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1.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA

1.1

Kokoonpano

Uuden valtuuston valitsema tarkastuslautakunta on aloittanut toimintansa 12.6.2017.
Jäsenet
Vaito Niinisalo, puheenjohtaja
Samuli Ruusu, varapuheenjohtaja
Leena Harjula-Jalonen
Anu Heikkilä, 7.10.2019 lähtien 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 BDO Audiator Oy, vastuunalaisena
tilintarkastajana JHT, HT Minna Ainasvuori.

1.2

Lautakunnan toiminta

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 2019 tarkastuslautakunta arvioi 12 kokouksessa, joista 4
oli vuonna 2019 ja 8 vuonna 2020.
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 2019 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 2019 arviointikertomukseen kursiivilla.
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3.

VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VASTINEET

Tarkastuslautakunta on luovuttanut arviointikertomuksen vuodelta 2018 valtuustolle 3.6.2019 § 58. Hallitus
on antanut vastineensa 1.10.2019 § 330. Valtuusto on saanut hallituksen hyväksymät lautakuntien vastaukset
7.10.2019 § 95 ja lähettänyt ne edelleen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
Hallitus ei ole antanut omaa lausuntoaan kuntalain § 121 mukaisesti. Tarkastuslautakunta on saanut vastineet
vuoden 2018 arviointikertomuksissa esille nostettuihin asioihin, joihin tarkastuslautakunta oli tyytyväinen.

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

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 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 2019 kaupungin vuosikate oli 9,2 miljoonaa euroa (13,9 Me
vuonna 2018). Vuosikate asukasta kohden oli 251 euroa/asukas (384 e/as vuonna 2018).
Kaupungin toimintamenot vuonna 2019 olivat 238 miljoonaa euroa (222 Me vuonna 2018).
Verotuloja vuonna 2019 kaupunkiin kertyi 157 miljoonaa euroa (153 Me vuonna 2018).
Verotulot vuonna 2019 nousivat 3,2 %, mikä johtui pääosin tuloveron määrästä.
Tuloveroprosentti pysyi strategian linjausten mukaisesti 19,25 %:ssa. Keravan kaupungin
lainakanta vuonna 2019 oli 53,8 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 46,7 miljoonaa
euroa. Asukasta kohden lainamäärä vuonna 2019 oli 1 463 euroa (1 286 euroa vuonna 2018).
Keravan kaupunki teki tilikaudella ylijäämää 1,4 miljoonaa euroa. Kuntien lainakanta kasvoi
edelleen vuonna 2019 ja lainakannan kasvu on kiihtynyt aiempiin vuosiin verrattuna. Kasvua
oli peräti 1,71 mrd. euroa eli noin 10 prosenttia. Lainakanta nousi noin 18,44 mrd. euroon eli 3
360 euroon/asukas.
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Tarkastuslautakunta arvioi, että Keravan kaupungin talous on kohtuullisen hyvässä kunnossa,
lainakanta on kuitenkin noussut viime vuodesta 177 euroa asukasta kohti. Taloutta tosin
paransi 14,1 milj. euron satunnainen tulo, josta johtui, että Keravan kaupunki on ainut KeskiUudenmaan kunnista, joka on tehnyt ylijäämäisen tuloksen.

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

Johto, keskushallinto ja tilintarkastus

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Muutettu
talousarvio

Toteuma

95 000 €
1 559 440 €
-1 464 440 €

-224 856 €
224 856 €

95 000 €
1 334 584 €
-1 239 584 €

77 304 €
1 038 732 €
-961 428 €

Poikkeama
menot yli/ali+ tulot
yli+/ali-17 696 €
295 852 €
278 156 €

Kaupungin organisaatiota muutettiin 25.11.2019, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi muutoksen
keskushallinnon toimintojen uudelleen organoisoimiseksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.12.2019
muutetun hallintosäännön.
Kaupungin väkiluku kasvoi 1,4 % (500 henkilöä) ollen vuoden lopussa 36 754 henkilöä.
Syntyvyys pysyi v. 2018 tasolla, uusia kuntalaisia syntyi 308 (v. 2018 syntyi 307 lasta)
Syntyneiden ja kuolleiden erotus oli +52 henkilöä. Eniten väestön kasvuun vaikutti kuntien välinen
muuttoliike, nettomuuton ollessa 328 ja nettomaahanmuuton 120 henkilöä.
Työllisyystilanne parani hieman. Kuitenkin Keravan 8,9 %:n keskimääräinen työttömyysaste on
edelleen korkea verrattuna koko Suomen työttömyysasteeseen 6,7 %.
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Uusia yrityksiä perustettiin v.2019 yhteensä 206 kpl, yritysten määrä kasvoi 185 yrityksellä
verrattuna vuoteen 2018. Elinvoimapalvelut on tukenut Keravan yritystoimintaa sekä etsinyt uusia
yrityksiä auttaen Keravalle sijoittumisessa. Myös kaavoitus on tukenut yrityshankintaa.
Rakentamisen volyymi on säilynyt korkealla tasolla koko vuoden 2019. Uusia kerrostaloja
rakennettiin 15 kpl ja pientaloja 53 kpl. Yhteensä asuntoja valmistui 614 (663 vuonna 2018). Tämä
ylittää MAL-sopimuksen tavoitteen 452 selvästi. Kerrostaloasuntojen koko on edelleen
pienenemässä Keravalla. Nyt rakennettujen asuntojen keskikoko on 45m 2. Suurimpia
rakennuskohteita vuonna 2019 olivat valmiiksi saatu uimahalli sekä syksyllä käynnistynyt
Keravanjoen yhtenäiskoulun/monitoimitalon rakennustyö.
Tarkastuslautakunta on tyytyväinen, että Keravan kaupunki on osoittautunut yritysmyönteiseksi.
Kaupunkiin on saatu merkittävästi uutta yritystoimintaa. Tarkastuslautakunta esittää huolensa
siitä, saadaanko keravalaisille ja Keravalle muuttaville heidän tarpeisiinsa sopivan kokoisia
asuntoja.

6.2

Sosiaali- ja terveystoimi
Alkuperäinen
talousarvio

Toimintatuotot

Talousarviomuutokset

Ta-muutokset tilinpäätösvaiheessa

10 867 060 €

Muutettu talousarvio

Toteuma

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

10 867 060 €

11 176 362 €

309 302 €

Toimintakulut

107 410 060 €

2 721 655 €

371 118 €

110 502 833 €

114 179 886 €

-3 677 053 €

Toimintakate

-96 543 000 €

-2 721 655 €

-371 118 €

-99 635 773 €

-103 003 524 €

-3 367 751 €

Toimialan muutetun talousarvion toimintakate ylittyi 3 367 751 €. Hallinto- ja tukipalveluiden
talousarvio alittui 58.000 €. Muut palvelualueet ylittivät talousarvion: terveyttä edistävät palvelut 367.000 €, erikoissairaanhoito -1.407.000 €, arjessa selviytyminen - 651.000 €, perheitä tukevat
palvelut -1.000.000 €.
Sosiaali- ja terveystoimi on ollut suurien haasteiden edessä koko vuoden. Kaupunginvaltuusto on
käsitellyt vuoden 2019 aikana kuusi kertaa lisätalousarvioita, joista viimeisin 2.12.2019. Sitovat
toiminnalliset tavoitteet on saavutettu lähes kaikilla toimialan palvelualueilla.
Sijaisten saatavuus on ollut vaikeaa. Rekrytointi on vienyt aikaa ja ollut kallista. Kaupunki on
ottanut rekrytoinnin avuksi osakkuusyhtiö SarastiaRekry Oy:n. Tämä on helpottanut merkittävästi
sijaisten saatavuutta, mikä tosin on nostanut kuluja sijaisten käytöstä.
Osana digitalisaation edistämistä valtiovarainministeriö myönsi Keravan sosiaali- ja terveystoimelle enintään 100 000 euroa ja se osoitettiin digitaalisten palveluiden saavutettavuuden kehittämiseen erityisryhmille. Toimiala onkin hyödyntänyt palveluissaan digitalisaation etuja esimerkiksi
ikääntyneiden palveluissa.
Sairauslomat ovat sosiaali- ja terveystoimialalla edelleen korkeat, keskimäärin 20,8 pv/henkilö.
Sairauspoissalopäivät ovat laskeneet 1,3 pv/henkilö vuodesta 2018.
6

Hallinto- ja tukipalvelut
Vastuualueen talous on ollut tasapainossa. Apotin eli alueellisen sote-tietohallintajärjestelmän
käyttöönottoprojekti toi mittavia haasteita. Apotti Oy:n kohonnut kuukausilaskutus vaikutti
alkuperäiseen talousarvioon.
Terveyttä edistävät palvelut
Talousarvion toimintakate ylittyi 367 000 euroa. Alueen väestönkasvusta johtuen kaikki palvelut
ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta. Esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottojen
määrä kasvoi noin 25 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu hoidon tarpeen kasvusta. Suun
terveydenhuollon asiakaskunta on myös lisääntynyt. Käyntejä suuhygienistin vastaanotolla oli 26 %
enemmän verrattuna edelliseen vuoteen.
Kiireettömän yleislääkärivastaanottoajan odotusaika on ollut 30 vrk. Tavoite oli asetettu kahteen
viikkoon.
Erikoissairaanhoito
Talousarvion toimintakate ylittyi 1.407.000 eurolla. Edellisenä vuonna (2018) erikoissairaanhoidon
ylitys oli 499.287 euroa. Lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon on kasvanut 12,9 %. Muissa
HUS-alueen kunnissa lähetteiden kasvu on ollut vain 4 %. Talousarvion ylitykseen on vaikuttanut
myös HUSin oma toiminta.
Arjessa selviytymistä tukevat palvelut
Talousarvion toimintakate ylittyi 651.000 eurolla. Ylitykset ovat tulleet tehostetun palveluasumisen
kustannuksista ja erityisesti vanhuspalveluiden sijaiskuluista.
Kotona asuvien yli 70-vuotiaiden hyvinvoinnin edistäminen on ollut yksi sitova toiminnallinen
tavoite. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ovat toteutuneet melko hyvin. Etähoitokäyntejä
digitalisaation avulla on lisätty.
Perheitä tukevat palvelut
Talousarvion toimintakate ylittyi 1.000.000 eurolla. Palveluita tarvitsevien määrä on noussut.
Perheet ovat tarvinneet entistä enemmän palveluja. Lasten sijaishuollon määrät ovat kasvaneet.
Lastensuojeluilmoitusten määrät ovat kasvaneet maltillisesti.
Äitiys- ja lastenneuvolat muuttivat Sampolan tiloihin. Toimintatapoja muutettiin. Käyntimäärät
vähenivät noin 15 %, mutta puhelinkontaktit lisääntyivät 73 %:lla edellisestä vuodesta.
Toiminnallisiin tavoitteisiin oli nostettu hyviä kehittämisehdotuksia vuodelle 2019. Kehittämisehdotuksista kokemusasiantuntija/asiakasraati –toiminta ja SosPro:n (vaaratilanteiden kirjaaminen)
eivät toteutuneet tai niitä ei otettu käyttöön vielä vuoden 2019 aikana.
Tarkastuslautakunta on huolissaan vakinaisten koulutettujen työntekijöiden saatavuudesta, mikä on
johtanut kalliimpien lyhytaikaisten sijaisten käyttöön.
Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä sitä, että lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden ohjauksessa ja valvonnassa on lisätty yhteistyötä Uudenmaan muiden kuntien kanssa. Yhteistyö antaa
mahdollisuuden lisätä lasten hyvinvointia ja vähentää taloudellisia paineita.
Mihin perustuu se, että hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstön työtyytyväisyys on ollut korkea,
vaikka sitä ei ole mitattu 2019.
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Tarkastuslautakunta edellyttää, että tavoiteaika kiireettömään yleislääkäriin pääsystä toteutuu.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että Apotin toteuttamista ja sen aiheuttamia kustannuksia
seurataan huolellisesti, jotta sen vaikutukset eivät kasvaisi sosiaali- ja terveystoimen taloudelle
kohtuuttomasti.
Tarkastuslautakunnan mielestä riskit erikoissairaanhoidon mahdollisista ylityksistä tulisi arvioida
tarkemmin seuraavaa talousarviota laadittaessa, jotta isolta alibudjetoinnilta vältyttäisiin.
Tarkastuslautakunta toteaa, että lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon on kasvanut 12,9 % ja
haluaa tähän tarkempaa selvitystä. Myönteistä on ollut, että Keravan kaupunki pystyy itse
tuottamaan joitakin erikoisalan palveluita omassa terveyskeskuksessaan yhä laajemmin.

6.3

Kasvatus- ja opetustoimi

TOIMIALAN TALOUS YHTEENSÄ
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio- muutokset

Toimintatuotot

4 171 110 €

Toimintakulut

62 207 110 €

615 390 €

Toimintakate

-58 036 000 €

-615 390 €

Ta-muutokset tilinpäätösvaiheessa

Muutettu talousarvio

Toteuma

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

4 171 110 €

4 313 263 €

142 153 €

380 535 €

63 203 035 €

63 838 822 €

-635 787 €

-380 535 €

-59 031 925 €

-59 525 559 €

-493 634 €

Kasvatus- ja opetustoimi ei ole aivan pysynyt muutetussa talousarviossa, vaan ylitystä tuli
toimintakatteeseen -493 634 euroa.
Varhaiskasvatuksen vastuualueella on toteutunut talousarviota korkeammat asiakasmaksutuotot
sekä arvioitua suurempi ulkopuolinen hankerahoitus.
Varhaiskasvatuksessa menojen ylitykset ovat johtuneet lasten määrän kasvusta, sijaiskustannuksista
ja vuoropäivähoidon kasvaneesta kysynnästä. Tuen tarpeessa olevien lasten määrä ja vaikeusaste,
avustajaresurssin kasvu, ruotsinkielisen päivähoidon ja sijaispalvelujärjestelmän arvioitua
suuremmat kustannukset ovat myös syinä ylitykseen.
Perusopetuspalvelut ovat ylittäneet talousarviossa asetetut kulut. Innovatiiviset oppimisympäristöt hankkeeseen tehdyt materiaalihankinnat aiheuttivat kulujen ylitystä. Toimialan haasteina ovat olleet
opetusryhmien määrän kasvaminen. Tukea tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt.
Perusopetuspalvelujen järjestäminen kolmen alueellisen yhtenäiskoulun ympärille on toteutunut
suunnitellusti. Kalevan koulu sai 3 luokkatilaa lisää. Eteläisellä alueella hoidollisen tuen 0-2 ryhmä
siirtyi Sompion kouluun muiden hoidollisen tuen luokkien pariin. Keskuskoulu odottaa
peruskorjausta. Oppilaat ja henkilöstö ovat väistötiloissa Sompiossa. Itäisellä alueella otettiin
käyttöön Päivölänlaakson koulu ja aloitettiin Keravanjoen yhtenäiskoulun rakentaminen. Lapilan
toimipiste purettiin. Jaakkolan toimipisteeseen tilattiin pihapaviljonki.
Pääpaino on ollut yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä esi- ja perusopetuksessa sekä
lukiokoulutuksessa. On panostettu syrjäytymisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. Oppilas- ja
asiakaskyselyt on toteutettu. Kaikki oppilaat saivat perusopetuksen päättötodistuksen ja toisen
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asteen koulutuspaikan.
Johdon ja hallinnon osalta sitovia toiminnallisina tavoitteina olivat investointisuunnitelman
mukaiset opetusteknologian käyttöä tukevat laitehankinnat ja niiden elinkaaren aikainen ylläpito.
Henkilöstömenot jäivät alle talousarvion, koska yksi virka jätettiin täyttämättä ja yksi toimi oli
muutaman kuukauden täyttämättä.
Opetussuunnitelman mukaiset perusopetuksen painopisteet, hyvinvointi, arviointi ja syväoppiminen
ovat vahvistuneet. Koulut ovat esitelleet toisilleen hyviä käytäntöjä ja ajattelun kehittymistä. Useat
koulut ovat saaneet mukaan myös perheitä ja ikäihmisiä.
Lukiokoulutus toteutui lähes talousarvionsa mukaisesti. Opettajamäärän väheneminen synnytti
säästöjä henkilöstökustannuksissa. Säästöjä syntyi myös tiliryhmässä aineet, tarvikkeet ja
tavarat. Pysäköintitalon kustannus lukiolle on vuositasolla 93 000 euroa. Pysäköintitalon
kustannuksesta oli talousarviossa 10 000 euroa.
Kouluterveyskyselyn perusteella lukion opiskelijat kokevat, että heidän vaikutusmahdollisuutensa
kurssien oppimisjärjestelyjen osalta ovat kasvaneet. Tyytyväisyyskyselyn perusteella 85 %
opiskelijoista on kehittänyt omia oppimistaitojaan lukion aikana. Lisäksi lähes 80 % opiskelijoista
kokee, että kykenee asettamaan itselleen selkeät oppimistavoitteet ja ottamaan vastuuta omista
opinnoistaan. Palautetta omasta oppimisestaan opiskelijat toivoisivat saavansa enemmän.
Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että syrjäytymisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn on
panostettu, ja että yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa on tiivistetty. Kiitettävää on myös
liikunnallisuuden lisääminen oppilaille ja henkilökunnalle. Tavoitteena on lisäksi ollut, että
jokainen oppilas saa päättötodistuksen ja jatko-opiskelupaikan, ja tässä on onnistuttu.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen riittävän ajoissa ja
että palveluita kehitetään.
Tarkastuslautakunta haluaa selvityksen, miksi lukion menoihin sisältyy 93 000 euron menoerä
parkkitalon kulujen takia.

6.4

Vapaa-aika ja hyvinvointi
Alkuperäinen talousarvio

Toimintatuotot

Talousarvio- muutokset

2 613 430 €

-23 100 €

Toimintakulut

10 843 790 €

-279 839 €

Toimintakate

-8 230 360 €

256 739 €

Ta-muutokset tilinpäätösvaiheessa

Muutettu
talousarvio

Toteuma

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

2 590 330 €

2 747 791 €

157 461 €

26 041 €

10 589 992 €

10 589 238 €

754 €

-26 041 €

-7 999 662 €

-7 841 446 €

158 216 €

Toimialan toimintakate oli muutettua talousarvioennustetta 158 216 € parempi. Keravan
museopalveluiden, Keravan opiston ja kirjaston toimintakate toteutuivat talousarvion mukaisesti.
Kulttuurin toimintakate ylittyi, koska menot olivat ennakoitua pienemmät. Liikuntapalveluiden
toimintakate alittui, johtuen uimahallin remontista. Nuorisopalveluiden toimintakate toteutui
muutetun talousarvion mukaisesti. Henkilöstötyövuodet ylittyivät johtuen projektirahoituksen
turvin työskennelleistä henkilöistä.
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Toimialan yhteisiksi sitoviksi tavoitteiksi nostettiin Keravan imagon vahvistaminen, palveluiden
tuottaminen ennaltaehkäiseviksi, viestinnän tehostaminen asiakaslähtöiseksi, elinikäisen oppimisen
mahdollisuuksien takaaminen, keravalaisten tasapuolisen harrastamisen mahdollisuuksien
lisääminen ja monipuolisen matalan kynnyksen kulttuuritarjonta kaikki käyttäjäryhmät huomioiden.
Yksi vuoden 2019 tärkeimmistä kehittämisen tavoitteista on ollut yhteisen toimialan rakentaminen,
johon vastuualueet integroituvat vielä kiinteämmin. Myös toimialan toimenpideohjelmaa
työstettiin. Keravan museopalvelut käynnistivät kokoelmapoliittisen ohjelman laadinnan. Keravan
opisto teki kehittämisohjelman vuosille 2019 - 2020. Kirjasto solmi yhteistyösopimuksen KeskiUudenmaan kirjastoverkon kanssa.
Kulttuuripalveluiden toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Museoiden kävijämäärät lisääntyivät ja
lapsia tavoitettiin hyvin. Heikkilän koululaisopastukset eivät onnistuneet suunnitellusti
henkilöstövajeen vuoksi. Kirjastossa lainamäärät kasvoivat 2,45 %:lla ja asiakaskäynnit kirjastossa
5,5 %:lla. Kirjaston mobiilisovelluksesta tuli menestys. Verkkokäynnit lisääntyivät lähes 30 %:lla.
Opistossa päästiin myös toiminnallisiin tavoitteisiin ja tavoitellut opetuksen tuntimäärät
saavutettiin.
Liikuntapalvelut pystyivät toteuttamaan kaupungin strategisia tavoitteita. Digitaalista toimintaa
kehitettiin ja monipuolisia liikuntapalveluita tuotettiin ja niiden käyttäjämäärä kasvoi.
Liikuntasuunnitelman vuosittainen päivitys ei toteutunut henkilöstövajeen vuoksi.
Nuorisopalveluiden osalta strategiset tavoitteet toteutuivat tyydyttävällä tavalla. Nuorisopalvelut
ovat tärkeässä asemassa syrjäytymisen ehkäisyssä ja ennaltaehkäisevänä toimijana. Nuorten
työpajan Jengan siirtyminen kaupungin työllisyyspalveluihin heikensi palveluiden saatavuutta.
Tarkastuslautakunta arvioi, että vapaa-aika ja hyvinvointipalveluiden toimiala on päässyt hyvin
strategisiin tavoitteisiin. Keravan kaupungin hyvinvointityötä on systemaattisesti kehitetty ja
asiakasmäärät ovat kasvaneet. Tarkastuslautakunta toteaa haasteena toimialan monimuotoisuuden,
jossa palvelut ovat osittain toisistaan erillään, vaikka yhteisiä tavoitteita onkin luotu.
Kaupunkistrategiasta johdettu toimenpideohjelma ohjaa eri toimintoja. Riskeinä voi olla, ettei
toimenpideohjelma tuota tasapuolisesti palveluita kaikille kuntalaisille.
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että nuorisopalvelut saavuttavat tavoitteiden mukaisesti nuoria
muuttuneissakin olosuhteissa.
Tarkastuslautakunta edellyttää, että toimenpideohjelmasta otetut vuosittaiset hankkeet
dokumentoidaan perusteellisesti. Niihin tulee sisällyttää seurantaa; mittareille tulee asettaa
konkreettiset tavoitteet ja niiden toteuttamista tulee seurata ja raportoida säännöllisesti. Vapaaaika- ja hyvinvointilautakunnan tulee myös kiinnittää huomiota talouden suunnitteluun ja
toimenpideohjelman mittareiden selkeyteen.
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6.5

Kaupunkitekniikan toimiala
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Toimintatuotot

28 191 420 €

154 953 €

Toimintakulut

32 591 420 €

-976 480 €

Toimintakate

-4 400 000 €

1 131 433 €

Ta-muutokset tilinpäätösvaiheessa

Muutettu talousarvio

Toteuma

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

28 346 373 €

28 084 856 €

-261 517 €

141 952 €

31 756 892 €

31 363 492 €

393 399 €

-141 952 €

-3 410 519 €

-3 278 637 €

131 882 €

Toimialan taloustavoitteet ovat toteutuneet talousarviota parempina. Lähes kaikissa
kaupunkitekniikan toimialan taloustavoitteiden toteuma toteutui talousarviota parempana.
Toiminnallisena tavoitteena oli 2019 jäntevöittää talousprosesseja, joten toiminnallisissa
tavoitteissa onnistuttiin. Edellisen vuoden strategisen tavoitteen mukaista viestintää jatkettiin
tarkasteluvuonna menestyksellisesti. Viestinnän organisaatiouudistus tehtiin vuoden 2019 alussa,
jolloin viestinnän asiantuntija siirtyi keskushallintoon mutta vastaa edelleen kaupunkitekniikan
viestinnästä.
Strategisiin tavoitteisiin oli kaupunkitekniikan toimialalla kiinnitetty huomiota. Toimialan
strategisissa tavoitteissa oli kirjattu useampi toimenpide ja mittaristo tavoitteiden mittaamiseksi ja
niitä oli seurattu. Erilaisia kyselyjä oli tehty asiakastyytyväisyydestä ja työhyvinvoinnista.
Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuteen pitää edelleen keskittyä. Keravan kaupungin
tulee jatkossa olla haluttu työnantaja ja rekrytointeihin täytyy panostaa. Muutamilla palvelualueilla
henkilöstön vajeita ei onnistuttu täyttämään ja infrapalveluiden rakentamisyksikössä
henkilöstöresurssit ovat riittämättömät.
Investointien toteutuminen kaupunkitekniikan osalta oli positiivinen, talonrakennusten ja
kuntatekniikan kohdalta säästöä kertyi investoinneista n.2 milj. €.
Tarkastuslautakunnan arvio: Asiakas- ja työhyvinvointikyselyt tulee tehdä säännöllisesti, jotta
mahdollistettaisiin strategisten tavoitteiden seuraaminen ja onnistuminen. Eläköityminen on
otettava jatkossa paremmin huomioon henkilöresurssien suunnittelussa.
Henkilöstömäärä täytyy suhteuttaa rakennushankkeiden määrän ja vaativuuden kasvuun.

7.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstö

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vakituiset

1 347

1 317

1 339

1 346

1456

1490

396

379

392

390

362

387

1 743

1 696

1 731

1 785

1818

1877

Määräaikaiset
Yhteensä
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Toimiala

2014

2015

2016

2017

2018

2019

74

79

76

82

85

91

Sosiaali- ja terveystoimi

557

539

588

583

571

588

Kasvatus- ja opetustoimi

783

763

774

801

827

864

Vapaa-aika ja hyvinvointi

107

101

107

114

109

105

Kaupunkitekniikka

189

182

186

205

226

229

1 743

1696

1731

1785

1818

1877

Keskushallinto

Kaikki yhteensä

Kaupungin palveluksessa oli 2019 lopussa yhteensä 1877 työntekijää joista 387 oli määräaikaisessa
työsuhteessa. Kaupungin henkilöstön määrä on kasvanut 59 henkilöllä. Suurimmat henkilöstömäärät
ovat kasvatus- ja opetustoimessa. Kasvatus- ja opetustoimessa on 864 henkilöä. Sosiaali- ja
terveystoimessa on 584 henkilöä. Työntekijöistä 84 % on naisia ja henkilöstön keski-ikä 44,1 vuotta.
Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus oli vuonna 2019 13,5 %. Vaihtuvuus laski 1,4 % vuodesta 2018
(14,9%).
Kaupungin vuosien 2018 ja 2019 strategiasta johdetun HR:n toimenpideohjelman mukaisesti
painopistealueina ovat:
1.
2.
3.
4.

esimiestyön kehittäminen (kaupungilla 110 esimiestehtävää)
osaamisen kehittäminen
vaikuttavan työkykyjohtamisen mallilla terveellinen ja turvallinen työympäristö.
innostavan ja innovatiivisen organisaatiokulttuurin luominen.

Henkilöstöpalvelut on laatinut esimiestyön kehittämiseksi suunnitelman, joka toteutetaan tulevina
vuosina. Vuonna 2019 henkilöstökoulutuksina toteutettiin henkilöstöpalveluiden organisoimia
yleiskoulutuksia. Oman ammattialan koulutuksien järjestämisestä vastasivat toimialat.
Esimiespäivien, joita järjestettiin kaksi kertaa, aiheina olivat johtamisen kehittäminen ja esimiesten
hyvinvointi.
Työhyvinvointikysely piti toteuttaa ohjelman mukaisesti vuoden 2019 aikana mutta se siirtyi
vuodelle 2020. Kehityskeskustelujen yhteydessä työntekijöille tulee laatia henkilökohtainen
kehittämissuunnitelma.
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Keskimääräiset kaikki sairausperusteiset
poissaolopäivät (kalpv/hlö)
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Keskushallinto

Sote

Kasvo

Vapari

KT

Yhteensä

2017

11,9

22,2

15,7

13,5

19,6

17,9

2018

15,1

22,1

15,8

15,2

14,1

17,5

2019

11,7

20,8

15,2

15,2

16,2

16,9

Sairauspoissaolojen määrä on laskenut toisena vuotena peräkkäin, mutta on vielä varsin korkealla
tasolla (2019:16,9 pv ja 2018:17,5 pv). Työtapaturmien osalta on tapahtunut tänä vuonna voimakasta
kasvua (2019: 241 tapaturmaa ja 2018: 199 tapaturmaa). Suurin osa tapaturmista oli kaatumisia,
liukastumisia ja kompastumisia. Työtapaturmista aiheutui yhteensä 1080 sairaslomapäivää.
Tarkastuslautakunta huomauttaa, ettei tilinpäätöksestä selviä kuinka usein kehityskeskusteluita
käydään ja kuinka moni on henkilökunnasta käynyt kehityskeskustelun vuoden 2019 aikana.
Tarkastuslautakunta toteaa, että henkilöstömäärä on lisääntynyt 59 henkilöä vuoteen 2018
verrattuna, mikä tarkoittaa 3,3 % lisäystä kaupungin henkilöstömäärään. Samaan aikaan
kaupunkilaisten määrä on kasvanut 500 henkilöllä eli 1,4 %. Tarkastuslautakunta on huolissaan siitä,
että henkilöstö kasvaa nopeammin kuin kaupungin väkiluku. Tämä aiheuttaa suurempaa
kustannuspainetta jokaista kaupunkilaista kohti.
Tarkastuslautakunta toteaa, että toimialat ovat hoitaneet rekrytoinnin. Kaupunki ei ole onnistunut
rekrytointiprosessin eri vaiheissa infrajohtajan ja vapaa-ajan- ja hyvinvointitoimialan johtajan
osalta. Molemmissa tapauksissa rekrytointipäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen, joka on
kumonnut päätökset. Kaupungin rekrytointiohjeet ovat olleet puutteellisia ansiovertailun tekemisen
osalta. Tarkastuslautakunta edellyttää, että rekrytointiohjeet päivitetään ja otetaan käyttöön koko
kaupunkiorganisaatiossa.

8.

KONSERNIN OMISTAJAOHJAUS

Keravan kaupunkistrategian 2025 yhtenä strategisena kärkenä on tasapainoinen talous, johon
vaikuttaa osaltaan kuntakonsernin toiminta. Kaupunginvaltuusto onkin hyväksynyt Keravan
kaupungin konserniohjauksen lähtökohdat omistajastrategiassa ja konserniohjeessa, jotka on
käsitelty kaupunginvaltuustossa 4.6.2018/33 §. Hallintosääntö antaa ohjeita myös
konserniohjaukseen. Päävastuu konserniohjauksesta on konsernijohdolla, johon kuuluu
kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. Taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita on asetettu
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suurimmille tytäryhtiöille, Keravan Energia Oy:lle ja Kiinteistö Oy Nikkarinkruunulle.
Kuntayhtymien ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätöstietoja ei ole tarkemmin esitelty.
Tarkastuslautakunta toteaa, että yhteydenpito kaupungin ja suurimpien tytäryhtiöiden välillä on
säännöllistä ja omistajaohjausta toteutetaan ohjeiden mukaisesti. Tarkastuslautakunta haluaa
jatkossa tarkemman esittelyn kaupungin tilinpäätöskirjaan tytäryhtiöiden lisäksi myös
konsernitilinpäätökseen sisältyvistä kuntayhteisöistä ja osakkuusyhteisöistä. Kyseisten yhteisöjen
nimet ja konserniosuudet löytyvät liitteistä, mutta niiden tulisi olla esillä jo kuntakonsernin toiminta
ja talous – osuudessa.
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun sitovat toiminnalliset tavoitteet koskevat keskimääräistä
neliövuokraa ja vuokrasaatavien määrää. Tavoite vuokrasaatavissa on ollut 1,7 % liikevaihdosta,
toteuma on kuitenkin kohonnut 2,4 %.
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunun tavoitteena on ollut rakentaa 65 ARA-rahoitteista asuntoa vuoden
2020 loppuun mennessä. Vuonna 2019 tavoite on näyttänyt siltä, että tavoitteisiin ei päästä, koska
rakentamisen kustannukset ovat olleet liian korkeita. Vuokra-asuntojen hinnat ovat pysyneet
tavoitteiden mukaisesti kohtuuhintaisina, vuoden 2019 toteuma on jopa alle edellisen vuoden.
Keravan tilinpäätöksestä selviää, että vuokra-asuntoja on ollut tyhjillään ja tämän vuoksi
liikevaihdosta on jäänyt saamatta 2,7 %.
Tarkastuslautakunta edellyttää, että luottotappioiden riskit minimoidaan tehokkaalla
vuokravalvonnalla ja aktiivisella yhteydenpidolla asukkaisiin. Tarkastuslautakunta haluaa erittelyn
vuokrasaatavista johtuvien luottotappioiden suhteesta ja selvitystä siihen mikä oli tilanne edelliseen
tilikauteen. Lisäinformaatiota kaivataan myös vuokrasaatavien tavoitteiden ja toteumien eroista.
Tarkastuslautakunta haluaa selvitystä siitä, miksi vuokra-asunnot ovat olleet tyhjillään. Johtuuko
tilanne siitä, ettei asuntojen koko ole vastannut kysyntää? Kaupungin tilinpäätöksessä Kiinteistö
Oy:n Nikkarinkruunun toteutunut liikevaihto oli 13 416 749,13 e ja Kiinteistö Oy:n Nikkarinkruunun
tilinpäätöksessä se oli 12 932 655,16 e. Tarkastuslautakunta kaipaa selvitystä lukujen
ristiriitaisuudesta.
Tarkastuslautakunta toteaa, että Nikkarinkruunu on raportoinut toiminnastaan kattavasti ja
saavuttanut asetetut tavoitteet kohtalaisen hyvin.
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 ylläpitää kilpailukykyisiä tariffeja.
Tilinpäätöksestä lukija ei pysty päättelemään, mitä kilpailukykyisellä tariffihinnalla tarkoitetaan.
Konsernin käyttökate käsitteenä kaupungin tilinpäätöksessä puolestaan hämmentää, koska Keravan
Energian omassa tilinpäätöksessä käytetään termiä liikevoitto ja näiden luvut poikkeavat toisistaan.
Keravan Energian tavoite kattaa investoinnit tulorahoituksella ei ole realistinen, koska rahoitusta on
jouduttu lisäämään esimerkiksi lainoilla. Laskennallisen sijoitetun pääoman tuoton toteuma (16,4 %)
on merkittävästi suurempi kuin tavoite (9,0 %). Koska laskennalliseen tuottoon vaikuttaa
kilpailijoiden tariffien kehitys, laskentaperusteet selventäisivät poikkeamaa. Liittymismaksutulot
ovat myös nousseet odotettua enemmän ja tulot ovat jopa enemmän kuin vuonna 2018. (Tavoite 2019:
0,8 M€ / Toteuma 2019: 1,57 M€ / Toteuma 2018: 1,32 M€)
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Keravan Energian tavoitteena on ylläpitää monipuolista tuotevalikoimaa. Tämän toteutus ei
kuitenkaan tule selkeästi esille. Keravan Energia on erittäin hyvin tunnistanut liiketoimintaan liittyviä
riskejä, kuunnellut asiakkaitaan ja henkilöstön osaamisen kehittämistä on lisätty.
Tarkastuslautakunta haluaa saada vertailutietoa valtakunnallisista kaukolämmön tariffihinnoista ja
myös sähkön siirron keskihinnoista. Lisäksi voitaisiin selventää käyttökate-käsitteen sisältö
paremmin vastaamaan Keravan Energian terminologiaa.
Tarkastuslautakunta pyytää tarkempaa selvitystä Keravan Energian rahoitustarpeista seuraavan 10
vuoden aikana, johon kaupungin tilinpäätöksessä viitataan.
Tarkastuslautakunta edellyttää, että sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja toteumien
laskentaperusteita tarkennetaan. Tarkastuslautakunta toivoo, että kaupungin tilinpäätöksessä
esitetään Keravan energian taloudelliset tunnusluvut sellaisina, kuin ne on esitetty Keravan Energian
omassa tilinpäätöksessä.
Tarkastuslautakunta toteaa Keravan Energian tavoitteiden toteutuneen kokonaisuutena hyvin.
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