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1.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA

1.1

Kokoonpano

Uuden valtuuston valitsema tarkastuslautakunta on aloittanut toimintansa 12.6.2017. Vuoden 2020
kokoonpano on ollut seuraava:
Jäsenet
Vaito Niinisalo, puheenjohtaja
Samuli Ruusu, varapuheenjohtaja
Leena Harjula-Jalonen
Kirsi Kanerva-Poranen
Maila Hölttä
Yrjö Jalava
Pirjo Kinnunen
Sirpa Lindfors
Jukka Nylander

Varajäsenet
Petteri Pajari
Kim Foudila
Tarja Paananen
Timo Kosonen
Anu Kostiainen
Berit Kuittinen
Merja Juutilainen
Anneli Silvander
Mauri Heikkinen

Tarkastuslautakunnan sihteereinä on toiminut tarkastaja Janne Majoinen BDO Audiator Oy:stä.
Valtuuston valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö
vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, HT Minna Ainasvuori.
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BDO Audiator

Oy,

Lautakunnan toiminta

1.2

Tarkastuslautakunnan työ perustuu kuntalain 121 §:ään sekä Keravan kaupungin hallintosääntöön.
Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu myös sidonnaisuusrekisterin ylläpito kuntalain § 84 mukaan.
Sidonnaisuusilmoitusten tekemisestä ja päivittämisestä ovat vastuussa ne henkilöt, joiden tulee tehdä
sidonnaisuusilmoitus.
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointisuunnitelman koko toimikaudelleen ja lisäksi jokaiselle
vuodelle laaditaan arvioinnin työohjelma. Tilinpäätösvuotta 2020 tarkastuslautakunta arvioi 13
kokouksessa, joista 5 oli vuonna 2020 ja 8 vuonna 2021.
Tarkastuslautakunta toteuttaa arviointiaan kuulemalla viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä,
seuraamalla kaupungin päätöksentekoa pöytäkirjoista sekä lukemalla tilinpäätöskirjaa ja muita
dokumentteja.
Kokouksissa
on
kuultu
elinvoimajohtaja,
kaupunginkamreeria,
varhaiskasvatusjohtajaa ja sisäistä tarkastajaa.
Vastuullinen tilintarkastaja JHT, HT Minna Ainasvuori on esitellyt tilintarkastajien työohjelman sekä
raportoinut sen toteutumisesta ja tarkastuksissa tehdyistä havainnoista.

2.

ESITYS VALTUUSTOLLE

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2020 valtuuston käsiteltäväksi ja esittää,
että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista kaupunginhallituksen ja
lautakuntien selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä valtuuston lokakuun kokouksessa ja toimittaa
tämän jälkeen tarkastuslautakunnalle.
Tarkastuslautakunnan havainnot on merkitty vuoden 2020 arviointikertomukseen kursiivilla.

3.

VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VASTINEET

Tarkastuslautakunta on luovuttanut arviointikertomuksen vuodelta 2019 valtuustolle 8.6.2020 § 33.
Hallitus on antanut vastineensa 20.10.2020 § 297. Valtuusto on saanut hallituksen hyväksymät
lautakuntien vastaukset 9.11.2020 § 75 ja lähettänyt ne edelleen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
Tarkastuslautakunta on tyytyväinen saatuihin vastauksiin vuoden 2019 arviointikertomukseen.

4.

STRATEGISET TAVOITTEET

Keravan kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa 12.3.2018 § 17. Kaupunkistrategian pohjalta
on laadittu toimialoille toimenpideohjelmat vuosille 2018-2021, jotka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 8.5.2018 § 134. Keravan tavoitteena on olla hyvän elämän kaupunki, jossa kaiken toiminnan
tavoitteena on tuottaa keravalaisille hyvinvointia ja laadukkaita palveluita. Kaupunkistrategia tähtää
siihen, että Keravalla arki on onnellista ja toimivaa. Toiminnan lähtökohtana ovat tyytyväiset keravalaiset.
Strategian kärkiajatukset ovat:





Uusien ajatusten kärkikaupunki
Sydämessään keravalainen
Sivistyksen edelläkävijä
Monimuotoinen viherkaupunki
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Lisäksi tavoitteena on ylläpitää talouden tasapainoa sekä luoda innostava ilmapiiri henkilöstölle. Jokainen kärkiajatus on johdettu omiin strategisiin tavoitteisiinsa ja keskeisiin toimenpiteisiinsä. Tarkemmat mittarit, vastuut ja riskit tavoitteiden toteuttamiseen on kirjattu toimenpideohjelmiin.
Tarkastuslautakunnan havainnot:
Tarkastuslautakunnan mielestä yksityiskohtainen toimenpideohjelma on hyvä ja siinä on selkeästi
määritetty jokaisen toimenpiteen vastuutahot. Toimenpiteet on johdettu suoraan strategisista tavoitteista. Osittain mittareista ei käy ilmi, minä vuonna toimenpiteen on tarkoitus valmistua. Tarkastuslautakunta edellyttää tietoja toimenpideohjelmien toteutumisesta ja seurannasta. Mittareita ja konkreettisia tavoitteita ja niiden toteutumista tulee seurata ja raportoida niistä säännöllisesti.

5.

KAUPUNGIN TALOUSTILANTEEN ARVIOINTI

Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2020 kaupungin vuosikate oli 16,9 miljoonaa euroa (9,2 Me vuonna
2019). Vuosikate asukasta kohden oli 454 euroa/asukas (251 e/as vuonna 2019). Kaupungin
toimintamenot vuonna 2020 olivat 220 miljoonaa euroa (209 Me vuonna 2019). Verotuloja vuonna
2020 kaupunkiin kertyi 162 miljoonaa euroa (157 Me vuonna 2019). Verotulot vuonna 2020
nousivat 3,2 %, mikä johtui pääosin tuloveron määrästä. Tuloveroprosentti pysyi strategian
linjausten mukaisesti 19,25 %:ssa. Keravan kaupungin lainakanta vuonna 2020 oli 70,0 miljoonaa
euroa, kun vuotta aiemmin se oli 53,7 miljoonaa euroa. Asukasta kohden lainamäärä vuonna 2020
oli 1 886 euroa (1 463 euroa vuonna 2019). Keravan konsernilainojen osuus asukasta kohden on
5 546 euroa/asukas.
Keravan kaupunki teki tilikaudella ylijäämää 3,2 miljoonaa euroa. Suomen kuntien lainakanta
kasvoi edelleen vuonna 2020 huolimatta koronan johdosta maksetuista lisätuista. Lainakanta
keskimäärin kunnissa nousi euroon eli 3 478 euroon / asukas (3 360 euroa 2019). Kuntakonsernien
lainakanta oli Suomessa vuoden 2019 lopussa 7 105 euroa per asukas.
Keravan kaupungilla on vielä taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 101 milj. euroa ja
lainakanta on Suomen kuntien keskimääräisessä vertailussa alhaisella tasolla asukasta kohden
mitattuna.
Keravan kaupungin tuloslaskelmassa on valtionosuuksien määrä 40,2 milj. euroa, mikä on noin 17
milj. euroa enemmän kuin v. 2019.
Tarkastuslautakunnan havainnot:
Tarkastuslautakunta on huolissaan Keravan talouden kehityksestä. Kaupungin talous on kääntynyt
alijäämäiseksi jo vuonna 2019 ja edelleen heikko taloustilanne jatkuu.
Kaupunki on saanut kertaluontoisilla tuloilla korjattua talouttaan sekä 2019 että 2020. 2019
saatiin 14,1 milj. euron myyntitulo ja 2020 10,7 milj. euroa koronatukia, jotka käänsivät tuloksen
ylijäämäiseksi. Vuoden 2020 tulosta paransi myös 2,7 milj. euron myyntitulo Kiinteistö Oy Hekan
osakkeiden myynnistä. Ilman myyntiä tulos olisi ollut ylijäämäinen vain noin 458 000 euroa.
Pandemiasta syntyi lisämenoja vuonna 2020 sekä jäi tuloja saamatta palveluiden suljettuna
olemisen vuoksi. Jos Kerava ei olisi saanut valtion koronatukia eikä ylimääräisiä myyntituloja olisi
talous alijäämäinen.
Kaupungin lainanmäärän nousu ja erityisesti nousuvauhti huolestuttavat, vaikka lainan
kokonaismäärä on Suomen kuntien keskiarvoa selvästi alempi.
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6.

TOIMIALAKOHTAINEN ARVIOINTI

Tässä kappaleessa on käyty läpi käyttötalousosan valtuuston sitovat tavoitteet ja toteutumat.
Jokaiselle toimialalle on asetettu sekä taloudellisia että toiminnallisia tavoitteita. Taloudelliset
tavoitteet on kuvattu taulukoissa ja toteumien ero verrattuna muutettuun talousarvioon on esitetty
omissa sarakkeissaan euroina sekä prosentteina. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty tilinpäätöskirjan
käyttötalousosassa erikseen jokaiselle toimialalle.

6.1

Kaupunginjohtajan esikunnan toimiala

1.1.2020 käyttöönotettiin organisaatiomuutos, jossa keskushallinto muutettiin kaupunginjohtajan
esikunnan toimialaksi.
Toimialan vastuualueina ovat:
- hallintopalvelut
- henkilöstöpalvelut (HR-palvelut)
- kaupunkikehityspalvelut
- konserni- ja elinvoimapalvelut
- viestintä- ja tapahtumapalvelut
Lisäksi tälle toimialalle keskitettiin 1.8.2020 alkaen aiemmin osin hajautettuna olleet
hankintapalvelut ja HR-palvelut. Keskittämisellä tavoitellaan hankintapalvelujen osalta hankinta- ja
sopimusohjauksen vahvistamista, hankintaosaamisen parantumista ja vaikuttavampaa sekä
kustannustehokkaampaa hankintojen järjestämistä.
HR-palvelujen keskittämisellä tavoitellaan toimialojen tuen parantumista henkilöstöasioissa.

TOIMIALAN
TALOUS YHTEENSÄ

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Muutettu talousarvio

Toteuma

Poikkeama menot yli-/ali+ tulot
yli+/ali-

Toimintatuotot

18 112 252 €

-1 320 000 €

16 792 252 €

15 959 276 €

-835 976 €

Toimintakulut

21 440 742 €

-316 519 €

20 708 992 €

19 012 073 €

1 696 919 €

Toimintakate

-3 328 490 €

-1 003 481 €

-3 916 740 €

-3 052 904 €

863 836 €

Työllisyystilanne heikkeni merkittävästi työttömyysasteen ollessa 13,3 % (v. 2019 8.9 %)
Työttömyysaste nousi vuoden aikana 4,4 prosenttiyksiköllä vuoden 2019 tasosta. Koko Suomen
työttömyysaste oli v. 2020 7.8%. Työttömiä työnhakijoita oli vuoden lopussa 2 528 henkeä, kun
vastaava luku vuonna 2019 oli 1 698. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttöminä olleita oli
vuoden lopussa 664 (471) ja nuoria alle 25-vuotiaita 298 (219).
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Keravan kaupungin asukasluku on 2000-luvulla kasvanut keskimäärin 1,0 %:lla vuodessa.
Kasvu on vaihdellut vuosittain. Väkiluvun kasvu selittyy ennen kaikkea muuttovoitolla, vaikkakin myös syntyvyyden enemmyyttä on ollut joka vuosi, toisin kuin monella muulla paikkakunnalla Suomessa. Vuonna 2020 väkiluku jatkoi kasvuaan lisääntyen 365 asukkaalla.
Kaupungin väkiluku kasvoi 1% (365 henkilöä) ja oli vuoden 2020 lopussa 37121 henkilöä.
Uusia kuntalaisia syntyi v. 2020 353 (v. 2019 syntyi 308 lasta)
Syntyneiden ja kuolleiden erotus oli +63 (v. 2019 +52).
Eniten väestön kasvuun vaikutti kuntien välinen muuttoliike, nettomuuton ollessa + 194 henkilöä.
(2019 + 328). Nettomaahanmuutto Keravalle oli +116 henkilöä. (v. 2019 +109).
Kaupungin asukasluku on kehittynyt vuodesta 2014 alkaen seuraavasti:
Asukasluku
31.12.

Vuosi

Kasvu ed. vuodesta

Kasvu-%

2014

35 317

404

1,20 %

2015

35 293

-24

-0,07 %

2016

35 511

218

0,62 %

2017

35 554

43

0,12 %

2018

36 254

700

1,97 %

2019

36 756

502

1,38 %

2020

37 121

365

1,0 %

Uusia yrityksiä perustettiin Keravalle 214 kpl. Asuntorakentamisen määrä v. 2020 oli 467 asuntoa
(418 kerrostaloasuntoa ja 49 pientaloasuntoa) ja v.2019 oli rakennettu 614 asuntoa.
7

Uuden MAL-sopimuksen mukaan Keravan kaupunki on sitoutunut tuottamaan vuosittain 514
asuntoa, joista n. 100 on ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Asuntokaavoituksen tavoite v.
2020-2023 on Keravan osalta yhteensä 186900 kem2. Vuokra-asuntoja Keravan asuntokannasta on
38% (v. 2019). Kerrostalojen suhteellinen osuus on kasvamassa.
Tarkastuslautakunnan havainnot:
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että asuntotuotanto painottuu kerrostaloihin ja
pieniin asuntoihin. Tarkastuslautakunta toivoo keinoja kasvattaa asuntojen kokoa ja saada lisää
pientalorakentamista.
Työttömyyden kasvu Keravalla on ollut vuonna 2020 huolestuttavan voimakasta (4,4 %, 830
työtöntä). Työttömyysprosentti Suomessa on 7,8 ja Keravalla selvästi korkeampi 13,3.
Tarkastuslautakunta pyytää selvittämään mistä syistä työttömyys on kasvanut niin paljon ja miksi
työttömyyden taso on muuta maata selvästi korkeammalla.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että hankintapalvelu ja sen järjestelmä toimivat jatkossa
tavoitteiden mukaisesti.

6.2

Sosiaali- ja terveystoimi

TOIMIALAN
TALOUS YHTEENSÄ
Toimintatuotot

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Muutettu talousarvio

Toteuma

11 485 060 €

-670 000 €

10 815 060 €

11 066 046 €

Poikkeama menot yli-/ali+ tulot yli+/ali250 986 €

Toimintakulut

114 846 060 €

3 755 199 €

118 754 559 €

123 630 210 €

4 875 651 €

Toimintakate

-103 361 000 €

-4 425 199 €

-107 939 499 €

-112 564 163 €

-4 624 664 €

Toimialan muutetun talousarvion toimintakate ylittyi 4.624.664 €. Hallinto- ja tukipalveluiden
talousarvio alittui 80.510 €. Muut palvelualueet ylittivät talousarvion: terveyttä edistävät palvelut 2.474.894 €, erikoissairaanhoito -1.134.895 €, arjessa selviytyminen alitti 46.320 €, perheitä tukevat
palvelut ylitti -1.141.705 €.
Vuoden 2020 kevät-syyskausi on ollut poikkeuksellinen, alkuvuoden jälkeen nopeasti etenevä Covid19-epidemia koetteli ihmisten turvallisuuden ja selviytymisen tunnetta sekä Keravalla että
maailmanlaajuisesti.
Keravan Kaupunki ja sote lähtivät valmistelemaan loppuvuodesta 2020 uudistukseen, jossa Vantaan
ja Keravan sote sekä pelastuslaitos muodostavat yhteisen hyvinvointialueen jota jatketaan vuoden
2021 aikana.
HALLINTO JA TUKIPALVELUT
Hallinto ja tukipalveluiden vastuualue tuottaa taloudellisia, tietoteknisiä ja hallinnollisia
tukipalveluita. Vastuualueelle sijoittuu myös Keravan kaupungin Apotti järjestelmä- ja
toiminnanmuutos hanketoimisto, jossa työskenteli keskimäärin viisi henkilöä. Käyttöönotto siirtyi
vuoteen 2021, osin keväälle ja syksylle.
TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT
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Terveyskeskuksessa toteutettiin vuoden 2020 aikana remontti, joka paransi tilojen toiminnallisuutta
ja mahdollisti entistä tehokkaammat palveluketjut. Koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi
kevään 2020 toimintaan. Pandemian vuoksi oli tarpeen tehdä useita muutoksia palvelutuotantoon ja
merkittävä osa henkilöstöresurssista jouduttiin kohdentamaan muuhun kuin tavanomaiseen
palvelutuotantoon. Palveluiden kysynnän lasku vaikutti asiakasmaksutuottoihin.
ERIKOISSAIRAANHOITO
Erikoissairaanhoitoon vaikutti voimakkaasti koronaviruspandemia, tästä huolimatta Keravalaisia
asiakkaita kävi HUS:ssa vain 1,5 % enemmän kuin vuonna 2019. Toimintakate ylittyi 1 134 895 e
ARJESSA SELVIYTYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT
Arjessa selviytymistä tukeviin palveluihin kuuluu mm. vanhusten ja vammaisten auttaminen,
omaishoito ja tehostettu palveluasuminen.
Valtuusto myönsi kohteeseen lisää määrärahaa 1.9 milj. euroa. Tulot alittuivat 84 447 euroa ja
menot alittuivat 13 767 euroa.
Vuoden 2020 alussa käynnistyi yhteistyö Keravan seurakunnan kanssa matalan kynnyksen
neuvontatoiminnassa siten, että työntekijä oli paikalla Katupappilan tiloissa sovittuna aikoina. Katko
palveluun oli keväällä koronarajoitusten vuoksi. Toimintakate jäi plussalle 46 320 e
PERHEITÄ TUKEVAT PALVELUT
Valtuusto myönsi kohteeseen lisämäärärahaa 1,2 milj. euroa. Perheitä tukevien palveluiden
talousarvio ylittyi 1,1 milj. euroa.

Tarkastuslautakunnan havainnot:
Sosiaali- ja terveysvirasto on ollut suurien haasteiden edessä toiminnan vaikeutumisen ja rahojen
riittävyyden vuoksi koko vuoden. Näin on ollut erityisesti koronapandemian, lastensuojelun ja
erikoissairaanhoidon lisääntyneiden kulujen osalta. Sosiaalitoimen v. 2020 kulut ylittyivät
4.875.651 eurolla.
Terveyttä edistävät palvelut
Terveyttä edistävät palvelut ovat ylittyneet selvästi pandemian vuoksi. Pelkästään laboratoriokulut
ovat ylittyneet 2.273.550 eurolla. Röntgen tutkimukset vähentyivät 1000 kappaleella ja siitä tullut
säästöä 130.000 euroa. Akuuttivastaanottokäynnit vähentyivät 11.735 kpl verrattuna vuoteen 2019.
Arjessa selviytymistä tukevat palvelut
Vanhusväestön lisääntynyt tehostetun palveluasumisen tarve on tulevaisuuden haaste
sosiaalitoimelle. Jonotusaika tehostettuun palveluasumiseen on ollut 62 vrk. Tavoitteena on ollut
hoitoon pääsy alle 90 vrk:ssa. Tämän osalta tavoite on saavutettu.
Kotiin annettavissa palveluissa oli tavoitteena, että 8 % yli 75-vuotiaista olisi palvelujen piirissä
mutta vuonna 2020 toteuma oli 6,8 %.
Omaishoidon osalta todetaan, että talousarvion määrärahat ovat hieman ylittyneet, johtuen kotiin
annettavan hoidon lisätarpeesta.
Perheitä tukevat palvelut
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Tarkastuslautakunta on erityisen huolissaan lastensuojeluilmoitusten määrän kasvusta vuonna
2020 ilmoitusten määrä on ollut 44 kpl (2019 31 kpl) kasvua oli 42 % edelliseen vuoteen. Lasten
huostaanottojen määrä oli vuonna 2020 22 lasta (2019 12 lasta). Huostaanottojen määrä on
kasvanut edelliseen vuoteen 80 %.
Perheitä tukevien palveluiden talousarvio ylitti alkuperäisen talousarvion noin 2,3 milj. euroa.
Tämä johtuu suuremmaksi osaksi lasten ja nuorten sijoituksista.

6.3

Kasvatus- ja opetustoimi

Alkuperäinen
talousarvio
2020
4 614 000 €
Toimintatuotot

Talousarviomuutokset
TA 2020

Muutettu TA
2020

Toteuma
31.12.2020

4 614 000 €

4 228 142 €

0

Poikkeama
menot yli-/ali+
tulot yli+/ali-385 858 €

64 473 000 €

706 320 €

65 179 320 €

65 093 943 €

85 377 €

Toimintakate -59 859 000 €

-706 320 €

-60 565 320 €

-60 865 801 €

-300 481 €

Toimintakulut

Sähköiset opetusvälineet pystyttiin ottamaan nopeasti käyttöön, samoin etäopetus. Tähän nyt pakon
sanelemaan digiloikkaan toimiala oli strategiaa toteuttaessaan jo aiempina vuosina luonut valmiuksia. Hallitusohjelman mukaisesti kehitettiin tasa-arvoista koulutusta ja edistettiin esi- ja alkuopetuksen järjestämistä koulussa. Syksyllä 2021 voimaan tulevaa oppivelvollisuuden pidentymistä ja maksutonta toista astetta valmisteltiin.
Lukiokoulutuksen vetovoimaisuutta kasvatettiin. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämiseen kaupunki
sai 756 000 euroa ulkopuolista valtion hankerahoitusta. Palveluverkon uudistustyötä jatkettiin.
Vuorohoidon, monikulttuuristen palveluiden, oppilas- ja opiskeluhuollon sekä erityisopetuksen ja
varhaiskasvatuksen palvelujen tarve lisääntyi, samoin huoli perheiden pärjäämisestä sekä lasten ja
nuorten hyvinvoinnista.
Pandemian takia talousarviossa pysyminen oli haasteellista. Toiminnan järjestämisessä syntyi suuria muutoksia. Koulujen tilojen vuokraaminen keskeytyi, syntyi odottamattomia kustannuksia ja
epävarmuutta palvelujen järjestämisessä ja suunnittelussa. Kulut pysyivät talousarviossa, mutta tuotot jäivät 8,4% arvioitua pienemmiksi. Toteuma oli 91,6 %.
Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus ylittivät talousarvionsa, kasvun ja oppimisen tuki
sekä toimialan johto ja hallinto alittivat. Koronaepidemia haastoi varsinkin varhaiskasvatuksen.
Henkilöstömenot olivat tilakustannusten ohella toinen suuri menoerä. Henkilöstökustannukset alittivat hiukan talousarvion. Toteuma oli 99,9 %. Työpanokset laskennallisina virkoina olivat vuoden
2019 tilinpäätöstä pienemmät, vaikka lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden määrä kasvoi. Myös johdossa ja talouspalveluissa henkilöstömenot jäivät alle talousarvion.
Kieli- ja kulttuuriryhmien tukeen panostettiin, annettiin valmistavaa opetusta, oman äidinkielen ja
uskonnon opetusta sekä harjoitettiin yhteistyötä eri toimialojen kanssa. Kieli- ja kulttuuriryhmille
oli tarjolla myös tulkitsemispalveluita. Tarve kasvoi eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten
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ja nuorten määrän noustessa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen piirissä olevista lapsista 23 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia, perusopetuksessa 13,6 %.
Oppilas- ja opiskelijahuollossa on pandemian aikana keskitytty enemmän yksilöllisen tuen antamiseen ja yhteisöllinen tuki on jäänyt vähemmäksi. Etäopetuksen aikana on jouduttu etsimään oppilaita, joihin opettajat eivät saaneet yhteyttä. Yhteyttä pidettiin myös niihin lapsiin, jotka olivat varhaiskasvatuksessa tuen piirissä, mutta jotka eivät pandemian puhjettua osallistuneet varhaiskasvatukseen. Valtion hankerahoja oli käytettävissä niiden oppilaiden tukemiseen, jotka jäivät opinnoissa
jälkeen etäopetuksen ja poikkeusolojen aikana keväällä 2020.
Vuoden 2020 aikana vaativan viikonloppu- ja yöhoidon tarve kasvoi. Lapsimäärä jäi ennustetta pienemmäksi pandemian takia.
Varhaiskasvatuksen toimintakulut ylittivät talousarvion, toteuman ollessa 100,9%. Ylitys johtui ennen kaikkea henkilöstökustannuksista sekä palvelujen ostoista.
Poikkeusaikana varhaiskasvatuksesta noin 100 henkilöä työskenteli oman työn ohella erilaisissa sosiaalista tukea antavissa tehtävissä: lasten ulkoilutuspalvelussa, iäkkäille soittamisessa sekä ruokajakelussa. Noin 10 henkilöä siirtyi työskentelemään sosiaali- ja terveystoimeen avustaviin tehtäviin
mm. vanhushuoltoon.
Kuusi oppilasta 399 yhdeksäsluokkalaisesta ei saanut keväällä päättötodistusta. Erityisten syitten
takia voimassa oli VSOP päätös (VSOP = vuosiluokkiin sitomaton opiskelu), jonka turvin he eivät
jääneet luokalleen vaan jatkavat opintojaan.
Palveluiden ostot ylittivät talousarvion. Ylitystä selittävät pääasiallisesti palveluiden ostot valtiolta
ja kuntayhtymiltä (sijoitettujen lasten koulunkäyntikustannukset), Gutzy Go-projektin kustannukset, ylimääräiset asianajokulut sekä hallintojärjestelmiin liittyvät ICT-palvelut.
Opetushenkilöstön työkuormaa selvitettiin vuoden 2020 aikana henkilöstölle tehdyllä kyselyllä.
Etäopetus oli alkuun lisännyt opettajien työn kuormittavuutta, mutta se tasoittui poikkeusviikkojen
kuluessa ja etätyöskentelyjaksoina henkilöstöä ohjeistettiin seuraamaan omaa työmääräänsä ja työhön käytettyä aikaa.
Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman mukaiseen koulutukseen ei otettu uusia opiskelijoita 1.8.2020 jälkeen.
Lukiokoulutuksen toimintatuottojen toteutumisaste oli 79,9 %, mikä johtui tilavuokrien vähenemistä. Myös omavastuuosuusmaksujen kertymä pieneni. Pääosa vuodelle 2020 saaduista hankerahoista siirtyi käytettäväksi vuonna 2021.
Liikkuva koulu -hankkeen kautta liikunnallisuutta lisättiin opetukseen sekä välitunneille.
Lukiossa tehtiin keväällä henkilöstölle omaa etäopetusjaksoa koskeva kysely. Vastausten mukaan
etäopetus oli selvästi lisännyt työn kuormittavuutta. Vastaavia havaintoja on syksyn 2020 ajalta.
Työhyvinvoinnin taso sekä innostus tehtävää työtä kohtaan pysyi kuitenkin pääosiltaan hyvällä tasolla. Sairauspoissaolojen määrä väheni. Etäopetusjaksojen aikana poissaoloja oli hyvin vähän. Yksittäisillä pitkillä poissaoloilla oli suuri vaikutus poissaoloprosenttiin kevään 2020 aikana.
Tarkastuslautakunnan havainnot:
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Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kasvatuksen ja opetuksen toimiala on melko hyvin pysynyt taloudelle ja toiminnalle asetetuissa tavoitteissa koronapandemiasta huolimatta. Tilanne on
ollut haastava, mutta toimiala on selvinnyt kuitenkin hyvin.
Keskuskoulun käyttöönottamiselle tai vastaaville tiloille on edelleen suuri tarve.
Kasvatuksen ja opetuksen toimialan omilla sivuillaan julkaisema toimintakertomus on selkeä ja
helppolukuinen. Lyhenteitä olisi tullut avata, jotta lukijan olisi helpompi ymmärtää tekstin sisältö.
Etäopiskelujaksot ovat vaikeuttaneet joidenkin lasten ja nuorten oppimista. He erityisesti tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen.
Tarkastuslautakunta toteaa, että koko toimialalla panostettiin syrjäytymisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja kiusaamisen vastaiseen sekä ennaltaehkäisevään työhön. Lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja ja vahvuuspedagogiikkaa kehitettiin.

6.4

Vapaa-aika ja hyvinvointi

Toimialan toimintakate oli muutettua talousarvioennustetta -201 403 € huonompi. Toimialan johto
ja hallinto toteutui ylijäämäisenä 63 777 €. Keravan museopalvelujen toimintakate oli alijäämäinen 3245 €, kirjasto- ja kulttuuripalvelut ylijäämäisenä 16 976 €. Keravan opiston alijäämä oli -106 009
€ ja liikuntapalveluiden alijäämä -186 918 €. Nuorisopalvelut, liikuntapalvelut ja Keravan opisto
ylittivät henkilöstömenot. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut ja museopalvelut ja toimialan johto puolestaan alittivat henkilöstömenot. Koko toimialalla henkilöstömenot ylittivät talousarvion ja huomioitavaa on, että työpanosta laskennallisina virkoina ei voitu esittää palkanlaskentajärjestelmän vaihdoksen vuoksi.
Toimialalta nousi kaksi selkeää sitovaa toiminnallista tavoitetta. Kulttuuripalvelujen roolia haluttiin
selkeyttää yhteistyössä kirjaston, museon ja opiston kanssa. Lisäksi haluttiin kehittää yhteisiä toimintatapoja asiakaskohtaamisiin ja uusien asiakkaiden tavoittamiseen. Toimintavuosi oli toimialalla
suunnittelua ja kehittämistä ja useat konkreettiset toteutukset siirtyivät seuraavalle vuodelle. Korona
vaikutti oleellisesti toimialaan. Esimerkiksi palveluja jouduttiin vuoden 2020 aikana sulkemaan tai
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vähentämään. Koronan aiheuttama poikkeusaika haastoi myös toimialan ottamaan Keravatuen ja sosiaalisen tuen valmiusryhmän johtamisen vastuulleen.
Toimialan johto ja hallinto toteutti sitovia toiminnallisia tavoitteita kehittämällä uusia toimintatapoja.
Avustusperiaatteiden uudistamista jatkettiin ja hyvinvointityöskentelyä jatkettiin yli toimialarajojen.
Tilojen luovutusperiaatteiden kehittäminen jäi vielä kesken ja työ jatkuu vuonna 2021.
Museopalveluiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat osittain. Koululaisille ja erityisryhmille räätälöitiin työpajoja lähinnä verkon ja sosiaalisen median kautta. Sinkan kävijämäärä jäi poikkeusolojen
vuoksi tavoitteesta. Aune Laaksosen kokoelman sijoittaminen julkisiin tiloihin alkoi suunnitellusti.
Kokoelmatilojen suunnittelua ja aineiston luettelointia jatkettiin.
Strategisissa tavoitteissa museopalvelut pystyi lisäämään opastuksia ja työpajoja suunniteltua enemmän. Osa opastuksista oli virtuaalisia. Teosten digitalisointi toteutui yli tavoitteen.
Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin osittain. Etäkäyttöisten
e-aineistojen määrää laajennettiin ja Kirkes -yhteistyömalli toteutui. Monikulttuurinen tapahtumatuotanto yhdessä maahanmuuttajien kanssa käynnistyi, mutta hidastui poikkeusolojen vuoksi. Käyttäjätyytyväisyyskyselyjä ei tehty koronaepidemian vuoksi.
Kirjaston henkilökuntatilanne oli haastava. Työntekijöillä oli useita sairaslomia. Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset toteutuivat yli talousarvion. Toimiala päätti, että kirjasto ja kulttuuripalvelut
erotetaan omiksi vastuualueikseen.
Keravan opiston toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Verkkokurssien määrää lisättiin, uusia
asiakkaita tavoitettiin, digitalisaatiosuunnitelma laadittiin ja digitaalisten välineiden pedagogista
osaamista kehitettiin.
Pandemian takia maksutuotot ja vuokrasaatavat ovat olleet pienempiä. Henkilöstö- ja eläkekuluja ei
oltu osattu varata täysimääräisinä talousarvioon.
Liikuntapalveluiden toiminnalliset tavoitteet toteutuivat heikosti. Uimahallin toiminnan ja ohjatun
liikunnan vakiinnuttaminen eivät onnistuneet suunnitellusti koronaepidemian takia. Liikuntasuunnitelman päivitystyö ei ole vielä valmistunut.
Nuorisopalvelujen sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat melko hyvin. Nuorten kanssa työskentelevien tahojen yhteistyötä palvelupolkujen vahvistamiseksi syvennettiin. Nuorisotilatoiminnan tavoitteena oli 18 000 käyntikertaa ja työpajatoiminnassa toivottiin olevan 80 eri asiakasta vuoden aikana. Strategiset tavoitteet asiakasmäärien osalta muuttuivat koronaepidemian vuoksi. Jalkautuvaa
nuorisotyötä lisättiin ja nopeasti luotiin digitaalisen nuorisotyön keravalainen malli. Nuorten työpajatoiminta siirtyi vuoden 2020 alussa osaksi kaupunginjohtajan esikuntaa. Tavoitettujen nuorten
määrä kasvoi yli 92 %.
Tarkastuslautakunta toteaa, että kirjaston tavoite lisätä etäkäyttöisiä e-aineistoja vuonna 2020 vastasi hyvin kyseisten palvelujen kysyntään poikkeusolojen aikana.
Tarkastuslautakunta toteaa, että palkanlaskentajärjestelmän vaihdoksen seurauksena työpanosten
laskennalliset henkilötyövuodet eivät olleet nähtävinä, joten niiltä osin tarkastelu jäi puutteelliseksi.
Tarkastuslautakunta on huolissaan kirjasto- ja kulttuuripalveluiden lisääntyneistä sairaslomista ja
haluaa selvitystä siitä, miten työntekijöiden jaksamista on tuettu.
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Tarkastuslautakunta esittää kiitoksen etsivään nuorisotyöhön panostamisesta.
Tarkastuslautakunta esittää, että koko toimialalle kehitetään yhtenevät asiakastyytyväisyysmittarit,
jotta toimialan eri yksiköiden toimintaa voidaan luotettavasti arvioida.
Tarkastuslautakunta haluaa selvitystä siitä, miksi nuorten työpajatoiminta siirrettiin vuoden 2020
kaupunginjohtajan esikuntaan.
Tarkastuslautakunta haluaa selvityksen, miksi kulttuuripalvelut erotettiin omaksi vastuualueeksi,
vaikka toimialan eri osastoja kehitettiin yhteen vuonna 2019 synergiaetujen saavuttamiseksi.
Tarkastuslautakunta on huolissaan museopalveluiden henkilöstön riittävyydestä.

6.5

Kaupunkitekniikan toimiala

Talous- ja hallintopalveluiden vastuualue vastaa toimialan ja toimialajohtajan tukipalveluista: talous,
henkilöstö, hallinto ja hankinnat sekä asuntopalveluista. Palvelutarve muodostuu toimialan ja sen
johdon sekä kaupungin prosessien ja niiden kehittämisen vaatimista palveluista.
Keskushallinnon ja kaupunkitekniikan hallinnon prosessien rajapintoja on tarkastettu vuoden 2020
aikana. Vuoden aikana on otettu HR-palveluissa käyttöön uusi toimintamalli, jossa
kaupunkitekniikalle on osoitettu oma HR-partneri ja uusi HR-järjestelmä Sarastia HR365.
Kaupungin hankintoja varten on perustettu kaupungin keskitetty hankintapalveluyksikkö.
Kaupunkitekniikan suuren hankintamäärän takia yksikkö pystyy olemaan mukana vain osassa
toimialan hankinnoissa.
TALOUSTAVOITE

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Muutettu
talousarvio

Toteuma

Poikkeama
menot yli/ali+
tulot
yli+/ali-

Toimintatuotot

951 470 €

0€

951 470 €

1 085 039 133 569 €
€

Toimintakulut

1 093 140 €

261 931 €

1 355 071 €

980 299 € 374 772 €

Toimintakate

-141 670 €

-403 601 €

-403 601 €

104 740 € 508 341 €

Talousarvio toteutui budjetoitua parempana. Henkilöstömenoja muutettiin tilinpäätöksen yhteydessä.
HR-järjestelmän vaihtumisen takia työpanosta ei saada laskennallisina virkoina. Kaupungin
strategisia tavoitteita ei saavutettu kuin työhyvinvointikyselyn osalta.
Infrapalvelut
Infrapalveluiden kunnossapitopalvelut ovat pääosin lakisääteisiä. Kunnan hallinnassa olevien
yleisten alueiden tulee olla turvallisia, terveellisiä ja käyttötarkoitukseen sopivia. Infrapalveluiden
toiminta perustuu kaupunkistrategiaan 2025.
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Infrapalvelut otti vuoden 2020 aikana koekäyttöön ajoneuvo- ja työajanseurantajärjestelmän, mikä
on tarkoitus kilpailuttaa vuonna 2021. Yleisesti ottaen palvelutarpeet pysyvät edellisiin vuosiin
nähden melko samana.
Strategiaan liitetyt mittarit 11 raportoitu esimerkillisesti kohta kohdalta ja niihin oli laadittu selkeät
mittarit. Taloustavoitteet toteutuivat talousarviota parempina. Maa- ja vesialueiden vuokrat
toteutuivat noin 100 000 euroa talousarviota parempina uusien alueiden vuokrauksesta johtuen.
Henkilöstötavoitteet ovat toteutuneet täyttölupien ja määrärahojen puitteissa. Vuonna 2020
henkilöstössä on ollut paljon vaihtuvuutta.
Paikkatietopalvelut
Kiinteistöjen muodostaminen ja kiinteistörekisterin ylläpito ovat lakiin perustuvia
viranomaistoimintoja. Myös kaavan pohjakartan tuottaminen ja asemakaava-alueen tonttien ja
rakennusten maastomittaamiset ovat hyvin pitkälle laissa ja asetuksissa säädeltyjä. Euroopan
komissio vaatii INSPIRE – direktiivissään paikkatietoaineistoja tuottavilta julkisyhteisöiltä näiden
aineistojen julkaisua ja avaamista standardoiduissa rajapinnoissa (WMS, WFS). Tämä edellyttää
Keravan kaupungilta tietoteknistä panostusta osaamiseen ja ohjelmisto- ja palvelinkapasiteettiin.
Paikkatietopalvelut on alkanut panostamaan komission vaatimusten täyttämiseen ja aihealueen
osaamista on lisätty rekrytointien yhteydessä.
Strategiaan liitetyt mittarit 2 raportoitu esimerkillisesti. Talouden toteutuma jäi noin 6 % alle
talousarvion.? Henkilöstömenojen alittuminen johtui henkilöstövaihdoksista, jolloin toimia oli
täyttämättömänä sekä vähäisemmästä ostopalveluiden käytöstä.
Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan tehtävänä on vastata rakentamisen viranomaisvalvonnasta niin maankäyttö- ja
rakennuslaissa tai silloin kun sen nojalla säädetään tai määrätään sekä antaa rakentamisen yleistä
ohjausta ja neuvontaa. Vastuualueeseen määrärahoihin sisältyy rakennusvalvonnan lisäksi teknisen
lautakunnan lupajaoston ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen määrärahat.
Rakennusvalvonta seuraa vuosittain pientalorakentajien sekä heidän vastaavien työnjohtajien
asiakastyytyväisyyttä. Kyselyjä lähetettiin tänä vuonna yhteensä 67 kpl. Vastauksia saatiin ainoastaan
9. Uuden rakennusjärjestyksen päivittäminen aloitettiin vastaamaan Kuntaliiton tammikuussa 2019
julkaisemaa mallirunkoa. Uuden rakennusjärjestyksen muutoksen tarkoituksena on parantaa
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia sekä sujuvoittaa luvitusta. Tavoitteena oli myös
ajantasaistaa ja kehittää rakennusjärjestystä niin, että se toimii entistä paremmin paikalliset olosuhteet
huomioon ottaen rakentamisen ja hyvän elinympäristön muodostamisen ohjausvälineenä.
Strategiaan liitetyt mittarit 2 raportoitu myöskin esimerkillisesti. Taloudellisista tavoitteista tulot
toteutuvat noin 200 000 euroa talousarviota parempina odotettua suurempien rakennuslupatuottojen
johdosta. Henkilöstötavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Henkilökunnassa ei ole muutoksia.
Kiinteistöpalvelut
Kiinteistöpalvelut vastaavat kaupungin omistamien kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalveluista sekä
hankkii kaupungin toiminnassaan tarvitsemat vuokratilat. Kiinteistöpalveluihin kuuluu huolto- ja
ylläpitopalvelut, investointiyksikkö, ateriapalvelut sekä puhtauspalvelut
Strategiaan liitetyt mittarit 3raportoitu esimerkillisesti. Taloudellisten tavoitteiden osalta
kiinteistöpalveluiden tulot ovat 200 000 euroa talousarviota paremmat, joka johtuu Palopellonkatu 1
ja Santaniitynkatu 1 kiinteistöjen vuokratuloista. Kaupunki hankki kiinteistöt omistukseensa vuoden
2020 aikana ja kiinteistöpalvelut on vuokrannut ne sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön.
Ateriapalveluiden toimintakate on noin 100 000 euroa talousarviota parempi. Korona vaikutti
merkittävästi palvelutuotantoon. Kokonaisuudessaan aterioita valmistettiin vuoden aikana
suunniteltua vähemmän, jonka johdosta talousarviossa varattuja määrärahoja jäi käyttämättä noin
270 000 euroa.
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Ateriapalveluiden henkilöstökuluihin käytettiin noin 230 000 euroa talousarviota vähemmän
määrärahaa. Vuokratyövoimaa käytetiin 137 000 eurolla, joka ylitti talousarvion noin 90 000 euroalla.
Keväällä pandemian myötä osa toimipaikoista suljettiin ja henkilöstö jäi vuosilomille kohteidensa
ollessa suljettuina. Syyslukukaudella poissaoloja on ollut normaalia enemmän ja kaikki toimipaikat
ovat olleet toiminnassa toisin kuin keväällä. Poissaoloihin on käytetty henkilöstövuokrausyritysten
henkilöstöä. Vuokratyöntekijöiden käyttökustannukset kohdentuvat palveluiden ostoihin.
Tarkastuslautakunnan huomiot:
Kaupunkitekniikan toimialalla kaupungin strategisiin tavoitteisiin on kiinnitetty tarkasteluvuonna
erityisesti huomiota. Tavoitteisiin on kirjattu useita toimenpiteitä ja niiden seuraamiseen on luotu
mittaristo.

7.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstö

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vakituiset
Määräaikaiset
Lkm

1 347

1 317

1 339

1 346

1456

1490

1474

396

379

392

390

362

387

483

Kasvu %
Yhteensä

1 743

Toimiala

-47

35

54

33

59

80

-2,7 %

2,1 %

3,1 %

1,8 %

3,2 %

4,3 %

1 696

1 731

1 785

1818

1877

1957

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

74

79

76

82

85

91

127

Sosiaali- ja terveystoimi

557

539

588

583

571

588

580

Kasvatus- ja opetustoimi

783

763

774

801

827

864

911

Vapaa-aika ja hyvinvointi

107

101

107

114

109

105

93

Kaupunkitekniikka

189

182

186

205

226

229

246

1 743

1696

1731

1785

1818

1877

1957

Keskushallinto

Kaikki yhteensä

Kaupungin palveluksessa oli v. 2020 lopussa yhteensä 1957 työntekijää, joista 483 oli
määräaikaisessa työsuhteessa. (v. 2019 oli 1877). Kaupungin henkilöstömäärä kasvoi 80:llä
(4,3 % ) v. 2020. Eniten henkilöstöä oli kasvatus- ja opetustoimessa, yhteensä 911 henkilöä (v.
2019 oli 863), lisäystä 48 henkilöä (5.6%). Sosiaali- ja terveystoimessa oli 580 henkilöä (v.2019 oli
588), henkilömäärä väheni 8:lla.
Henkilöstökulut olivat yhteensä 89,0 milj. euroa (2019: 85,8 milj. euroa). Henkilöstökulujen osuus
on kasvanut 3,2 milj. euroa vuonna 2020.
Kaupungin työntekijöistä naisia oli 83 %. Henkilöstön keski-ikä oli 43,6 vuotta. Henkilöstön
vaihtuvuutta ei ole pystytty laskemaan v.2020, koska kaupungin palkanlaskentajärjestelmän vaihto
oli ajoittunut keskelle vuotta 2020.
Esimiestyön kehittämiseen on panostettu Keravalla. Syksyllä otettiin käyttöön HR-partneri malli,
joka tukee yksittäisten toimintatapojen ja laadukkaan esimiestyön toteutumista. Henkilöstön
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koulutus on järjestelmällisesti suunniteltua ja organisoitua. HR-palvelut järjestävät kaupunkitasoisia
koulutuksia ja toimialat vastaavat oman ammattialan koulutuksista. Kehityskeskustelujen
yhteydessä tulee ohjeen mukaan laatia henkilökohtainen kehityssuunnitelma.

Tarkastuslautakunnan havainnot
Vuonna 2020 sairaspoissaolojen määrä kasvanut voimakkaasti ja on huolestuttavan korkea 18,2
pv/työntekijä. Henkilöstön määrän lisäys on johtunut lähinnä määräaikaisten palvelusuhteiden
työntekijöiden lisäyksestä. Samalla vakituisen henkilökunnan määrä on hieman laskenut.
Sairaspoissaolojen kustannus kaupungille on merkittävä. Yksi sairaspäivä maksaa keskimäärin 250
euroa. Joten keskimäärin henkilön sairastaminen maksaa 18,2 pv * 250 euroa = 4 550 euroa
vuodessa. Kaupungissa on 1957 työntekijää * 4 550 euroa = 8 904 350 euroa on sairastamisen
hinta vuodessa. Olisi tärkeä tehdä toimenpiteitä, joilla sairaspoissaoloja saataisiin laskemaan.

8.

KONSERNIN OMISTAJAOHJAUS

Keravan kaupunkistrategian 2025 yhtenä painopistealueena on tasapainoinen talous, johon
vaikuttaa osaltaan kuntakonsernin toiminta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Keravan kaupungin
konserniohjauksen lähtökohdat omistajastrategiassaan ja konserniohjeessaan. Hallintosääntö antaa
ohjeita myös konserniohjaukseen. Päävastuu konserniohjauksesta on konsernijohdolla, johon
kuuluu kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita on asetettu
suurimmille tytäryhtiöille, Keravan Energia Oy:lle ja Kiinteistö Oy Nikkarinkruunulle.
Kuntayhtymien (8 kpl) ja osakkuusyhteisöjen (4 kpl) tilinpäätöstietoja ei ole tarkemmin esitelty.
Konserniohjeen mukaan kaupungin ja tytäryhteisöjen tulee tehdä yhteistyötä toteuttaessaan
hankintoja aina silloin, kun se on mahdollista.
Tarkastuslautakunta edellyttää, että yhteishankintana tehdyt hankinnat tulee esittää selkeästi
tilinpäätökseen liittyvissä aineistoissa.
Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunki noudattaa riittävällä tasolla Kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston yleisohjetta, joka tekee kuntien tilinpäätökset vertailukelpoisiksi yhdenmukaistamalla
tilinpäätösten rakennetta ja sisältöä sekä tunnuslukujen ja muiden tietojen esittämistapaa.
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Tarkastuslautakunta toteaa, että yhteydenpito kaupungin ja suurimpien tytäryhtiöiden välillä
toteutuu kaksi kertaa vuodessa tapahtuvan raportoinnin yhteydessä, jossa esitetään myös
riskienhallinnan seuranta. Omistajaohjausta noudatetaan konserniohjeiden mukaisesti.
Keravan Energia
Keravan Energian sitovat toiminnalliset tavoitteet koskevat kaukolämmön tariffihintoja, sähkön
siirron keskihintoja, konsernin käyttökatetta, laskennallisen sijoitetun pääoman tuottoa ja
liittymismaksutuloja. Keravan Energian tavoite on parantaa kustannustehokkuutta lisäämällä
kotimaisten polttoaineiden osuutta ja ekologisemman energian tuotantoa kilpailukykyisillä hinnoilla.
Laskennallisen sijoitetun pääoman tuoton toteuma (15,7 %) on merkittävästi suurempi kuin tavoite
(10,0 %).
Liittymismaksutulot ovat vuonna 2020 alhaisemmat kuin vuonna 2019. (Tavoite 2020: 1,00 M€ /
Toteuma 2020: 1,39 M€ / Toteuma 2019: 1,57 M€).
Keravan Energia laski asiakkailleen sähkön siirron keskihintoja Covid-19 epidemian haasteiden
lieventämiseksi (Kerava -5 %, Sipoo -10 %). Alennukset aikaistettiin tulemaan voimaan jo 1.6.2020.
Valtakunnallisen imagotutkimuksen mukaan Keravan Energian maine on erittäin hyvällä tasolla.
Keravan Energia toteaa, että yrityksen henkilöstö on ammattitaitoinen ja sitoutunut työhönsä. Henkilöstön jaksamista on myös tuettu Covid-19 epidemian aikana.
Tarkastuslautakunta toteaa Keravan Energian tavoitteiden ja toiminnan toteutuneen kokonaisuutena
hyvin. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä sitä, että Keravan Energia on selvittänyt tulevaisuuden
näkymiä uudistuvien energiamuotojen kehittämisestä.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Covid-19 epidemian haasteet on huomioitu hyvin suhteessa sekä
asiakkaisiin että henkilöstöön.
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun sitovat toiminnalliset tavoitteet koskevat ARA-rahoitteisten
uudisasuntojen valmistumista, keskimääräistä neliövuokraa ja vuokrasaatavien määrää sekä
asukastyytyväisyyttä ja -vaihtuvuutta.
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu on ylittänyt tavoitteeseensa (40 asuntoa) ja rakennuttanut 65 ARArahoitteista asuntoa vuoden 2020 aikana. Vuokra-asuntojen hinnat ovat pysyneet tavoitteiden
mukaisesti kohtuuhintaisina, vuoden 2020 toteuma on laskenut edelliseen vuoteen (-0,22 %).
Vuokrasaatavien toteuma on vuonna 2020 ollut 2,06 %, joka on laskua edellisestä vuodesta 0,34 %
(2,4 % 2019). Tavoite vuodelle 2021 pysyy samana (2,0 %).
Asukastyytyväisyyttä seurataan vuosittain tehtävällä asukaskyselyllä, tavoitteena vähintään
nykyinen taso.
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun seuraa korkotason kehitystä ja sitä kautta lainasalkun korkosuojaus
on päivitetty riittävälle tasolle. Yhtiön talouskehitys on hyvä ja sitä seurataan riittävällä tasolla.
Tarkastuslautakunnan mielestä Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu osoittaa huolellista talouden seurantaa.
Tarkastuslautakunta edellyttää, että asukastyytyväisyyden ja asukasvaihtuvuuden mittaaminen
esitetään ja seurantaa tehdään vastaavasti kuin neliövuokrat ja vuokrasaatavat.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Nikkarinkruunu on raportoinut toiminnastaan kattavasti ja
saavuttanut asetetut tavoitteet kohtalaisen hyvin.
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