien kohdassa ”Kadut, Itäkeskushanke” todetaan,  
että suunnittelukustannusten kasvu, urakan kustannusjakomuutos ja lisätyöt aiheuttivat 
115 254 euron määrärahaylityksen vuonna 2016. Mikä aiheutti Itäkeskushankkeen suunnitte-
lukustannusten kasvun, urakan kustannusjakomuutoksen ja lisätyöt? 

 
 
 
 
 

 Sivistystoimialalla kriittisenä menestystekijänä on mainittu Venäjän markkinoiden 
hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen. Tavoitteena on vuo-
den 2014 venäjää lukevien määrä. Onko tavoite ajankohtainen? 

 

 Osa lapsista tarvitsee pienryhmän turvaamaan tasapainoisen ja rauhallisen kasvu-
ympäristön varhaislapsuudessaan. Mitkä ovat keinot, joilla tämä turvataan, kun 
ryhmäpäiväkoteja on lakkautettu ja perhepäivähoitajat ovat vähentyneet?  

 

 Tasapainottamistoimenpiteet Linnalan ja Puruvesi-opiston yhdistymisen myötä ei-
vät toteutuneet. Mitä tasapainottamistoimenpiteet olivat? 

 

 Jatkuuko kirjastossa jo kaksi vuotta sitten todettu henkilökunnan alimitoitus? Miten 
kirjastopalvelut pystytään säilyttämään nykyisessä laajuudessa?  
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                        Pekka Turunen 2017 

 
Itäkeskuksen liittymän investointimenot katujen osalta ylittyivät 115 254 euroa.  

 
Rakennusvalvontapalvelut 
 
Rakennusvalvontapalvelujen yhtenä tavoitteena oli rakennetun ympäristön siisteys ja uudis-
rakentamisen soveltuminen ympäristöön. Tavoitteen toteutumisesta on raportoitu seuraavas-
ti: ”Rakentaminen on kaavoituksen mukaista. Kaikki merkittävät kohteet on käyty läpi lupa-
vaiheessa kaavoittajan ja rakennusvalvonnan yhteisessä epävirallisessa julkisivutyöryhmäs-
sä.” Olisiko tarpeellista olla virallinen työryhmä, joka vastaa kaupunkikuvamme muodostumi-
sesta?  

 
Rakennusvalvontapalveluilla oli tavoitteena myös kiinteistö- ja rakennustietojen tarkastuspro-
jektin jatkaminen yhdessä mittaus- ja kartastopalvelujen kanssa. Tavoitteen toteutumisesta 
on raportoitu: ”Tarkastusprojekti jatkuu aina sikäli kun resurssit sallii.” Millä aikataululla pro-
jekti on tarkoitus saattaa loppuun? Paljonko kiinteistö- ja rakennustietoja on tarkastettu tähän 
mennessä? 
 
Millä tavalla rakennusvalvontapalvelujen tavoitteiden asettaminen ja toteutuminen eroaa 
edellisistä vuosista? 
 

Savonlinnan Vesi 
 
Savonlinnan Veden korjausvelka on pysynyt vuosittain samana. Minkä verran pitäisi inves-
toida ja korjata, että korjausvelka pienenisi? 

 
Toimitilapalvelut 
 
Talousarviossa 2016 toimitilapalvelujen kehittämissuunnitelman tavoite oli, että kiinteistöjä 
koskevat valmistelut siirretään sitä varten nimettävälle työryhmälle, jolle voidaan asettaa 
käyttötaloussäästötavoite 0,5 milj. euroa vuoteen 2019 mennessä. 
 
Kaupunginhallitus perusti 7.12.2015 tilatyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia suunnitelma 
kaupungin oman palvelutuotannon käytössä olevien kiinteistöjen tilatehokkuuden parantami-
seksi. Työryhmälle asetettiin tavoitteeksi 1,0 milj. euron käyttötaloussäästö vuoteen 2019 
mennessä sekä kiinteistöjen määrän vähentäminen 10 % vuoteen 2019 mennessä.  
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Seuraavan toimitilapalvelujen laatiman taulukon mukaan kiinteistöjen käyttötaloussäästöjä on 
syntynyt vuoden 2016 aikana noin 133 000 euroa. 
 

 
 
 
Seuraavan toimitilapalvelujen laatiman kaavion mukaan kaupungin tilojen neliömääräinen 
muutos vuodesta 2013 vuoteen 2016 on ollut - 50 000 hum2. Vähennys vuoden 2016 aikana 
on ollut 5 000 hum2.  
 

 

 
 
Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnostusmää-
rärahan tarve eli korjausvelkakohteisiin varatun määrärahan tarve olisi vuositalolla 1,6 milj. 
euroa, jos kiinteistöt halutaan pitää kunnossa. Vuoden 2016 talousarviossa korjauksiin oli va-
rattu määrärahaa vain 0,6 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvioon määrärahaa varattiin 1,0 
milj. euroa, mikä on huomattava parannus aikaisempaan. Ns. hätäkorjauksia on jouduttu ja 
joudutaan silti tekemään lähes päivittäin. Tästä on esimerkkinä Kerimäen päiväkoti Vekkula, 
jossa remontti vuonna 2016 laajeni yllättäen. 
 
Tavoitteiden saavuttamisessa tulee olemaan haastetta sekä käyttötalousmenojen että kiin-
teistöjen määrän suhteen.  
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 Työnantajaa ja henkilöstöä koskevassa strategian kohdassa 6.2 on tavoitteen toteu-
tumisesta raportoitu seuraavasti: ”Henkilöstöresurssien vähenemisellä on ollut ne-
gatiivinen vaikutus maankäyttöpalvelujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamiseen.” Miten negatiiviset vaikutukset näkyvät käytännössä, kun mittarina 
on yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen? 

 
 Mikä aiheutti Itäkeskushankkeen suunnittelukustannusten kasvun, urakan kustan-

nusjakomuutoksen ja lisätyöt?  
 

 Rakennusvalvontapalvelujen yhtenä tavoitteena oli rakennetun ympäristön siisteys 
ja uudisrakentamisen soveltuminen ympäristöön. Tavoitteen toteutumisesta on ra-
portoitu seuraavasti: ”Rakentaminen on kaavoituksen mukaista. Kaikki merkittävät 
kohteet on käyty läpi lupavaiheessa kaavoittajan ja rakennusvalvonnan yhteisessä 
epävirallisessa julkisivutyöryhmässä.” Olisiko tarpeellista olla virallinen työryhmä, jo-
ka vastaa kaupunkikuvamme muodostumisesta?  

 

 Rakennusvalvontapalveluilla oli tavoitteena kiinteistö- ja rakennustietojen tarkastus-
projektin jatkaminen yhdessä mittaus- ja kartastopalvelujen kanssa. Tavoitteen to-
teutumisesta on raportoitu: ”Tarkastusprojekti jatkuu aina sikäli kun resurssit sallii.” 
Millä aikataululla projekti on tarkoitus saattaa loppuun? Paljonko kiinteistö- ja raken-
nustietoja on tarkastettu tähän mennessä? 

 

 Millä tavalla rakennusvalvontapalvelujen tavoitteiden asettaminen ja toteutuminen 
eroaa edellisistä vuosista? 
 

 Savonlinnan Veden korjausvelka on pysynyt vuosittain samana. Minkä verran pitäisi 
investoida ja korjata, että korjausvelka pienenisi? 
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4.5 Konsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 

 
Alla oleva kaupungin konsernikaavio on tilanteesta 1.1.2017. Kaaviosta näkyy konserniyhtei-
söjen suuri määrä. Tytäryhteisöjä on yhteensä 26. 
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Vuonna 2016 valtuuston asettama koko konsernin kehittämistä koskeva tavoite oli edellisen 
vuoden tapaan konserniohjauksen ja -johtamisen sekä konsernirakenteen uudistaminen 
kaupungin kokonaisedun näkökulmasta. Tavoitteena oli myös selvittää holding-yhtiömalli. 
 
Kehittämis- ja elinkeinopalvelujen tulosalueella tavoitteena oli mainittu konsernirakenne-
suunnitelman toimeenpano, mittarina se, että konsernirakenne on toiminnallisesti selkeä ja 
konsernin osien määrä vähenee. 
 
Taloudellisena tavoitteena oli saada konsernilta osinkoina tai muuna tuloutuksena, esim. yh-
tiöiden realisoinnilla tai myynnillä, vähintään 1,5 milj. euroa, jolla varauduttaisiin konserniyhti-
öistä tulevien tappioiden rahoittamiseen.  
 
Asetettuja tavoitteita ei saavutettu vielä vuonna 2016. Konsernirakenteessa tapahtui kuiten-
kin muutoksia, kun Kiinteistöpalvelu Savotek Oy:n ja YH-Itä-Savo Oy:n liiketoiminta myytiin 
vuoden 2016 lopulla. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n yhtiöjärjestystä muutettiin ja yhtiön nimi 
muutettiin Savonlinnan Hankekehitys Oy:ksi. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n tuottamat elin-
keinopalvelut siirrettiin vuoden 2017 alusta kaupungin omaksi toiminnaksi. Holding-
yhtiömallia ei selvitetty.  
 
Vuoden 2016 konsernitaseen mukaan konsernin omavaraisuusaste kasvoi hieman ollen 
36,3 % (34,6 % vuonna 2015) ja suhteellinen velkaantuneisuus pieneni ollen 78,0 % (81,0 % 
vuonna 2015). Kertynyttä alijäämää per asukas oli 162 euroa, kun sitä vielä vuonna 2015 oli 
362 euroa. 
 
Tarkastuslautakunta näkee myönteisenä sen, että kaupungin takausvastuut ovat vähentyneet 
edelliseen vuoteen verrattuna noin 2,1 milj. euroa. Ne olivat vuoden 2016 lopussa 25,6 milj. 
euroa. Noin 90 % takauksista on myönnetty konserniin kuuluville yhteisöille. Takauksiin sisäl-
tyy kuitenkin selvä riski. 
 
Konsernirakenne ja konsernin taloudellinen tilanne on edelleen haasteellinen, vaikka konser-
nitilinpäätöksen mukaan vuosikate parani 1,0 milj. eurolla. Konsernin tilikauden ylijäämä oli 
7,3 milj. euroa, jossa kaupungin 6,1 milj. euron ylijäämällä oli suuri merkitys.  
 
Keväällä 2016 Itä-Suomen yliopisto päätti lopettaa opettajankoulutuksen Savonlinnan kam-
puksella. Koulutuksen lakkauttaminen koskettaa varsinkin vuokra-asuntomarkkinoita, kon-
serniyhteisöistä erityisesti Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:tä ja Savonlinnan Vuokratalot 
Oy:tä.  
 
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy 
 
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n tulos oli viime vuosien tapaan tappiollinen. Tappio oli 
0,3 milj. euroa. 
 
Yhtiöllä on kaupungin takauksia 4,0 milj. euroa ja kaupungin myöntämää lainaa 0,4 milj. eu-
roa. Koko vieras pääoma on 17,7 milj. euroa. 
 
Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:n käyttöastetavoite on vuosittain ollut 80 %, mutta tavoit-
teeseen ei ole päästy vuoden 2013 jälkeen. Vuonna 2016 käyttöaste oli vain 72 %. 
 
Itä-Suomen yliopiston päätös opettajakoulutuksen lakkauttamisesta Savonlinnan kampuksel-
la uhkaa suistaa Savonlinnan opiskelija-asuntoyhtiön konkurssiin, kun opiskelijamäärät yhä 
pienenevät.  
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Savonlinnan Vuokratalot Oy 

 
Savonlinnan Vuokratalot Oy:n käyttöaste on heikentynyt. Tavoite vuonna 2016 oli 90 %, mut-
ta toteutuma oli 82 %, joka on pienempi kuin vuonna 2015. 
 
Tilikauden tulos on ollut vuodesta 2012 lähtien voitollinen, vuonna 2016 yhtiö teki nollatulok-
sen.  
 
12.12.2016 kaupunginvaltuusto myönsi Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle 380 000 euron taka-
uksen kilpailutettavalle 10 vuoden lainalle.  
 
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo 

 
Tilinpäätöstietojen perusteella Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon tilanne ei ole paran-
tunut edellisestä vuodesta, jolloin yhtiö oli ajautumassa konkurssiin.  
 
Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon tulos oli tappiollinen 0,2 milj. euroa. Yhtiön tulos on 
viime vuosina ollut tappiollinen noin 0,1 - 0,2 milj. euroa/vuosi. Vuoden 2016 tilinpäätöksen 
mukaan yhtiöllä on kaupungin takauksia 2,5 milj. euroa. 
 
Kaupunginvaltuusto antoi jo syksyllä 2015 toimeksiannon myydä yhtiö vuoden aikana. Yhtiö-
tä ei kuitenkaan ole saatu myytyä. Tasekirjan mukaan yhtiön yhtenä tavoitteena on kiinteistön 
ylläpito vuokrauskelpoisena ja yhtenä mittarina mm. kiinteistön vuokrausaste. Tavoitteiden to-
teutumisesta raportoidaan, että vuokrausaste on heikentynyt vuoden 2016 aikana. Mikä oli 
vuokrausaste vuosina 2015 ja 2016? 
 
Savonlinnan Yrityspalvelut Oy (1.1.2017 alkaen Savonlinnan Hankekehitys Oy) 
 
Vuoden 2016 puolella Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n yhtiöjärjestystä muutettiin ja yhtiön 
nimi muutettiin Savonlinnan Hankekehitys Oy:ksi, jonka tehtäväksi jäi pääasiassa hankkei-
den hallinnointi, kun elinkeinopalvelujen tuottaminen siirrettiin vuoden 2017 alusta kaupungin 
omaksi toiminnaksi. Vuosina 2013 - 2016 kaupunki osti elinkeinopalvelut Savonlinnan Yritys-
palvelut Oy:ltä 1,2 milj. eurolla / vuosi. 
 
Toiminnallisena tavoitteena oli työpaikkojen nettolisäys 300 työpaikkaa ilman kunta-alan ja 
valtion työpaikkoja vuoden 2012 lopun tilanteeseen verrattuna. Tavoitteen toteutumisesta ei 
ole raportoitu kovin selvästi, vaan on todettu, että työllisen työvoiman määrä on vuoden aika-
na noussut 86 henkilöllä. Kuinka monta työpaikkaa syntyi vuoden 2016 aikana? 
 
Toisena tavoitteena oli enintään Etelä-Savon keskiarvotasoa oleva työttömyysprosentti. Tä-
mä tavoite ei toteutunut. Etelä-Savon työttömyyden keskiarvo oli 14,3 % ja Savonlinnan työt-
tömyysaste 17,2 %. 
 
Kolmantena tavoitteena ollut aikaisempien tilikausien tappioiden kattaminen ei myöskään to-
teutunut. Vuoden 2016 tulos oli tappiollinen 4 000 euroa. Tulos on ollut tappiollinen vuosittain 
vuodesta 2013 lähtien.  
 
 
 
 
 
 
 

 Mikä oli Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon vuokrausaste vuosina 2015 ja 2016? 
 

 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:n tavoitteena oli työpaikkojen nettolisäys 300 työpaikkaa 
ilman kunta-alan ja valtion työpaikkoja vuoden 2012 lopun tilanteeseen verrattuna. 
Kuinka monta työpaikkaa syntyi vuoden 2016 aikana? 

 

 Vuosina 2013 - 2016 kaupunki osti elinkeinopalvelut Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:ltä. 
Millaista vastinetta kaupunki on saanut vuosittain maksamalleen 1,2 milj. eurolle? 
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5 HENKILÖSTÖ 

5.1 Henkilöstön määrä 
 
Taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja omavaraisuusasteen nostamiseksi lomapalk-
kavelkaa pystyttiin pienentämään edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 milj. euroa, joka saavu-
tettiin suurelta osin kaupunginhallituksen vuosilomien suunnitteluun liittyvää ohjeistusta nou-
dattamalla. 
 
Kaupungin henkilöstömäärä on vähentynyt vuoden 2012 tilinpäätöstietoihin verrattuna 194 
henkilöä, noin 15 %, kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi. Suurin muutos henkilöstö-    
määrässä on tapahtunut vuosien 2016 ja 2015 välillä, jolloin henkilöstö väheni 77:llä. Tähän 
vaikutti osaltaan sivistystoimialalta yksityisen päiväkodin, Touhulan Varhaiskasvatus Oy:n 
palvelukseen siirtyneet 27 henkilöä. 
 

Henkilöstön lukumäärä 31.12.  

 

Muutos-lkm Muutos-% 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2012 / 2016 2012 / 2016 

Toimialoittain (ei sis. työllistettyjä) 
      Keskushallinnon toimiala 152 119 107 101 96 -56 -36,8 

Perusturvan toimiala 170 109 121 137 135 -35 -20,6 

Sivistystoimiala 798 863 825 781 718 -80 -10,0 

Tekninen toimiala 267 276 261 251 244 -23 -8,6 

Yhteensä 1 387 1 367 1 314 1 270 1 193 -194 -14,8 

 
5.2 Henkilöstön eläköityminen  
 
Vuoden 2016 aikana Savonlinnan kaupungin henkilöstöstä siirtyi vanhuuseläkkeelle 51 hen-
kilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 9 henkilöä. 
 
Kuten alla olevasta henkilöstöraporttiin sisältyvästä taulukosta käy ilmi, kaupungin henkilös-
töä jää tulevina vuosina 2017 - 2020 eläkkeelle 125 henkilötyövuoden verran. 
 

 
 
Eläköitymiset muodostavat haasteen toiminnalle. Ikäjohtamisen tulisi olla yksi kaupungin 
kriittisistä menestystekijöistä. 
 
 
5.3 Koulutus ja osaaminen  
 
Henkilöstön koulutukseen on käytetty vuosina 2013–2016 rahaa seuraavasti:  
v. 2013 yhteensä 170 760 euroa  
v. 2014 yhteensä 180 265 euroa  
v. 2015 yhteensä 157 476 euroa  
v. 2016 yhteensä 130 473 euroa 
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Henkilöstöraportin mukaan henkilöstökoulutukseen käytettyyn määrärahaan sisältyvät ne 
koulutukset, joissa on mm. kurssi-, osallistumis- ja ilmoittautumismaksu. Määräraha ei sisällä 
matkakustannuksia ja päivärahoja.  
 
Koulutuksiin käytetyt kalenteripäivät vuosina 2015 - 2016 puolestaan käyvät ilmi seuraavasta 
henkilöstöraportin taulukosta: 

 
 
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota koulutukseen käytettyjen eurojen ja kalenteripäivien 
vähenemiseen, vaikka huomioon tuleekin ottaa henkilökunnan määrän väheneminen. Tar-
kastuslautakunta näkee, että koulutukseen pitäisi edelleen panostaa henkilöstön vähentyes-
sä. 
 
Mihin ulkomaan opintomatkat liittyvät ja mikä on niiden vaikuttavuus kaupungille? 
 
5.4 Työhyvinvointi ja poissaolot 
 
Henkilöstöraportin mukaan terveysperusteiset poissaolot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen 
verrattuna.  
 
Taulukko terveysperusteisista poissaoloista kalenteripäivinä vuosina 2013 - 2016 henkilöstö-
raporttien 2014, 2015 ja 2016 mukaan. Terveysperusteiset poissaolot ovat kasvaneet 15,9 % 
vuoteen 2013 verrattuna, vaikka henkilökunta on vähentynyt.  
    

    

Muutos-lkm Muutos-% 

2013 2014 2015 2016 2013 / 2016 2013 / 2016 

17 885 21 972 19 712 20 726 2 841 15,9 
 
Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivää / henkilö ovat kasvaneet vuodesta 2013 vuo-
teen 2016 noin 26,2 % eli noin 3,3 kalenteripäivää / henkilö neljän vuoden aikana.  
 
Taulukko terveysperusteisista poissaoloista kalenteripäivää / henkilö vuosina 2013 - 2016 
henkilöstöraporttien mukaan.  

 

 

    

Muutos-lkm Muutos-% 

2013 2014 2015 2016 2013 / 2016 2013 / 2016 

12,6 15,6 14,6 15,9 3,3 26,2 
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6 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN ARVIOINTI 
  
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on Kuntalain 121 § 
mukaan arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan 
taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.  
 
Tasekirjan sivulla 42 mainitaan, että talouden sopeuttaminen sisältyy taloussuunnitelmaan ja 
valtuuston päättämien tasapainotustoimenpiteiden toteutuminen käy ilmi tulosaluekohtaisista 
tuloskorteista. Tasapainottamistoimenpiteiden esittämistapa eri tulosalueilla on kuitenkin 
epäyhtenäinen eikä taulukkojen rakenne ole helppolukuinen. 
 
Seuraavassa on esimerkki perusturvan tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisesta tase-
kirjan sivulla 70. Lukijalle jää hieman epäselväksi, ovatko alimmaisena mainitut Työllisyys-
hankkeiden tavoitteena passiivituen vähentäminen ja Henkilökohtaisen avun myöstämiskri-
teerit, tarkastelu 1.1.2014 alkaen toteutuneet vuonna 2016 vai eivät? Mitä ilmaisee Tavoite 
yhteensä -rivillä oleva luku 405 000? 
 
Tasapainottamistoimenpide TA 2016 TP 2016

Toteutuneet/toteutuu

Mäntykodin laajennus

Uuden perhekeskuksen käyttöönotto

Kehitysvammaisten pv-toiminnan purkua (edellyttää tilajärjestelyjä) 10 000

Kehitysvammaisten työtoiminnan siirto Savonrannalta Kerimäelle 1.1.2014

Ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi 50 000

Lasten sijaishuollon painotus perhehoitoon ja omaan perhetyön lisäys 50 000 100 000

Palvelujen myöntämisen kriteerit, tarkisaminen 50 000 75 000

Ostopalvelusopimusten hinnankorotusesitykset, neuvottelut 30 000 30 000

Lastensuojelun perhekodit 100 000 150 000

Työpajan auton hankinta 20 000

Kehitysvammaisten pv-toiminta omaksi toiminnaksi 150 000

Kehitysvammaisten laitoshoidon purkua 160 000

Lastensuojelun ostopalvelut 10 000

Toteutuneet/toteutuu yhteensä 630 000 355 000

Ei toteutunut/toteudu

Työllisyyshankkeiden tavoitteena passivituen vähentäminen 25 000 25 000

Henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit, tarkastelu 1.1.2014 alkaen 25 000 25 000

Ei toteutunut/toteudu yhteensä 50 000 50 000

Tavoite yhteensä 680 000 405 000

Netto (tavoite - ei toteudu) yhteensä 630 000 355 000  
 
Vastaavanlainen taulukko, josta on haastavaa arvioida ja selvittää tasapainottamistoimenpi-
teiden toteutumista, on myös esimerkiksi tasekirjan sivulla 74 (perusturvan toimi-
ala/terveyspalvelut) ja sivulla 92 (sivistystoimen toimiala/perusopetus).  
 

 

 Mihin ulkomaan opintomatkat liittyvät ja mikä on niiden vaikuttavuus kaupungille? 
 

 Miten turvataan, ettei tavoiteorganisaatiosta syntyvä säästö (henkilöstövähennykset ja 
toiminnan tehostaminen) katoa kasvavien sairauspoissaolojen muodossa? 
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Kuten tarkastuslautakunta tasekirjan laatua, luotettavuutta ja kehittämistarvetta arvioides-
saan toteaa, kaupungilla tulisi olla vastuutaho, joka vastaa talousarvio- ja tasekirjojen sisällön 
yhtenäisyydestä ja luettavuudesta. 
 
Kokonaisuutta katsoen valtuuston hyväksymistä tasapainottamistoimenpiteistä jäivät vuonna 
2016 toteutumatta pääasiassa vain ostopalvelut Sosterilta, ylitys noin 2,4 milj. euroa ja maa-
alueiden ja rakennusten myyntivoitot, jotka jäivät noin 0,6 milj. euroa alle tavoitteen.  
 
Vuoden 2017 talousarviossa on todettu, että suunnitelmakaudella 2017 - 2020 konserni-
taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä pystytään kattamaan, jos valtuuston hyväksymät ta-
louden tasapainottamistoimenpiteet sekä vero- ja valtionosuustulot toteutuvat arvion mukai-
sina. Edellytyksenä on lisäksi palvelurakenteen rationalisointi ja konsernilta saatava, tavoit-
teena oleva 1,5 milj. euron tuloutus. Oletuksena on myös, että Savonlinnan opettajankoulu-
tuksen lakkauttamisen seurauksena takausvastuut eivät realisoidu. Myöskään muita opetta-
jankoulutuksen lakkauttamisesta johtuvia talouteen vaikuttavia kielteisiä muutoksia ei ole ta-
loussuunnitelmassa huomioitu.  
 
Vuoden 2017 talousarviota ja -suunnitelmaa vuosille 2017 - 2020 laadittaessa kaupungin tili-
kauden ylijäämä vuodelta 2016 ei ollut vielä tiedossa. Ylijäämä edesauttaa kaupungin ja 
konsernin alijäämien kattamisessa. Valtiolta saatavat kompensaatiot opettajankoulutuksen 
lakkauttamiselle eivät kuitenkaan ole riittävät korvaamaan lakkauttamisesta aiheutuvia mene-
tyksiä, joten alijäämien kattamistavoitteen saavuttaminen ei ole helppoa ja toimenpiteitä ta-
louden tasapainottamiseksi tarvitaan edelleen.  
 
Vuodesta 2017 alkaen kunnat voivat joutua kriisikuntamenettelyyn myös konsernitaseeseen 
kertyneen alijäämän tai konsernitilinpäätöksestä laskettavien tunnuslukujen perusteella. Jos 
kriisikuntakriteerit täyttyvät kuntakonsernin osalta, arviointimenettely käynnistetään, vaikka 
peruskunnan osalta kriteerit eivät täyttyisikään.  
 
 

7 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA SEKÄ KONSERNIVALVONTA 
 
Kaupunginhallitus toteaa tasekirjassa sisäisen valvonnan selonteossaan, että sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan havaintojen perusteella toiminnassa ei ole ollut vakavia ongelmia 
tai puutteita eikä merkittäviä riskejä ole realisoitunut.  
 
Selvitys kaupungin omasta riskienhallinnasta on esitetty tasekirjan sivulla 23 - 25. Vuonna 
2016 tehtäväksi sovittu riskienhallintapolitiikan päivitys valmistui vuoden lopulla ja kaupun-
ginhallitus hyväksyi sen helmikuussa 2017. Riskienhallintapolitiikan mukaan toimialat ja kes-
kushallinto tulosalueittain kartoittavat ja arvioivat vuosittain keskeisimpiä riskejään jo vuodes-
ta 2017 lähtien. Riskikartoitus yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa tehdään valtuustokausit-
tain. 
 
Vuoden 2015 lopulla Dynasty-sopimushallintajärjestelmässä tehdyssä laajassa sopimustar-
kastelussa havaittiin huomattavia puutteita. Sopimushallinnan riskien vähentämiseksi päädyt-
tiin uuden sopimushallintajärjestelmän hankintaan. Järjestelmän käyttöönotto ei toteutunut 
vielä vuonna 2016, vaan jäi vuodelle 2017.  
 
Kehitysjohtajan vastuulla olleita konserniohjauksen ja -valvonnan tehtäviä jaettiin vuonna 
2016 keskushallinnon viranhaltijoille kehitysjohtajan jäätyä virkavapaalle. Syksyllä konserni-
vastuita päivitettiin myös hallintosääntöön. 
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Konserniohje konserniohjauksen ja -valvonnan selkeyttämiseksi on ollut valmisteilla jo use-
amman vuoden ajan. Kaupunginvaltuusto käsitteli ohjetta 27.3.2017, palautti sen uudelleen 
valmisteluun ja hyväksyi sen lopulta kokouksessaan 15.5.2017. Uudessa konserniohjeessa 
tarkennetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmallisuutta ja raportointia.  
 
Vaikka kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on 
hieman edistytty, riittää käytännön työssä, ohjeistamisessa ja konsernivalvonnassa edelleen 
kehitettävää. Tarkastuslautakunta näkee varsinkin konserniohjauksen ja -valvonnan haas-
teellisena keskushallinnon niukkojen henkilöstöresurssien valossa. 
 
 

8 YHTEENVETO  
 
Vuoden 2016 tilinpäätöksessä kaupungin ylijäämä oli 6,1 milj. euroa, mitä voidaan pitää hy-
vänä tuloksena. Ylijäämän syntymiseen vaikuttivat mm. arvioitua suuremmat vero- ja valtion-
osuustulot. Valtionosuudet ylittyivät talousarvioon verrattuna 3,2 milj. euroa. Henkilöstökulut 
puolestaan jäivät arvioitua pienemmiksi henkilöstön määrän edelleen vähentyessä. Tilinpää-
töksen jälkeen taseessa on kattamattomia alijäämiä 2,6 milj. euroa. 
 
Vuosien 2013 - 2016 aikana henkilöstö on vähentynyt 194:llä. Vuositasolla vähennystä on 
tapahtunut eniten vuonna 2016, jolloin henkilöstömäärä väheni 77:llä. Tähän vaikutti osal-
taan yksityisen päiväkodin palvelukseen siirtyneet 27 henkilöä. Henkilöstömäärän vähentä-
mistavoite on ollut 225 henkilöä vuoden 2013 alusta vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyt-
tää palvelurakennemuutoksia ja kustannustehokkuuden lisäämistä. Vuoden 2016 henkilöstö-
raportin mukaan vuosina 2017 - 2019 henkilötyövuodet vähenevät vielä 81:llä eläkkeelle siir-
tymisten vuoksi.  
 
Kiinteistöjen määrä on viime vuosina vähentynyt, mikä tulee näkymään käyttötalouspuolen 
menojen pienenemisenä. Vähentämistavoitteet ovat myös vuoden 2017 talousarviossa ja 
vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelmassa. Sote- ja maakuntauudistus tuonee muutoksia 
kuntien sote-kiinteistöjen omistukseen, mutta lopulliset muutokset eivät ole vielä tiedossa.   
 
Konsernin toimintaan sisältyy suuria riskejä. Opettajankoulutuksen lakkauttaminen Savonlin-
nan kampuksella vaikuttaa kielteisesti sekä konsernin että kaupungin talouteen. Talouden 
sopeuttamistoimia on tehtävä jatkossakin. 
 
Tarkastuslautakunta pitää uuden kaupunkistrategian valmistelua erittäin tärkeänä. Valmiste-
lussa tulee lähtökohtana olla kaupungin elinvoimaisuuden parantaminen. Strategian tehtävä-
nä on vaikuttaa toimintaan ja asettaa sille päämäärät. Valtuuston on asetettava sellaiset kriit-
tiset menestystekijät ja mittarit, joilla on käytännön ohjausvaikutusta.  

9 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYS KAUPUNGINVALTUUSTOLLE 
 
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2016 kaupunginvaltuuston käsitel-
täväksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta lausunnon toimenpi-
teistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Lausunnon tulee olla valtuuston käsiteltävänä 
viimeistään kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. 
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